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Serverové úložiště NAS DS213+



O co se jedná?

• NAS (Network-attached storage)

• Specifikace

- 1 GHz dual-core procesor

- 512 MB ram DDR3

- rychlost čtení 110,36 MB/s 

- rychlost zápisu 84,31 MB/s

Maximální rychlost uploadu školní sítě je na jednom vláknu cca 10 
MB/s



Práce s úložištěm- přihlášení
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Po přihlášení



Otevření složek úložiště

Double click na „File Station“
Kliknutí na a následně na 
„Filestation“



Následně stačí vybrat 
složku
Ve složce „Homes“ jsou složky všech 
pracovníků, kteří mají přístup do úložiště



Následně stačí vybrat 
složku
Ve složce „vsearchiv“ jsou všechny materiály, 
které byly vytvářeny, nebo nashromážděny 
bývalým vedením centra.



Digitalizované zdroje
Ve složce „Homes“ v osobní složce „Jana 
Brhelová“ jsou k dispozici zpracované, do 
finální podoby převedené dokumenty. Složky 
jsou řazeny tematicky a obsahují i archivní 
pomůcky.

Dále se ve složce nachází vybrané dokumenty 
pro probíhající grant IGS.



Jak stáhnout soubor?
Zvolit soubor, který chcete stáhnout a 
dvakrát kliknout, stejně jako když by byl 
soubor v paměti počítače.

Objeví se dotaz na stahování, zvolíte lokaci a 
potvrdíte stáhnout.

Jednotlivé soubory se stahují ve výchozím 
formátu. Převládá formát PDF-A.

Druhá možnost je kliknout na potřebný 
soubor pravým myšítkem a zvolit „stáhnout“.



Jak stáhnout více 
souborů?
Úložiště umožňuje stahování většího 
množství souborů najednou.

Stačí zvolit složku, nebo více souborů 
selektivním výběrem stejně jako na PC, poté 
na vybraný obsah kliknout pravým myšítkem
a zvolit stáhnout.

Nebo zvolit soubory a klinout na políčko 
„Akce“, zadat stažení.

Soubory budou staženy v komprimované 
formě ZIP

Tlačítko „Akce“



Jak otevřít 
komprimované soubory 
na školním počítači?
Na ploše počítače naleznete složku „síťové 
instalace“, tu otevřete, nainstalujete program 
„7zip“



Ukázka
Kliknutím pravým myšítkem na 
komprimovaný soubor se otevře kontextová 
nabídka, zvolením „7-zip“ se nabídnou 
všechny možnosti programu. Pak záleží na 
požadavku.

Je možné soubory jen extrahovat, extrahovat 
do složky aj.

Po extrakci jsou sobory v paměti počítače 
(nebo jiné paměti, která byla zvolena při 
stahování) a lze s nimi pracovat jako s 
klasickým PDF souborem.



Odhlášení z úložiště
Pokud se objeví tato hláška, server Vás 
odhlásil sám.



Odhlášení uživatelem
Stačí vybrat ikonu avatara, ukáže se menu, 
pro odhlášení stačí vybrat ikonu „odhlásit“.

V položce „Možnosti“ si může uživatel změnit 
heslo, přidat sociální síť, aj.

Pokud je heslo uživatelem zapomenuto, nebo 
ztraceno, administrátor ho může kdykoli 
změnit.



Dotazy?



Budoucí využití digitalizovaných 
dokumentů



V budoucnosti budou převedeny dokumenty 
přes program OCR
• Optical Character Recognition

• Tyto programy jsou schopny rozpoznat tištěný text a převést jej do 
jiných formátů

• Je dokonce možné rozpoznané znaky zpětně vložit do původního 
dokumentu, který vypadá stejně, ale lze v něm vyhledávat slova, 
dokonce z něj kopírovat obsah


