test

třináct dvoudiskových síťových úložišť

Jeden disk
pro všechny

Computer doporučuje

[Vláďa Janeček] Pokud máte více počítačů v jedné síti a řešíte
neustále sdílení dat mezi nimi, existuje pro vás elegantní řešení:
síťové úložiště neboli NAS. NASů je na trhu mnoho značek, náš
test celkem třinácti z nich vám ale určitě pomůže vybrat ten pravý.

S

íťová úložiště, se kterými se také
můžete setkávat pod zkratkou NAS
(Network Attached Storage), si můžete jednoduše představit jako klasický
pevný disk z vašeho počítače připojený
k počítačové síti. Samozřejmě nemůžete jen
tak vytáhnout disk z počítače a zapojit jej do
směrovače, musíte ho nejdříve vložit do příslušného zařízení. A právě tímto zařízením,
jež se postará o rozhraní mezi počítačovou
sítí a pevným diskem, bude síťové úložiště.
Síťová úložiště jsou praktická bez ohledu
na to, kolik počítačů ve své domácnosti

nebo firmě máte. Tedy samozřejmě s rostoucím počtem počítačů se stávají užitečnějšími, využijete je ale také v případě, že
máte pouze jediný počítač. Ptáte se proč? To
proto, že síťové úložiště nabídne hned dvě
funkce: zálohu vašich dat a jejich snadnou
dostupnost odkudkoliv.

NAS jako centrum zálohování
Se zálohováním se to má tak, že do doby,
než přijdete o svá data, si myslíte, že jej nepotřebujete. Ale opak je pravdou – o důležité dokumenty nebo fotografie můžete

Pokud hledáte rychlý nekompromisní NAS, který má nepřeberně mnoho
funkcí, sáhněte po vítězi
testu Synology DS211j
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Hledíte-li především na
cenu, nízkou spotřebu
a nechcete se ochudit
o výkon, je pro vás nový
D-Link DNS-320 ideální
volbou
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Chcete-li rychlý a cenově
přijatelný NAS s bytelnou
kovovou konstrukcí
a užitečnými funkcemi,
mohl by vám vyhovovat
Iomega StorCenter
120
ix2-200

Dvoudisková síťová úložiště
1. Synology DS211j Disc Station
2. D-Link DNS-320 Sharecenter Pulse
3. QNAP TS-210
4. Iomega StorCenter ix2-200 1 TB
5. AirLive NAS-235
6. Netgear RND2000 ReadyNas Duo
7. – 8. ZyXEL NSA-221
7. – 8. Patriot Valkyrie
9. – 10. Thecus N2200
9. – 10. Edimax NS-2502
11. Seagate BlackArmor NAS 220 2 TB
12. Xtreamer e-Trayz
13. Icy Box IB-NAS5220
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Souborový server [15 %]

Rozšířené funkce [25 %]
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Cena za bod
(bez disků)
502 Kč
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2 600 Kč
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9,4

5,6

6,4
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2 800 Kč
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8,4
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4 000 Kč

8,6

6,6

6,6

6,8
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2 700 Kč

7,2

5,8
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7,2

6,5
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5 900 Kč

7,6

6,7

6,6

6,1

6,4

483 Kč

3 100 Kč

8,2

5,8

4,9

6,4

5,9

456 Kč

2 700 Kč

Provoz [25 %]

Výkon [35 %]

Celkem

Cena
4 600 Kč

volno na vánoční úklid mi tedy nedáte? fajn, potřeboval bych to písemně pro manželku
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Testy v Computeru
23/10 – Dvacet sedm notebookových batohů

Přenosová rychlost
QNAP TS-210

29,8 MB/s
19,7 MB/s

Synology DS211j Disc Station

29,4 MB/s
24,2 MB/s

D-Link DNS-320 Sharecenter
Pulse

29,3 MB/s
23,2 MB/s

Iomega StorCenter ix2-200
1 TB

27,2 MB/s
22,2 MB/s

Netgear RND2000 ReadyNas
Duo

24,1 MB/s
15,8 MB/s

Záloha na síťové úložiště může mít ještě
jednu výhodu, může být velmi dobře odolná
proti krádeži: pokud se k vám vloupají zloději a odnesou celý počítač, vhodně umístěný
NAS – a tím i vaše zálohy – nikdy nenajdou.
Jen jej nesmíte mít položený na pracovním
stole hned vedle počítače. Schovejte jej za
skříň v obýváku, do sklepa nebo do podkroví – zkrátka tam, kde je nejmenší pravděpodobnost, že zloděj v té rychlosti zavítá.

Seagate BlackArmor NAS 220

23,1 MB/s
16,9 MB/s

NAS jako datové centrum

AirLive NAS-235

22,4 MB/s
18,5 MB/s

Edimax NS-2502

20,0 MB/s
12,6 MB/s

Patriot Valkyrie

18,2 MB/s
18,7 MB/s

Xtreamer e-Trayz

16,2 MB/s
11,2 MB/s

Icy Box IB-NAS5220

15,8 MB/s
13,4 MB/s

ZyXEL NSA-221

15,2 MB/s
13,2 MB/s

Thecus N2200

15,2 MB/s
13,7 MB/s

Druhou nejužitečnější funkcí síťových úložišť je datové centrum. Uvítáte ji sice až při
více počítačích, ušetří vám však mnoho starostí. Pokud NAS osadíte dostatečně velkými disky (nebo rovnou zakoupíte model,
který již pevné disky obsahuje) a nahrajete
na něj svá data, již nikdy nebudete muset zapínat stolní počítače, abyste si na notebooku
prohlédli v něm umístěné fotografie. Fotky,
dokumenty a dokonce i programy tak budete
mít umístěny na jednom malém zařízení, ke
kterému může v jeden okamžik přistupovat
více počítačů.
Získáte tak vlastní plnohodnotný síťový
server za zlomek nákladů, které byste vynaložili za klasický síťový server. Navíc spotřeba
většiny testovaných přístrojů se v plné zátěži
pohybovala pod hranicí dvaceti wattů, což je
hodnota, ke které se velký klasický souborový server ani zdaleka nepřiblíží. V konečném důsledku tak šetříte hned dvakrát.
Současně testované NASy nabízejí podporu multimediálních funkcí. K fotkám,
videím i hudbě na nich uloženým nemusíte
přistupovat pouze prostřednictvím počítačů,
ale i z multimediálního přehrávače připojeného k velké televizi v obýváku nebo ze
síťového hudebního přehrávače. Stále platí
totéž: jedna data na jednom místě, ke kte-

 čtení

 zápis

přijít velmi rychle. Stačí trocha nepozornosti
při práci ve správci souborů, náhlý výpadek napájení nebo prostá hardwarová porucha a máte vystaráno: léta vzpomínek skončí
v nenávratnu.
Ovšem ne v případě, že používáte síťové
úložiště. To představuje bezpečný přístav pro
vaše data mimo váš počítač – pokud se tedy
stane něco vašemu počítači, stále máte svá
data zálohována na síťovém úložišti. Zálohy
můžete provádět ručně kopírováním vždy jednou za čas nebo můžete využít služeb automatických zálohovacích aplikací, které ke svým
NASům dodávají někteří výrobci. Firmware
některých modelů pak dokáže samostatně

22/10 – Patnáct TN, PVA a IPS monitorů

21/10 – Sedm herních notebooků

20/10 – Osmnáct microATX a Mini-ITX skříní

Také levná síťová úložiště již nabízí výborné
přenosové rychlosti a mnoho doplňkových funkcí
přes síť zálohovat obsah vašeho počítače bez
toho, abyste do něj museli instalovat jakoukoli aplikaci – stačí mít pouze povoleno sdílení adresářů, o jejichž zálohu stojíte.
Všechna síťová úložiště v našem testu
nabízí možnost osazení dvou disků, které
můžete zapojit tak, že na obou discích budou uložena stejná data a o ta pak nepřijdete
ani v případě, že se jeden z disků porouchá.

