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Network Attached Storage w małych i średnich firmach może być wygodną alternatywą 
dla backupu on-line. 

Wraz ze wzrostem ilości gromadzo
nych danych oraz coraz większą róż
norodnością ich typów, użytkownicy 

zaczynają poszukiwać rozwiązania, które po
zwoliłoby w prosty i bezpieczny sposób nimi za
rządzać. Dzisiaj pamięć masowa nie pełni już 
funkcji zwykłego serwera plików, ale jest to bar
dzo rozbudowane, wielofunkcyjne urządze
nie - chyba już niezbędne w każdej, nawet 
najmniejszej domowej sieci lokalnej. Dla użyt
kowników biznesowych NAS (Network Atta
ched Storage) to przede wszystkim rozwiązanie 
do współdzielenia zasobów poprzez sieć oraz 
do bezpiecznego przechowywania danych, nie
rzadko o kluczowej wartości dla firmy. 
- Serwery NAS są ponadto wygodną alternatywą 
dla backupu on-line. Pozwalają np. na ustawie
nie automatycznego backupu wszystkich kom
puterów będących w lokalnej sieci. Jednocześnie 
ma to przewagę nad chmurą, ponieważ dane nie 
są składowane na cudzym serwerze. Pamięci 
masowe oferują także funkcje chroniące 
przed złośliwymi atakami z zewnątrz. NAS-y 
od ZyXEL-a zostały np. wyposażone we wbudo
waną funkcję RAID i wielowarstwowego two
rzenia kopii zapasowych. Zaawansowane 
funkcje, takie jak kompresja i synchronizacja da
nych, optymalizują wykorzystanie sieci i zapew
niają wysoką wydajność tworzenia kopii 
zapasowych, zaś coraz większe pojemności ob

sługiwanych przez NAS-y dysków dają gwaran
cję bezpiecznego ulokowania wszystkich doku
mentów w jednym miejscu - przekonuje 
Norbert Ogłoziński, channel sales manager 
w ZyXEL Communications. 
Sam koszt dołączenia do sieci urządzenia NAS 
nie jest duży, szczególnie, że idzie to w parze 
z prostą instalacją ustawień. 
- Rozwiązanie NAS pozwala w prosty sposób 
konfigurować dostęp do danych, bez względu 
na zainstalowany system operacyjny użytkowni
ków. Zarządzane centralnie urządzenia zabez
pieczają dane klientów, pozwalając współdzielić 
i udostępniać pliki pracownikom w oddziałach. 
Obsługa RAID, szyfrowanie danych oraz możli
wości nadawania uprawnień dostępu gwarantu
ją bezpieczeństwo dla najważniejszych zasobów 
firmy. Możliwość późniejszej rozbudowy urzą
dzeń o dyski lub dodatkowe półki dyskowe to 
z kolei niski koszt początkowy inwesty
cji - twierdzi Renata Krajewska, product mana
ger z Veracomp. 

WSPÓLNE PLIKI 
Systemy NAS stosuje się wszędzie tam, gdzie 
jest konieczny wspólny dostęp do składowanych 
danych przez wszystkich podłączonych do sieci 

użytkowników. W związku z tym, że systemy 
pracują autonomicznie, nie jest wymagane pod
łączenie ich do dedykowanego serwera. 
- Oprócz wspólnego dostępu do danych oraz 
centralnego ich składowania, głównymi korzy
ściami wynikającymi ze stosowania tego typu 
rozwiązań są: szybka i prosta instalacja oraz in
tegracja w istniejącą infrastrukturę sieciową, 
bardzo dobry stosunek ceny do wydajności i ni
ski koszt składowania danych, proste zarządza
nie przez sieć oraz szybki i ciągły dostęp 
do składowanych danych przez wielu klientów. 
Niestety, systemy NAS są tak szybkie, na ile po
zwala przepustowość sieci, do której są podłą
czone. Dodatkowo proste systemy NAS 
przeznaczone dla MSP i SOHO nie mają możli
wości zwiększania pojemności, co jest pewnym 
ograniczeniem - zauważa Arthur Kilian, sales 
director Eastern Europe w actidata. 
Wielu producentów ma w ofercie systemy NAS. 

