
P ilvi-infrastruktuuri on nykyisin paras 
ratkaisu lukuisiin erilaisiin käyttötarpei-
siin niin suurissa kuin pienemmissäkin 
yrityksissä. Kaikessa käytössä pilvi ei 
kuitenkaan palvele parhaalla mahdolli-

sella tavalla tai lainkaan. 
Etenkin internetissä tapahtuvan tiedonsiirron ja 

lähiverkon liikenteen välillä on pienimmilläänkin 
huomattava nopeusero. Myös tietoturva- ja luotta-
muskysymykset puoltavat joskus tietojen pitämistä 
visusti vain omissa käsissä.

Testin nas-verkkolevyt (network attached storage) 
ovat pääasiassa pienyrityksen tarpeisiin soveltuvia, 
melko edullisia malleja. Pyrimme saamaan testiin 
ensisijaisesti kahdelle 3,5 tuuman serial ata -kiinto-
levylle tarkoitettuja verkkolevyjä, mutta Synologylta 
ja Zyxeliltä saimme testiin astetta tuhdimmat, neljä 
levyä nielevät versiot. Kaikista testin laitteista on 
tosin saatavilla sekä kaksi- että nelilevyiset versiot, 
joissa ei muilta osin ole merkittäviä eroja.

SUURIMMAT KIINTOLEVYT ovat tällä hetkellä jo kym-
menen teratavun vetoisia, joten kaksipaikkaisesta-
kin nas-laitteesta saa riittävän tilavan tietovaraston. 
Neljällä levypaikalla varustettu laite onkin kaksi-
paikkaista mallia suositeltavampi ennen kaikkea 
vikasietoisuuden takia. 

Kahdella kiintolevyllä vikasietoisuuden paranta-
miseen on käytössä yksinomaan raid 1 -tila eli peila-
us, jossa molempien levyjen sisältö on identtinen ja 
käytössä on vain yhden levyn tallennuskapasiteetti. 
Kolmen tai useamman levyn kokoonpanoissa tar-
jolle tulevat edistyneemmät raid 5- ja 6-tilat, joissa 
vikasietoisuus on toteutettu hajautetusti tallennetta-

Teksti  ja testit  Aleksi  Vähimaa  Kuvat Kimmo Haapala  ja  Ti ina Somerpuro

Pilvipalvelut ovat monessa käytössä lyömättömän 
käteviä, mutta lähiverkkotallennus voittaa 
ne nopeudessa huikeasti. Testasimme viisi 
vaihtoehtoa nas-verkkolevyksi.

Kun pilvipalvelu 
ei riitä

Testasimme 
pienyritysten 

tarpeisiin sopivat 
nas-verkkolevyt.

l Asustor AS3102T
l Netgear  
ReadyNAS 212
l Qnap TS-251A-2G
l Synology  
DiskStation DS916+
l Zyxel NAS542
l Dropbox Business  
(verrokki)
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LEVYT HALLINNASSA. Qnapin hallintakäyttöliittymä on ilahduttavan selkeä ja informatiivinen. Jopa sen 
suomen kieli on moitteetonta.

MONEN NASSIN HALLITSIJA. Mikko Heinonen kaavailee, että Alasin Median 
turhan kirjava tallennuslaitteisto yksinkertaistuu pikku hiljaa. Tulevaisuu-
dessa hommat hoitaa järeä, yritystason nas-tallennuslaite.

SATUMAARI VENTELÄ

MIKSI NAS?
1. OIKEA GIGABITIN 
YHTEYS
Gigabitin lähiverkossa 
tieto siirtyy pc:ltä 
nasille ja takaisin 
parhaimmillaan miltei 
mainittua gigabitin 
vauhtia. Tiedostojen 
säilömiseen tarkoi-
tetut pilvipalvelut 
pystyvät harvoin 
luotettavasti samaan, 
vaikka yhteys olisikin 
huippunopea.

2. TIETO OMASSA 
HALLINNASSA
Kunhan verkon tieto-
turva ja käyttöoikeu-
det ovat kunnossa, 
lähiverkossa voi säilöä 
luottamuksellistakin 
tietoa, joka näkyy vain 
halutuille ihmisille. In-
ternetliikenteeseen ja 
vieraiden palvelinten 
käyttöön liittyy aina 
epävarmuustekijöitä.