Kompletní lokalizace administračního
rozhraní společně s přehledným rozložením potěší začátečníka i zkušeného
profesionála

lepší vánoce třeskuté než tekuté

rým se dostanete odkudkoli. A odkudkoli
platí u některých modelů doslova, protože
nabízí funkce umožňující přístup k vašim
datům prostřednictvím internetu nebo moderních mobilních telefonů.

19/10 – Jedenáct all-in-one počítačů

NAS jako všechno ostatní
Síťové úložiště není pouze schránka na
pevné disky připojující je k počítačové síti.
Pokud se na ně podíváte podrobně, všimnete
si hned několika moderních USB portů. Ty
mohou sloužit mnoha účelům, z nichž jeden
je praktičtější než druhý. Základním využitím, které se přímo nabízí, je možnost připojení dalších disků. Snadno tak můžete
rozšířit nabízenou kapacitu o další gigabajty, protože i připojené USB disky dokážou NASy sdílet pro ostatní počítače v síti.
Navíc podporují také funkci pro zálohování:
do takto vybaveného síťového úložiště stačí
pouze vložit USB disk a stisknout speciální
zálohovací tlačítko. Firmware pak na vnitřním disku vytvoří nový adresář a do něj přesune kompletní obsah vloženého disku.

18/10 – Patnáct síťových multimediálních
přehrávačů

Chcete starší čísla Computeru? Volejte bezplatně

Computer 24/10

800 300 302

test

třináct dvoudiskových síťových úložišť

D-Link DNS-320 Sharecenter
Pulse

10,7 W
7,3 W

QNAP TS-210

15,7 W
13,2 W

Synology DS211j Disc Station

15,8 W
12,4 W

AirLive NAS-235
Iomega StorCenter ix2-200
1 TB

16,2 W
10,0 W
16,7 W
12,6 W

Netgear RND2000 ReadyNas
Duo

17,0 W
12,0 W

Edimax NS-2502

17,2 W
11,2 W

ZyXEL NSA-221

17,6 W
nepodporuje

Seagate BlackArmor NAS 220

18,3 W
nepodporuje

Patriot Valkyrie

18,4 W
nepodporuje

Xtreamer e-Trayz

18,4 W
14,0 W

Thecus N2200

20,3 W
13,0 W

Icy Box IB-NAS5220
 za provozu

23,2 W
nepodporuje

 vypnuté disky

Rychlost bootování
Patriot Valkyrie

41 s

Seagate BlackArmor NAS 220 2 TB

42 s

Xtreamer e-Trayz

63 s

Iomega StorCenter ix2-200 1 TB

65 s

Synology DS211j Disc Station

69 s

Edimax NS-2502

69 s

D-Link DNS-320 Sharecenter Pulse

74 s

Icy Box IB-NAS5220

74 s

ZyXEL NSA-221

89 s

AirLive NAS-235

93 s

Netgear RND2000 ReadyNas Duo

98 s

QNAP TS-210

112 s

Thecus N2200

132 s

Tato funkce je úžasně praktická a najde
mnoho využití. Představte si například, že se
vrátíte ze svého fotovýletu, prostřednictvím
USB kabelu připojíte foťák k NASu a jedním
stisknutím přesunete všechny pořízené fotografie na sdílené úložiště. Tím současně provedete několik věcí: jedním stisknutím jste
provedli zálohu svých fotek, které okamžitě
můžete promítnout na televizi v obývacím
pokoji a máte je k dispozici pro prohlížení
a úpravy z kteréhokoli počítače. A podobných scénářů jistě při praktickém používání
objevíte daleko více.
Tím však výčet možností využití sériového USB portu nekončí. V podstatě
všechna testovaná síťová úložiště podporují
také připojení klasické tiskárny. Obyčejnou
tiskárnu, kterou jste až doposud používali
pouze na jediném počítači, můžete jednoduše zapojit přímo do USB portu vašeho nového NASu, povolit její sdílení a rázem na
ní můžete tisknout ze všech počítačů i notebooků ve vaší síti.
Velkým nepřítelem počítačů jsou nenadálé výpadky napájecího napětí. Data
uložená na disku dokážou takové události
přestát bez úhony, ale co ta, se kterými se
právě pracuje? Totiž ne všechna data, která
do síťového úložiště nahrajete, jsou rov-
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nou uložena na pevné disky. V rámci snahy
o co největší přenosové rychlosti především
v případě ukládání velkého množství malých souborů jsou tyto nejdříve načteny do
vnitřní vyrovnávací paměti úložiště a teprve
o něco později zapsány také na pevný disk.
Ostatně toto chování není ničím výjimečným, protože úplně stejně funguje také váš
počítač.
Pokud v takovém případě dojde k nenadálému výpadku napájení, budou tato data
ztracena – zařízení zkrátka nemá dostatek
energie k tomu, aby tato data uložilo ještě
na pevné disky. A vězte, že může jít o poměrně velká množství dat: pokud si v tabulce s výsledky testu pozorně prohlédnete
položku informující o velikosti operační
paměti, zjistíte, že poměrně běžnou hodnotou je 256 MB. Když si pak uvědomíte, že
většina této paměti se používá coby vyrovnávací a může v případě výpadku napájení
obsahovat vaše data...
Ovšem nestrachujte se, právě proto
mnoho z testovaných přístrojů dokáže prostřednictvím USB portu komunikovat se zálohovacími zdroji UPS. V případě výpadku
napájení dokáže záložní zdroj síťovému úložišti tuto skutečnost oznámit a NAS poté
uloží všechna data na disky a poslušně se
vypne.

Pojďme trochu pod pokličku
Možná vám teď připadá až s podivem, jak se
do takhle malých hloupých krabiček může
vměstnat tolik užitečných funkcí (a to jsme
si ještě nevyjmenovali všechny). Odpověď je
jednoduchá: protože síťová úložiště nejsou
vůbec žádné hloupé krabičky. Bráno technickým pohledem se jedná o plnohodnotné
počítače, i když velmi přizpůsobené konkrétnímu účelu. Stejně jako běžný počítač
mají i NASy vlastní procesor, operační paměť i operační systém. Ten je ve všech testovaných případech postaven na bázi Linuxu
a s vámi komunikuje prostřednictvím přehledného webového administračního rozhraní. To bylo navíc u některých modelů
také plně lokalizováno do češtiny, jeho použití vám tak bude velmi příjemné.
Podobně, jako funguje operační systém ve vašem počítači, pracuje i firmware
v NASech. Čas od času se objeví v nové
verzi a přidá nejen nové funkce, ale často
také zvýší rychlost přenosu dat. Pokud si
tedy nepořídíte některý z modelů s automatickým updatem firmwaru bez vašeho zásahu, jako to například umí ReadyNAS Duo
od Netgearu, měli byste občas zkontrolovat
webové stránky výrobce vašeho zařízení.
Pokud se zde nová verze objeví, nahrajte ji
do svého přístroje – dodávaný manuál vám
poradí správný postup.