- Najbardziej popularne w ostatnim czasie są 
domowe dyski sieciowe z serii My Book Live 
oraz My Book Live Duo. Nazywamy je Osobisty
mi Serwerami Plików, czyli dyskami, na których 
bezpiecznie można przechowywać dane we 
własnym domu czy małej firmie. W odróżnieniu 
od serwerów publicznych i serwisów typu cloud, 
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osobisty serwer plików przechowuje wszystkie 
dane ze wszystkich urządzeń w sieci w jednym, 
bezpiecznym miejscu, a nie w bliżej nieokreślo
nym miejscu/kraju. Można udostępniać pliki, 
odtwarzać multimedia i mieć dostęp do danych 
z każdego miejsca na świecie. Nie ma opłaty 
abonamentowej, za to zawsze wiadomo, gdzie 
dane się znajdują. Sami jesteśmy administrato
rami swoich danych - i to jest chyba największa 
korzyść takiego rozwiązania, przynajmniej jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo. Kolejną zaletą jest 
przestrzeń, jaką dysponujemy. W przypadku 
naszego najnowszego NAS-a, jest to aż 6 TB 
(przy ustawieniu dysku w trybie spanning). 
Dzięki naszym darmowym aplikacjom, stworzo
nym właśnie na potrzeby tego rozwiązania, ma
jąc pod ręką komputer z dostępem do Internetu, 
można w bezpieczny sposób korzystać ze swo
ich multimediów i dokumentów z każdego 
miejsca na świecie. Jednocześnie cały czas pa
miętamy o bezpieczeństwie danych. Dlatego też 
wzbogaciliśmy nasz najnowszy NAS w drugi ta
ki sam dysk i możliwość ustawienia trybu RA-
IDi. W ten sposób, co prawda, tracimy połowę 
dostępnej pojemność, ale w razie awarii jednego 
z dysków, kopie wszystkich naszych danych 
znajdują się na drugim - informuje Paweł Pilar
ski, branded Sales manager w Western Digital. 
Z kolei ZyXEL NSA310 jest przeznaczony dla 
użytkowników domowych i małych biur. Dzięki 
gigabajtowej przepustowości nie będzie hamo
wał transmisji danych. Obsługuje jeden dysk 
HDD o pojemności do 3 TB i ma pełne menu 
w języku polskim. Wsparcie certyfikatu 
DLNA 1.5 zapewnia współpracę z wieloma urzą
dzeniami multimedialnymi. ZyXEL NSA310 
działa również jako serwer FTP, dzięki czemu 
dostęp do swoich plików jest możliwy z dowol
nego miejsca i komputera. Współpracuje z naj
nowszymi systemami operacyjnymi, łącznie 
z Windows 7 i MAC OS X. Został wyposażony 
w bogate funkcje ochrony danych i tworzenia 
kopii zapasowych z komputerów podłączonych 
do sieci. Wystarczy raz ustawić harmonogram 
tworzenia kopii zapasowych, aby wszystko od
bywało się automatycznie. Po naciśnięciu przy
cisku „Copy/Sync" można błyskawicznie 
tworzyć kopie zapasowe urządzeń USB podłą
czanych do serwera. Dotyczy to zarówno pa
mięci flash USB, jak i kart pamięci z aparatów 
fotograficznych. Sugerowana cena brutto dla fi
nalnego odbiorcy wynosi ok. 450 zł. 

ZAAWANSOWANE FUNKCJE 
Veracomp ma w swojej ofercie bogatą gamę 
urządzeń NAS dedykowanych małym i średnim 
przedsiębiorstwom. Są to serwery marek actida-
ta, Infortrend, Iomega oraz Qnap. 

