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Synology NAS

Hramba podatkov na steroidih
..Strežniki NAS Synology ponujajo poleg varne hrambe podatkov tudi cel nabor programov za delo in zabavo..

Dilema, ali hraniti svoje podatke v domačem
omrežju ali v oblaku, pri uporabi strežnikov
Synology NAS odpade. Z vidika varnosti so strežniki NAS izpopolnjeni in ponujajo obilo možnosti zaščite, obenem pa ponujajo enake funkcionalnosti kot storitve v oblaku, samo da ni treba plačevati naročnine. Domači strežnik NAS je
vsekakor ena izmed najboljših rešitev za obvladovanje podatkov na enem mestu. Tudi zato,
ker se nanj lahko povežemo na različne načine,
največkrat prek domačega omrežja, na voljo pa
imamo tudi zasebni oblak, da lahko prek spleta
(ne glede na fizično lokacijo) dosežemo svoje
podatke.
Odlika vseh Synologyjevih izdelkov je bogat izbor izjemno zmogljive programske opreme. Na
hitro si boste lahko postavili svojo spletno stran,
e-poštni strežnik, z aplikacijo Audio Station pa si
boste lahko izdelali svoj internetni predvajalnik
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glasbe. Ne bo vam več potrebno skrbeti katerih
podatkov nimate s seboj. Vse datoteke, ki jih
imate shranjeno na strežniku NAS so dostopne
preko DS file aplikacije in katerekoli mobilne naprave. Medijski strežnik je združljiv tudi z DLNA,
tako da boste imeli vaše multimedijske datoteke
shranjene na enem mestu in dosegljive z vseh
multimedijskih naprav združljivih z DLNA.

Dodatne možnosti varovanja
Nad delovanjem Synology NAS-a bedi Security
Advisor, rešitev, ki skenira celotno konfiguracijo
naprave in svetuje kako odpraviti varnostna tveganja v sistemu. V primeru poskusov nepooblaščenega dostopa operacijski sistem pošlje obvestilo. Podatke pri prenašanju s strežnika na
mobilne naprave lahko uporabnik zaščiti s kodiranjem. Tako so zaščiteni tudi pred nepooblaščinim dostopom do zaupnih podatkov tudi ko se
prenašajo zunaj domačega omrežja. Dodatno
zaščito za varen dostop do podatkov na strežniku pa omogoča tudi možnost dvojne avtentikacije ob vpisu, kar je še posebej koristno na poti,
kjer nam ni na voljo zaščiten dostop do spleta.
Vsi Synology strežniki omogočajo varnostno kopiranje podatkov (backup) s strežnika na drug
medij (USB diski), oddaljeno lokacijo ali v javno
oblačno shrambo - preko vgrajenega Synology
Hyper backup programa.
Na poti pogosto uporabljamo javne brezžične
povezave - na letališčih, v hotelih ali kavarnah.
Vendar se moramo zavedati, da dostop preko
javnega Wi-Fi omrežja ni varen. Na Synology
strežnikih NAS pa si lahko s storitvijo VPN Server,

za dodatno zaščito in dostop do podatkov, postavite tudi svoj lasten VPN strežnik, ki uporabnikom omogoča oddaljen in varen dostop do virov, ki so v skupni rabi v lokalnem omrežju Synology NAS.
Osnovni modeli strežnikov NAS nudijo prostor
za dva diska, ki sta bodisi že vgrajena, bodisi ju
brez večjih težav vgradimo sami. Pariteta diskov
je zaželena, če stavimo na varnost podatkov, saj
se ti »zrcalijo«, kar pomeni, da bomo podatke
ohranili tudi v primeru, ko bi se eden izmed diskov pokvaril. Zahtevnejši uporabniki si lahko
omislijo tudi model s štirimi ali več diski.
Vse to in še veliko več prinaša tudi strežnik NAS
z dvema diskoma Synology DS218j, ki vam je na
voljo po posebej ugodni ceni. 
(P. R.)
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