Jak vybrat ten nejlepší
Nejtěžší radu jsme si nechali na samotný závěr, vybírat totiž můžete podle mnohých kritérií. Pokud potřebujete pracovat s velkým
množstvím dat a dokumentů, rozhodujte se
především podle dosahovaných přenosových
rychlostí. Čím vyšší, tím pohodlnější práce
s nimi bude. Pokud naopak chcete NAS po-

užívat spíše jako dočasné úložiště, zaměřte
se spíše na nízkou spotřebu elektrické energie. Samozřejmě i zde narazíte na výjimky:
například D-Link DNS-320, který nabídne
nejnižší spotřebu v testu, a i přesto téměř
nejvyšší přenosové rychlosti.
Pokud jste naopak hračičkové, sáhněte po
některém z modelů podporujících rozšiřující
moduly. Snadno tak toto úložiště proměníte
například na plnohodnotný webový server
s vlastní databází – z testovaných přístrojů
toto nabídne třeba QNAP TS-210 nebo Zyxel
NSA-211. A samozřejmě nezapomínejte na
estetiku: pokud budete mít NAS umístěn na
viditelném místě v interiéru, vybírejte také
podle vzhledu. 

Produkty zapůjčili
Abacus
www.abacus.cz
Patriot
ABC Data
www.abcdata.cz
Edimax
AirLive
cz.airlive.com
AirLive
Bostar
www.bostar.cz
Icybox
CoNet
www.thecus.cz
Thecus
D-Link
www.dlink.cz
D-Link
Iomega
go.iomega.com
Iomega
KOBE
www.kobe.cz
Synology
Netgear
www.netgear.cz
Netgear
Softcom
www.computershop.cz
Seagate
Umax
www.umax.cz
QNAP, Xtreamer
Zyxel
www.zyxel.cz
Zyxel
Za zapůjčení pevných disků děkujeme
společnosti Alfa Computer, www.alfacomp.cz

sledujte video.zive.cz – každou sobotu zprávy, každou neděli komentáře (a mnohem více)

inzerce 101022163

Spotřeba

O MOBILECH

VÍME VŠE

právě v prodeji
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Jak testujeme
O

testovat moderní síťové úložiště je
časově náročnou činností, při které
je zapotřebí vzít v potaz mnoho důležitých parametrů a informací. Výsledky jednotlivých dílčích kategorií najdete v souhrnné
tabulce, zde se zaměříme na postupy, kterými
jsme k jednotlivým výsledkům dospěli.
První zkoumanou kategorii jsme nazvali
prostě Souborový server. Zde nás zajímaly
především podporované režimy diskového
pole a nabízené síťové protokoly. Vzhledem
k tomu, že ke standardu dnes patří trojice protokolů SMB (Windows), NFS (Linux) a AFP
(Mac OS X), byla pro příslušná hodnocení
rozhodující. Případné další protokoly byly
již jen zajímavým doplněním, protože nepa-

Gigabitový směrovač GS105 od Netgearu z profesionální řady ProSafe poskytl testovaným NASům síťové zázemí

tří mezi ty každodenně používané. V této kategorii jsme se zajímali také o jednoduchost
přístupu k pevným diskům i schopnost konkrétního NASu sledovat stav a zdraví disku.
Druhá kategorie Rozšířené funkce se
zaměřuje především na podporu multimediálních funkcí a speciálních doplňků. Zde
měly výhodu ty modely, které umožňují
rozšířit funkcionalitu prostřednictvím zásuvných modulů. Zaměřili jsme se také na
počet rozšiřujících USB portů a jejich snadnou dostupnost, podporu externích zařízení
i možnosti hlášení důležitých událostí prostřednictvím e-mailové zprávy. V této sekci
se dozvíte také o podpoře stahování souborů
z internetových služeb i informace o dodávaných aplikacích.
Neméně důležitou kategorií je Provoz.
Vzhledem k tomu, že síťová úložiště jsou zařízení, která již z podstaty své funkce běží
nepřetržitě, je důležitá nízká spotřeba elektrické energie. A nejde jen o okamžitou nízkou spotřebu, ale i o schopnost uspávat pevné
disky v případě neaktivity a tím dále snižovat spotřebu. A důležitá je také hlučnost – ne
každý má totiž k dispozici samostatnou místnost, ve které může svůj NAS nainstalovat.
Rozhodně nejdůležitější je kategorie
Výkon. Zde jsme se zaměřili na rychlost
čtení a zápisu přes síť na disky. Disky byly

Voltcraft Energy Monitor 3000 se postaral o přesné vyčíslení energetické
spotřeby testovaných kusů
zařazeny v poli typu RAID 1, pokud jej zařízení podporovalo. Na server jsme nahrávali adresář o celkové velikosti 2,2 GB
obsahující 100 souborů různé velikosti, výsledky uvedené v tabulce jsou průměrem tří
po sobě jdoucích měření. Některé testované
přístroje dosahovanými rychlostmi skutečně
překvapily.
Všechny testy probíhaly na dedikované
síti tvořené přepínačem Netgear ProsafePlus
GS105, ke kterému byl stíněným síťovým kabelem připojen testovací počítač. Testovaný
NAS byl vždy jediným připojeným zařízením a samotné připojení bylo realizováno
prostřednictvím dodávaného UTP kabelu.
Spotřeba byla měřena digitální wattmetrem
Voltcraft Energy Monitor 3000. V testech
byla použita dvojice pevných disků Samsung
EcoGreen F2 HD103SI. Nezapomeňte, že
správnou volbou disku celkovou spotřebu
NASu značně ovlivníte. 

1. Synology DS211j Disc Station		
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Rychlost prostředí i přenosu dat
Důsledná lokalizace
Výborná funkční výbava
Možnost dovybavení o Wi-Fi

4 600 Kč

[502 Kč za bod]

Pevně vestavěné disky bez podpory hotswap
Jen průměrná spotřeba

Verdikt

[9,2]

souborový server
PALEC Č

rozšířené funkce
provoz

ÍSL

A

24/10

Síťové úložiště Synology DS211j je jediným účastníkem testu, jehož procesor
tepe na frekvenci přesahující hodnotu jeden gigahertz, přesněji na 1,2 GHz, a je
to na něm znát. Rychlost všech prováděných operací, od přenosových rychlostí na
síti až po odezvy webového administračního rozhraní, je tím, čím tento model konkurenci překonával. Mimo to nabídne také
velmi přijatelnou hlučnost díky tichému
a inteligentně řízenému ventilátoru a podporu celkového diskového prostoru až do
velikosti 6 TB. To je skvělá hodnota vzhledem k tomu, že někteří konkurenti nabídnou celkovou kapacitu třetinovou.
Vzhledem k rychlému procesoru si výrobce mohl dovolit osadit zařízení velkým množstvím nadstandardních funkcí,
které zahrnují například nonstop stahovací server, mediální server s certifikací DLNA, monitoring až pěti IP kamer
i podporu pro snadné rozšíření prostřednictvím zásuvných modulů. Ty lze snadno vyhledávat a instalovat přímo z lokalizovaného webového prostředí a dovolí
vám NAS proměnit například v kompletní webový server provozující publikační
systém WordPress. Uživatelské prostředí
je přehledné, rychlé a dobře dokumentované. Pro všechny funkce jsou k dispozici přehlední průvodci nastavením.

výkon
Za rychlost a funkce

Administrační rozhraní připomíná
vzhledem kompletní grafický operační systém

Pevné disky jsou uchycené šrouby
přímo na desku elektroniky a přístup
k nim je obtížný

starší čísla computeru můžete koupit na prejdi.cz/archivni jen za 24,50!

test
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2. D-Link DNS-320 Sharecenter Pulse		
Nízká spotřeba elektrické energie
Výborné přenosové rychlosti
Tichý chod
Málo USB portů
Disky nelze měnit za chodu
Bez české lokalizace

Verdikt

2 600 Kč

[292 Kč za bod]