- W przypadku marki Iomega, warto zwrócić 
uwagę na urządzenia Iomega StorCenter, oferu
jące zaawansowaną technologię zapewniającą 
współdzielenie i zabezpieczanie danych małych 
i średnich przedsiębiorstw. Serwery NAS Iome
ga dostępne są w wielu pojemnościach, w tym 
z elastyczną możliwością rozszerzania o kolejne 
zestawy dysków w przypadku rozwoju firmy 
i wzrostu zapotrzebowania na większą prze
strzeń dyskową dla danych. Oferta obejmuje 
urządzenia w wersji desktop oraz rackmount se
rii ix oraz px, w tym urządzenie pxi2-35or o po
jemności do 36 TB. Seria ix to urządzenia 
gotowe do użycia, wyposażone w komplet dys
ków, obsługujące do 20 użytkowników. Wydaj
niejsza seria px ma możliwości zwiększania 
pojemności w przyszłości, obniżając tym samym 
początkowy koszt inwestycji. Serwery łatwo 
można zintegrować z istniejącą już w firmie in
frastrukturą, ponadto instalacja jest prosta. 
Urządzenia mają wbudowany system operacyj
ny EMC LifeLine, wsparcie dla VMware, zabez
pieczają dane dzięki wielu ustawieniom 
poziomów RAID - informuje Renata Krajewska. 
Urządzenia NAS Iomega wyposażono 
w technologię Iomega Personal Cloud, po
zwalającą użytkownikom na współdzielenie 
informacji pomiędzy stacjami roboczymi 
pracującymi w różnych systemach operacyj
nych. Tym samym urządzenia i stacje robo
cze połączone przez Internet pracują jak 
w Intranecie. Szyfrowanie 128-bit AES i za
bezpieczenie hasłem dają uprawnienia 
do danych przechowywanych na urządzeniu 
Personal Cloud tylko upoważnionym oso
bom, do których nie ma dostępu żadna firma 
trzecia czy zewnętrzny administrator. Warto 
zaznaczyć, że serwery współpracują z kame
rami IP do monitoringu. 

- W ofercie RRC Poland znajdują się sprzętowe 
rozwiązania Continuous Data Protection (data 
backup and disaster recovery), które automa
tycznie zachowują i chronią przed utratą zaso
by biznesowe przedsiębiorstw. Korzystają 
z rozwiązań z zakresu: backupu danych i data 
recovery. Elastyczność rozwiązań pozwala spe
cjalistom IT wybierać, jaką informację zabez
pieczać, co nie należy do informacji 
kluczowych i w jaki sposób informacja powin
na być przechowywana. Wyszukana metodyka 
backupu łączy program kliencki i deduplikację 
danych, przenosząc na urządzenie tylko uni
kalne bloki danych. To przyspiesza proces 
i optymalizuje zużycie pasma, zachowując cią
głość w utrzymaniu kopi i możliwość przywró
cenia danych po wielu zmianach - przekonuje 
Marcin Szewczuk, security systems engineer 
w RRC Poland. 
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Firmy z sektora SMB i SOHO coraz częściej 

przekonują się do korzystania z pamięci masowych. 

Wygoda i bezpieczeństwo przechowywania oraz 

dzielenia się danymi to główne korzyści, które 

przemawiają za zakupem serwerów NAS. 

Każdego dnia pracownicy tworzą kolejne 

dokumenty, bazy danych i grafiki, zwiększając w ten 

sposób zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową. 

Umieszczenie danych na serwerach NAS jest 

wygodnym sposobem współdzielenia plików, bez 

potrzeby przesyłania ich pomiędzy poszczególnymi 

komputerami. Dla wielu firm istotna jest także 

możliwość przydzielenia pracownikom uprawnień, 

które ograniczają dostęp do plików dotyczących 

danego działu czy projektu. 

Niezwykle istotnym aspektem stosowania pamięci 

masowych jest zapewnienie bezpieczeństwa 

danych. W sytuacji, gdy kluczowe pliki firmowe 

przechowywane są bezpośrednio na jednostkach 

roboczych, istnieje wysokie ryzyko utraty danych 

w wyniku usterki systemu lub kradzieży komputera. 

Dyski sieciowe umożliwiają zabezpieczenie plików 

poprzez tworzenie kopii zapasowych lub 

sprzętowych przy wykorzystaniu takich technologii, 

jak RAJD, które chronią dane w przypadku awarii 

dysku. Ponadto urządzenia typu Network Attached 

Storage łatwiej zabezpieczyć w tzw. strefach 

bezpieczeństwa (np. w serwerowni). Oprócz 

zwiększenia przestrzeni dyskowej firmy 

i zapewnienia bezpieczeństwa danych, urządzenia 

NAS umożliwiają także wspólne używanie 

urządzeń, takich jak drukarki czy skanery, 

korzystanie z serwera FTP, a nawet rejestrację 

cyfrowego obrazu z kamer monitoringu IP. 
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