آﻣﻮزش ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازى ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ
QNAP

، در اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ اﯾﺮان
آﻣﻮزش ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺼﺐ و ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﮐﯿﻮﻧﭗ را ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ
 ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯿﻮﻧﭗ آﻣﻮزش داده اﻧﺪ.

QNAP Hybrid Backup Sync enables
multi-location backup, instant
restoration and Public cloud sync.

Hosting virtual machines
and containerized applications
Docker ®

LXC

www.QNAPNAS.ir

Virtualiztion Station

Designed for
virtualized environments
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بررسی کلی سیستم عامل کیونپ QTS
دسترسی به NAS
الزامات

روش

توضیحات
اگر شما اطالعات زیر را داشته باشید می توانید از طریق هر کامپیوتری که در
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کامپیوتری که به همان

شبکه  NASمتصل شده

مرور گر وب

مجوز الگین یک حساب کاربری معتبر

برای اطالعات بیشتر قسمت دسترسی به  NASبا استفاده از مرور گر وب را

pn

مرور گر وب

نام  ) NASبرای مثال ( http://example123/یا آدرس آی پی

as

باشد

شبکه است به  NASدسترسی داشته باشید :

مطالعه بفرمایید.

Qfinder Pro

Qfinder Pro

برای اطالعات بیشتر بخش دسترسی به  NASبا استفاده از  Qfinder Proرا
مطالعه بفرمایید.

w
w

مرور گر وب

لینوکس و کروم پشتیبانی می کند.

.q

NASمتصل شده باشد

na

کامپیوتری که همان شبکه

 Qfinder Proیک ابزار دسکتاپ است که از سیستم عامل ویندوز ،مک،

 Qmanagerیک اپلیکیشن موبایل است که مدیران را قادر به مدیریت و مانیتور

w

کامپیوتری که همان شبکه

دستگاه های  NASموجود در همان شبکه می کند .شما می توانید

NASمتصل شده باشد

 Qmanagerرا از اپ استور اپل یا فروشگاه گوگل پلی دانلود کنید.

Qmanager

Qmanager

برای اطالعات بیشتر قسمت دسترسی به  Qmanagerبا استفاده از Qmanager

را مطالعه بفرمایید.
کامپیوتری که همان شبکه

برای تسهیل دسترسی به فایل ها با استفاده از اکسپلورر شما می توانید یک

1

اکسپلورر
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NASمتصل شده باشد

پوشه به اشتراک شده  NASرا به عنوان درایو شبکه نگاشت کنید .برای

 ( Qfinder Proدر طول

اطالعات بیشتر در مور د نگاشت پوشه های به اشتراک گذاشته شده قسمت

نگاشت کردن)

(ویندوز)

نگاشت یک پوشه به اشتراک شده در یک کامپیوتر ویندوز را مطالعه بفرمایید.

کامپیوتری که همان شبکه
NASمتصل شده باشد

برای تسهیل دسترسی به فایل ها با استفاده از  Finderشما می توانید یک

Finder

( Qfinder Proدر طول

پوشه به اشتراک شده  NASرا به عنوان درایو شبکه نگاشت کنید.

)(macOS

as

.ir

نگاشت)

دسترسی به  NASبا استفاده از مرور گر

pn

اگر شما آدرس  IPو مجوزهای الگین (منظور کاربری و کلمه عبور است) یک حساب کاربری معتبر را داشته باشید

توجه

na

می توانید از طریق هر کامپیوتری که در شبکه وجود دارد به  NASدسترسی داشته باشید.

.q

اگر شما آدرس آی پی  NASرا نمی دانید می توانید از طریق  Qfinder Proبه  NASدسترسی پیدا کنید .برای
اطالعات بیشتر بخش  ( Accessing the NAS Using Qfinder Proدسترسی به  NASبا استفاده از Qfinder

w
w

 )Proرا مطالعه بفرمایید.

 -1اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر شما به همان شبکه  NASمتصل است.

w

 -2مرور گر وب را در کامپیوتر خود باز کنید.

 -3آدرس آی پی  NASرا در نوار آدرس تایپ کنید .صفحه ورود به  QTSظاهر می شود.