[8,9]

rozšířené funkce
provoz

DUKT ČÍS
RO

24/10

LE
NEJ PŠÍ P

souborový server

LA

Největším překvapením testu je jednoznačně nový model síťového úložiště od společnosti D-Link. Původně jsme totiž nebrali informace o nízké spotřebě uváděné na
krabici příliš v potaz, až displej wattmetru
nás přesvědčil, že výrobce v tomto tvrzení
rozhodně nepřeháněl: žádný jiný stroj v testu se nedostal na tak nízké hodnoty, které byly často i poloviční než některé konkurenční.
Dalším překvapením byly i naměřené
přenosové rychlosti – vzhledem k nízké
spotřebě jsme čekali, že právě zde se šetření energií projeví nejvíce a k našemu překvapení se tak nestalo. Přenosové rychlosti modelu DNS-320 patřily mezi špičku,
a kdybychom nenarazili na nepříjemné kolísání rychlosti, šlo by bezesporu o nejrychlejší NAS v testu. U kolísání se ještě zastavme: hodnota 29,3 MB/s uváděná v tabulce
je průměrnou hodnotou, v reálu však DLink po zahájení přenosu dosáhnul na
hodnotu okolo 34 MB/s, na které se udržel
přibližně deset sekund, a poté přenosová
rychlost na chvíli spadla na hodnotu okolo 20 MB/s. Nakonec se opět poslušně vrátila na původní hodnotu. I přesto však šlo
o jednu z nejlepších průměrných přenosových rychlostí v testu a byli bychom rádi,
kdyby v některém z příštích firmwarů bylo
toto chování opraveno.

výkon

Uživatelské rozhraní je logicky členěno, bez doprovodné grafiky však působí stroze

Pevné disky se do šachet vkládají
shora po sejmutí horního plastového
krytu

3. QNAP TS-210
Síťové úložiště QNAP TS-210 sdílí mnoho konstrukčních prvků téměř shodných
s vítězem našeho testu – velmi podobný vzhled, srovnatelné rozměry, způsob
snímání krytů i vnitřní uspořádání pevných disků. Přesto však neskončil se stejným hodnocením, ale s odstupem na třetím místě. Čemu to přičítat? Především
o něco horší procesorové výbavě, protože srdce QNAPu tepe na frekvenci 800
MHz. To je sice stále více než u většiny
konkurentů a v reálných přenosových testech se projevuje pouze na rychlosti zápisu. Rychlost čtení je u obou přístrojů zcela srovnatelná.
Stejně tak i model TS-210 nabízí kompletně lokalizované prostředí do češtiny, jím nabízené uživatelské rozhraní je
přehledné také díky názorným ilustracím a doprovodným ikonám a grafice.
Možnosti konfigurace jsou bohaté, hodně překvapí také možnosti monitorování
systémových funkcí včetně online vykreslovaných grafů zátěže procesoru nebo síťových rozhraní. Samozřejmostí je i zde
podpora pro zásuvné moduly a možnost
rozšíření o další funkce, stejně jako autonomní systém pro stahování souborů
z webových služeb. Nabízí tak veškerou
myslitelnou funkcionalitu společně s velmi dobrými přenosovými rychlostmi.

Přehledné a lokalizované uživatelské prostředí
Snadná rozšiřitelnost o další funkce
Dobré přenosové rychlosti
4
Jen průměrná spotřeba
Pevně vestavěné disky bez podpory hotswap
Neprakticky umístěné tlačítko pro zálohování

Verdikt

600 Kč

[522 Kč za bod]

[8,8]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Administrační možnosti jsou názorně
zobrazeny a přehledně popsány, co si
přát více?

mami, stromeček hoří! říká se, že stromeček svítí. mami, už svítí i záclony

Pokud do USB portu pro zálohování
vsunete větší flashdisk, stane se tlačítko hůře dostupné

Computer 24/10
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4. Iomega StorCenter ix2-200 1 TB
Kompaktní rozměry
Rychlé čtení i zápis
Kvalita provedení, dobré chlazení

5 000 Kč

[435 Kč za bod]

Horší možnost konfigurace RAID pole
Chybí česká lokalizace
Přístup k diskům vyžaduje šroubovák

Verdikt

[8,1]
PALEC Č

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

ÍSL

A

24/10

Jedním z nejmenších a nejkompaktnějších zařízení v testu byl model StorCenter ix2-200 od společnosti Iomega, který
nás navíc překvapil elegantním vzhledem a masivním kovovým tělem s bohatou perforací přední stěny. K dispozici ji
můžete mít v několika verzích lišících se
vzájemně kapacitou osazených disků.
Samotné disky jsou uloženy v praktických šuplících, které jsou k dispozici na
zadní stěně přístroje. Je tedy škoda, že
zařízení nepodporuje hotswap – abyste
totiž mohli některý z disků vyjmout, musíte celý NAS otočit vzhůru a odšroubovat na spodní straně dvojici šroubů fixujících příslušný šuplík.
StorCenter je osazen rychlým gigahertzovým procesorem, proto při testech rychlosti patřil k velmi úspěšným
účastníkům testu. Nebýt několika drobných neduhů – typicky chybějící české
lokalizace prostředí – jistě by mohl pomýšlet na ještě lepší umístění. Do administračního rozhraní můžete vstoupit hned dvěma způsoby. Buď klasicky
přes web, nebo přes aplikaci běžící
uvnitř vašeho počítače, která komunikuje přímo s úložištěm. I tento nezvyklý způsob ovládání však funguje dobře a neměli jsme s ním v průběhu testů
žádné problémy.

Za rychlost
a provedení

Administraci schází čeština, ale zase
máte možnost k ní přistoupit jak přes
web, tak pomocí dodané aplikace

Pro vysunutí šuplíku s pevnými disky
je potřeba nejdříve vyjmout dvojici příslušných šroubů

5. AirLive NAS-235		
Pokud plánujete diskové úložiště s podporou diskové kapacity nejvýše 2 TB,
přemýšlejte také o modelu NAS-235
značky AirLive. Nabízí prostor pro dvojici pevných disků, které se vkládají do
šachet přístupných po odejmutí plastového krytu v zadní stěně přístroje. Zajímavost, kterou příliš konkurentů nenabízí, je možnost rozšířit funkcionalitu také
o možnosti komunikace v bezdrátových
Wi-Fi sítích připojením samostatně prodávaného USB Wi-Fi rozhraní. K datům
tak budete moci přistupovat bezdrátově,
byť samozřejmě o něco pomaleji. Naměřené přenosové rychlosti na gigabitové
klasické síti však příjemně překvapily. Do
USB portů ale můžete připojit třeba i flashdisk – fungují rychle a spolehlivě.
Uživatelské rozhraní je velmi spartánské a místy až příliš zhušťuje některé položky pod jediné heslo; pokročilý
uživatel se v něm sice bude orientovat
v podstatě okamžitě, začátečník však
bude chvíli tápat – tedy samozřejmě za
předpokladu, že si nevezme k ruce dodávaný manuál. V brzké době, pravděpodobně již při čtení těchto řádků, by již
měl být k dispozici nový firmware s kompletní českou lokalizací, která zase
o něco pomůže zlepšit přehlednost webové administrace.
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Rychlé čtení i zápis
Pohodlný přístup k diskům
Dobrá spotřeba při vypnutých discích
Možnost bezdrátového rozhraní

4 500 Kč

[386 Kč za bod]

Horší přehlednost administračního rozhraní
Žádné USB porty na přední straně

Verdikt

[7,8]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Administrační rozhraní je velmi jednoduché a místy hůře přehledné, budete
tak chvíli tápat

