
Synology DiskStation DS1817 to pierwszy model z serii Value, który wyposażono w dwa wbudowane 
porty 10GBASE-T i moduł pamięci RAM z możliwością rozbudowy. Ponadto jest on wyposażony w 
czterordzeniowy procesor ze sprzętowym mechanizmem szyfrowania i możliwością rozbudowy do nawet 
18 dysków. DS1817 stanowi doskonałe rozwiązanie do scentralizowanej obsługi kopii zapasowych, ochrony 
newralgicznych zasobów i udostępniania plików w ramach różnych platform. Serwer Synology DS1817 jest 
objęty 3-letnią ograniczoną gwarancją firmy Synology. 

DiskStation

DS1817

Najważniejsze cechy
• Skalowalne, wyposażone w cztery 

rdzenie i 8 kieszeni rozwiązanie pamięci 

masowej, z możliwością rozbudowy do 

8 GB

• Imponująca przepustowość: ponad 

1 577 MB/s przy odczycie, 739 MB/s 

przy zapisie1 

• Obsługa dwóch portów 10GBASE-T 

(RJ-45) z przełączaniem awaryjnym i 

agregacją łączy (Link Aggregation).

• Możliwość rozbudowy do maks. 18 

dysków przy użyciu dwóch jednostek 

rozszerzających DX5172

• Technologia Synology High Availability 

(SHA) zapewnia nieprzerwaną 

dostępność usług z bezproblemowym 

przełączaniem między serwerami 

klastra

Optymalna wydajność i przystępna cena 
Synology DS1817 jest urządzeniem magazynującym dołączanym do sieci, które 
posiada 8 kieszeni, oferuje dużą wydajność i możliwość rozbudowy. Urządzenie 
DS1817 jest wyposażone w czterordzeniowy procesor 1,7 GHz, 4 GB pamięci RAM, 
oraz dwa wbudowane porty sieci LAN 10GBASE-T, zapewniające przepustowość 
sekwencyjną rzędu ponad 1 577 MB/s podczas odczytu i 739 MB/s podczas zapisu w 
konfiguracji RAID 5 z portami 10GBASE-T i technologią Link Aggregation1. Wbudowane 
porty 10GBASE-T i 1GBASE-T obsługują przełączanie awaryjne i agregację łączy (Link 
Aggregation). DS1817 to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie pamięci masowej dla 
domu i firmy. 

Elastyczne skalowanie
DS1817 może obsługiwać do 18 dysków z zamontowanymi dwiema jednostkami 
rozszerzającymi Synology DX5172, osiągając pojemność pierwotną rzędu nawet 180 TB. 
Pojemność pamięci można łatwo zwiększyć zależnie od potrzeb użytkownika czy firmy. 

Wszechstronne aplikacje biznesowe
Wyposażony w nowatorskie rozwiązanie Synology DiskStation Manager (DSM) serwer 
DS1817 zapewnia w pełni przygotowane aplikacje i funkcje, które powstały z myślą o 
rozwijających się firmach:

• Obsługa usług Windows® AD i LDAP zapewnia łatwą integrację z istniejącymi 
biznesowymi usługami katalogowymi bez konieczności odtwarzania kont 
użytkowników.

• Obsługa Windows ACL pozwala na korzystanie z precyzyjnej kontroli dostępu oraz 
skutecznych ustawień uprawnień, dzięki czemu stacja DS1817+ może pracować w 
istniejącej infrastrukturze.

• Dostęp do plików internetowych jest uproszczony dzięki szyfrowanemu serwerowi 
FTP oraz opartemu na www eksploratorowi plików Synology File Station. Obsługa 
protokołu HTTPS, zapory internetowej i autoblokady adresów IP zapewnia wysoki 
poziom bezpieczeństwa podczas udostępniania plików.



Obsługa wirtualizacji
DS1817 zapewnia płynne rozwiązania w zakresie pamięci masowej dla środowisk 
wirtualizacji, w tym VMware, Citrix, Hyper-V i OpenStack. Dzięki integracji VMware 
vSphere 6 z VAAI stacja DS1817 pomaga rozładowywać określone operacje pamięci 
masowej i optymalizuje moc obliczeniową, zapewniając niezrównaną wydajność 
i możliwości w środowiskach VMware. Jako scentralizowana pamięć masowa w 
wirtualnym środowisku DS1817 pozwala na migrację maszyn wirtualnych, a więc ruch 
od serwera do serwera przy eliminacji przestojów i zakłóceń. Technologie Windows 
Offloaded Data Transfer (ODX) i Synology Advanced LUN zwiększają znacząco 
wydajność przy transferach dużych ilości danych i migracji. Dzięki obsłudze OpenStack 
urządzenie DS1817 może być używane w roli wieloblokowego komponentu pamięci 
masowej dla serwerów zgodnych z Cinder API.

