
• Adam PRIVATE  

Swoją drogą, czy Synology udostępnia jakieś webowe demo systemów, gdzie można to wszystko 
samodzielnie przeklikać? 
 

Tak, jak najbardziej: 
1. Moments: https://demo.synology.com/pl-

pl/dsm?utm_source=feature&utm_medium=moments 
2. Drive: https://demo.synology.com/pl-

pl/dsm?utm_source=feature&utm_medium=SynologyDrive 
3. Photo Station: https://demo.synology.com/pl-

pl/dsm?utm_source=feature&utm_medium=photo_station 
4. DSM: https://demo.synology.com/pl-pl/dsm 

 
• Olaf PRIVATE  

Pytanko apropo dysków - czy NAS potrafi hibernować poszczególne dyski? Np. mieć jeden SSD 
jako główny do photos/moments etc, a HDD do dużych danych? 
 

Nie bardzo rozumiem pytanie, ale można stworzyć zawsze osobne wolumeny. 
 

• Adam PRIVATE  

Swoją drogą, chyba DS119j nie ma obsługi aplikacji Moments jak mówił Pan na webinarze. 
 

Ja co prawda mówiłem o pakiecie Drive, ale obsługa Moments również jest w DS119j. Co 
innego to możliwość wykorzystania analizy obrazu w Moments, tego już w DS119j nie 
zrobimy. 
 
Modele można sprawdzić pod linkami: 
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyMoments 
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyDrive 
 
Modele, w których działa funkcja rozpoznawania obrazu w Moments: 
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/Which_Synology_NAS_models_support_the_i
mage_recognition_feature_on_Moments 
 

• Mariusz PRIVATE  

Jak pozycjonujecie produkty Synology w stosunku do QNAPa którego też oferujecie? 
 

Jest wiele modeli podobnych parametrowo, różnice są w oprogramowaniu. Raczej każdy 
przypadek traktujemy indywidualnie przy doborze sprzętu kierując się potrzebami klienta. 
 
Oba rozwiązania mają swoje zalety i swoje przewagi. 
 

• Dariusz PRIVATE  

Czy te pliki sa wersjonowane? 
 

Tak, domyślnie jest włączone wersjonowanie. Z poziomu Drive możemy kliknąć PPM na plik i 
wybrać z listy Historia – tam mamy dostęp do wcześniejszych wersji. 
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• Tomasz PRIVATE  

Jak z zabezpieczaniem dysków (szyfrowanie ) 
 

Nie ma szyfrowania dysków, ale Synology umożliwia szyfrowanie folderów współdzielonych. 
 

• Krzysztof Tyszkiewicz PRIVATE  

w jakich formatach mozna zapisac dokumenty office? 
 

Domyślnie .odoc, natomiast można wykonać eksport do .docx lub .pdf. 
 

• Adam PRIVATE  

Można prosić o przypomnienie pakietu który odpowiedizalny jest za logi 
 

Jest to domyślnie zainstalowana aplikacja Centrum logów. Dodatkowo większość aplikacji 
posiada zakładkę Log. 
 

• Patryk PRIVATE  

czy w konfiguracji routera można zmienić port routera na inny ? i czy wtedy zostanie to 
uaktualnione na routerze? 
 

Tak, można to zrobić z poziomu Synology. Po kliknięciu „Zapisz” reguła zostanie nadpisana. 
Należy pamiętać, żeby wybrany port był wolny. 
 

• Artur PRIVATE  

Czy jest możliwość Photostation podłączenie do TV? 
 

Tak, jeśli jest to Smart TV można dostać się z poziomu przeglądarki przez adres IP serwera 
Synology. 
 

• Michal PRIVATE  

Czy potrzebne jest stałe IP żeby zarządzać serwerem? 
 

Nie, możemy skorzystać z quickconnect bądź DDNS. 
 

• Wojciech PRIVATE  

Czy można indeksować pliki tak aby odzysakać 3 kopie zapisaną w wstecz. 
 

Tak, generalnie wersjonowanie jest ustawiane z automatu oraz można ustawić liczbę wersji. 
 

• Sebastian  PRIVATE  

czy jest drive na androida ? 
 

Jak najbardziej, dostępny do pobrania ze sklepu Play. 
 

• Piotr PRIVATE  

Czy jesteśmy w stanie zrobić ograniczenie do logowania się z zewnątrz po vpn tylko dla 
wybranych adresów ip 
 

Niestety nie, ale jesteśmy w stanie zrobić ograniczenie do logowania się dla wybranych 
użytkowników (kont Synology). 



 

• Hubert PRIVATE  

czy formaty hevc i heif są obsługivane przez photostation 
 

Niestety nie, natomiast format HEVC jest obsługiwany przez Video Station. 
 

• Krzysztof PRIVATE  

czy jest dostępny klient ssh jako aplikacja na Disk Station? 
 

Nie słyszałem, żeby było coś takiego. 
 

• Grzegorz PRIVATE  

Jeśli doinstaluję Moments, to będę miał w nim dostęp do obecnej biblioteki zdjęć stworzonej w 
PhotoStation? 
 

Niekoniecznie, ale tu warto skorzystać z instrukcji pod linkiem: 
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_
Station_to_Moments 
 

• Maciej PRIVATE  

Ale do aplikacji musi być QuickConnect? DDNS i VP przy braku QC dla aplikacji mobilnych nie 
połaczy się tak? 
 

Nie, w sieci lokalnej możemy wpisać adres lokalny serwera, natomiast jeśli przekierujemy 
odpowiednie porty to możemy również uzyskać dostęp przez DDNS z poziomu aplikacji 
mobilnych. 
 

• Krzysztof PRIVATE  

Czy po instalacji Moments lub Drive dyski będą się usypiały? 
 

Nie, dlaczego miałyby to robić? 😊 
 

• Robert PRIVATE  

Po zestawieniu połączenia VPN mamy dostep do innych urządzeń w sieci poza NAS Synology ? 
 

Tak, to jest normalne połączenie VPN. Po ustanowieniu go normalnie łączy się Pan ze 
wszystkimi urządzeniami, jakby był Pan normalnie w sieci lokalnej. 
 

• Wojciech PRIVATE  

Czy na pliku wspóldzielonym może pracować wiele użytkowników? 
 

Tak, mogą edytować plik jednocześnie. Dotyczy to zarówno użytkowników lokalnych, jak i 
zdalnych. 
 

• Krzysztof  PRIVATE  

czy jest mozliwosc autentyfikacji dwupoziomowej? Jesli tak - jakiej? 
 

