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Każdy z  nas już chyba wie, że nie 
można istnieć bez cyfrowej rzeczy-
wistości. To fakt, który coraz mocniej 
wdziera się do naszego życia. publi-
kacja rodzinnych zdjęć w sieci, udo-
stępnianie plików czy gromadzenie 
danych w chmurze to naturalne narzę-
dzia, bez których nie jesteśmy w sta-
nie funkcjonować. szukamy zatem 
rozwiązań, które pomogą nam ogar-
nąć ten cały cyfrowy świat danych.

Synology DS211j jest jednym z tych produktów, które 
świetnie wesprą nas swoją technologią, podając na tacy 
dysków twardych wszystkie dane tam, gdzie tylko bę-
dziemy chcieli ich użyć.

 Konstrukcja obudowy serwera NAS od Synology jest 
wykonana z plastiku. Pomimo tego, nie możemy mó-
wić tutaj o niskobudżetowym produkcie. Jakość przy tej 
cenie urządzenia jest bardzo dobrze skorelowana. Na 
froncie obudowy znajdziemy jedno wejście USB, które 
możemy wykorzystać do szybkiej archiwizacji danych. 
Kolejne dwa porty USB na tylnej obudowie będą mo-
gły uzupełnić nasze urządzenie o dodatkowe megabaj-
ty pamięci lub udostępnić drukarkę dla urządzeń w sie-
ci. Na przodzie obudowy znajdziemy obok włącznika 
przycisk Kopiuj, który możemy wykorzystać do szybkie-
go zgrywania danych. Wszystko to jest napędzane pro-
cesorem 1,2GHz oraz wspierane 128MB pamięci RAM. 
Do obudowy włożymy dwa dyski o pojemności do 3TB 
każdy. W porównaniu do urządzeń konkurencji w tym 
segmencie cenowym to bardzo dobry wynik. Chcąc 
umieścić dyski w Synologu, musimy zdjąć całą obudo-
wę urządzenia. Na szynach mocujących możemy przy-
kręcić zarówno dyski 3,5” jak i 2,5”. Cały proces zajmie 
nam krótką chwilę i nie jest kłopotliwy. Taka konstruk-
cja jednak uniemożliwia wyciąganie dysków „na gorą-
co” (podczas pracy).
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DS211j obsługuje protokół AFP, który jest podstawo-
wym sposobem komunikacji sieciowej pod Mac OS X. 
Montowanie dysków odbywa się bardzo szybko. Sama 
prędkość kopiowania danych nie jest już tak błyska-
wiczna. Wyniki uzyskane podczas testów na dyskach 
Samsunga wyniosły średnio 5,5MB/s. NAS od Synolo-
gy świetnie sprawuje się jako miejsce do przechowy-
wania muzyki. Po aktywacji funkcji współdzielenia da-
nych z iTunes, cała baza muzyczna i filmowa pojawia 
się w tym odtwarzaczu i możemy używać jej na każdym 
komputerze, który „widzi” DS211j. Przy tak dużej po-
jemności dysków, jakie jest w stanie obsłużyć, nadaje 
się również doskonale do przetrzymywania kopii zapa-
sowych. Dzięki obsłudze Time Machine będziemy mo-
gli skorzystać z możliwości, jakie oferuje w tej kwestii 
Mac OS X. Warto również wspomnieć o wsparciu dla 
opcji AirPrint, dzięki której podpięta drukarka do ser-
wera będzie w stanie drukować z urządzeń mobilnych.

Rozwiązanie Synology wspiera zarówno urządzenia 
oparte na iOS, jak i na Androidzie. Obok wspomnianego 
wyżej AirPrint zarówno na iPhonie, jak i iPadzie będzie-
my mogli dzięki dedykowanym aplikacjom przeglądać 
zdjęcia, słuchać muzyki, zajrzeć do katalogu z plikami 
oraz skorzystać z opcji monitoringu (podgląd z kamer 
IP). Warto odnotować, że wszystkie aplikacje są za dar-
mo i w polskiej wersji językowej. DS photo+, DS audio, 
DS file oraz DS cam są doskonałym uzupełnieniem moż-
liwości dla wszystkich, którzy chcą mieć dostęp do swo-
ich danych „w ruchu”.

Synlogy DS211j to – obok wspomnianych możliwo-
ści – cały wachlarz innych protokołów i funkcji, które 
możemy wykorzystać do pracy i zabawy w sieci. Łatwo 
przekształcimy go w serwer FTP, aby udostępnić pliki 
w Internecie. Publikacja galerii internetowej z rodzinne-
go albumu fotografii jest również banalnie prosta. Nic 
także nie stoi na przeszkodzie, aby opublikować swoją 
stronę internetową wprost z tego urządzenia i mieć do 
niej dostęp w każdej chwili. Tak dużo opcji nie jest łatwo 
ogarnąć. Jednak Synology oferuje DiskStation Manager, 
który w doskonały sposób spełnia swoją rolę konfigura-
tora. Obecna wersja do złudzenia przypomina okna sys-
temu operacyjnego Windows zamknięte w oknie prze-
glądarki. Zarządzanie i obsługa panelu jest bardzo in-
tuicyjna. Ładne ikony symbolizują odpowiednie funkcje, 
które będziemy chcieli zmieniać. Zawsze możemy sko-
rzystać z opcji Szukaj. Nie mniej ważny jest fakt, że cały 
interfejs posiada nasz ojczysty język. Gdybyśmy jednak 
mieli wątpliwości co do ustawień i konfiguracji zawsze 
możemy skorzystać z Podręcznika użytkownika, który 
również został przetłumaczony.

Synology obok zaawansowanych serwerów danych 
posiada również ciekawe rozwiązania domowe, które 
dla większość użytkowników będą spełnieniem potrzeb 
gromadzenia i udostępniania plików. Przy swojej ce-
nie za to urządzenie dostajemy bezpieczny serwer da-
nych z miejscem na dwa dyski i dużymi możliwościami 
konfiguracji. Sprzęt doskonale spełni się w domowych 
warunkach oraz małych firmach, gdzie potrzebne jest 
współdzielenie plików oraz drukarki. Pozycja zdecydo-
wanie warta polecenia dla osób potrzebujących dobrej 
klasy sprzętu w uczciwej cenie. Synology DS211j to bo-
gate możliwości, prosta konfiguracja i co najważniej-
sze naprawdę dużo miejsca na coraz bardziej pamię-
ciożerne dane. «

Synology DS211j        
Plusy:  + cicha praca

 + DiskStation Manager

 + wsparcie dla Mac OS X oraz iOS

 + pełna polska lokalizacja (instrukcja obsługi oraz interfejs)

Minusy: - plastikowa obudowa

 - szybkość

Producent: Synology

Witryna: http://www.synology.com/products/spec.
php?product_name=DS211j&lang=plk

Aplikacje w iTunes – http://itunes.apple.com/pl/artist/
synology-inc./id321493109

Cena: 729 zł brutto
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