Efektywne rozwiązanie w zakresie synchronizacji i kopii 
zapasowych
DS1817 może pełnić funkcję scentralizowanego miejsca docelowego kopii zapasowych, 
ułatwiającego stworzenie osobistej chmury prywatnej. Oprogramowanie Cloud Sync 
zapewnia synchronizację osobistych plików przechowywanych na serwerze DS1817 z 
kontami w usługach Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Baidu czy Box. Pakiet 
Cloud Station Suite umożliwia synchronizację plików na wielu urządzeniach, w tym 
komputerach z systemami Windows, Mac, Linux, a także tabletach i smartfonach z 
systemami iOS i Android, pozwalając na łatwą aktualizację danych. 

Dzięki blokowej, przyrostowej kopii zapasowej i usuwaniu duplikatów pomiędzy 
wersjami system Synology Hyper Backup pozwala tworzyć kilka wersji takich kopii, 
jednocześnie optymalizując wykorzystywanie przestrzeni zapisu. Umożliwia też 
wykorzystanie wielu miejsc docelowych kopii zapasowych, takich jak udostępnione 
foldery lokalne, zewnętrzne dyski HDD, udostępnione foldery sieciowe, serwery rsync 
czy publiczne usługi w chmurze. 

Inteligentne bezpieczeństwo przez całą dobę
Wyposażony w przyjazne w obsłudze narzędzia do zarządzania wideo i intuicyjny 
interfejs przypominający interfejs komputerów stacjonarnych pakiet Synology 
Surveillance Station to niezawodne, zapewniające ochronę prywatności rozwiązanie, 
które może obsługiwać wiele kamer IP podłączonych do urządzenia DS1817. 
Surveillance Station oferuje zoptymalizowany podgląd na żywo oraz ulepszone 
monitorowanie w czasie rzeczywistym. Zaawansowane funkcje analityczne, takie jak 
detekcja ruchu i powiadomienia, dostarczają aktualnych informacji na temat wszelkich 
podejrzanych zdarzeń, wykorzystując wyzwalacz przesyłane za pośrednictwem 
wiadomości SMS, poczty elektronicznej i aplikacji mobilnej DS cam. 

Niezawodność i dostępność
Porty 10GBASE-T i 1GBASE-T LAN serwera DS1817 obsługują funkcje przełączania 
awaryjnego i Link Aggregation, a porty LAN zapewniają zabezpieczenie przed 
nieoczekiwaną awarią sieci czy kabli. Zastosowanie napędów z możliwością wymiany 
podczas pracy skraca do minimum czas wyłączenia systemu dzięki możliwości łatwej i 
szybkiej wymiany dysków. 

Nieprzerwana dostępność usług jest najważniejszym celem wszystkich firm. Dzięki 
rozwiązaniu Synology High Availability (SHA) w razie awarii jednego serwera jego 
zadania zostaną płynnie przejęte przez inny serwer w klastrze, a świadczone przez 
użytkownika usługi pozostaną online.

W wybranych regionach dostępna jest opcjonalna 5-letnia gwarancja3.

Efektywne rozwiązania w zakresie 
synchronizacji i kopii zapasowych

Synology DS1817 może pełnić funkcję 
scentralizowanego miejsca docelowego 
kopii zapasowych, umożliwiającego 
tworzenie kopii zapasowych plików z 
wielu urządzeń dzięki aplikacji Cloud 
Station Backup.

Niezawodność, dostępność i 
odzyskiwanie po awarii

Dzięki aplikacji High Availability Manager, 
w razie awarii jednego serwera jego 
zadania zostaną płynnie przejęte przez 
inny serwer w klastrze, a cała operacja 
będzie mieć minimalny wpływ na 
oferowane usługi.