3. HELPPO  
YHTEISTOIMINTA
Verrattuna paikalli-
seen tallennukseen tai 
ulkoisiin kiintolevyihin 
on yhteistoiminta 
esimerkiksi saman 
projektin kimpussa 
helppoa, kun työtie-
dostot ovat nasilla 
kaikkien käytettävissä.

4. ROIMASTI  
TILAA HALVALLA
Kiintolevytila on ny-
kyisin puoli-ilmaista. 
Muutamalla satasella 
saa teratavukaupalla 
tilaa, jota voi laajentaa 
tarvittaessa.

5. HELPOSTI NETISSÄ
Kaikki testin laitteet 
tarjoavat mahdolli-
suuden tiedostojen 
helppoon hyödyntämi-
seen myös internetin 
välityksellä. Nettiyh-
teyden lähtevä kaista 
rajoittaa kuitenkin 
nettikäytön nopeutta.

valla pariteettidatalla. 
Raid 5 -kokoonpano kestää yhden aseman vi-

kaantumisen tietoja menettämättä, ja käytettävissä 
on kaikkien levyjen kapasiteetti yhden levyn tilalla 
vähennettynä. Jos siis käytössä on neljä kappaletta 
kahden teratavun levyjä, kokoonpanon käytettävissä 
oleva kapasiteetti on kuusi teratavua. Jos nas tukee 
asemien hotswap-toimintoa, vikaantunut levy voi-
daan jopa korvata uudella ilman tarvetta sammut-
taa laitetta tai keskeyttää sen käyttöä. Suorituskyky 
tosin notkahtaa väliaikaisesti, kun raid-levypakkaa 
parsitaan uudelleen kasaan levynvaihdon jälkeen.

Vikasietoinen raid-kokoonpano ei missään ta-
pauksessa poista varsinaisten varmuuskopioiden 
tarvetta. Koska muutokset tapahtuvat raidissa reaa-
liajassa, se ei suojaa esimerkiksi haittaohjelmien tu-
hoilta tai tiedostojen vahingossa poistamiselta, vaan 
ainoastaan kiintolevyn vikaantumiselta. Tiedostojen 
pilvisäilytyspalvelut ovat tässä suhteessa parempia, 
koska ne sallivat tiedostojen vanhempien versioiden 
palauttamisen vahingon tapahduttua, vaikka ongel-
ma ehtisikin synkronoitua myös pilvitiedostoihin.

TESTIN VERKKOLEVYT on kaikki varustettu gigabitin 
ethernet-verkkoportilla, useimmat jopa kahdella. 
Näissä laitteissa teoreettiseksi kattonopeudeksi 
muodostuu kaksi gigabittiä sekunnissa. Käytet-
tävien verkkolaitteiden on kuitenkin tuettava link 
aggregation -toimintoa, joka on otettava käyttöön 
erikseen kahta verkkoporttia hyödyntäville laitteille. 

Käytännössä muut verkkolaitteet kuten reititti-
met tai kytkimet rajoittavat siirtovauhtia enemmän 
kuin itse nas tai etenkään sen sisältämät kiintolevyt. 
Tästä syystä ssd-levyjen käyttäminen nas-laitteessa 
suorituskyvyn parantamiseksi on ani harvoin jär-
kevää: gigabitin verkossa ehdoton valtaosa ssd:n 
siirtonopeudesta menee hukkaan.

Testin nasit ovat todella monipuolisia laitteita, ja 
todellisuudessa ne ovatkin täysiverisiä Linux-palve-
limia, joissa on moniydinsuoritin, useita gigatavuja 
keskusmuistia, kattavat etäkäyttömahdollisuudet 
sekä lähiverkossa että internetissä ja jopa mah-
dollisuus asentaa erilaisia sovelluksia. Asukseen ja 
Qnapiin voi jopa kytkeä television tai näytön niiden 
sisältämän hdmi-liitännän ansiosta. 

Kaikissa testilaitteissa on myös mahdollisuus kyt-
keä ne erilaisiin pilvitallennuspalveluihin, joihin tie-
tyt hakemistot tai jopa koko laitteen sisältö voidaan 
synkronoida automaattisesti. Tämä onkin erittäin 
suositeltavaa, sillä tällöin ylimääräinen varmuus-
kopio tärkeistä tiedoista sijaitsee myös suurimpien 
katastrofien kuten tulipalon tai murtovarkaiden 
ulottumattomissa. 