Tak, jest możliwość weryfikacji 2-etapowej. Można ją włączyć z poziomu Panelu sterowania -
> Użytkownik -> Zaawansowane. 
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Instalujemy mobilną aplikację do autentykacji, np. Google Authenticator i otrzymujemy 
dodatkowo kod dostępu na nasze urządzenie mobilne. 
Tu jest to ciekawie wyjaśnione: https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_add_extra_security_to_your_Synol
ogy_NAS 
 

• Marcin PRIVATE  

czy drive jest dostępny na wszystkich urządzeniach synology? 
 

Jeśli chodzi o modele w aktualnej ofercie to tak. Lista modeli dostępna pod linkiem: 
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyDrive 
 

• Marek PRIVATE  

Moments obsługuje filmy 360 ? 
 

Tak, jak najbardziej. Zdjęcia i filmy. 
 

• Kamil PRIVATE  

A co z dostępem do serwera mając go postawionego za prywatnym adresem IP? 
 

Wtedy jest po prostu dostępny w sieci lokalnej. Omawiane były metody dostępu zdalnego, 
które nie są potrzebne, jeśli jesteśmy w sieci prywatnej. 
 
adres_ip_serwera:5000 -> i logujemy się do DSM. 
 
Jeśli nie znamy adresu IP serwera to znajdujemy go za pomocą find.synology.com bądź 
programu Synology Assistant. 
 

• Adam PRIVATE  

Czy DDNS udostępniany przez Synology jest usługą bezpłatną? 
 

Tak, jest to bezpłatna usługa. 
 

• Sławek PRIVATE  

Witam, czy z tym rabatem trzeba czekać do końca kursu ? 
 

Tak, wymogiem do uzyskania rabatu jest uczestnictwo w co najmniej 5 spotkaniach oraz 
zdanie egzaminu końcowego. 
 

• Mirosław  PRIVATE  

jaka jest roznica miedzy moments a ds foto poza algorytmem rozpoznawania tresci? 
 

W DS photo możemy zmienić ustawienia sortowania zdjęć, w Moments nie z racji, iż są 
rozpoznawane i grupowane po tematach/osobach. W DS photo możemy tworzyć albumy 
offline. Reszta ważniejszych funkcjonalności jak kopia zapasowa zdjęć czy udostępnianie 
działa w obu aplikacjach mobilnych. 
 

• Konrad PRIVATE  

https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_add_extra_security_to_your_Synology_NAS
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_add_extra_security_to_your_Synology_NAS
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Management/How_to_add_extra_security_to_your_Synology_NAS
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyDrive


czy bez publicznego IP da się zainstalować certyfikat SSL zewnętrznego dostawcy (np. Let's 
Encrypt)? Chodzi o sytuację, gdy moje IP jest ukryte za NATem ISP 
 

Tak, tu jest wszystko wyjaśnione: https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate 
 

• Adam PRIVATE  

przy stałym IP quictconnect nie jest wymagany chyba ? 
 

To prawda, ale wtedy potrzebne jest przekierowanie portów na routerze. Przy zmiennym 
również nie jest potrzebny QuickConnect, ale wtedy poza przekierowaniem portów musimy 
także skonfigurować DDNS. 
 

• Cezary PRIVATE  

Jaka jest różnica pomi ędzy kontem admi a kontem użytkownika z wszystkimi uprawnieniami 
admina? 
 

Wbudowany admin może nam posłużyć do resetowania hasła użytkownika z uprawnieniami 
administracyjnymi, gdy np. zapomnimy hasła. Nie musimy wtedy przywracać serwera do 
ustawień fabrycznych. 
 

• Robert PRIVATE  

w jaki sposób szybko przeżucić zdjecia z telefonu do Photostation/Moments ? 
 

Z wykorzystaniem aplikacji DS photo, można tam ustawić automatyczną kopię zdjęć i jeśli 
aplikacja działa w tle to nastąpi od razu przesyłanie na serwer Synology. 
 

• Jaroslaw PRIVATE  

mam pytanie z kategorii "wygoda" jak ustawic synology do zdalnego dostepu np. sluchanie na 
telefonie (android) plikow muzycznych / MinimServer > to bedzie dedykowany profil uzykownika + 
ew. katalog dedykowany z plikami? 
 

Hmm, DS audio i DS file powinny załatwić temat. https://www.synology.com/en-
global/knowledgebase/Mobile/help/DSaudio 
 

• Bartosz PRIVATE  

Czy Moments może sięgać do zdjęć spoza katalogu domowego użytkownika (np. bezpośrednio z 
/photo)? 
 

Nie zawsze, zależy jakie jest umiejscowienie i uprawnienia dostępu. Warto się pochylić: 
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_
Station_to_Moments 
 

• Adam PRIVATE  

Czy z poziomu eksploratora plików można podejrzeć zawartość Drive? Czy aplikacja ma 
wydzieloną własną przestrzeń w puli dyskowej czy mapuje na istniejący już zasób dyskowy? 
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Tak, można. Wystarczy zmapować folder domowy użytkownika lub folder współdzielony 
(zespołu). Aplikacja ma wydzielone foldery dla każdego z użytkowników osobno oraz 
wspólne, jeśli je utworzymy. 
 

• Patryk PRIVATE  

Czy jest dostepna apka na win drive? 
 

Tak, można ją pobrać z centrum pobierania na stronie producenta. 
 

• Paweł  PRIVATE  

w jakim celu stosowac photo station gdy mamy moments? 
 

Żeby wykorzystać funkcjonalności PhotoStation, których nie posiada Moments, np. obróbka 
zdjęć czy dodawanie znaków wodnych. 
 

• Wojciech PRIVATE  

Mam włożone dwa dyski po 4TB do urzadzenia DS218play, jak sprawdzić czy drugi dysk jest 
backupem pierwszego? W przypadku awarii jak przywracać dane? Jak włączyć i wyłączyć te 
funkcjonalność? W przypadku wyłączenia jak w trakice ustawić aby wolumen rozszerzyć do 
pojemności 8 TB? 
 

Trzeba wejść w Zarządzanie przechowywaniem. Zakładka Wolumen -> Typ RAID, jeśli jest 
SHR bądź RAID1 to działają w lustrze. Mając taką konfigurację, w przypadku awarii jednego z 
dysków należy go podmienić na sprawny „na gorąco”, a proces odbudowy rozpocznie się 
automatycznie. Aby rozszerzyć wolumen do 8TB najpierw trzeba usunąć istniejący, a potem 
utworzyć nowy w RAID0. 
 

• Maciej  PRIVATE  

Czy Synology potrafi wyciągnąć szczegółowe dane nt. poszczególnych zdjęć? Np. przesłona, 
rozdzielczość etc. 
 

Tak, te informacje są dostępne w PhotoStation. 
 