K šachtám s pevnými disky získáte
přístup po jednoduchém sejmutí plastového krytu

volno na vánoční úklid mi tedy nedáte? fajn, potřeboval bych to písemně pro manželku

třináct dvoudiskových síťových úložišť

test

6. Netgear RND2000 ReadyNas Duo		
Přestože model ReadyNAS Duo nepatří mezi žádné mladíky a již nějakou dobu
se s ním můžete na trhu potkávat, jeho výrobce jej novými verzemi firmwaru povyšuje vždy na novou úroveň, díky čemuž
zvládá velmi dobře držet krok s mnohem
mladšími konkurenty. Jako tentokrát –
těsně před koncem redakčního testování
vydal výrobce novou verzi, která přinesla
nejen drobné zvýšení přenosových rychlostí, ale především i kompletní lokalizace
webového uživatelského prostředí.
Po hardwarové stránce je ReadyNAS
Duo povedeným přístrojem. Masivní kovové tělo a dvojice šuplíků na pevné disky
kryté pod perforovanými dvířky mu dávají
punc profesionality. Na rozdíl od konkurence však ReadyNAS Duo nedovoluje
určit typ RAID pole, které bude použito.
Systém vždy používá vlastní pole
X-RAID, které představuje zrcadlení obou
disků se snadným povýšením kapacity postupnou výměnou disku za novější
a větší modely. Je to skvělá volba pro ty
uživatele, kteří chtějí síťové úložiště jednoduše používat a nestarat se o vytváření, konfiguraci nebo migrování diskových
polí. Funkční výbava je na vysoké úrovni,
bohaté jsou především možnosti síťového zálohování jak samotného NASu, tak
i počítačů připojených ve vnitřní síti.

Bezúdržbové RAID pole
Kompletní česká lokalizace prostředí
Součástí také utility pro Mac OS X
Disky lze pouze zrcadlit
V zátěži hlučnější chlazení
Průměrné přenosové rychlosti

Verdikt

4 700 Kč

[621 Kč za bod]

[7,6]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Díky důsledné lokalizace není problém pochopit význam i pokročilých
funkcí

Dvojice šuplíků pro pevné disky podporuje funkci hotswap pro jejich výměnu za větší

7. – 8. ZyXEL NSA-221		
V nenápadném černém těle s plastovým
předním krytem se skrývá ZyXEL NSA221 a nabízí za přijatelnou cenu funkcionalitu běžnou spíše u dražších modelů. Na mysli máme především výbornou
podporu zásuvných rozšiřujících modulů,
jichž je k dispozici velké množství a mezi
nimiž si jistě vyberete ten pravý. Je zajímavé proměnit toto malé zařízení ve webový nebo multimediální server pouze
instalací jediného balíku. Webové administrační rozhraní tohoto úložiště je logicky a přehledně uspořádáno a vyhovovalo nám ze všech testovaných přístrojů
nejvíce – výrobce si nehraje na kolotočové barvy, nepřehání to ani s grafickými prvky. Ale tam, kde mají smysl, například pro grafické znázornění funkce
jednotlivých RAID režimů, je použije.
Kdyby byl model NSA-221 schopen
dosáhnout o něco lepších přenosových
rychlost a kdyby jeho administrace byla
lokalizována do češtiny, mohl by bez
obav pomýšlet na přední příčky tohoto
testu. Také je škoda, že disky nejsou výměnné za chodu a pro přístup k nim je
nutné sejmout celé plastové přední čelo
přístroje. Na jeho zadní stěně pak můžete najít jednoduché držadlo pro snadné vysunutí samotných disků ze svých
slotů.

Možnost zachytávání internetových televizí
Podpora zásuvných modulů
Dobře řešené webové rozhraní
Průměrné přenosové rychlosti
Chybí české lokalizace
Mírně vyšší hlučnost

Verdikt

3 700 Kč

[534 Kč za bod]

[6,9]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Webová administrace sice není v češtině, je však logicky řešená a vcelku
přehledná

sledujte video.zive.cz – každou sobotu zprávy, každou neděli komentáře (a mnohem více)

Až budete vyndávat pevné disky ze
slotů, nezapomeňte použít držadlo
skryté v přední stěně

Computer 24/10
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7. – 8. Patriot Valkyrie		
V případě síťového úložiště Patriot Valkyrie začneme rovnou webovým administračním rozhraním. To vypadá, jako by
se jeho tvůrci zapomněli v polovině devadesátých let minulého století, dýchne
na vás totiž nostalgie prvních nesmělých
pokusů o tvorbu webových stránek. Prostředí je nehezké, nepřehledné a nezřídka se jednotlivé funkce i špatně ovládají.
O situace, kdy na jedné stránce máte tři
nezávislé funkce potvrzované jedním tlačítkem, zde rozhodně není nouze. A je to
rozhodně škoda, protože po hardwarové stránce nejde vůbec o špatné zařízení. Jako jedno z mála v testu nabízí disky uložené v klasických šuplících, které
podporují i hotswap vyjímání a výměnu
za chodu. Úplně špatné nejsou také přenosové rychlosti, které v případě práce
s velkými soubory rády atakují hranici
dvaceti megabajtů za sekundu.
Tělo Valkyrie je vyrobeno z kovu a jde
o skutečně masivní konstrukci, která velmi dobře a stabilně drží na svém místě.
Šuplíky disků jsou navíc kryté matným
černým sklem a NAS tak působí velmi
zajímavě. Škoda jen té nepovedené administrace – náplastí zůstává pouze skutečnost, že při běžném použití jeho prostředí navštívíte pouze jednou při prvotní
konfiguraci.

Pevné disky v šuplících
Podpora pro hotswap výměnu
Provedení těla

2 800 Kč

[405 Kč za bod]

Nehezké uživatelské rozhraní
Chybí česká lokalizace
Vyšší spotřeba

[6,9]

Verdikt
souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Co vlastně provádíme nyní? Vytvoříme
nové pole, nebo jen zformátujeme to
současné?

Pod odklopným matným černým krytem najdete dvojici klasických diskových šuplíků

9. – 10. Thecus N2200		
Malý a příjemně kompaktní Thecus
N2200 nabízí prostor pro disky přímo pod
dvojicí odklopných dvířek na přední stěně zařízení. Pod nimi pak najdete klasické
diskové šuplíky, díky kterým je vyjímání
a manipulace s disky snadná a pohodlná.
Na středové konzoli mezi oběma šachtami vidíte i při zavřených dvířkách nezvykle
řešené stavové indikátory. Ty zde nejsou
realizovány v podobě obligátních světelných LED diod jako u ostatních přístrojů,
ale jsou součástí displeje s barevným svitem jednotlivých prvků. Svým provedením připomínají nyní tolik populární OLED
zobrazovače.
Milým překvapením bylo uživatelské
rozhraní, které je přehledné a graficky
dobře doprovozené, jen nám přišlo velmi
pomalé. Ba co víc, překvapil již samotný
konfigurační průvodce, který nejen přímo
zkonfiguroval samotné síťové úložiště,
ale rovnou připojil do hostitelského operačního systému vytvořené sdílené disky. Škoda jen chybějící české lokalizace,
hodila by se. Thecus v testu hendikepovaly především přenosové rychlosti, které se pohybovaly na polovině hodnot dosahovaných výherci testu. Pokud by vám
nevyhovovaly, je k mání Thecus N2200Pro s rychlejším procesorem. Nejnižší však
nebyla ani spotřeba elektrické energie.
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Pevné disky v šuplících
Podpora pro hotswap výměnu
Přehledné rozhraní

4 000 Kč

[587 Kč za bod]

Horší přenosové rychlosti
Chybí česká lokalizace
Pomalé odezvy uživatelského rozhraní

Verdikt

[7,0]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Administrační rozhraní je přehledné
a povedlo se, jen škoda velmi dlouhé
odezvy

Disky uložené v klasických šuplících
najdete pod odklopnými poloprůhlednými dvířky

ne, že si všechny zabalené dárky předem zkontrolujete pod rentgenem!