HELSINKILÄINEN ALASIN MEDIA on käyttänyt pienyri-
tyksille suunnattuja nas-verkkolevyjä jo vuosien 
ajan. Yritys tuottaa muun muassa mainoksia, valo- 
ja videokuvaa, grafiikkaa, web-sivuja, painotuot-
teita, käännöksiä ja muuta sisältöä. Yhtiön toimi-
tusjohtaja Mikko Heinonen kertoo, että käytössä 
oleva tallennusinfrastruktuuri on tällä hetkellä hy-

TIETOTURVA PUOLTAA JOSKUS 
TIETOJEN PITÄMISTÄ OMILLA 
LEVYPALVELIMILLA INTERNETIN 
PILVIPALVELUIDEN SIJAAN.

vin monipuolinen.
”Meillä on useita kuluttaja- ja prosumer-luokan 

[puoliammattilaiskäytön] naseja, Buffaloa, Zyxe-
liä ja muita. Lisäksi käytämme Netgearin hieman 
isompaa ReadyNAS 626X:ää ja vanhempaa De-
bian-pohjaista verkkolevypalvelinta. Laitteita on 
kertynyt vuosien varrella sekalainen seurakunta, 
kun niitä on hankittu kulloiseenkin tarpeeseen”, 
Heinonen kertoo.

Alasimella suunnitellaan siirtymää pois kulutta-
jatason laitteista järeämpiin, selvästi yrityskäyttöön 
suunnattuihin ratkaisuihin. Tarkoitus on keskittyä 
isoihin levy-yksiköihin, joilla on pidemmät elin-
kaaret. 

”Halvat purkit eivät kestä käyttöämme. Virta-
lähdevikoja, emolevyvikoja ja kiintolevyrikkoja on 
ollut harmittavan paljon, jälkimmäisiä osin myös 
Seagaten ST3000-kiekkojen tunnettujen ongelmien 
vuoksi. Niitä oli käytetty naseissa paljon edullisen 
hinnan takia, eikä raid-peilauskaan auta, kun kaksi 
levyä kuolee samaan aikaan”, Heinonen harmitte-
lee.

Merkittävin nas-laitteiden käyttötarkoitus Alasin 
Medialla on video- ja valokuvatuotannossa syntyvän 
materiaalin tallennus. 

”Meidän on käytännössä pakko säilyttää kaik-
ki raakamateriaalit jopa useita vuosia. Asiakkaat 
haluavat usein käyttää niitä uudelleen. Tämä vie 
jo nykyisellään useita kymmeniä teratavuja. Har-
voin käytetty materiaali siirretään talteen ulkoisille 
kiintolevyille, mutta kiintolevyjen yleisen luotetta-
vuuden – tai pikemminkin sen puutteen – vuoksi 
niidenkin on pakko olla raid-järjestelyssä”, Heino-
nen paljastaa.

Nas-tallennustilaa käytetään myös ryhmätyös-
kentelyyn. Alasimella sekä käännetään että taitetaan 

kirjoja, ja kääntäjä ja taittaja voivat työskennellä yh-
dessä verkkolevyllä. Naseja käytetään myös työase-
mien varmuuskopiointiin pilvipohjaisen varmuus-
kopioinnin rinnalla.

NAS-LAITTEIDEN HYVÄKSI PUOLEKSI Heinonen mainit-
see etenkin sen, että järeää laitetta voi laajentaa 
lennosta. 

”Sillä saa ison tilamäärän helposti kaikkien käyt-
töön, vieläpä vikasietoisesti. Verrattuna esimerkiksi 
Linux-palvelimeen tallentamiseen suunniteltu nas 
on myös paljon helpompi ylläpitää”, Heinonen ke-
huu.

”Huono puoli on se kuitenkin jäljelle jäävä yl-
läpitovaiva. Laitetta täytyy joka tapauksessa pitää 
silmällä ja välillä päivittää. Jopa isoin levy täyttyy 
joskus. Sitten on mietittävä mitä tehdään. Toistai-
seksi laajennusvaraa on tosin hyvin jäljellä. 626X 
laajenee vielä useita kymmeniä teratavuja, ja sitä voi 
jatkaa ulkoisella levyräkillä.”

Alasimella käytetään myös pilvipalveluja moniin 
tarkoituksiin. Tiedostomassojen tallennus verkkoon 
ei ole kuitenkaan varsinaisesti nopeaa, helppoa eikä 
edullista. 