• Patryk PRIVATE  

uwaga do sposobu połączenia, Jeśli było powiedziane to nie było tematu. We własnej sieci 
można się połączyć przez podanie numeru IP przypisanego na naszego Synka dodając na końcu 
:5000 lub : 5001. 
 

Dokładnie tak. 
 

• Maciej PRIVATE  

Czym się różni Moments od Photo Station? 
 

Moments ma funkcję analizy obrazu i grupowania zdjęć po osobach czy tematach, 
PhotoStation tego nie ma, ale ma z kolei np. możliwość dodania znaku wodnego do zdjęć. 
 

• Robert PRIVATE  

czy uzytkownik ma mozliwośc tworzenia i definiowania Tematów wg jakich będą analizowane 
zdjęcia w Moments, ew. przekierowania zdjęć miedzy dwoma różnymi tematami ? 
 



Nie, na tym polega cały algorytm, że nie angażuje użytkownika do wykonania żadnej 
czynności. Całość dzieje się automatycznie. 
 

• Tomasz PRIVATE  

zdjęcia są analizowe przez urządzenie na które jest wgrywane zdjęcie czy jest to gdzieś 
przesyłane dalej w celu analizy? 
 

Cała analiza odbywa się w obrębie urządzenia, zdjęcia nie są „wypychane” nigdzie dalej. 
 

• Maciej PRIVATE  

Czy zdjęcia możemy przeglądać także po miejscu ich wykonania, wykorzystując dane 
geolokalizacyjne zdjęć? 
 

Tak, jeśli dane geolokalizacyjne są zapisane w zdjęciach. 
 

• Mateusz  PRIVATE  

Czy można ograniczyć mu tematy które tworzy żeby wszystkie pojazdy wrzucał w folder 
"pojazdy" a nie tworzył dodatkowego folderu "auta"? 
 

Nie ma takiej możliwości, ale to nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z tematu „transport”, 

a nie ruszać tematu „samochody”. Od przybytku głowa nie boli 😉 
 

• Konrad  PRIVATE  

drugie pytanie o Photo Station, Moments i Drive - jak korzystać z tych trzech usług aby pracowały 
na fizycznie jednej wersji plików, ale dawały dostęp (każda na swój sposób) do tych samych 
zdjęć (chodzi o to by nie duplikować danych) 
 

Niestety Photo Station ma swój katalog. Moments/Drive współdzielą pliki. Generalnie 
biblioteka współdzielona w Moments częściowo rozwiązuje temat, gdyż wtedy zdjęcia są 
współdzielone z PS przy odpowiedniej konfiguracji. Pozostaje jeszcze kwestia różnych 
użytkowników i ich prywatnych folderów Drive/Moments. Tu nie unikniemy duplikatów, jeśli 
kilku użytkowników wrzuci sobie do swojego folderu ten sam plik. 
 

• Maciej  PRIVATE  

Czy w bibliotece współdzielonej można udostępnić innym użytkownikom zdjęcia tylko z np. 
zwierzętami, czy dostep jest do wszystkich kategoryzowanych zdjęć? 
 

Możemy to zrobić jedynie wchodząc w album i zaznaczając wszystkie zdjęcia znajdujące się 
w nim. Parę kliknięć więcej, w zależności od tego z ilu różnych dat są zdjęcia zwierzątek. 
 

• Andrzej PRIVATE  

Cześć, Być może zostało to powiedziane na wstępie, czego nie słyszałem - na jakim urządzeniu 
jesteśmy? 
 

DS718+ 
 

• Paweł PRIVATE  

Czy zakładka for you będzie dostępna z poziomu aplikacji na ipad/iphone? 
 

Tak, zakładka ForYou jest dostępna z poziomu aplikacji mobilnej. 
 



• Zbigniew PRIVATE  

Czy w aplikacji Moments na urządzenia mobilne też istnieje opcja automatycnego katalogowania 
zdjęć (wchodzę w Albumy i nie widzę czegoś takiego) 
 

Z poziomu aplikacji mobilnej wszystko odbywa się bliźniaczo. Zdjęcia dodawane z telefonu 
również są poddawane analizie i po czasie zostają przyporządkowane do odpowiednich 
kategorii. 
 

• Paweł PRIVATE  

jak działa przeszukiwanie zdjęć dla odpowiedniej kategorii? czy zdajęcia są nalizowane lokalnie? 
czy przesyłane do analizy do serwera synology? 
 

Żeby wyszukać zdjęcia powiązane z danym tematem wykorzystujemy wyszukiwarkę w 
prawym górnym rogu. Zdjęcia są analizowane na naszym serwerze Synology, z 
wykorzystaniem jego zasobów obliczeniowych oraz pamięciowych – dlatego też nie na 
każdym modelu analiza działa. 
 

• Michał PRIVATE  

Czy aplokacja Moments jest aż tak wymagająca, że nie może być udostępniona na starszym 
sprzęcie np 212j? 
 

Tak, ma swoje wymagania sprzętowe i niestety DS212j sobie nie poradzi. 
 

• Michał PRIVATE  

czy moments korzysta tylko z mocy dsm do kategoryzowania czy tez z chmury. 
 

Tylko z zasobów obliczeniowych oraz pamięciowych własnego serwera Synology. 
 

• Michał PRIVATE  

Kolejne pytanie o Photostation, Jest problem z generowaniem miniatur zdjęć już skopiowanych 
na Synology na aplikacji mobilnej. Ciągle te same zdjęcia. Nie da się również otworzyć takiego 
zdjęcia. Co jest przyczyną? 
 

Ciężko powiedzieć, nie powinno tak być. Może warto byłoby przeinstalować DS photo? Na 
innym telefonie też są takie problemy? Pliki nie uległy uszkodzeniu? 
 

• Dominik PRIVATE  

czy jest funkcja postarzania osób ? 
 

Nie, Synology nie posiada takiej funkcji. Ale nie ma też serwerów w Rosji, ani koni trojańskich 

😉 
 
 

• Damian PRIVATE  

czy można do Moments dodać zdjęcia z folderu z Synology? 
 

Z poziomu samej aplikacji nie bardzo, ale z pomocą przychodzi tutorial: 
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_
Station_to_Moments 
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• Mateusz  PRIVATE  

Jeżeli moments połączy 2 ludzi którzy nie są jedną osobą czy da się rozdzielić wtedy te osoby? 
 

Automatycznie na pewno tego nie zrobi, więc nie ma obaw. Jednakże jeśli to my przy 
nadawaniu imion scalimy dwie różne osoby, to nie będzie opcji ich rozdzielenia. Jedynie 
zmiana imienia. 
 

