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programu (Wordu, Excelu 
nebo PowerPointu) a pod 
ním proužek, v kterém máte 
zadávané úkoly včetně do
poručeného postupu. Kro
mě tohoto proužku je ještě 
k dispozici okno s výuko
vým textem, který se vždy 
váže k danému úkolu. Vždy 
když máme pocit, že jsme 
úkol splnili, stiskneme tla
čítko na proužku a edu
learning nám úkol zkontro
luje. Pokud je úkol správně, 
navazuje hned další úkol, 
v opačném případě se zob
razí zpráva, co vám chybí.

Program je použitelný jak 
pro jednotlivce, tak pro hro
madné použití ve školách či 
ve firmách. Pro výuku sku
pin lidí nabízí edulearning 
monitoring a správu jed
notlivých uživatelů. Lze tak 
sledovat, jak jsou jednotliv
ci s výukou daleko a také 
jak probíhala výuka v čase.

Výhodou výuky přímo 
v dané aplikaci je rozhodně 
způsob plnění úkolů, neroz
hoduje totiž, jakým způso
bem úkol splníte, ale jestli 
ho splníte. Je tak jedno, zda 
uděláte úkol pomocí vám 

známé klávesové zkratky či 
se k výsledku „proklikáte“ 

myší skrze menu.
Rozsah výuky je poměr

ně velký (výrobce uvádí až 
90% všech běžně používa
ných funkcí), pro každý 
program je k dispozici 15 
lekcí, každá lekce se skládá 
s přibližně 20 úkolů. Pokud 
jste úplný začátečník a bu
dete číst všechny výukové 
texty, může vám trvat jed
na lekce přibližně 60 
minut.

Edulearning je rozhodně 
originálním řešením výuky 
balíku Microsoft Office 
a navíc je to i řešení účinné. 
Dokážeme si představit, že 
na stejném principu jako 
výuka by mohlo pracovat 
i přezkoušení, a to jak ve 
škole tak třeba při přijíma
cím pohovoru do zaměst
nání. -jh

edu-learning
Cena: 1170 Kč. Výrobce: EDU 
2000 s.r.o., www.edu-learning.cz

Monitoring při výuce skupin má webové rozhraní a dává 
informace o postupu výuky i jejím časovém průběhu.

Sdílení dat po síti dokáže 
skvěle a elegantně vyřešit 
NAS, tedy nenápadná „kra
bička“, která umí v mnoha 
ohledech zastoupit síťový 
server s nákladným operač
ním systémem. Ceny NASů 
nejsou nijak závratné a tahle 
zařízení využijete nejen 
ve firmě, ale i v domácnosti, 
ve které je do sítě zapojeno 
několik počítačů.

Moderní NAS dokáže 
mnohem víc, než jen sdílet 
soubory – důkazem je třeba 
dvojice NASů DiskStation 
od firmy Synology, tedy 

firemního DS107 a mode
lu DS108j, jímž výrobce 

míří k domácím uživate
lům.

Synology DS-107 a DS-108j

WEBoVÉ SPrÁVnÍ roZHrAnÍ. Takhle „stroze“ a nepříliš pře-
hledně vypadalo před upgradem firmwaru.
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Jde o jednodiskové NASy, 
které firma KOBE nabízí 
buď jako tzv. „kity“, tedy bez 
disků a volbu disku nechává 
na uživateli, nebo s již nain-
stalovanými SATA disky 
různých kapacit. Za kit DS-
107 dáte 3490 Kč, DS-108j 
bez disku vás pak přijde 
na 2580 Kč. My jsme testo-
vali DS-107 s 250GB dis-
kem (4590 Kč) a DS-108j 
s 500GB diskem (4850 Kč).

Oba NASY sdílejí shod-
nou konstrukci se stejně 
rozmístěnými konektory 
i ovládacími prvky, firemně 
zaměřený DS-107 navíc dis-
ponuje e-SATA konekto-
rem, je k němu tedy mož-
no připojit externí SATA 
disk.