”Kymmenien, jopa satojen gigatavujen videotie-
dostojen letkuttelu kestää kuituyhteydenkin yli ihan 
hyvän tovin. Lisäksi tietyn materiaalin luottamuk-
sellisuuden vuoksi se on käytännössä pakko säilyttää 
vain lähiverkossa”, Heinonen summaa syyt nas-lait-
teiden käyttöön pilvitallennuksen rinnalla. 

”Käytämme myös erilaista omaa pilveä: Netgear 
ReadyNASin ReadyCloud-toiminnolla jaamme 
tiedostoja toimiston verkkolevyltä ulkomaailmaan. 
Se ei toistaiseksi toimi yhtä hyvin kuin esimerkiksi 
Dropbox, mutta useimmiten riittävästi kuitenkin”, 
Heinonen vertaa.

INFO
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ASUSTOR AS3102T
****_

Arvosana: 9,0
Hinta: 300 €
+ Suorituskyky
+ Vaivaton peruskäyttö
– Paikoin rosoinen käyttöliittymä
– Vain yksi ethernet-portti

Kompakti ja huomaamaton Asustor 
AS3102T on helppo ottaa käyttöön. Sekä 
kotelon avaus että kiintolevyjen asennus 
sujuvat tarvittaessa ilman työkaluja sormilla 
pyöriteltävien ruuvien ansiosta. Laitteessa 
on Qnapin tapaan hdmi-portti mediatoisti-
mena käyttöä varten, mutta kaukosäädin on 
hankittava erikseen. Ohjaaminen onnistuu 
tosin myös kytkemällä usb-portteihin näp-
päimistö ja hiiri.

Asustorin käyttöliittymä on graafisesti hie-
man vanhanaikainen, ja myös selkeydessä 
ja ohjeistuksessa olisi parantamisen varaa. 
Vaikeaksi käyttämistä ei kuitenkaan voi moit-
tia, ja tarjolla on melkoinen määrä sovelluksia 
eri tarpeisiin. Käyttö internetin välityksellä 
sujuu helposti, mutta toiminto on haudattu 
syvälle valikoihin ja tarjolla oleva ohjeistus on 
tältäkin osin sekavaa.

Suurten tiedostojen lukemisessa Asustor 
on joukon paras, ja muissakin mittauksissa 
se jää vain rahtusen Qnapin taakse. Raid-ko-
koonpanojen luominen on helppoa, mutta 
levyjä ei voi vaihtaa lennossa.

Pienen toimiston verkkolevyksi Asustor 
AS3102T on oikein hyvä vaihtoehto. Varjo-
na sen yllä on kuitenkin Qnap, joka maksaa 
vain muutaman kympin enemmän, mutta 
tarjoaa selvästi kattavammat ominaisuudet 
ja paremman käyttöliittymän.

SYNOLOGY DISKSTATION DS916+
****½

Arvosana: 9,1
Hinta: 680 €
+ Ominaisuudet
+ Työkaluton asennus
+ Käyttöliittymä
– Alhaiset lukunopeudet

Neljällä levypaikalla varustettu Synology Dis-
kStation DS916+ on huomattavasti kalliimpi 
kuin kilpakumppaninsa. Myös sitä useim-
milta ominaisuuksiltaan vastaava kahden 
levy DS716+ II -malli on selvästi hintavampi 
kuin muut tämän testin laitteet. Vastineeksi 
isommalle hintalapulle saa ennen kaikkea 
vaativille yrityskäyttäjille suunnattuja omi-
naisuuksia. 

Laite käyttää oletusarvoisesti omaa, vika-
sietoisuutta parantavaa btrfs-tiedostojärjes-
telmäänsä, ja myös käyttöliittymä on suun-
nattu enemmän kokeneelle ylläpitäjälle kuin 
aloittelijalle. Perustoiminnot löytyvät tästä 
huolimatta helposti, eikä laitteen saamisessa 
käyttöön ilmennyt ongelmia. Myös tiedos-
tojen hyödyntäminen internetin välityksellä 
sujuu, mutta käyttöönotossa on enemmän 
vaiheita kuin esimerkiksi Qnapilla.

3,5 tuuman kiintolevyt asentuvat kehik-
koihinsa ilman työkaluja. Hintaansa nähden 
Synology on hieman muovisen tuntuinen 
etenkin verrattuna järeän oloiseen Netgea-
riin. 

Suorituskyvyssä Synology ei pärjää Qna-
pille ja Asustorille, sillä sen lukunopeudet 
jäävät yllättäen testin heikoimpaan päähän. 
Toistimme mittaukset useita kertoja eri levy-
kokoopanoilla, mutta nopeudet jäivät kautta 
linjan alle odotusten. Kyseessä saattaa olla 
uusimman ohjelmistoversion ongelma, joka 
korjautuu päivityksellä. Kirjoitusnopeudel-
taan laite pärjää selvästi paremmin. 