• Marcin PRIVATE  

jaki program jest potrzebny by dokument tekstowy stworzony na synology mozna bylo otworzyc 
na Windowsie 
 

Dowolna przeglądarka internetowa. Chyba, że skorzystamy z opcji eksportu z poziomu 
aplikacji. Opcja „pobierz jako” i do wyboru mamy .docx lub .pdf. 
 

• Patryk PRIVATE  

czym moments zastępuje photostation?? 
 

Nie, są to dwie różne aplikacje, o różnych możliwościach, które można powiązać ze sobą, 
aczkolwiek nie trzeba. 
 

• Maciej PRIVATE  

Jak rozumieć folder zespołu. Jakiego zespołu to folder? 
 

Np. zespołu pracującego nad danym projektem. Jest to zwykły folder współdzielony podpięty 
pod aplikację Drive z przypisanymi użytkownikami. My np. tworząc WWS też taki mamy, 

osoby odpowiedzialne za cykl wymieniają się tam plikami 😊  
 

• Witold PRIVATE  

Czy przy arkuszach kalkulacyjnych jest możliwość pracy kilku użytkowników na jednym arkuszu ? 
 

Tak, mogą edytować plik jednocześnie. Dotyczy to zarówno użytkowników lokalnych, jak i 
zdalnych. 
 

• Leszek PRIVATE  

a dokumenty i arkusze utworzone w drive da się otwierać w pakiecie MS Office lub LibreOffice? 
 

Tak, możemy skorzystać z opcji „pobierz jako” i do wyboru mamy .docx (dla dokumentów), 
.xslx (dla arkuszy) bądź .pdf (dla wszystkich rodzajów). 
 

• Tomasz PRIVATE  

do aplikacji drive jest aplikacja na komputer? tak by można było automatycznie synchronizować 
wybrany folder? 
 

Tak, jak najbardziej. Można nawet ustawić czy synchronizacja ma być w obu kierunkach czy 
tylko w jedną stronę. 
 

• Łukasz PRIVATE  

Czy istenieje możliowośc zapisu zgodnie z rozszerzeniami Microsoft Office (xls, doc itd.) 
 



Tak, służy do tego opcja „pobierz jako”. 
 

• Marcin PRIVATE  

Skoro jest aplikacja Moments to po co używać Photo Station ? 
 

Bo to dwie różne aplikacje o różnych funkcjonalnościach. PhotoStation nie ma analizy 
obrazu, natomiast Moments nie zczytuje tylu parametrów zdjęcia, nie daje możliwości 
obróbki, ani dodania znaku wodnego. 
 

• Maciej PRIVATE  

Pytanie też w drugą stronę, czy dokumenty utworzone w aplikacji Synology, będa odpowiednio 
odczytane przez np. MS Excel? 
 

Tak, możemy skorzystać z opcji „pobierz jako” i do wyboru .xslx bądź .pdf. 
 

• Adam PRIVATE  

Czy w przypadku korzystania z Drive oraz synology office istnieje możliwość równoczesnej pracy 
kilku użytkowników na jednym pliku? 
 

Tak, mogą edytować plik jednocześnie. Dotyczy to zarówno użytkowników lokalnych, jak i 
zdalnych. 
 

• Wojciech PRIVATE  

czy jest możliwy jednoczesny dostęp i edycja przez kilku użytkowników? 
 

Tak, mogą edytować plik jednocześnie. Dotyczy to zarówno użytkowników lokalnych, jak i 
zdalnych. 
 

• Adam PRIVATE  

Czy sprawdzali Państwo kiedykolwiek jakie jest niezbędne pasmo do wspólnego edytowania 
dokumentu przez Drive przez kilka osób (podobnie jak ma to miejsce w Google Docs)? Chodzi 
oczywiście o upload. Mógłbym coś takiego zaimplementować u siebie ale mam ograniczone 
bardzo pasmo wysyłania. 
 

Nie przeprowadzaliśmy takich testów, ale proszę o kontakt mailowy ze mną. 
 

• Paulina PRIVATE  

czy pliki tworzone na Drive (arkusz kalkulacyjny np.) są kompatybilne z ms office lub open office? 
 

Tak, możemy skorzystać z opcji „pobierz jako” i do wyboru mamy .docx (dla dokumentów), 
.xslx (dla arkuszy) bądź .pdf (dla wszystkich rodzajów). 
 

• maciej PRIVATE  

czy dla każdego użytkowanika synology drive należy tworzyć oddzielne konta wydzielając 
katalogu z udostępnionego zasobu ? 
 

Nie rozumiem pytania. W przypadku osobistego folderu Drive to znajduje się on w lokalizacji 
home każdego użytkownika. Nie trzeba tworzyć dodatkowych kont/folderów. 
 

• Maciej PRIVATE  



Synology Office, dostępny jest dla wszystkich urządzeń Synology? Jak z rozpoznawaniem 
dokumentów dostarczanych z innych popularnych programów jak Word / Excel? Synology Office 
potrafi je otworzyć? 
 

Tu lista modeli, na których możemy zainstalować Office: https://www.synology.com/pl-
pl/dsm/packages/Spreadsheet 
 
Spokojnie możemy do Drive’a wrzucić np. plik .docx, otworzyć go i podejrzeć z poziomu 
przeglądarki. Jeśli chcemy go zaś z jej poziomu edytować to musimy wybrać opcję „Importuj 
do Synology Office”. Wtedy tworzy nam się kopia tego pliku, ale z rozszerzeniem .odoc 
(Synology Office Document). 
 

• Mateusz PRIVATE  

Programy pokazywane na slajdach (Drive, Moments itp) oraz office sa darmowe? 
 

Tak, dostaje je Pan w pakiecie z urządzeniem. 
 

• Łukasz PRIVATE  

Czy owy pakiet Office działa w pełni z rozszerzeniami Microsoft Office? 
 

Tak, są opcje importu oraz eksportu. 
 

• Arek PRIVATE  

Czy istnieje dokumentacja dla wszystkich komend "syno..." dostępnych w linii poleceń urzadzeń 
Synology? 
 

Nie sądzę, by istniało coś takiego. 
 

• Maciej PRIVATE  

Czy w aplikacji Drive (np. jak w dropboxie) jest funkcja przywrócenia poprzedniej wersji pliku lub 
odzyskania usuniętego pliku? 
 

Tak i tak. Jest historia wersji każdego pliku oraz Kosz. 
 

• Paulina PRIVATE  

Drive jest na wszystkich modelach, czy tylko tak, jak Moments na wybranych? 
 

