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N A S Y

ny dokáží synchronizovat s NTP ser-
verem.

Oba NASy podporují síťové proto-
koly TCP/IP, HTTP, FTP a SMB/CIFS, 
dokáží fungovat jako mediální serve-
ry, jako servery pro ukládání hudeb-
ních souborů s i-Tunes a fungují též 
jako Download station – mohou za 
vás stahovat bittorentové soubory 
z internetu, aniž byste měli zapnutý 
svůj počítač. Download station je 
založena na bittorrentovém klientu 
MlDonkey, z jeho rozhraní lze sledo-
vat stav úloh, samotné úlohy se zadá-
vají tak, že se torrent nahraje do poda-
dresáře „torrent“ sdílené složky „p2p“ 
na NASu.

V případě poruchy pak dokáží oba 
NASy informovat správce sítě zaslá-
ním zprávy na dvě předem zadané 
emailové adresy, nebo poslat zprávu 
na SMTP server.

Správní rozhraní obou NASů SMC 
je v porovnání se správním rozhraním 
kupříkladu NASů Synology velmi 
strohé, vzhledem k poměrně nízké 
ceně těchto zařízení to žádný hendi-
kep není. Pokud si pořídíte některý 
z těchto NASů SMC bez disků a bude-
te si je instalovat sami, počítejte s tím, 

že si budete muset nejprve na 
správní počítač 

nainstalovat při-
balenou javov-
skou utilitu, s je-
jíž pomocí NAS 
zkonfigurujete a 
nahrajete do něj 
operační systém 
(je založený na 
GNU General 
Public License).

Pokud hledáte 
cenově výhodný 
NAS, vybavený 
moderními schop-

nostmi, jako je printserver, bittorren-
tový klient nebo iTunes server, a stačí 
vám zálohovat data zrcadlením, pak 
sáhněte po levnějším z obou NASů 
SMC. Jestliže požadujete totéž, ale 
svých dat si ceníte více (nebo potřebu-
jete rozsáhlejší diskový prostor ke sdí-
lení), pak do výběru zahrňte SMC-
NAS04. - rk, rm

Jednodiskové NASy 
Synology Disk Station 
DS-107 a DS-108j sdílejí 
shodnou konstrukci se 
stejně rozmístěnými 
konektory i ovládacími 
prvky, firemně zaměře-
ný DS-107 navíc dispo-
nuje e-SATA konekto-
rem, je k němu tedy 
možno připojit externí 
SATA disk.

Oba externě napájené 
NASy, které připojíte do 
sítě přes jejich gigabito-
vé ethernetové adapté-
ry, nabízejí kromě sdíle-
ní diskového prostoru 
a zprostředkování síťo-
vého tisku na připojené 
USB tiskárně i možnost 
snadného zálohování.

Firma KOBE nabízí 
tato zařízení buď jako 
tzv. „kity“, tedy bez dis-
ků a volbu disku nechá-
vá na uživateli, nebo 
s již nainstalovanými 
SATA disky různých 

kapacit. 
Za kit DS-107 dáte 

3490 Kč, s 250GB dis-
kem vás přijde na 4590 
Kč. DS-108j bez disku 
stojí 2580 Kč a s 500GB 
diskem 4850 Kč.

Podrobnou recenzi 
těchto NASů najdete 
v červnovém TECH 

Magazine na straně 29.
Synology Disk Station 
DS-107. Cena: 3490 Kč. 
(4590 Kč s 250GB dis-
kem). 
Synology Disk Station 
DS-108j. Cena: 2580 Kč 
(4850 Kč s 500GB dis-
kem). KOBE, s.r.o. www.
kobe.cz
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