QNAP TS-251A-2G
****½

Arvosana: 9,6
Hinta: 330 €
+ Ominaisuudet
+ Suorituskyky
+ Usb-käyttömahdollisuus
– Ei työkalutonta levyjen asennusta

Qnap TS-251A-2G on monin eri tavoin vertai-
lun parasta tasoa edustava laite. Sen miltei 
ainoa kompastuskivi kohdataan heti alussa, 
sillä kiintolevyt on kiinnitettävä ruuveilla. 
Tämän jälkeen käyttöönotto on erittäin au-
tomaattista ja helppoa. Laite tarjoaa jopa 
kaksi erillistä käyttötilaa: toisen koti- ja toi-
sen työkäyttöön. Testit tehtiin jälkimmäistä 
käyttäen.

Käyttömahdollisuudet ovat joukon laa-
jimmat: hdmi-portin ja pakkaukseen sisäl-
tyvän kaukosäätimen ansiosta laite toimii 
aivan käypänä mediatoistimena. Kytkemäl-
lä usb-porttiin näppäimistö ja hiiri se toimii 
myös pöytätietokoneen tapaan. Lisäksi TS-
251A:n voi verkon puuttuessa kytkeä suo-
raan tietokoneeseen usb-kaapelilla, jolloin 
se toimii ulkoisen kiintolevyn tapaan. 

Tiedostojen käytön internetissä mahdol-
listava MyQnapCloud on helppokäyttöinen 
ja selkeä palvelu, ja rekisteröityminen käy 
käden käänteessä. Tuettujen pilvipalvelujen 
valikoima on joukon laajin, ja synkronointi 
niihin sujuu helposti.

Qnap TS-251A-2G on kolmessa testin nel-
jästä mittauksesta nopein, joskin erot Asus-
toriin ovat mitättömät. Laitteella voi tehdä 
todella paljon, ja ominaisuuksiinsa nähden se 
on kohtuuhintainen. Tarjolla on myös hieman 
kalliimpi TS-251A-4G-malli neljän gigatavun 
keskusmuistilla, mutta tavanomaisessa käy-
tössä lisämuisti tuskin tuo merkittävää etua.

DROPBOX BUSINESS
***__

Arvosana: 7,8
Hinta: alk. 10 € / käyttäjä / kk
+ Käytettävyys
+ Vikasietoisuus
– Siirtonopeudet
– Hinta

Testasimme nas-laitteiden rinnalla myös 
Tivin numeron 6–7/2016 pilvitallennussver-
tailun voittajan, Dropboxin, samantyyppi-
sessä käytössä. Pilvipalvelun vertaaminen 
paikallisessa lähiverkossa tapahtuvaan tal-
lennukseen ei ole ongelmatonta, sillä kyse 
on hyvin erilaisista kokonaisuuksista. Siinä, 
missä data langallisessa lähiverkossa siirtyy 
lähes poikkeuksetta vähintään satoja me-
gabittejä sekunnissa, voi internetyhteyden 
nopeus vaihdella gigabiteistä vain satoihin 
kilobitteihin sekunnissa toteutuksesta ja si-
jainnista riippuen.

Käytettävyyden suhteen pilvi on lähes 
kaikin tavoin omassa luokassaan. Massa-
muistien ominaisuuksista, raid-kokoonpa-
noista tai verkkolaitteiden konfiguroinnista 
ei tarvitse huolehtia. Tiedostot ovat myös 
fyysisesti hyvin turvassa, ja myös niiden 
vanhat versiot pysyvät tallessa vahinkojen 
varalta. Myös tietojen jakaminen laajoillekin 
käyttäjäryhmille on erittäin vaivatonta. 

Pilven kompastuskivi on suorituskyky: oli 
käytettävä nettiyhteys millainen tahansa, 
kymmenien megatavujen siirtyminen sekun-
nissa kumpaankin suuntaan luotettavasti jää 
henkilökohtaisilla pilvipalveluilla haaveeksi, 
kun taas naseilla se on arkipäivää.

Dropboxin yrityslisenssi maksaa vä-
hintään kymmenen euroa käyttäjää kohti 
kuukaudessa. Käytännössä nas tulee lähes 
kaikissa tapauksissa merkittävästi palvelua 
halvemmaksi – ainakin mikäli levyrikkoja ei 
satu omalle kohdalle poikkeuksellisen paljon.