Jeśli chodzi o te z aktualnej oferty to na wszystkich: https://www.synology.com/pl-
pl/dsm/packages/SynologyDrive 
 

• Michał PRIVATE  

Pytanie odnośnie Photostation: opinie w sklepie play mówią, że nie tworzy kopi zdjęć z karty 
pamięci. U mnie kopia została stworzona zarówno z pamięci wewnętrznej jak i karty. Jednak 
aplikacja działa w sposób mało przewidywalny, nie wiadomo kiedy tworzy kopię, czasem zdjęcie 
na dysk skopiuje się po paru godzinach, a czasem kilka dni nic nie synchronizuje. Co jest 
przyczyną? 
 

DS photo robi kopię z karty SD bez zająknięcia. Może aplikacja się zatrzymała i nie pracuje w 
tle? Generalnie jeśli pracuje w tle to powinna robić kopię praktycznie od razu po wykonaniu 
zdjęcia. 
 

https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/Spreadsheet
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/Spreadsheet
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyDrive
https://www.synology.com/pl-pl/dsm/packages/SynologyDrive


• Tomasz PRIVATE  

jak w łatwy sposób synchronizować wybrany folder pomiędzy urządzeniami synology przy czym 
jedno urządzenie jest po za siecią lokalną? 
 

Drive client połączony przez quickconnect. 
 

• Marek PRIVATE  

CZy drive można połączyć z dyskiem google dla firm ? 
 

Nie Drive, Cloud Sync owszem. 
 

• Arek PRIVATE  

Czy zarządzanie serwerem Synology jest możliwe tylko przez WebGUI? 
 

Nie, można skorzystać również z ssh bądź telnet. Powłoka jest linuksowa. 
 

• maciej PRIVATE  

Czy synology PHOTO i MOMENTS działaja na tych samych katalogach, czy też zdjęcia nalezy 
powielić ? 
 

Przy albumach współdzielonych mogą, ale ogólnie mają różne katalogi. Można zaś przenieść 
zdjęcia z jednego do drugiego: https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_
Station_to_Moments 
 

• Grzegorz PRIVATE  

Drive czy Claud sTATION. jAKA RÓŻNICA? 
 

Drive jest niejako kolejną generacją Cloud Station. Teraz nie ma możliwości by obie istniały w 
jednym systemie DSM, gdyż jeden koliduje z drugim. 
 

Więc na pytanie „Drive czy Cloud Station?” odpowiem: „Drive” 😉 
 

• Marek PRIVATE  

czy jest sens mieć photostation skoro jest moments ? 
 

Jeśli chce się mieć możliwość skorzystania z funkcjonalności PhotoStation, której nie posiada 
Drive, to tak. 
 

• Marek PRIVATE  

czy photostation ma możliwość obsługi filmów ? Zdjęć 360 ? Filmów 360 ? 
 

Nie wydaje mi się, ale Moments ma 😉 
 

• Maciej PRIVATE  

czy do DDNS i VPN niezbędny jest quickconnect? 
 

Nie, DDNS i VPN mogą działać bez QuickConnect. 
 

• Wojtek PRIVATE  

https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_Station_to_Moments
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_Station_to_Moments
https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/How_to_move_or_copy_photos_from_Photo_Station_to_Moments


Jak odzyskać dane z dysku będącego spiętym np w RAID1 lub SHR w wypadku gdy sama 
macierz ulega uszkodzeniu ? Czy da się go podpiąc do zwykłego pcta i wyciągnąc dane ? 
 

Najpewniejszą opcją jest podpiąć dyski pod inny serwer Synology. Chociaż jest możliwość 
wyciągnięcia danych za pomocą poleceń linuksowych. 
 

• Krzysztof PRIVATE  

czy ten wembinarjam to apka na Synology ? 
 

Nie, to platforma do organizowania webinarów. 
 

• Grzegorz PRIVATE  

chyba coś mnie ominęło, teraz logujemy się do serwera zdalnie przezz komputer a wcześniej jak 
na nim pracowaliśmy? 
 

Najpierw pokazywałem dostęp lokalny (komputer w sieci lokalnej), a potem zdalny (inny 
komputer pod hotspotem – zupełnie inna sieć, więc brak dostępu do sieci lokalnej). 
 

• Mariusz PRIVATE  

W powyższyh przypadkach zakladamy ze mamy publiczne IP (stałe lub nie). Co w sytuacji kiedy 
nie mamy publicznego IP? czy też można połączyć się przez quickconnect? 
 

Tak, QuickConnect zadziała zawsze jeśli jest dostęp do internetu. 
 

• Adam PRIVATE  

Pytanie dodtyczace dyskow oraz shr w poprzednim serwerze mialem zaisntalowane 2x3 tb wd 
red. Po przełożeniu do Synology (pomimo list zgodnosci) nie moglem założyć RAIDu? Dyski są 
sprawne testowane, w czym może być problem. Z dyskami WD Red 6TB nie miałem problemu? 
 

Jeśli z innymi pojemnościami nie było problemu wskazuje to jednak na problem z dyskami 
3TB. Ciężko powiedzieć co jest przyczyną, co pokazały logi? 
 

• Sławomir PRIVATE  

Poświadczenia do łączneia VPNa muszą być konta użytkownika, admina czy zdalnego? 
 

Mogą to być poświadczenia każdego użytkownika, który ma uprawnienia do połączeń VPN. 
 

• Paweł  PRIVATE  

na ile bezpieczne jest zdalne łączenie się przeze QQ albo DDNS na prawach admina ? 
 

DDNS to translacja adresu IP oraz przekierowanie portów. QC nie potrzebuje przekierowania 
portów, ale połączenie przebiega przez serwer chmurowy. DDNS jest szybszy. Są zwolennicy 
jednego i drugiego tak naprawdę. 
 

• Dariusz PRIVATE  

Czy jest dostępna aplikacja mobilna do połączenia z serwerem? 
 

Cały szereg: https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Mobile/help 
 

• Konrad PRIVATE  

Czy w przypadku VPN jest jakieś ograniczenie co do ilości nawiązanych sesji ? 

https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Mobile/help


 

Tak, każdy model ma określoną liczbę możliwych połączeń VPN. Można to sprawdzić 
wchodząc w specyfikację danego modelu na synology.com. 
 

• Mateusz PRIVATE  

w jaki sposob ustawić, dla połżaczen przez przeglądarke z DSM status "zabezpieczony" dla 
połączeń HTTPS 
 

https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate 
 

• Maciej  PRIVATE  

Dostęp zdalny - tak samo wygląda dostep do NAS'a z poziomu urządzeń mobilnych? 
 

Z przeglądarki na urządzeniu mobilnym tak. Natomiast jest jeszcze szereg aplikacji 
mobilnych: https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Mobile/help 
 

• Marcin PRIVATE  

jak ustawić szyfrowanie SSL przy logowaniu zdalnym? 
 

https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate 
 

• Paweł PRIVATE  

skoro DDNS jest lepszy to jaką korzyść mamy z quickconnect? 
 