třináct dvoudiskových síťových úložišť

test

9. – 10. Edimax NS-2502		
Především nízkou cenou vás model NS2502 od Edimaxu zaujme hned na první
pohled. Jde o přístroj, který rozhodně klame tělem – v plastové krabici těchto rozměrů byste například těžko hádali použití
klasických výměnných šuplíků pro pevné
disky nebo praktický kolébkový vypínač.
Jeden USB port na zadní stěně doplňuje
druhý ve spodní části přední hrany, který
má k sobě nezvykle svázána hned dvě tlačítka – jedno slouží pro klasickou zálohu
dat z připojeného USB úložiště na vnitřní
disky, druhé pak slouží k bezpečnému vyjmutí tohoto zařízení. Praktická funkce, na
kterou konkurenční výrobci zapomínají.
Pokud znáte webovou administraci některých z prvků společnosti Edimax, a je lhostejno, zda jde o nejnovější NAS, nebo o deset let starý směrovač,
budete se zde cítit jako doma. Vzhledově ani logickým dělením se nic nezměnilo, vše vypadá stále stejně. Pouze funkce se mění podle toho, které z nich daný
model právě nabízí. To však neznamená, že by rozhraní bylo nepřehledné, navíc je plně lokalizováno do češtiny, tudíž
se v něm snadno zorientujete. Přenosové rychlosti se pohybují okolo průměru
této kategorie zařízení, oproti konkurenci
však Edimax NS-2502 nabízí výrazně nižší pořizovací cenu.

Přijatelná pořizovací cena
Lokalizované uživatelské rozhraní
Disky v praktických šuplících
Průměrné přenosové rychlosti
Nepříjemně hlučné chlazení
Horší nabídka síťových protokolů

Verdikt

2 700 Kč

[396 Kč za bod]

[6,8]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Kompletní česká lokalizace včetně nápovědy bude při konfiguraci cenným
pomocníkem

Na zadní stěně tohoto zařízení byste
zřejmě nečekali klasické šuplíky pro
disky

11. Seagate BlackArmor NAS 220 2TB		
Vysoká černá věž v ničem nenaznačuje,
že by se mohlo jednat o síťové diskové
úložiště, které tak může být povedenou
ozdobou interiéru. Dodává se společně
s pevnými disky, v našem případě byla
osazena dvojice disků s celkovou kapacitou 2 TB a rychlostí 7 200 ot./min.
Vzhledem k tomu, že se přístroj dodává
přímo s disky, výrobce zřejmě nepředpokládá jejich pozdější výměnu, a přístup k nim tak není příliš snadný. Na
boxu najdete dvojici USB konektorů,
které podporují také připojení záložního zdroje. Prostřednictvím dodávaného
konfiguračního nástroje můžete vytvořit až dvacet nezávislých uživatelských
účtů a firmware zařízení umožňuje také
vzdálené síťové zálohovaní počítačů
v síti. NAS také podporuje multimediální
certifikaci DLNA a hudbu dokáže streamovat s využitím serverového protokolu iTunes.
Uživatelské rozhraní webové administrace je přehledné a dobře se v něm orientuje, schází pouze česká lokalizace.
Nejhorší nebyly ani přenosové rychlosti, především čtení dat probíhalo velmi
dobrou rychlostí 23,1 MB/s. Je obrovská škoda, že podobné hodnoty Seagate nedosáhl také při zápisu, hned by se
ve finálním hodnocení propracoval výše.

Elegantní vzhled
Povedený instalační průvodce
Rychlost při čtení dat
Chybí česká lokalizace
Průměrné rychlosti při zápisu
Hůře dostupné pevné disky

Verdikt

5 900 Kč

[443 Kč za bod]

[6,5]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Instalační průvodce vám umožní provést většinu konfigurace bez nutnosti
navštívit webové rozhraní

je tam ježíšek? ne? tak proč zvedáte sluchátko?

Abyste se dostali k osazeným pevným
diskům, musíte odšroubovat větší
část krytu

Computer 24/10
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12. Xtreamer e-Trayz
Nepříliš známá značka Xtreamer dodala do testu síťové úložiště e-Trayz. Pevné disky se schovávají ve dvou šachtách,
které najdete po odsunutí předního plastového krytu. Samotné tělo úložiště je vyrobeno z broušeného hliníku. Na horších
přenosových rychlostech měl největší podíl nízko taktovaný procesor, což Xtreamer předurčuje především pro použití v sítích používajících stále ještě rychlost
100 Mb/s. Zařízení podporuje disky do
celkové kapacity 4 TB a díky unikátnímu
eTrayz konektoru máte možnost k vašim
datům přistupovat také vzdáleně na cestách prostřednictvím internetu.
Administrační rozhraní se nám líbilo, použití červené barvy a jejích odstínů je velmi nezvyklé, zde se však povedlo
skloubit na výbornou. Jednotlivé funkce
jsou přehledně rozdělené do sekcí a k naprosté dokonalosti tak schází pouze překlad do češtiny. Lze využít také vestavěného webového serveru, který však nepatří
mezi nejrychlejší. NAS e-Trayz je díky své
nízké ceně velmi oblíben, což je také důvod, proč pro něj existují také neoficiální
nebo i upravené firmwary, které vylepšují
nejednu jeho funkci. Na diskusních fórech
věnovaných tomuto modelu tak najdete
například i techničtější návody pro ztišení
jinak hlučného chlazení a mnoho dalšího.

Možnosti vzdáleného připojení
Možnosti rozšíření (i neoficiální)
Povedené uživatelské rozhraní
Slabší přenosové rychlosti
Vyšší hlučnost
Chybí česká lokalizace

Verdikt

3 100 Kč

[483 Kč za bod]

[6,4]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Barevná kombinace je sice nezvyklá,
jako celek však webová administrace
vypadá dobře

Po odsunutí plastového krytu získáte přístup ke dvojici slotů s pevnými
disky

13. Icy Box IB-NAS5220
Icy Box od společnosti RaidSonic je
malé celohliníkové zařízení, které má
pod odsuvným předním krytem dvojici pevných disků umístěných v klasických šachtách bez šuplíkového mechanismu. Testovaný model se vyznačoval
příjemně tichým chodem a zřejmě díky
použitému materiálu těla netrpěl ani zahříváním.
NAS má dvojici USB 2.0 portů pro
připojení externích disků i tiskáren. Disky lze řadit do diskových polí, i když dosahované přenosové rychlosti tento
NAS předurčují spíše pro použití v režimu občasného síťového úložiště nebo
zálohovací stanice než do role pracovního síťového serveru pro více uživatelů.
Administrační utilita se použitým fontem i barevnou kombinací oranžového
písma na zeleném pozadí nemůže líbit
snad ani samotným tvůrcům, příliš krásy nepobrala ani webová administrace.
Na té je navíc více než patrné, že stejný
firmware používá výrobce pro více modelů, a tak musíte bedlivě zkoumat, zda
konkrétní nabízená funkce vůbec bude
na vašem zařízení dostupná. Často narazíte také na chybějící texty. Přitom by
stačilo málo – více firmware přizpůsobit
konkrétním modelům.
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Tichý provoz a účinné chlazení
Elegantní vzhled
Přenosové rychlosti
Chybí česká lokalizace
Funkcionalita webového rozhraní
Vysoká spotřeba

Verdikt

2 700 Kč

[456 Kč za bod]

[5,9]

souborový server
rozšířené funkce
provoz
výkon

Ano, i takhle může vypadat v roce
2010 grafické provedení konfigurační utility

Disky jsou vloženy v šachtách přímo
bez šuplíků, kryje je pouze přední část
boxu

jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PŘEDPLATNÉHO

Předplaťte si časopis Computer
s DVD a získejte exkluzivní dárek
v hodnotě 1000 Kč

sportovní batoh Topgal HIT 595
Určený nejen pro vyznavače skateboardingu. Díky svému vzhledu
a konstrukci se však dá nosit jako běžný sportovní batoh na výlety,
do města nebo do školy. Větší hlavní komora batohu s kapsičkou
na MP3 přehrávač. Menší komora na přední straně batohu, přístup
do ní zajištěn podélným zipsem i předním otvorem na zips.
Speciální zádový systém se zpevňující výztuhou a změkčenými
proﬁ lovanými pásy pro lepší odvětrávání zad. Nosné popruhy
polstrovány, polstrovaný bederní pás a jednoduchý hrudní pás pro
stabilizaci batohu při pohybu. Dvě síťované kapsičky na bocích
batohu.Možnost uchycení cyklistické přilby pomocí síťky ve spodní
kapse a kompresních bočních popruhů. Dále možnosti uchycení
skateboardu pomocí obsaženého úchytného pásu, který se
přichycuje pomocí pevných spon na přední část batohu.

