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Nuvem só minha
Com um disco de rede pode ter um servidor ou uma nuvem pessoal em casa 
e aceder a conteúdos onde quiser através da Internet. Dado o número crescente 
de aparelhos ligados à rede doméstica, pode ser uma boa solução

ários computadores ligados a uma rede 
doméstica fornecem ao utilizador a 
oportunidade de partilhar conteúdos, 
bem como aceder e usar os dados gra-
vados noutros dispositivos. É preciso 

configurar os aparelhos, ativar a partilha e ter esses 
dispositivos ligados permanentemente, para aceder 
ao conteúdo. Mas há uma maneira mais simples para 
garantir que esses computadores e dispositivos 
móveis acedam a todos os arquivos: um disco rígido 
de rede, também conhecido como servidor domés-
tico ou NAS (Network Attached Storage). 
Como permitem acesso remoto através de qualquer 
dispositivo com ligação à Net, estes discos podem ser 
apelidados de “nuvens pessoais”. Ao contrário da 
solução cloud habitual, o servidor NAS é totalmente 
controlado por si e mora em sua casa, na sua rede 
doméstica. Testámos apenas discos NAS com um disco 
rígido (capacidade de 1 a 3 TB). Exemplo prático: 1 TB 
pode armazenar mais de 200 DVD. Os modelos para 
consumidores dividem-se em duas categorias. Os NAS 

que se conectam ao router através do cabo de rede 
(Ethernet) podem ser acedidos de qualquer lado atra-
vés da Net e servem para armazenar ficheiros ou como 
mediaserver na rede doméstica. Já os NAS Wi-Fi per-
mitem o acesso sem fios, mas apenas dentro da rede. 
Nos 6 discos avaliados, a facilidade de uso e a confi-
guração são os pontos mais críticos. Também avalia-
mos o desempenho: medimos as velocidades de es-
crita e leitura, bem como o consumo. 
O Melhor do Teste, o Western Digital My Cloud, dis-
tingue-se pela interação com diversos aparelhos 
(configuração DLNA) e pelas velocidades de leitura e 
de escrita. As Escolhas Acertadas, o Western Digital 
My Book Live e o Seagate Central, apresentam um 
desempenho semelhante. Porém, o último não é tão 
simples de configurar. Analise bem a quantidade de 
armazenamento que vai precisar. Se falhar na esti-
mativa, faça-o por excesso: é mais vantajoso do que 
comprar uma segunda unidade.
O utilizador pode interagir com um disco NAS através 
de qualquer computador independentemente do sis-

v

Discos de armazenamento em rede A nossa seleção

WesterN Digital My ClouD
Este disco destaca-se pela simplicidade 
na configuração. O desempenho 
a escrever e a aceder a ficheiros é 
assinalável. Também disponível 
na versão de 3 TB. 
€ 139,90 a € 163,84 (versão de 2 TB)

81
seagate CeNtral
A configuração inicial é o ponto fraco 
deste disco de rede, que cumpre bem 
nos restantes requisitos. Também 
disponível na versão de 3 TB. 
€ 139 a € 150,55 (versão de 2 TB)

70
WesterN Digital My Book live
Bom desempenho na velocidade de leitura 
e compatibilidade com equipamentos 
DLNA. Contras: não tem ligação USB. 
Também disponível na versão de 3 TB. 
€ 91 a € 109,99 (versão de 1 TB)
€ 137 a € 159 (versão de 2 TB)

74

O disco NAS 
é totalmente 
controlado 
por si e mora 
sempre na sua 
rede doméstica
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DISCOS DE REDE PREÇO (€) DEzEmbRO 2013 RESULTADOS
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 WeSTerN DigiTAL My Cloud não disponível 139,90 - 163,84 V B A A A B 81