Przegląd sprzętu

Specyfikacja techniczna

Sprzęt 
CPU Czterordzeniowy 1,7 GHz, Annapurna Labs Alpine AL-314

Sprzętowy mechanizm szyfrowania Tak 

Pamięć 4 GB DDR3L (możliwość rozbudowy do 8 GB)

Zgodny typ dysków 8 x 3,5" lub 2,5" SATA SSD / HDD (dyski twarde nie wchodzą w skład zestawu)

Port zewnętrzny
• 2 porty USB 3.0
• 2 porty eSATA

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 157 × 340 × 233 mm

Waga 5,31 kg

LAN
• 2 porty 1GbE (RJ-45)
• 2 porty 10GBASE-T (RJ-45) 

Wake on LAN/WAN Tak

Zaplanowane włączanie/wyłączanie Tak

Wentylator obudowy 2 wentylatory (120 × 120 × 25 mm)

Napięcie wejściowe zasilania 
prądem zmiennym

100–240 V (prąd zmienny)

Częstotliwość zasilania 50 / 60 Hz, jednofazowo

Temperatura pracy Od 5°C do 40°C (40-104°F)

Temperatura przechowywania Od -20 do 60°C

Wilgotność względna Od 5 do 95% 

Maksymalna wysokość pracy 3 048 m (10 000 stóp)

1 Wskaźnik stanu 2 Wskaźnik alertów 3 Przycisk zasilania 4 Wskaźnik LAN

5 Wskaźnik stanu dysku 6 Kieszeń dysku 7 Gniazdo zasilania 8
Uchwyt linki zabezpieczającej 
Kensington

9 Port USB 3.0 10 Port eSATA 11 Wentylator 12 Port 10GbE RJ-45

13 Port 1GbE RJ-45 14 Przycisk RESET
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Ogólne specyfikacje systemu DSM

Protokoły sieciowe SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™ , L2TP)

System plików
• Wewnętrzny: ext4
• Zewnętrzny: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (tylko odczyt), exFAT4

Obsługiwane typy macierzy RAID Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Zarządzanie pamięcią masową

• Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu: 108 TB
• Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów: 256
• Maksymalna liczba iSCSI Target: 32
• Maksymalna liczba jednostek iSCSI LUN: 256
• Obsługa klonowania/migawek jednostek iSCSI LUN

Pamięć podręczna SSD Obsługa pamięci podręcznej odczytu/zapisu na dyskach SSD 

Funkcja udostępniania plików

• Maksymalna liczba kont użytkowników lokalnych: 2 048
• Maksymalna liczba grup lokalnych: 256
• Maksymalna liczba folderów współdzielonych: 256
• Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń SMB/NFS/AFP/FTP: 1 024  

Uprawnienia Uprawnienia aplikacji listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)

Usługa katalogowa Integracja z usługami Windows® AD Logowanie użytkowników domeny przez protokoły SMB/NFS/AFP/FTP lub aplikację File Station, 
integracja z LDAP

Wirtualizacja VMware vSphere® 6, Microsoft Hyper-V® , Citrix®, OpenStack®

Bezpieczeństwo
Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, 
obsługa Let's Encrypt, HTTPS (dostosowywane mechanizmy szyfrowania) 

Obsługiwane systemy klienckie Windows 7 i nowsze, Mac OS X® 10.10 i nowsze

Obsługiwane przeglądarki Chrome®, Firefox®, Internet Explorer® 9 i nowsze, Safari® 8 i nowsze; Safari (iOS 7 i nowsze), Chrome (Android™ 4.0 i nowsze) na tabletach

Język interfejsu

Pakiety i aplikacje

File Station
Dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor list ACL systemu Windows, kompresja plików zarchiwizowanych i ich dekompresja, kontrola pasma dla 
konkretnych użytkowników/grup, tworzenie łączy do udostępniania, dzienniki transferu

Serwer FTP
Kontrola pasma w połączeniach TCP, własny zakres pasywnych portów FTP, anonimowe FTP, protokoły FTP SSL/TLS i SFTP, uruchamianie przez 
sieć z obsługą TFTP i PXE, logi transferów

Universal Search Globalne wyszukiwanie aplikacji i plików

Hyper Backup Obsługa lokalnej kopii zapasowej, sieciowej kopii zapasowej i kopii zapasowej danych w chmurach publicznych

Active Backup for Server Centralizacja kopii zapasowej danych dla serwerów Windows i Linux bez instalacji klienta

Narzędzia kopii zapasowej
Kopia zapasowa konfiguracji DSM, obsługa macOS Time Machine, Cloud Station Backup
Synchronizacja folderów współdzielonych — maksymalna liczba zadań: 4