Oba externě napájené 
NASy, které připojíte 
do sítě přes jejich gigabito-
vé ethernetové adaptéry, 
nabízejí kromě sdílení dis-
kového prostoru a zpro-
středkování síťového tisku 
na připojené USB tiskárně 
i možnost snadného zálo-
hování.

Zálohovat dokáží přímo 
přes vlastní USB2.0 porty 
(dva mají na zadní stěně, 
jeden na čelním panelu) 

z připojených USB zařízení 
(paměťových klíčů a USB 
disků). Stiskem jediného 
tlačítka na zařízení, nebo 
pomocí přibaleného pro-

gramu Data Replicator 3, 
vám NAS zazálohuje po síti 
celé vaše PC. Paměťový pro-
stor zařízení, připojených 
k NASům, je možno též sdí-
let po síti.

Obě zařízení podporují 
FTP provoz – můžete je 
využít jako FTP 

server; též je můžete použít 
jako webserver, podporují 
totiž PHP a MySQL (funkce 
Web Station). FTP přenos 
po síti je zabezpečený a DS-
107 dokáže šifrovat i datové 
přenosy při zálohování, též 
má implementovánu pod-
poru Windows ADS.

DS-107 i DS-108j dokáží 
zajistit sdílení digitálních 
fotografií na Internetu 
(funkce Photo Station 3) 
a můžete je též naprogra-

Synology Disk Stati-on DS-108j je určen spíše k využití 
v domácích sítích.

Synology Disk Stati-

on DS-107 míří pře-
devším k firemním 
zákazníkům díky e-

SATA rozhraní.

movat tak, aby se postaraly 
o stažení vámi žádaných 
souborů z Internetu, aniž 
byste museli mít zapnutý 
svůj počítač – pro tuhle 
funkci je třeba použít přiba-
lený software Download 
Redirector a stahovat mů-
žete i BitTorrent soubory.

Oba NASy dokáží 
sloužit i jako iTunes 
server, klienti služby 
iTunes, připojení k síti 
s DS-107 nebo DS-
108j, mohou přehrávat 
muziku s chráněnými 
autorskými právy, ulo-
ženou na disku NASu.

Instalace a správa 
obou NASů Synology je 
snadná, zejména díky 
novému přehlednému 
grafickému uživatelské-
mu rozhraní Disk Stati-

on Manager 2.0, využíva-
jícímu technologie AJAX 

(Asynchronous JavaScript 
And XML). Toto uživatel-
ské rozhraní je součástí 
nového firmwaru, který je 
možno stáhnout z www.
synology.com.

Instalace DS-107 i DS-
108j proběhla bez problé-
mů, připojili jsme oba NASy 
ethernetovým kabelem 
k naší síti, připojili externí 
napaječ a zmáčkli tlačítko 
na čelním panelu. NASy si 
nechaly přidělit od DHCP 
serveru naší sítě IP adresu 
a pak jsme se k jejich roz-
hraní Disk Station Manager 
2.0 připojili přes rozhraní 
internetového prohlížeče.

Zkusili jsme si nadefino-
vat uživatele i jejich skupiny, 
vyzkoušeli jsme si též sdíle-
ní paměťového prostoru 
externího USB disku a ně-
kolika USB flash disků, kte-
ré jsme k oběma zařízením 
připojili.

Pravidelný upgrade firm-
DISK STATION MANAGER 2.0 dovolí mimo jiné vytvářet 
vlastní menu pro rychlý přístup k nejužívanějším volbám.
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DISK STATION MANAGER 2.0 u DS-107 vám mimo jiné sdělí 
informaci o teplotě pevného disku i procesoru.

waru NASů Synology vřele 
doporučujeme, kromě pří-
větivějšího správního roz-
hraní totiž může NAS získat 
i nové schopnosti – v přípa-
dě hodnocených NASů to je 
s nejnovějším firmwarem 
kupříkladu přímá podpora 
IP kamer (v podstatě všech, 
které jsou schopny genero-
vat video ve formátu MJ-
PEG), Synology DS-108j 
dokáže na svůj disk ukládat 
video z jedné IP kamery, 
DS-107 dokáže zacházet se 
dvěma IP kamerami sou-
časně.