Niekoniecznie jest lepszy, na pewno szybszy. Przy QC nie musimy otwierać portów. 
 

• Grzegorz PRIVATE  

Quick connect widze, że strona niezabezpieczona, czy mozna wgrać certyfikat? 
 

Tak, https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate 
 

• michal PRIVATE  

Pytanie dotyczace bezpieczenstwa jak najlepiej zabezpieczyc serwer przed dostepem z zewnątrz 
 

Włączyć firewall, ochronę przed DoS, ustalić silne hasła. 
 

• Arek PRIVATE  

Wspomniano dobrą praktykę używania na zewnątrz innych portów niż domyślne, czy jednak 
użyte rozwiązanie operte na UPnP nie jest w opozycji do tegoż zalecenia? 
 

Nie, bo porty routera możemy zmienić z palca z poziomu Synology, nawet z wykorzystaniem 
UPnP. 
 

• Szymon PRIVATE  

Przekierowanie portów jest realizowane przez mój router czy Synology? 
 

https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/AdminCenter/connection_certificate
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Realizowane jest zawsze przez router, Synology zmienia tylko reguły przekierowań z 
wykorzystaniem UPnP. 
 

• Jarosław PRIVATE  

Czy połączenie VPN z zewnątrz do serwera NAS jest możliwe, jeśli router korzysta z operatora 
komórkowego i nie ma publicznego adresu (NAT)? Czy dotyczy to wszystkich typów serwerów? 
 

Publiczny adres IP musi być, widocznie jest zmienny. Natomiast przy internecie mobilnym 
faktycznie może być problem. Tu sugerowałbym kontakt z operatorem. 
 

• Mateusz PRIVATE  

Jeżeli porty byłyby zajęte na routerze czy Synology zmieni dane porty na inne lub czy da się 
skonfigurować na inne porty ręcznie? 
 

Synology wtedy zaproponuje zmianę portów na inne, natomiast można też samemu zmienić 
z palca. 
 

• Grzegorz PRIVATE  

czy można zmienic port VPN z domyślnego 1723 na inny? 
 

Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań. 
 

• Marek PRIVATE  

Darmowy jest tylko OpenVPN? 
 

Wszystkie są darmowe, PPTP, L2TP oraz OpenVPN. 
 

• Miłosz PRIVATE  

dlaczego konfiguracja DDNS jest bardziej zalecana od Quickconnect? Czy rozwiazanie QC nie 
powinno byc bezpieczniejsze niz otwieranie portow na dostep z Internetu? 
 

Jest szybsza, gdyż mamy połączenie bez pośredników. To bardziej kwestia indywidualna tak 
naprawdę. Zabezpieczenia przed brute forcem i block-lista adresów IP są domyślnie 

włączone, niezależnie czy używamy QC czy DDNS. 😊 
 

• Radek PRIVATE  

no nie zawsze upnp działa :-) nawet jeśli jest (tak jak w wesołym pudełku od orange) 
 

Orange jest mało tolerancyjny pod tym kątem. Zalecam kontakt z operatorem. 
 

• mikhnal PRIVATE  

jaki model routera jest użyty w prezentacji? 
 

Compal Broadband Networks CH7465LG od UPC 😊 
 

• Marcin PRIVATE  

Pytanie: Jaki jest okres wsparcia dla DSM (nowe wersje, poprawki bezpieczeństwa) od momentu 
zakupu nowego urządzenia? 
 



Ciężko powiedzieć, ale skoro pełne wsparcie jest wciąż na modele z roku 2011 objęte 2-letnią 
gwarancją, to raczej bym się o to nie martwił. 
 
Status wsparcia można sprawdzić tutaj: https://www.synology.com/en-
global/products/status 
 

• Paweł  PRIVATE  

dlaczego bardziej preferowane jest ddns nad QQ ? 
 

Konfiguracja DDNS jest szybsza, gdyż mamy połączenie bez pośredników. To bardziej kwestia 
indywidualna tak naprawdę. Zabezpieczenia przed brute forcem i block-lista adresów IP są 

domyślnie włączone, niezależnie czy używamy QC czy DDNS. 😊 
 

• Andrzej PRIVATE  

witam, jak uporządkować zdjęcia na Synology, jak katalogować (oddzielnie raw i oddzielnie 
obrobione?). Proszę o sugestie. 
 

Jeśli obróbka odbywa się lokalnie, to sugerowałbym zapisywanie ich w innym folderze 
współdzielonym. To bardziej kwestia własnej organizacji pracy niż możliwości Synology tak 
naprawdę. 
 

• Grzegorz PRIVATE  

króra opcja bezpieczniejsza Quick connect czy DDNS? 
 

DDNS to translacja adresu IP oraz przekierowanie portów. QC nie potrzebuje przekierowania 
portów, ale połączenie przebiega przez serwer chmurowy. DDNS jest szybszy. Są zwolennicy 
jednego i drugiego tak naprawdę. 
 

• Jarek PRIVATE  

WD czy Seagate? 
 

Zależy, lepszym wskaźnikiem bezawaryjności cieszy się WD, ale ten program Seagate Rescue 
też jest w porządku. Wydajnościowo tak naprawdę RED = IronWolf, różnicę robią dopiero 
Ultrastary, które są po prostu najlepsze. 
 

• Jarek PRIVATE  

co do dysków, są jakieś, które szczególnie polecacie? 
 

Zależy pod jakie zastosowanie, są dyski dedykowane do monitoringu, są dyski standardowe 
do pracy ciągłej. Co do wyboru producenta to proszę spojrzeć pytanko wyżej. 
 

• Maciej  PRIVATE  

czy każdy model Synology obsługuje SHR? 
 

Każdy poza 1-dyskowymi modelami 😉 
 

• Sławomir PRIVATE  

Co w przypadku np uszkodzenia jenego dysku 4TB 
 

https://www.synology.com/en-global/products/status
https://www.synology.com/en-global/products/status


Podmiana na sprawny na gorąco, jeśli pracuje w konfiguracji RAID, nastąpi automatyczna 
odbudowa. 
 

• Adam PRIVATE  

Jakie mogą być powody nie odnajdywania synology przez find.synology.com 
 

Ciężko powiedzieć, może zmiana przeglądarki? Ewentualnie Synology Assistant. 
 

• Piotr PRIVATE  

wszystko jest podłączone bo mam już skonfigurowany serwer 
• Piotr PRIVATE  

czy stronka find .synology dziala nawet po zmianie portów ? 

• Piotr PRIVATE  

uruchomiłem find.synology,com i nie znajduje serwera? 
 