Cloud Station Suite
Synchronizacja danych między wieloma platformami dzięki instalacji narzędzi klienckich na urządzeniach Windows, Mac, Linux, Android i iOS, 
przy jednoczesnym zachowaniu do 32 historycznych wersji plików
Maksymalna liczba jednoczesnych transferów plików: 1 024

Cloud Sync
Jedno- lub dwukierunkowa synchronizacja z dostawcami usług serwerów pamięci masowej w chmurze, w tym Amazon Drive, pamięć 
masowa zgodna z Amazon S3, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, hubiC, MegaDisk, Microsoft OneDrive, pamięć 
masowa zgodna z OpenStack Swift, serwery WebDAV, Yandex Disk

Surveillance Station
Maksymalna liczba kamer IP: 30 (maksymalnie 900 kl./s (FPS) przy rozdzielczości 720p w formacie H.264) (zawiera dwie darmowe licencje 
kamer; dodatkowe kamery wymagają nabycia osobnych licencji)

High Availability Manager Umożliwia ograniczenie przestojów dzięki konfiguracji dwóch identycznych systemów NAS jako jednego klastera o wysokiej dostępności

VPN Server Maksymalna liczba połączeń: 15; obsługiwane protokoły VPN: PPTP, OpenVPN™, L2TP/IPSec

Mail Server Obsługiwane protokoły pakietu Mail Server: POP3, SMTP, IMAP, obsługa kont LDAP/AD

Mail Station Interfejs WWW dla Mail Server, umożliwiający odbiór wiadomości z wielu skrzynek POP3, modyfikowalny serwer SMTP

Pakiet rozwiązań do współpracy
• Maksymalna liczba użytkownik:ów aplikacji Chat: 150
• Maksymalna liczba użytkownik:ów aplikacji Office: 150, maksymalna liczba użytkowników dokonujących edycji: 40
• Kalendarz: obsługa CalDAV i dostęp z urządzeń mobilnych

Note Station Porządkowanie notatek w formacie rich text, obsługa wersji, szyfrowanie, udostępnianie, osadzanie multimediów i załączniki 

Storage Analyzer
Wykorzystanie miejsca w wolumenie i przydziału, łączna liczba plików, wykorzystanie wolumenu i historyczna analiza trendów, rozmiar 
folderów udostępnionych, największe i najczęściej/najrzadziej modyfikowane pliki

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
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Security Advisor Wykrywanie/usuwanie szkodliwych programów, hasła i konta użytkowników, skanowanie zabezpieczeń sieci i systemu

Antivirus Essential Pełne skanowanie systemu, zaplanowane skanowanie, modyfikacja białej listy, automatyczna aktualizacja definicji wirusów

Download Station
Obsługiwane protokoły pobierania: BT, HTTP, FTP, NZB, eMule, Thunder, FlashGet, QQDL
Maksymalna liczba jednoczesnych zadań pobierania: 50

Web Station Wirtualny host (do 30 witryn), PHP / MariaDB®, obsługa zewnętrznych aplikacji

Inne pakiety
Video Station, Photo Station, Audio Station, DNS Server, RADIUS Server, iTunes® Server, Log Center, pakiety innych producentów dostępne w 
Centrum pakietów

Aplikacje dla systemów iOS/
Android™

DS audio, DS cam, DS cloud, DS file, DS finder, DS get, DS note, DS photo, DS video

Aplikacje dla systemu Windows 
Phone®

DS audio, DS file, DS finder, DS get, DS photo, DS video

Ochrona środowiska i opakowanie
Ochrona środowiska Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

• Jednostka główna DS1817 x 1
• Przewodnik szybkiej instalacji x 1
• Pakiet akcesoriów x 1
• Kabel zasilania (1 szt.)
• Kabel sieciowy RJ-45 (2 szt.)

Akcesoria opcjonalne

• 4 GB (RAM1600DDR3-4G)
• Jednostka rozszerzająca Synology Expansion Unit DX517
• Synology VS360HD
• Pakiet licencji dla urządzeń monitoringu

Gwarancja 3 lata 

*Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze informacje, przejdź do strony www.synology.com.

1. Wydajność może zmieniać się w zależności od środowiska, sposobu użytkowania i konfiguracji.
2. Do serwera DS1817 można podłączyć maksymalnie dwie jednostki Synology DX517, do nabycia oddzielnie.
3. 5-letnia gwarancja jest dostępna wraz z pakietem EW201, 2-letnią dodatkową usługą przedłużonej gwarancji. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.synology.

com/en-global/products/Extended_Warranty.
4. exFAT Access do nabycia osobno w Centrum pakietów.