Po našich zkušenostech 
s NAS zařízeními Synology 

Disk Station DS-107 a DS-
108j můžeme obě tato zaří-
zení doporučit k nasazení 
do sítí, které nemusí spra-
vovat příliš zdatný správce. 
Ověřili jsme si v praxi, že 
jakmile provedete jejich 
počáteční konfiguraci, ne-
musíte se o ně v podstatě 
vůbec starat – budou plnit 
vámi zadané úkoly samo-
zřejmě a spolehlivě. – rm

Synology Disk Station 
DS-107. 
Cena: 3490 Kč. (4590 Kč s 250GB 
diskem). 

Synology Disk Station 
DS-108j.
Cena: 2580 Kč (4850 Kč s 500GB 
diskem). Poskytl: KOBE, s.r.o. 
www.kobe.cz

Společnost Fast ČR nám 
poskytla na test dvě velmi 
rozdílné LCD televize, a to 
především co se týče veli-
kosti. Sencor je 19" model, 
který klidně můžete sebou 
vozit na víkendy, Toshiba 
REGZA se svým 42" disple-
jem najde své pevné místo 
ve větším obývacím pokoji.

Sencor  
SLT-1909DVBT
Pod značkou Sencor se na 
našem trhu můžeme setkat 
s celou řadou produktů od 
domácích spotřebičů, kan-
celářskou techniku až po 
spotřební elektroniku. Do 
posledně jmenované sku-
piny patří i 19" LCD televi-
zor SLT-1909DVBT za 

8390 Kč. Televizor nabízí 
klasické rozlišení široko-
úhlých 19" LCD monitorů 
1440 × 900 pixelů, od nich 
se televizor liší jen integro-
vaným tunerem (analogo-
vým i digitálním) a řadou 
videovstupů.

Přístroji výrobce dal jed-
noduchý vzhled s poměrně 
úzkým šedivým rámečkem 
okolo displeje, pod nímž je 
stříbrná mřížka zabudova-
ných reproduktorů. Ovlá-
dací tlačítka jsou na obvyk-
lém místě z boku panelu, co 
se týče zepředu snadno pří-
stupných konektorů, tak ty 
v podstatě chybí. Vzadu je 
sice k dispozici panel orien-
tovaný na stranu, na němž 
jsou umístěny základní 

vstupy (S-video, kompozit-
ní video a zvuk), avšak pří-
stupnost těchto konektorů 
zepředu je jen o trochu lep-
ší oproti ostatním konekto-
rům

K televizoru lze připojit 
počítač skrze VGA vstup 
nebo lze využít HDMI 
konektor pro zobrazení 
digitálního videosignálu. 
K dispozici je dále SCART 
konektor, komponentní 
videovstup i výstup na slu-
chátka, připraven je i Com-
mon Interface pro dekódo-
vací karty (u nás zatím 
nevyužijete).

Stříbrno-černý dálkový 
ovladač je vybaven řadou 
tlačítek pro přímou volbu, 
lze tak snadno přepínat 

mezi vstupy, měnit poměr 
stran obrazu či přepínat 
mezi přednastavenými zvu-
kovými a obrazovými re-
žimy. Přímo vyvolat lze 
i programového průvodce 
či seznam oblíbených pro-
gramů. K dispozici jsou i tla-
čítka pro zapnutí a konfigu-
raci funkce obraz v obraze.

Konfigurační menu, jež je 
kompletně v češtině (správ-
ně česky umí i teletext a pro-
gramový průvodce), obsa-
huje několik zajímavých 
funkcí, ve zvukovém nasta-
vení lze například využít 
pětipásmový ekvalizér, 
vyvážení sterea i samostat-
né nastavení hlasitosti pro 
sluchátka. Nastavení analo-
gového i digitálního tuneru 

Malý nebo velký televizor?
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