VERROKKI

ZYXEL NAS542
***½_

Arvosana: 8,1
Hinta: 230 €
+ Neljän levyn käyttömahdollisuudet
– Kirjoitusnopeus
– Heppoinen rakenne
– Hankala käyttöönotto

Zyxel NAS542 on muuta vertailujoukkoa 
edullisempi, etenkin kun ottaa huomioon, 
että se on neljän levypaikan laite. Halpa hinta 
näkyy heppoisena rakenteena, mutta varus-
telun suhteen Zyxel ei poikkea merkittävästi 
muista. Kiintolevyjen asennus sujuu ilman 
työkaluja.

Zyxelin asetusvalikko on outo sekamelska 
kilpailijoiden suosimaa modernia, ikonive-
toista ratkaisua ja vanhahtavaa, tavattoman 
monipolvista puuvalikkoa. Ohjelmistossa on 
paljon ominaisuuksia, mutta niiden toteu-
tus on monissa tapauksissa jäänyt pahasti 
puolitiehen – esimerkiksi käyttö internetin 
välityksellä toimii periaatteessa, mutta on 
todella takkuista. Koko ohjelmisto kaipaisi 
uudistamista ja keskittymistä perusasioihin.

Selvimmin halpa hinta näkyy laitteen 
keskeisissä komponenteissa ja sitä kautta 
suorituskyvyssä. Kaksiytiminen, vanhaa 
arkkitehtuuria edustava arm-suoritin ja vain 
gigatavun muisti tarkoittavat joukon selvästi 
heikointa lukuvauhtia etenkin pienten tiedos-
tojen osalta. Myös laitteen käynnistysaika 
on poikkeuksellisen pitkä, ja muutakin tah-
mailua esiintyy.

Zyxel NAS542:n ostamista kannattaa har-
kita, jos budjetti on erittäin tiukka, mutta raid 
5 -kokoonpanon vikasietoisuus houkuttaa. 
Käytännössä kaikissa muissa tapauksissa 
samanhintainen tai hieman kalliimpi kahden 
levyn nas on parempi ostos.

NETGEAR READYNAS 212
****_

Arvosana: 8,8
Hinta: 380 €
+ Tehokas käyttöliittymä
+ Laadukas rakenne
– Ei erityisen helppokäyttöinen
– Käyttöönottohankaluudet

Painava, miltei kauttaaltaan metallirakentei-
nen Netgear on selvästi kilpakumppaneitaan 
laadukkaamman ja kestävämmän oloinen 
laite. 3,5 tuuman kiintolevyt napsahtavat 
paikalleen ilman työkaluja. Käyttöönotossa 
oli testissämme ylimääräistä vaivaa: laite 
ei suostunut käynnistymään ensimmäistä 
kertaa, mikäli siihen on asennettu levy, jol-
la on jo sisältöä. Käytetty levy täytyi ensin 
tyhjentää joko tietokoneessa tai Netgearin 
omalla, hankalalla toiminnolla, ennen kuin 
edes asetuskäyttöliittymään pääsi käsiksi. 
Lisäksi laitteen verkosta etsimisessä auttava 
sovellus on menneisyydeltä tuulahtavasti 
java-pohjainen.

Kunhan Netgear on saatu käyttöön, 
paljastuu se muuten ongelmattomaksi 
nas-laitteeksi. Kokeneemman ylläpitäjän 
näkökulmasta sen yksinkertaisen selkeä 
käyttöliittymä on koko joukon paras. Aloit-
telijasta huolehtimisessa kilpailijat tekevät 
kuitenkin parempaa työtä. Suorituskyvyssä 
arm-suorittimeen pohjautuva laite lukeutuu 
testin keskikastiin.

Netgear ReadyNAS 212 on ehdottomasti 
parhaimmillaan nasien kanssa tutuksi tulleen 
ylläpitäjän käsissä perinteisenä verkkotallen-
timena. Mediatoistoon, internetin välityksel-
lä käyttöön ja muihin eksoottisempiin tarpei-
siin esimerkiksi Qnap on parempi valinta.

  •  TIVI  TESTAA •
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NÄIN TESTASIMME
TESTASIMME PIENYRITYKSEN NAS-LAIT-
TEET niille tyypillisessä käytössä eli muu-
tamien käyttäjien etupäässä lähiverkossa 
tapahtuvassa tiedostojen käytössä.

