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noho správcÛ sítû se asi neustále pot˘ká

s nedostatkem místa na sdílen˘ch discích.

¤e‰ením je omezit uÏivatele v jejich „rozletu“, po-

pfiípadû se mohou do serveru pfiidat dal‰í disky

(coÏ nemusí b˘t vÏdy triviální), nebo se mÛÏe

koupit server nov˘. Dal‰í moÏností je pofiízení

specializovaného diskového zafiízení – síÈového

souborového serveru. Tato zafiízení se nûkdy

oznaãují jako NAS (Network Attached Storage).

My jsme napfiíklad uÏ psali o Snap Serveru £rmy

Quantum, ale existují i dal‰í produkty, jako Max-

Attach £rmy Maxtor nebo SureStore HD Server £rmy

Hewlett-Packard. Nyní jsme mûli moÏnost vyzkou‰et

podobné fie‰ení ãeské £rmy CoNet. Ta nabízí své za-

fiízení nazvané Discobolos, coÏ je jednoduch˘ linuxo-

v˘ server s diskovou kapacitou od 20 do 320 GB. 

Vyzkou‰eli jsme verzi s nejvy‰‰í kapacitou (verze 

Enteprise), tedy 320 GB. Disky v diskovém zafiízení

Discobolos byly ov‰em v RAID poli (RAID 5), pfii jehoÏ

pouÏití se kapacita sníÏí na 240 GB. Diskov˘ server je

tak ale ãásteãnû chránûn proti ztrátû dat a pfii po‰ko-

zení jednoho disku z RAID pole pracuje dále a po‰ko-

zen˘ disk je moÏné vymûnit. Kromû diskového pole

RAID 5 jsou podporována i pole RAID 0 a 1.

K serveru Discobolos se pfiipojuje pouze napájecí

kabel a síÈov˘ kabel a v‰echna nastavení se provádí

pomocí webového rozhraní. Server má nastavenou

IP adresu (je napsaná na jeho zadní stranû) a lze ji

pochopitelnû zmûnit. Klient, ze kterého se nastavení

provádí, musí b˘t ov‰em pfiíslu‰nû nastaven a b˘t

ve stejném segmentu sítû. Ve webovém prostfiedí se

nastavují i pfiístupová práva a disky serveru si pak

mohou jednotliví uÏivatelé namapovat. 

Server pracuje jako Windows server, a lze s ním

tedy pracovat v prostfiedí sítû MS Windows. Pod-

porován je i Netware File System a Apple server.

Dal‰í sluÏby, jako napfiíklad WWW-server nebo 

e-mail server, jsou za pfiíplatek dostupné také.

Server Discobolos lze pfiipojit kamkoli v síti a po-

ãet pfiipojen˘ch uÏivatelÛ asi není nijak omezen.

Nemusíte pfiitom platit za Ïádné licence za jedno-

tlivé klienty, coÏ je v˘hoda. Server je zaloÏen na

operaãním systému Linux. Vypadá jako mal˘, ale

mohutn˘ trezor zamãen˘ na klíãek a nelze se do

nûj ani podívat. Jsou v nûm ale pouÏity disky typu

EIDE, které jsou levnûj‰í neÏ SCSI disky. Zepfiedu

jsou ãtyfii stavové diody informující o zapnutí ser-

veru, ãinnosti diskÛ a pfiipojení do sítû.

Instalace je pomûrnû jednoduchá a komunika-

ce probíhá v ãeském jazyce. Pohodlnûj‰í by byl

ale nûjak˘ windowsov˘ program, kter˘ by sám

server v síti na‰el a pomohl ho nakon£gurovat

(pr˘ se na nûm jiÏ pracuje). Hodil by se ale tfieba

i program pro klienty, kter˘ by umoÏnil zálohová-

ní jejich lokálních diskÛ na Discobolos, a zajíma-

vá by byla i moÏnost pfiejímání práv uÏivatelÛ z jiÏ

existujících serverÛ nebo zmûna RAID pole. Po

dobu testu jsme nenarazili na problémy a serveru

nedûlají potíÏe ani ãeské znaky v názvech soubo-

rÛ. Doba odezvy je dobrá (ov‰em netestovali

jsme vût‰í zatíÏení více klientÛ), ale zde spí‰e zá-

leÏí na propustnosti lokální sítû. Hlavní v˘hodou

tohoto serveru je pfiíjemná cena, která je mno-

hem niÏ‰í neÏ u serverÛ zahraniãní provenience.
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CoNet Discobolos

DISCOBOLOS
SíÈov˘ souborov˘ server pro malé a stfiední £rmy.

Kapacita 3 320 GB

Rozhraní 3 RJ-45 (100/10 Base-T)

Emulované servery 3 Novell, Windows 98/NT/2000,
UNIX, Apple server

Rozmûry 3 432 × 432 × 44 mm

Hmotnost 3 8,9 kg

V˘robce/poskytl 3 Holding CoNet

Cena 3 98 000 Kã bez DPH

Pfiihoìte disk
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