
Sinu failide kodu
Võrgutoega väline kõvaketas kannab uh-
ket lühendit NAS ehk Network Attached 
Storage ning erinevalt USB-ühendustega 
välistest kõvaketastest kujutavad NASid 
endast pisut keerukamat tehnoloogiat. 
Vaja on võrguühendust ja haldustarkvara 
ning kokku tulebki sisuliselt pisike arvuti.

Parimatest parimad
Ilmselt pole see eriline liialdus, kui väi-
ta, et parimaid kodukasutajale või väike-
kontorisse sobivaid NASe teeb avalikku-
ses ehk vähetuntud firma Synology ning 
meil on sel kuul testis nende DS211+ ehk 

kahe kõvakettapesaga seade.
DS211+ ongi umbes paari paksu raama-

tu suurune seade, millel on kaks SATA-
kõvaketaste pesa, USB pesad, võrgupesa 
ning SD-mälukaardi pesa. Pane kõvaket-
tad sisse, ühenda NAS oma kodusesse 
võrku, konfigureeri ja nii pääsedki oma 
andmetele igalt poolt ligi. Synology või-
maldab kõike. Absoluutselt kõike, mida 
sul võiks sellistes tingimustes vaja minna.

No näiteks: ta jagab faile üle sisevõrgu 
kõigile arvutitele, sa saad teha tohutul hul-
gal erinevate õigustega kasutajaid ja kasu-
tajagruppe, kellel igaühel on vajadusel ka 
oma isiklik ruum; sa saad oma andmetele 
ligi nii koduvõrgust kui suvalisest kohast 
üle interneti, tal on sees muusika- ja foto-
server koos automaatse veebipõhise foto-
galeriiga, tema külge saab ühendada USB-
printeri, ta kopeerib ühe nupuvajutusega 
fotod su mälukaardilt endasse, teeb en-
dasse varukoopiaid USB-kõvakettalt või 
varundab ennast USB-kõvakettale, tema 
külge saab panna WiFi-pulga ja niimoo-

Synology teeb kõike,
mida sa tahad, et ta teeks,
ja siis veel seda, millest
sa ei osanud unistadagi
kuni hetkeni, kui selle kasti
sisse lülitasid

Nagu ikka, on ka kogu selle suurepära-
suse juures üks miinus – hind. Synology ei 
ole odav. Samas tuleb tähele panna, et kõ-
nealune DS211+ on veidi kallimast hinna-
klassist. Synology pakub ka sarnaste või-
malustega odavamaid NAS-e, mis on ehk 
aeglasemad või vähemate lisavõimaluste-
ga, ent põhilise ehk lihtsa ja kindla failide 
võrgus säilitamise võimaluse saab kätte. 

HENRIK ROONEMAA

Synology DS211+
Hind: 333 € + kõvaketaste hind
Protsessor: 1,6 GHz
Mälu: 512 MB
Kõvakettapesad: 2 x SATA 2 3,5” või 2,5”
Muud ühendused: 3 x USB, eSATA, SD-
kaardi pesa
Võrk: Gigabit LAN, WiFi võimalus
Mõõtmed: 16,5 x 10,8 x 23,3 cm
Kaal: 1,25 kg

kokkuvõte

tähelepandamatu must kast, mille töö on hoida su faile ja mis teeb seda ees-
kujulikult. parim lihtne nas, mis praegu turul saada, aga samas päris kallis. *****

Hinne

välised kõvakettad on juba ammu populaarsed, kuid tegelikult on nad vaid poolik 
samm õigel teel. kõige mõttekam on kõvakettad otse koduvõrku tõsta, siis ei pea UsB-
kaablitega jahmerdama. parim toode selleks on synology.

di pole teda kaabliga võrku vaja pannagi, 
tema sees jooksevad vajadusel e-postiser-
ver, Wordpress, FTP ja lugematud muud 
teenused, DLNA, tema külge saab panna 
PlayStation 3 või Xboxi, tal on sisseehi-
tatud Bittorrenti-klient, tema külge saab 
ühendada turvakaameraid, mis salvesta-
vad pildi tema kõvaketastele, ta saadab 
sulle e-kirja, kui ta tunneb, et tema tervi-
sega on midagi valesti, ja mida kõike veel. 
Mida pagana iganes.

Saad nii palju, kui maksad
Kõik see asi on konfigureeritav üle brause-
ripõhise operatsioonisüsteemi, mille nimi 
on DSM 3.0 ja mis on nii lihtne, et igaüks 
saab selle seadistamisega hakkama. Kui 
see on juba seadistatud, siis toimib see 
must kast lihtsalt iseenesest. Testitud kuu 
aja jooksul ei olnud temaga kordagi mitte 
mingit jama ja ma ei näe ka põhjust, miks 
edaspidi peaks olema. Ta elab kuulekalt 
oma elu ja serveerib faile, mis ongi tema 
töö.
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