Neváhejte! Tato nabídka platí jen do 12. 1. 2011

Předplaťte si Computer s DVD na rok pouze za 1780 Kč a získáte navíc dárek – varianta A
Nebo využijte cenově výhodné nabídky na roční předplatné Computeru bez média pouze za 980 Kč – varianta B

PŘEDPLAŤTE SI SVŮJ OBLÍBENÝ ČASOPIS JEŠTĚ DNES!

Volejte zdarma 800 300 302

Jednoduše zavolejte své osobní údaje a info o požadovaném předplatném a periodiku. Uveďte kód COMPUTER 1210 a varianta A nebo B

Pošlete předplatitelskou SMS na číslo 900 09 06

ve tvaru MFCOMPUTER ABOvarianta (A nebo B) jméno, příjmení, adresa předplatitele. Cena SMS je 6�Kč včetně DPH.
Službu provozuje goNET s. r. o. Technicky zajišťuje MobilBonus s. r. o. Help line 777 717 535 po–pá 9.00–17.00.

Předplaťte si bezpečně on-line na www.mf.cz

nebo také přes e-mailovou schránku: predplatne.mf@cpost.cz, uveďte své jméno a doručovací adresu. Do předmětu napište kód
COMPUTER 1210 a varianta A nebo B
Tato akce je určena pouze pro nové předplatitele a platí do vyčerpání zásob. Dárky jsou rozesílány do 6 týdnů od obdržení platby za předplatné. Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz.
Svojí objednávkou dává předplatitel společnosti Mladá fronta a. s. souhlas se zpracováním poskytnutých údajů k jejím marketingovým účelům a prohlašuje, že se seznámil s poučením o ochraně osobních
údajů uveřejněným na www.mf.cz. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Upozorňujeme předplatitele na práva poskytovatele údajů vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb.
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2. D-Link DNS-320 Sharecenter
Pulse
9,6

Váha

1. Synology DS211j Disc Station

podporované režimy RAID

4,5 %

10

0, 1, JBOD, Single

10

síťové protokoly

3,8 %

10

SMB, AFP, NFS, FTP

10

přístup k diskům

2,3 %

0, 1, JBOD, Single
SMB, NFS, AFP, FTP, SNMP,
rSync
z boku po odšroubování
zadní stěny a vysunutí
bočního krytu

6

snímatelný horní kryt

7

S.M.A.R.T., Scandisk

8

S.M.A.R.T., Scandisk
(oznamování výsledku
e-mailem)

10

Souborový server [15 %]

hlídání stavu disku

8,8

4,5 %

Rozšířené funkce [25 %]

9,7

multimédia a speciality

5,0 %

USB porty vpředu / vzadu

3,8 %

PHP, MySQL, iTunes Server,
UPnP, Photo Station, Audio
Station, sledování IP kamer
(i mobilní monitoring), Mail
server, rozšiřující moduly
1/2

hlášení událostí

2,5 %

e-mail, SMS

10

podpora tiskárny / UPS /
IP kamery
čeština

6,3 %

3. QNAP TS-210
9,4
0, 1, JBOD, Single
SMB, NFS, AFP, FTP, SSH,
Telnet, HTTP/S
z boku po odšroubování
zadní stěny a vysunutí
bočního krytu
S.M.A.R.T. a Scandisk,
plánování

6,5

10

iTunes Server, UPnP

8

1/0
e-mail, lze nastavit, na co
upozorňovat

6
3
10

10
10

4. Iomega StorCenter
ix2-200 1 TB
7,5
1, JBOD
SMB, NFS, AFP, FTP, TFTP,
SNMP, rSync

8,8

8

0, 1, JBOD, Single

10

10

SMB, NFS, AFP, FTP, HTTP/S

10

6. Netgear RND2000
ReadyNas Duo
9,4
X-RAID (Hotswap)
SMB, NFS, AFP, HTTP/S,
FTP/S

6

zezadu, v šuplících jištěných
šrouby

5

zezadu, po odejmutí krytu

6

zepředu pod dvířky,
bezšroubové šuplíky

10

S.M.A.R.T.

6

S.M.A.R.T., Scandisk

8

S.M.A.R.T., Scandisk,
plánování

9,7
PHP, MySQL, phpMyAdmin,
iTunes Server, WebDisk,
sledování kamer, UPnP
(+ možnost doinst. 24 web.
služeb)
1/2
e-mail, lze nastavit úroveň
upozorňování

5. AirLive NAS-235

10

7,5
iTunes Server, UPnP, Picture
Transfer

8

7,1
iTunes Server, MP3
Broadcast, Media server

8

8

1/2

8

0/2

5

10

e-mail

6

e-mail

6

8
10
10
10
8,0

iTunes Server,
SqueezeCenter, Photo
Server, WebDisk, DLNA,
ReadyNAS Remote, podpora
rozšiřujících modulů
1/2
e-mail, lze nastavit, na co
upozorňovat

9
8
10

ano / ano / ano (až 5)

10

ano / ano / ne

8

ano / ano / ano

10

ano / ano / ano

10

ano / ne / ano

8

ano / ano / ne

prostředí i instalace česky

10

vše anglicky

0

celé prostředí česky
HTTP, FTP, BitTorrent
(komfortní)

9

vše anglicky

0

0

celé prostředí česky

9

10

BitTorrent

5

vše anglicky
HTTP, FTP, BitTorrent
(základní)

8

9

BitTorrent

5

10

StorCenter Manager,
Download Manager

8

8

NTI Shadow

8

možnosti stahování

3,8 %

FTP, HTTP, eMule, NZB

10

HTTP, FTP, BitTorrent

8

dodávaný software

2,5 %

Synology Assistant, Data
Replicator 3, Download
Redirector

10

instalační průvodce

6

spotřeba – vypnuto

2,5 %

0,1 W

10

0,3 W

10

0,3 W

10

1,2 W

8

0,1 W

10

0,7 W

spotřeba za provozu

8,8 %

15,8 W

7

10,7 W

10

15,7 W

7

16,7 W

7

16,2 W

7

17,0 W

6

spotřeba – vypnuté disky

6,0 %

12,4 W

5

7,3 W

10

13,2 W

4

12,6 W

4

10,0 W

7

12,0 W

5

zahřívání disků

6,0 %

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

hlučnost

4,5 %

nízká

10

nízká

10

střední

8

nízká

10

střední

8

střední

Provoz [25 %]

7,9

Výkon [35 %]