 -4نام کاربری و رمز عور خود را وارد کنید .نام کاربری و رمز عبور پیش فرض  adminاست.
 -5روی  Loginکلیک کنید تا دسکتاپ  QTSظاهر شود.
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دسترسی به  NASبا استفاده از Qfinder Pro
 Qfinder Proیک ابزار دسکتاب است که به شما اجازه مکان یابی و دسترسی به دستگاه های QNAP NAS

موجود در یک شبکه خاص را می دهد .این ابزار از سیستم عامل ویندوز ،مک ،لینوکس و کروم پشتیبانی می کند.
 Qfinder Pro .1را در کامپیوتری که به همان شبکه  NASمتصل است نصب کنید .برای دانلود Qfinder

 Proبه آدرس  https://www.qnap.com/en/utililiesبروید.

.ir

 Qfinder Pro .2را باز کنید Qfinder Pro .به طور خودکار برای تمام دستگاه های  QNAP NASموجود در

as

شبکه جستجو می کند.

 NAS .3موجود در لیست را پیدا کند و بعد روی نام یا آدرس آی پی دوبار کلیک کنید .صفحه الگین QTS

pn

در مرورگر وب پیش فرض شما باز می شود.

 .4نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید .به صورت پیش فرض  adminنام کاربری و کلمه عبور شما است.

na

 .5روی  Loginکلیک کنید تا دسکتاپ  QTSبرای شما ظاهر شود.

.q

دسترسی به  NASبا استفاده از Qmanager

 Qmanagerیک اپلیکیشن موبایل است که مدیران را قادر به مدیریت و نظارت دستگاه های  NASموجود در یک

مدیران می توانند عملیات زیر را با  Qmanagerانجام دهند:

w

w
w

شبکه یکسان می کند.

 مشاهده اطالعات سیستم مانند میزان  CPUمصرفی ،میزان حافظه مصرفی ،وضعیت اتصال و رخدادهای
سیستمی
 مدیریت کارهای بکاپ و دانلود
 فعال کردن و غیرفعال کردن سرویس های برنامه


ریستارت و یا خاموش کردن NAS

3
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 .1در دستگاه اندروید یا آیفون خود  Qmanagerرا نصب کنید .برای دانلود  Qmanagerبه اپ استور اپل یا
فروشگاه گوگل پلی مراجعه کنید.
 Qmanager .2را باز کنید.
 Add NAS .3را تپ کنید (تپ = ضربه زدن) Qmanager .به طور خودکار تمام دستگاه های QNAP NAS

موجود در شبکه را جستجو می کند.
 NAS .4موجود در لیست را انتخاب کنید و نام یا آدرس آی پی را تپ کنید.

.ir

 .5نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید Admin .کلمه عبور و نام کاربری پیش فرض می باشد.

as

 . 6این مرحله اختیاری است :اگر دستگاه موبایل و  NASشما به یک زیر شبکه مشابه متصل نیست مراحل زیر
را انجام دهید:

pn

عملیات

مراحل

 )aاطالعات زیر را وارد کنید:

 )bروی  Saveتپ کنید
 .aاطالعات زیر را وارد کنید:
 آدرس ایمیلی که شما برای ایجاد اکانت QNAP

w

استفاده کرده اید.

بزنید

w
w

.q

 پسورد اکانت مدیر

na

 نام هاست یا آدرس آی پی NAS

روی  Add NAS manuallyضربه

 کلمه عبور اکانت QNAP

روی  Sign in QIDضربه بزنید.

 . bروی  Sign inضربه بزنید
 NAS .cموجود در لیست را انتخاب کنید و
بعد نام و آدرس آی پی را ضربه بزنید.
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تایید دو مرحله ای
تایید دو مرحله ای امنیت حساب کاربری کاربران را باال می برد .وقتی که این ویژگی فعال است ،کاربران باید عالوه
بر مجوزهای اکانت (نام کاربری و کلمه عبور) ،در طول فرایند الگین یک کد امنیتی  6رقمی را وارد کنند.
برای استفاده از تایید دو مرحله ای شما باید یک برنامه  Authenticatorرا روی دستگاه موبایل خود نصب کنید.
این برنامه باید با استفاده از الگوریتم  ( TOTPمخفف  )Time-based One-time Passwordخدمات تایید را اجرا

.ir

کند .برای دریافت کد امنیتی  QTSاز برنامه ( Google Authenticatorبرای اندروید ،آیفون و بلک بری) و
 ( Authenticatorبرای گوشی های ویندوز) پشتیبانی می کند.

as

نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای

pn

 .1برنامه  Authenticatorرا در دستگاه موبایل خود نصب کنید QTS .از برنامه های زیر پشتیبانی می کند:
 : Google Authenticator برای اندروید ،آیفون و بلک بری

na

 – Authenticator برای تلفن ویندوز

 .2اطمینان حاصل کنید که تاریخ و زمان سیستم  NASو دستگاه موبایل با هم هماهنگ است.

