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PREDSTAVITEV

Synology

Varna shramba za fotografije
..Strežniki NAS Synology predstavljajo ne le varno shrambo za fotografije, temveč omogočajo tudi organizacijo albumov, deljenje
posnetkov in dostop od koderkoli z uporabo mobilnih naprav..

žična povezava. Z aplikacijo DS Photo, ki jo name
stite na svojo tablico ali pametni telefon, lahko do
svojih posnetkov dostopate kadarkoli, če je le na
voljo Wi-FI omrežje. Omogoča ne le pregledovan
je, temveč tudi organizacijo posnetkov – ust
varjanje albumov, varnostno kopiranje in komuni
kacijo s prijatelji v realnem času.

Rešitev, primerna za profesionalce

Tako za ljubiteljske fotografe kot tudi profesion
alce, predstavlja hramba obsežnih zbirk foto
grafij precejšen izziv. Z leti se jih nabere zajetno
število. Problem pa ni le hramba, ampak tudi or
ganizacija, dostopanje do starih posnetkov in
deljenje s prijatelji, sorodniki. Najboljša izbira je
prav gotovo strežnik NAS, kjer boste imeli vse
svoje posnetke na eni lokaciji, zaščitene pred
nepredvidenimi dogodki, kar pa je najbolje, do
njih boste lahko dostopali od koderkoli.
V osnovi so strežniki NAS Synology varen zaseb
ni hrambeni prostor, do katerega lahko dosto
pate iz svojega osebnega računalnika, mobilnih
naprav, TV, naprav DLNA ali predvajalniki glasbe.
Poleg tega pa ponuja še veliko več. Na voljo je

obsežna zbirka uporabnih programov. Vse svoje
multimedijske vsebine lahko povežete s pro
grami, kot so Video Station, Photo Station, Au
dio Station, Media Server in Download Station.
Synology ponuja velik izbor modelov, ki bodo
tako po ceni kot kapaciteti hrambnega prostora,
gotovo zadostili potrebam posameznega upor
abnika. Modele z več diski je mogoče konfiguri
rati v RAID polju, kjer ob okvari enega od diskov
tega preprosto nadomestite z novim, ne da bi
pri tem morali ustaviti delovanje naprave. Če pa
vam prostora zmanjkuje, lahko na enak način
dodajate nove diske ali razširitvene enote. Seve
da pa, ker previdnosti ni nikoli odveč, lahko svo
je podatke še dodatno varnostno kopirate na
zunanjo enoto ali v storitev v oblaku.

Mobilni dostop od koderkoli in kadarkoli
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Računalniške novice

Synologyjeva rešitev Photo Station samodejno
ustvari spletno stran z vašimi fotografijami in obe
nem omogoča preprosto organizacijo
zbirke fotografij, kjer lahko ust
varjate albume, izbrane pos
netke pa preprosto delite
tudi na socialna omrežja.
Posnetki se samodejno
varnostno kopirajo iz
mobilnih naprav, takoj
ko je omogočena brez

Idealno izbiro za zahtevne uporabnike in tudi pro
fesionalne fotografe predstavljata nova modela
strežnikov NAS Synology, ki sta bila predstavljena
prejšnji mesec. DS1517+ in DS1817+ sta opremlje
na s štiri-jedrnim 2,4 GHz procesorjem Intel Atom,
z možnostjo izbire dveh standardnih konfiguracij
spomina – 2 GB in 8 GB, ki sta razširljiva do 16 GB.
Najboljša novica za profesionalne fotografe je, da z
uporabo Synology naprav slik ni potrebno več
pretvarjati v druge formate, temveč jih lahko
pregledujete že v formatu RAW. Iskanje pa je
omogočeno tudi po meta podatkih, s katerimi so
opremljeni posnetki.
Najbolj ozko grlo pri prenašanju in ogledu datotek
je do sedaj predstavljala pasovna širina omrežja. Z
uporabo funkcije Link Aggregation je bil pretok
omejen na približno 125 MB/s, tudi če je naprava
omogočala večje hitrosti. Novi napravi pa sta, po
leg štirih vgrajenih 1 GbE mrežnih vhodov, oprem
ljeni še z režo za PCIe, v katero lahko uporabnik
vstavi 10 GbE mrežni vmesnik. V primeru, da je
naprava opremljena z dvokanalnim spominom in
z dodatnim 10 GbE mrežnim vmesnikom, dosega
hitrost sekvenčnega pretoka do 1.179 MB/sek pri
branju podatkov in 542 MB/sek pri zapisovanju tu
di brez agregacije mrežnih vrat. DS1517+ in
DS1817+ lahko tako prevzameta vlogo osrednje
naprave v IT infrastrukturi podjetja, fotografom pa
zlahka predstavljata osrednji hrambni prostor za
celotno zbirko.	
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