SUORITUSKYVYN ARVOSANA perustuu en-
sisijaisesti siirtonopeustesteihimme, joissa 
mittasimme pienten ja suurten tiedostojen 
luku- ja kirjoitusnopeutta. Mittausta var-
ten nas-laite ja pc kytkettiin gigabitin et-
hernet-liitännöillä varustettuun lähiverkon 
reitittimeen, jonka internetyhteys oli katkais-
tu. Mittausta varten laitteisiin asennettiin 
Samsung 850 Evo -ssd-levy. Siirtonopeus 
on mitattu LAN Speed Test 3.5 -sovelluk-
sella.

OMINAISUUKSIEN ARVOSANA perustuu 
sekä laitteiston että ohjelmiston tarjoamiin 
käyttömahdollisuuksiin. Siinä on otettu huo-
mioon liitännät ja merkkivalot sekä mahdolli-
suus hyödyntää erilaisia lähiverkon siirtopro-
tokollia, palvelinohjelmistoja ja asennettavia 

sovelluksia. Vertailukelpoisuuden säilyttä-
miseksi laitteiden massamuistipaikkojen 
määrää ei ole huomioitu.

KÄYTETTÄVYYDEN ARVOSANA perustuu 
laitteen käyttöönoton, ylläpidon sekä pe-
rus- ja lisäominaisuuksien käytön helppou-
teen ja tehokkuuteen. Sitä parantavat muun 
muassa kiintolevyjen helppo asentaminen 
ja vaihtaminen, raid-kokoonpanojen luonnin 
ja osioinnin helppous ja selkeys, käyttäjien-
hallinnan vaivattomuus sekä laitteen ominai-
suuksien eri tarpeisiin mukauttamisen mah-
dollisuudet. Tässä arvosanassa painotimme 
lähiverkkotoimintoja, internetissä tapahtuva 
käyttö on pääosin huomioitu jakotoimintojen 
arvosanassa.

JAKOTOIMINTOJEN ARVOSANA perustuu 
nas-laitteen internettoimintojen käyttöliit-
tymään ja erityisesti siihen, miten helppoa ja 
tehokasta tiedostojen jakaminen lähiverkon 
ulkopuolelle nasin avulla on.

NETTIKÄYTÖN 
TIETOTURVA 
ARVELUTTAA
Kaikki vertailun nasit voi kytkeä 
helposti internetiin tiedostojen 
käyttöä tai jakoa varten. Toimin-
non tehokas käyttö edellyttää 
internetyhteydeltä nopeaa lähte-
vää kaistaa. Esimerkiksi adsl-yh-
teyden varassa olevassa toimis-
tossa tiedostojen letkuttaminen 
nasilta tukkii kapean lähtevän 
kaistan kokonaan ja hidastaa 
muun netin käytön mateluksi.

Nettijaon käyttöönotto nasin 
asetuksissa on useimmissa 
laitteissa helppoa – kenties 
hieman turhankin helppoa. Pa-
hin mahdollinen skenaario on 
se, että yksittäinen työntekijä 
laittaa jaon nasin asetuksista 
päälle omaa projektiaan varten 
ja lainaa sen käyttäjätunnuksia 
muille, mutta tulee samalla ja-
kaneeksi koko laitteen kaikki ha-
kemistot internetiin. Jos muut 
käyttäjät eivät ole tietoisia tästä 
vaan hyödyntävät nas-jakoja sil-
lä oletuksella, että vain yrityksen 
sisäverkon käyttäjät pääsevät 
niihin käsiksi, ovat katastrofin 
ainekset kasassa.

Internetiin avoimet palvelut 
yrityksen sisäverkossa ovat 
aina tietoturvariski, joka sekä 
ylläpitäjien että käyttäjien pitää 
tiedostaa. Jos nasia käytetään 
tiedostojen jakamiseen interne-
tissä, on käyttöoikeuksien hallin-
nan ja salasanakäytäntöjen olta-
va kunnossa. Usein järkevää on 
pitää nas puhtaasti sisäverkossa 
ja käyttää tiedostojen ulkopuolel-
le jakamiseen muita, paremmin 
hallittavissa olevia keinoja.