LeNOVO iOmegA EZ Media & Backup Center 145 - 150 180 - 239 V A A A B B 77

WeSTerN DigiTAL My Book Live 91 - 109,99 137 - 159 B A A B B 74

SeAgATe Central não disponível 139 - 150,55 V C A A B B 70

SeAgATe Business Storage NAS 1-Bay não disponível 169 - 179,90 V B D A B C 67

LACie CloudBox 115 - 123 139,90 - 155 C A A B B 65

Discos DE rEDE Wi-fi E comPanhia

além dos discos com conexão de cabo ethernet, nas lojas podemos 
encontrar modelos com acesso sem fios. Neste caso, Wi-Fi significa mais 
lento. o desempenho pode ser afetado pela distância e pela configuração da 
casa, se não tiver o Nas perto do router.

 
Preço e resultados dos 

discos externos e 

serviços cloud em 

www.deco.proteste.

pt/tecnologia

seagate Wireless Plus
É a unidade mais compacta que 
testámos. Usa discos de 2,5 
polegadas. Devido à bateria integrada, 
pode usá-lo sempre que quiser. Só tem 
capacidade para 1 TB e deixa muito a 
desejar na velocidade de transferência. 
€ 189 a € 189,90

aPPle tiMe CaPsule airPort
É o disco de rede concebido para os 
utilizadores de Mac. Permite fazer cópias 
integrais dos sistemas para o restaurar a 
qualquer momento. Com uma configuração 
inicial fácil, é simples de utilizar. Não permite 
o acesso do exterior à rede doméstica.
€ 244 a € 335 (versão de 2 TB)

D-liNk DNs-320l-2tB
Pode ser adquirido com dois discos rígidos de 
1 TB no modelo DNS-320L-2TB ou sem disco 
no modelo DNS-320L. Neste caso, tem de 
aquirir os discos em separado. Pode instalar 
duas unidades e configurá-lo para duplicar os 
ficheiros (RAID 1) para maior segurança.
€ 127,99 (versão sem discos)
€335 (versão com 2 discos de 1 TB)

tema operativo. Além dos computadores, os disposi-
tivos móveis também podem aceder aos discos de 
rede.

Partilhar em dispositivos móveis
Nos aparelhos Android, o acesso aos servidores NAS 
processa-se de forma semelhante a qualquer compu-
tador. Mas no caso de equipamentos com iOS, o NAS 
tem de ser compatível com a especificação iTunes 
Server.
Mais abrangente é a tecnologia DLNA, que, além de 
PCs, smartphones e tablets, é compativel com conso-
las de jogos ou smart TV. Esta tecnologia resulta de 
uma colaboração entre vários fabricantes e garante 
interoperabilidade com um maior número de aparel-
hos. Mas nem sempre é simples de configurar. Os NAS 
têm a opção de limitar a visualização de ficheiros, 
criando áreas de segurança no disco só para alguns 
utilizadores.
Além da partilha de conteúdos, a grande vantagem 
do disco NAS é a possibilidade de centralizar toda a 
informação no mesmo local. Mas aqui aplica-se a lei 
de Murphy: se algo pode correr mal, vai mesmo cor-
rer mal e perderá todos os seus arquivos. 
Para isso, há alguns NAS com dois discos. A capaci-
dade de armazenamento corresponde apenas à capa-
cidade de um dos discos, já que o outro tem a infor-
mação em duplicado. Assim, se um avariar, o outro 
mantém a cópia de segurança que é de novo repli-
cada assim que o disco defeituoso for substituído. 
Se a informação que tem é vital, este pode ser uma 
solução adequada (embora mais cara). A proposta da 
D-Link que testámos é apenas um exemplo.

Consumo limitado
Um disco de rede está conectado ao router 365 dias 
por ano. Quando não há transferência de dados, os 
modelos testados ativam um modo mais eficiente. 
Para utilizar 6 horas por dia, o mais moderado do 
nosso teste (Western Digital My Book Live) gastará 
cerca de € 10 de eletricidade por ano. ¬