QNAP NetBak, Qget

9,9

9,8

7,3

9,6

Flash Map Utility

7,5

9,0

7,9

9,1

7,3

7,7

9

8
6,7

rychlost čtení

14,0%

29,4 MB/s

10

29,3 MB/s

10

29,8 MB/s

10

27,2 MB/s

9

22,4 MB/s

7

24,1 MB/s

rychlost zápisu

12,3%

24,2 MB/s

10

23,2 MB/s

9

19,7 MB/s

8

22,2 MB/s

9

18,5 MB/s

7

15,8 MB/s

6

rychost bootování

1,8%

69 s

8

74 s

8

112 s

5

65 s

8

93 s

7

98 s

6

odezva systému

7,0%

1s

10

1s

10

1s

10

1s

10

1s

10

2s

6

8

Parametry
síť
procesor

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

Marvell Kirkwood, 1,2 GHz

Marvell 88F6281, 800 MHz

Marwell, 800 MHz

Marvel 6281, 1 GHz

nezjištěno, 500 MHz

Infrant IT3107 NSP
256 MB

RAM

128 MB

128 MB

256 MB

256 MB

128 MB

velikost flash paměti

nezjištěno

16 MB

16 MB

nezjištěno

16 MB

64 MB

adaptér

Edac, 60W

APD, 50 W

Delta Electronics, 60 W

Sunfone, 50 W

DVE, 60 W

DVE, 60 W

86 × 161 × 218 mm

114 × 146 × 177 mm

85 × 166 × 218 mm

94 × 135 × 201 mm

95 × 185 × 186 mm

101 × 142 × 222 mm

UTP, 190 cm

UTP, 150 cm

UTP, 190 cm

UTP, 100 cm

UTP, 102 cm

UTP, 145 cm

502 Kč

292 Kč

522 Kč

435 Kč

386 Kč

621 Kč

4 600 Kč

2 600 Kč

4 600 Kč

5 000 Kč

4 500 Kč

4 700 Kč

9,2

8,9

8,8

8,1

7,8

7,6

rozměry (š × v × h)
dodávaný kabel, délka kabelu
cena za bod (bez disků)
cena
Celkem
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7. – 8. ZyXEL NSA-221

7. – 8. Patriot Valkyrie

9. – 10. Thecus N2200

9. – 10. Edimax NS-2502

8,8

9,4

9,4

8,6

11. Seagate BlackArmor
NAS 220 2TB
7,2

0, 1, JBOD (Hotswap)

10

0, 1, JBOD (Hotswap)

10

SMB, FTP, SSH

10

SMB, FTP, AFP, NFS, HTTP/S

10

zepředu pod snímatelným
krytem

6

zepředu, pod ochraným
krytem, dvojice šuplíků

10

8

S.M.A.R.T., Scandisk

S.M.A.R.T., Scandisk

8,3

8

0, 1, JBOD (HotSwap)
SMB, NFS, AFP, FTP, Nsync,
TFTP
ze předu, dvojice
výjímatelných šuplíků
krytých dvířky
S.M.A.R.T., Scandisk

5,6

iTunes Server, UPnP, DLNA,
Flickr/YouTube uploading,
podpora rozšiřujících
modulů)

10

iTunes Server, Mldonkey,
vzdálené zálohování, ADS

6

12. Xtreamer e-Trayz

13. Icy Box IB-NAS5220

7,6

8,2

10

0, 1, JBOD

8

0, 1, JBOD

8

0, 1, JBOD

8

0, 1, JBOD, Single

10

10

SMB/FTP, SSH

9

SMB, FTP, NFS

9

SMB, NFS, FTP, Telnet

10

SMB, FTP, SSH, HTTP

10

10

vzadu, dvojice šuplíků

10

ze zadu, po odšroubování
krytu, hůře dostupné

5

zepředu, pod plastovým
krytem

6

zepředu pod snímatelným
krytem

6

8

S.M.A.R.T., Scandisk

8

S.M.A.R.T.

6

S.M.A.R.T.

6

S.M.A.R.T.

8,4

6,6

iTunes Server, UPnP, podpora
rozšiřujících modulů)

10

iTunes Server, UPnP, Edimax
IP kamery

7

5,8

UPnP, iTunes Server

6

6,7

6
5,8

UPnP, iTunes Server

6

Twonky, iTunes Server,
UPnP-AV

7

1/2

8

1/1

6

1/3

10

1/1

6

0/2

5

0/2

5

0/2

5

e-mail, možnost nastavení

6

není

0

e-mail

6

není

0

e-mail

6

e-mail

6

není

0

ano / ano / ne

8

ano / ne / ne

6

ano / ano / ne

8

ne / ne / ano

6

ne / ano / ne

6

ano / ano / ne

8

ano / ne / ne

6

vše anglicky
HTTP, FTP, BitTorrent,
zachytávání Live TV
instalační průvodce, Link
Capture, Memeo Instant
Backup Software

0

vše anglicky

0

0

celé prostředí česky

9

vše anglicky

0

vše anglicky

0

HTTP, FTP, BitTorrent

9

10

HTTP, FTP, BitTorrent

10

HTTP, FTP

6

vše anglicky
HTTP, FTP, BitTorrent,
RapidGuest

0

10

vše anglicky
HTTP, FTP, BitTorrent
(komfortní), eMule

10

HTTP, FTP, BitTorrent

10

10

Walkyrie Net Tool

6

8

instalační průvodce, NetDisk
Explorer, Download Manager

8

BlackArmor Backup

8

6

instalační průvodce

6

6,2

Backup Utlity

6,4

6,5

6,6

e-TRAYz průvodce

6,5

6,6

4,9

0,3 W

10

0,5 W

9

0,2 W

10

0,4 W

9

0,3 W

10

0,4 W

9

3,6 W

3

17,6 W

6

18,4 W

6

20,3 W

5

17,2 W

6

18,3 W

6

18,4 W

6

23,2 W

3

nepodporuje

0

nepodporuje

0

13,0 W

4

11,2 W

6

nepodporuje

0

14,0 W

3

nepodporuje

0

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

nízké

10

8

nízká

10

střední

8

vysoká

4

nízká

10

střední

8

nízká

střední

5,7

7,2

4,8

6,4

6,9

5,6

10
5,8

15,2 MB/s

4

18,2 MB/s

5

15,2 MB/s

4

20,0 MB/s

6

23,1 MB/s

7

16,2 MB/s

4

15,8 MB/s

4

13,2 MB/s

5

18,7 MB/s

7

13,7 MB/s

5

12,6 MB/s

5

16,9 MB/s

7

11,2 MB/s

4

13,4 MB/s

5

89 s

7

41 s

10

132 s

4

69 s

8

42 s

10

63 s

9

74 s

8

1s

10

1s

10

2s

6

1s

10

2s

6

1s

10

1s

10

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

1 Gb/s

ARM926EJ-S

Marvell 88F5182, 500 MHz

Oxford 810DSE, 367 MHz

nezjištěno

nezjištěno, 800 MHz

Oxford 810DSE, 367 MHz

Storlink 3516, 300 MHz
128 MB

256 MB

128 MB

256 MB

64 MB

128 MB

256 MB

nezjištěno

16 MB

4 MB

8 MB

16 MB

4 MB

16 MB

ITE, 33 W

Solytech, 50 W

Seasonic, 60 W

Elementech, 50 W

APD, 40 W

Xtreamer, 30 W

Jentec Technology, 57 W

107 × 145 × 199 mm

139 × 96 × 238 mm

114 × 136 × 206 mm

77 × 186 × 164 mm

104 × 187 × 195 mm

80 × 118 × 176 mm

115 × 95 × 148 mm

UTP, 170 cm

UTP, 160 cm

UTP, 300 cm

UTP, 100 cm

UTP, 200 cm

UTP, 150 cm

UTP, 150 cm

534 Kč

405 Kč

587 Kč

396 Kč

443 Kč

483 Kč

456 Kč

3 700 Kč

2 800 Kč

4 000 Kč

2 700 Kč

5 900 Kč

3 100 Kč

2 700 Kč

6,9

6,9

6,8

6,8

6,5

6,4

5,9

když na štědrý večer sněží, na chmel už se pytle těší
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