Aleksi  Vähimaa

MERKKI Asustor Netgear Qnap Synology Zyxel

Malli AS3102T ReadyNAS 212 TS-251A-2G DiskStation DS916+ NAS5 42

Hinta 300 € 380 € 3 30 € 680 € 2 30 €

Takuu 3 vuot ta 3 vuot ta 1 vuosi 3 vuot ta 2 vuot ta

Levypaikkoja 2 × sata 3 .0 2 × sata 3 .0 2 × sata 3 .0 4 × sata 3 .0 4 × sata 3 .0

Hotswap-toiminto ei on on on on

Suoritin Intel Celeron 1,6 GHz 
(2-ydin)

ARM Cor tex A15 1,4 GHz 
(4 -ydin)

Intel Celeron 1,6 GHz 
(2-ydin)

Intel Pentium 1,6 GHz 
(4 -ydin)

ARM Cor tex A9 1,2 GHz 
(2-ydin)

Muisti 2 Gt 2 Gt 2 Gt 2 Gt 1 Gt

Ethernet-liitännät 1 Gbit /s 2 × 1 Gbit /s 2 × 1 Gbit /s 2 × 1 Gbit /s 2 × 1 Gbit /s

Raid-tilat 0, 1, jbod 0, 1, jbod 0, 1, jbod 0, 1, 5, 6, 10, jbod 0, 1, 5, 6, 10, jbod

Usb-portteja (joista 
etupaneelissa)

3 × usb 3 .0 (1 × 3 .0) 3 × usb 3 .0 (1 × 3 .0) 3 × usb 3 .0 (1 × 3 .0), 
micro-usb

3 × usb 3 .0 (1 × 3 .0) 3 × usb 3 .0 (1 × 3 .0)

Kuvalähtö hdmi 1.4b ei hdmi 1.4b ei ei

Internet-käyttö Asustor Cloud Connect Netgear ReadyCloud myQnapCloud Synology QuickConnect my Zyxel cloud

Pilvisynkronointi Dropbox, Google Drive, 
OneDrive

Amazon, Dropbox Amazon, Box, Dropbox, 
Google Drive, OneDrive

Amazon, Dropbox, Goo-
gle Drive, OneDrive

Google Drive, Dropbox

Muut liitännät infrapunapor t t i esata sd-kor t inlukija, 
kuuloke/mikrofoni

esata sd-kor t inlukija

Mitat 218  × 165  × 102 mm 220  × 142 × 101 mm 219  × 169  × 102 mm 2 3 3  × 20 3  × 165 mm 225  × 190  × 160 mm

Paino 1,2 kg 2 kg 1, 3 kg 2 kg 2 kg

Muuta käy t tö usb-kaapelilla

PAINOARVO Asustor Netgear Qnap Synology Zyxel Dropbox

Suorituskyky 30 % 9,8 8,2 10,0 8,7 7,8 5,0

Ominaisuudet 30 % 8,8 9,2 9,8 9,6 8,2 7,5

Käytettävyys 20 % 8,8 9,5 9,2 9,0 8, 3 10,0

Jakotoiminnot 20 % 8,2 8,5 9,0 9,0 8,0 10,0

Yhteensä 100 % 9,0 8,8 9,6 9,1 8,1 7,8

TEKNISET TIEDOT

ARVOSANAT
  •  TIVI  TESTAA •

VERROKKI

TIEDONSIIRTONOPEUS, PIENET TIEDOSTOT
Megatavua sekunnissa, suurempi parempi.

Qnap

Asustor

Netgear

Synology

Zyxel

0 20 40 60 80

n Lukunopeus
n Kirjoitusnopeus

Pienempien, yhden megatavun kokoisten tiedostojen luvussa ja 
kirjoituksessa Qnap ja Asustor johtavat edelleen joukkoa. Hitaalla 
suorit timella varustettu Zyxel ei pysy muiden vauhdissa etenkään 
lukunopeudessa. 

TIEDONSIIRTONOPEUS, SUURET TIEDOSTOT
Megatavua sekunnissa, suurempi parempi.

n Lukunopeus
n Kirjoitusnopeus

500 megatavun kokoisten tiedostojen luvussa ja kirjoituksessa Asus-
tor ja Qnap erottuvat edukseen. Synologyn tuloksessa huomiota 
herättää lukunopeuden heikkous suhteessa kirjoitusnopeuteen. 

Asustor

Qnap

Netgear

Synology

Zyxel

0 20 40 60 80

RASKASTA RAUTAA. Netgearin metallikuori ja luottamusta herättävästi paikalleen napsahtavat 
levykelkat saavat laitteen tuntumaan miellyttävän jämäkältä.
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