Piotr, to samo co pytanko wyżej. Zmiana portów nie ma tu nic do rzeczy, bo szukamy w sieci 
lokalnej. 
 

• Marek PRIVATE  

Jak jest z portami routera w przypadku VPN ? 
 

Muszą być przekierowane odpowiednie porty (np. omawiany na przykładzie 1723 w 
przypadku PPTP), żeby VPN działał. Port routera może być dowolny. 
 

• Michał  PRIVATE  

Witam, czy jest opcja logowania się do maszyny 2FA lub SSH ? 
 

Tak, obie opcje są dostępne. 
 

• Mateusz  PRIVATE  

Jak bezpieczne jest DDNS w urządzeniach Synology i czy istnieje zagrożenie włamania? 
 

Cóż, DDNS wymaga otwarcie portów routera, ale Synology ma zabezpieczenia przed atakami 
typu Brute Force oraz DoS. 
 

• Patryk PRIVATE  

co w przypadku kiedy dyski mamy z innego synology tzn migrujemy?czy za każdym razem są 
czyszczone dyski ?? 
 

Nie, można zmigrować pomiędzy serwerami zgodnie z instrukcją:  
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_migrate_between_Synology_NAS
_DSM_6_0_and_later 
 

• Karol PRIVATE  

Czy połączenie przez QuickConnect powoduje że dane są przesyłane przez serwer chmurę? 
(chodzi o ewentualne ograniczenie łącza) 
 

https://www.synology.com/pl-pl/knowledgebase/DSM/tutorial/General_Setup/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later
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Tak, dane przechodzą przez serwer chmurowy. Więcej tutaj: 
https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_QuickC
onnect_White_Paper.pdf 
 

• Jacek PRIVATE  

Jak z bezpieczeństwem quickconnect? :) 
 

Całkiem, całkiem. Szyfrowanie, certyfikat sesji, poświadczenia. Więcej: 
https://global.download.synology.com/download/Document/WhitePaper/Synology_QuickC
onnect_White_Paper.pdf 
 

• Krzysztof PRIVATE 

Moment samo kategoryzuje zdjęcia, poprzez apliakcję mobilną, poprzez komputer stacjonarny, 
porzez VPN\ 
 

Poprzez zasoby obliczeniowe i pamięciowe serwera Synology. Metody przesyłu zdjęć mogą 
być różne. 
 

• Robert PRIVATE 

w jaki sposób szybko przerzucić zdjecia z telefonu do Photostation/Moments ? 
 

Z pomocą mechanizmu kopii zapasowej w aplikacji DS photo na Android/iOS. 
 

• Patryk PRIVATE 

Przy zapełnieniu przypuścmy wszystkich 8śmiu kieszeni dyskowych dyskami np 4TB lepiej jest 
stosować RAID SHR czy np RAID 10 , chodzi głównie o bezpieczeństwo danych 
 

Stawiałbym raczej na SHR-2 (odwzorowanie RAID6), wtedy uzyskujemy odporność na 
jednoczesną awarię dwóch dowolnych dysków. Oczywiście to kwestia indywidualna, choć dla 
mnie spinanie ośmiu (!) dysków w RAID10 to zachowanie trochę paranoiczne. No i w SHR-2 
w takiej konfiguracji mamy dostępne ok. 24TB, w RAID10 – 16TB. 
 

• Robert PRIVATE 

czy uzytkownik ma mozliwośc tworzenia i definiowania Tematów wg jakich będą analizowane 
zdjęcia w Moments, ew. przekierowania zdjęć miedzy dwoma różnymi tematami ? 
 

Niestety nie ma takiej możliwości. Moment robi to automatycznie, aby ingerencja 
użytkownika była ograniczona do minimum. 
 

• Mateusz PRIVATE 

moments - czy jest możliwość rozdzielenia scalonych osób? Mam bliźniaki ;) 
 

Niestety nie ma takiej możliwości, tego algorytm chyba nie przewidział 😉 Choć sam jestem 
ciekaw jak się zachowa analizując zdjęcia. 
 

• Konrad PRIVATE 

Czy aplikacji moments uczy się ewentualnych zmian, które wprowadzamy. Chodzi mi o sam 
algorytm. 
 

Niestety algorytm z oczywistych przyczyn nie jest jawny, więc ciężko powiedzieć. 
Potrzebowałbym wykonać więcej testów, aczkolwiek wydaje mi się, że tak, bo przy 
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etapowym przesyłaniu zdjęć na początku nie rozpoznał mi samochodu, a jak dodałem więcej 
zdjęć samochodów to stworzył odpowiednią kategorię i zdjęcia, których na początku nie 
rozpoznał też się tam znalazły. 
 

• Konrad PRIVATE 

Czy w przypadku VPN jest jakieś ograniczenie co do ilości nawiązanych sesji ? 
 

Tak, każdy model ma określoną liczbę możliwych połączeń VPN. Można to sprawdzić 
wchodząc w specyfikację danego modelu na synology.com. 
 

• Marek PRIVATE 

Czy mógłbyś pokazać demonstrację obsługi wideo na NASie? 
 

Na Video Station zapraszam 21.08 godz. 10:00. 😉 
 

• Mariusz PRIVATE 

witam, czy w przypadku wiekszych serwerów (np 918+) problem zacinania się oglądania treści 
video rozwiązują dyski SSD M2 jako montowana pamięć podręczna? 
 

Oglądania jakiej treści? Zdjęć? Filmów? Z wykorzystaniem jakiej aplikacji? Jakiego klienta? 
 
Generalnie dyski SSD M.2 jako pamięć podręczna to akceleracja odczytu oraz zapisu, 
sprawdza się przy przesyle danych czy wirtualizacji lub m.in. przesyłaniu strumieni HD, więc 
jeśli chodzi o strumieniowanie np. do telewizora to jak najbardziej. 
 
Więcej info: https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/help/DSM/StorageManager/genericssdcache 
 

• Paweł PRIVATE 

apliakcje DS File róznią się pomiędzy iOS a Androidem? 
 

Nie wydaje mi się, chociaż używałem tylko na Androidzie. 
 

• Marcin PRIVATE 

Po utworzeniu nowego uzytkownika, jest on domyslnie czlonkiem grupy Users, przy probie 
dodania go do nowej grupy, chcialbym rowniez ununac go z grupy Users, ale nie moge tego 
zrobic. Czy lepiej usunac grupe Users i tworzyc wlasnie? Wychodzi na to ze domyslna grupa 
Users z automatu zawiera wszystkich uzytkownikow 
 

Tak, grupa Users jest domyślna. Nie da się usunąć użytkownika z tej grupy, bo tak naprawdę 
po co? Ona służy po to, by nadać uprawnienia domyślne dla każdego użytkownika. Można je 
rozszerzyć tworząc nową grupę z wyższymi uprawnieniami i dodawać tam użytkowników. 
 

• Bartłomiej  PRIVATE 

Czy jest dedykowana aplikacja na androida do zarzadzania NAS? 
 

Nie, takiej akurat nie ma. Zarządzanie tylko z poziomu przeglądarki bądź konsoli. Natomiast 
jest wiele aplikacji ułatwiających pracę/rozrywkę z wykorzystaniem Synology NAS:  
https://www.synology.com/en-global/knowledgebase/Mobile/help 
 

• Darek PRIVATE 
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czy da się zautomatyzować reindeksowanie wideo w DS Video? Po dodaniu nowych plików przez 
eksplorator, nie pojawiają się w DS Video (android i samsung tv) dopóki nie zreindeksuję ręcznie 
przez komputer 
 

To pytanie tak naprawdę nie dotyczy tematu webinaru, ale to ciekawy case. Sam używam DS 
Video od niedawna i nie miałem takiego przypadku.  
 
Foldery są na pewno wybrane jako indeksowane? 
 
https://www.synology.com/pl-
pl/knowledgebase/DSM/tutorial/Multimedia/What_should_I_know_about_DS_video_for_S
amsung_Smart_TV 
 

• Marcin PRIVATE 

Przy uruchamianiu folderu zespołu z konsoli drive jest ostrzeżenie, żeby nie montować zasobu w 
inny sposób. Z czym to jest związane? 
 

Jest ostrzeżenie, żeby nie montować folderów zdalnych w folderach zespołu. 
 

• Andrzej PRIVATE 

Kategoryzacja - super. Moim największym problemem jest obsługa duplikatów. Czy są dostępne 
narzędzia wspomagające ich wyszukiwanie? 
 

Tak, Moments -> zakładka For You. 
 

• Konrad PRIVATE 

pytanie o Photo Station - czy jest planowane wycofanie tej usługi? 
 

Nie, nie ma w planach wycofania PhotoStation. 
 

• Mariusz PRIVATE 

Czy synology posiada wbudowany lub dedykowany program do backupowania całych partycji 
systemowych lub wybranych katalogów z windowsa? Chodzi mi tu konkretnie o rozwiązanie dla 
księgowej, aby nie musiała zrzucać kopii na zewnętrzny dysk. 
 

Tak Mariuszu, a nawet zobaczysz to w praktyce na kolejnym spotkaniu 31.07 o godzinie 

10:00. 😉 
 

• Piotr PRIVATE 

Drive jest mozliwość dostepu z telefonem ? jak go dysku gogle 
 

Tak, aplikacja mobilna dostępna w Sklepie Play/AppStore. 
 

• Radek PRIVATE 

Jak zablokować dostęp do udziału /photo dla wybranych użytkowników czy grup? 
 

PhotoStation -> Ustawienia. Tam ustalamy uprawnienia do folderu photo dla użytkowników. 
 

• Piotr PRIVATE 

jak by mozna tez link do systenta Raid jaki byl pokazywany wczesnieji 
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Oczywiście, dostępny pod linkiem: https://www.synology.com/pl-
pl/support/RAID_calculator 
 

• Maciej PRIVATE 

Czy można mieć QuickConnec lub DDNS lub VPN czy trzeba mieć po kolei najpierw 
quickconnect ? 
 

Jeśli jest stały adres IP może istnieć sam VPN, jeśli zmienny to potrzebuje do swojego 
istnienia DDNS. Nie potrzebują z kolei do swojego istnienia QuickConnecta. 
 
DDNS nie potrzebuje ani QuickConnect, ani VPN. 
 
QuickConnect nie potrzebuje ani DDNS, ani VPN. 
 

• Bartłomiej PRIVATE 

czy obsluga aplikacji ze smart tv rowniez pozwala wyswietlic zdjecia ktore udostepniamy i jezeli 
tak to jakie smart sa dostepne? 
 

Dostęp do PhotoStation/Moments jedynie z poziomu przeglądarki internetowej na SmartTV. 
Co innego z Video Station, ale o tym na webinarze 21.08. 
 

• Mariusz PRIVATE 

W powyższyh przypadkach zakladamy ze mamy publiczne IP (stałe lub nie). Co w sytuacji kiedy 
nie mamy publicznego IP? czy też można połączyć się przez quickconnect? 
 

Tak, QC działa jeśli jest połączenie z internetem. 
 

• Bartosz PRIVATE 

Czy dostęp zdalny przez quickconnect jest dostępny z Chin ? 
 

Szczerze mówiąc nie sprawdzałem, ale nie sądzę by był problem. 
 

• Marcin PRIVATE 

Jaka jest różnica pomiędzy tworzeniem katalogu współdzielonego z poziomu panelu sterowania 
a tworzeniem z poziomu "file station" 
 

Nie ma żadnej różnicy. 
 

• Grzegorz PRIVATE 

SHR czy klasyczny Raid lustrzany? 
 

W przypadku konfiguracji 2-dyskowej, jak na przykładzie nie ma żadnej różnicy. SHR 
sprawdza się od trzech dysków w górę. 
 

• Marcin PRIVATE 

Czy można zintegrować autoryzację tunelu z użytkownikami ldap ? 
 

Tak, zarówno LDAP, jak i AD możemy powiązać z kontami Synology. Jeśli mamy 
skonfigurowany VPN konta do autoryzacji użytkowników będą bliźniacze. 
 

• Piotr PRIVATE 
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czy stronka find .synology dziala nawet po zmianie portów ? 
 

Tak, zmiana portów nie ma tu nic do rzeczy, gdyż szukamy serwera w naszej sieci lokalnej. 
 

• Radek PRIVATE 

Livebox od Orange nie obsługuje tego mechanizmu mimo że jest włączone (UPNP)... Dlaczego? 
 

Orange jest niezbyt tolerancyjny jeśli chodzi o zmiany ustawień. W takim przypadku trzeba 
przekierować porty ręcznie na routerze. 
 

• Radek PRIVATE 

Mam DS916+ obsadzone 4x5TB prawie 70% mam już zajęte. Chciałbym dodać cache SSD. Co 
w takiej sytuacji zrobić (brakuje już miejsca na dwa kolejne dyski; pytanie podchwytliwe :-) )? 
 

Hmm, jedyne co przychodzi mi na myśl to dodanie DX513 i konfiguracja SSD cache na nim. 
Proponuję jednak zmienić DS916+ na DS918+ (20% offu po zdaniu egzaminu), kolejno 
przełożenie dysków i dokupienie M.2 NVMe w celu dorzucenia do wbudowanych slotów od 

spodu. 😉 
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