.q

نکته

که به یک سرور  NTPمتصل شوید.
 .3در  QTSبه مسیر  Options > 2-step Verificationبروید.

w

w
w

 QNAPبرای اطمینان از اینکه  NASشما با یک استاندارد زمان جهانی ( )UTCهماهنگ است پیشنهاد می کند

 .4گزینه  Get Startedرا انتخاب کنید تا پنجره  2-step Verificationبرای شما با شود.
 .5برنامه  Authenticatorرا در گوشی موبایل خود باز کنید.

 . 6برنامه را با اسکن کردن کد  QRیا مشخص کردن کلید امنیتی نمایش داده شده در پنجره 2-step

 Verificationپیکربندی کنید.
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 .7در پنجره  2-step Verificationروی  Nextکلیک کنید .حاال صفحه

Confirm your 2-step

 verification settingsظاهر می شود.
 .8کد امنیتی که توسط برنامه  Authenticatorایجاد شده است را وارد کنید.
 .9یک روش تایید جایگزین را انتخاب کنید تا هنگام استفاده از آن دستگاه موبایل شما غیرقابل دسترس
شود:
 جواب دادن به یک سوال امنیتی :یکی از گزینه ها را انتخاب کنید یا سوال امنیتی خود را ارائه کنید.

.ir



ایمیل یک کد امنیتی :برای استفاده از این روش به مسیر Control Panel > Notification > Email

as

بروید و بعد مطمئن شوید که سرور  SMTPبه درستی تنظیم شده است.

 . 10روی  Finishکلیک کنید.

pn

نحوه الگین شدن به  QTSبا تایید دو مرحله ای

na

نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

مد امنیتی تولید شده توسط برنامه  Authenticatorنصب شده در دستگاه موبایل تان را وارد کنید.

.q

این مرحله اختیاری است :اگر دستگاه موبایل شما غیرقابل دسترس است روی  Verify another wayکلیک کنید.
به سوال امنیتی جواب دهید.

غیرفعال کردن تایید دو مرحله ای
مراحل
به مسیر Control Panel > Users

 > Edit Account Profileمراجعه
کنید.
دکمه  RESETکه در پشت NAS

اقدام کاربر
مدیران می توانند تایید دو مرحله ای را
از کنترل پنل غیرفعال کنند
مدیر باید تنظیمات کارخانه را بازیابی

6

w

w
w

گزینه  Loginرا کلیک کنید.

موقعیت

کاربران اکانتشان را قفل کرده اند

یکی از مدیران قفل گذاری را
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است را برای  3ثانیه فشار دهید.

انجام داده است و مدیران دیگر به

کند.

اکانت دسترسی ندارند

 NASتنظیمات شبکه و کلمه
عبور مدیر پیش فرض را بازیابی
می کند.
اخطار

.ir

فشار دادن دکمه  RESETبرای

 10ثانیه تمام تنظیمات را ریست

as

می کند و تمام اطالعات NAS

در مورد QTS

na

pn

پاک می شود.

.q

 QTSیک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برنامه ها ی مدیریت فایل ،مجازی سازی ،نظارت ،چند رسانه

w
w

ای و دیگر برنامه ها را اجرا می کند .کرنل بهینه شده و سرویس های متنوع به طور موثر منابع سیستمی را
مدیریت ،برنامه ها را پشتیبانی ،و از اطالعات شما محافظت می کند QTS .همچنین ابزارهای داخلی دارد که
عملکرد را بهبود می بخشد و عملکرد  NASرا بهبود می بخشد.

w

رابط کاربری مالتی تسکینگ و چند پنجره ای شما را قادر به مدیریت  ، NASحساب های کاربری ،اطالعات و برنامه
ها می کند .عالوه براین  QTSقابلیت های دا خلی دارد که به شما اجازه ذخیره سازی و اشتراک گذاری ساده فایل
ها را می دهد QTS .همچنین به  App Centerلینک داده شده است که گزینه های زیادی را برای سفارشی سازی
 NASو بهبود جریان کاری کاربر ارائه می دهد.
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نوارهای کنترل QTS
نوار کار

آیکن

.ir

عملیات کاربر

شماره

با کلیک روی این دکمه تمام پنجره های باز مینیمایز و یا

as

Show Desktop

ریستور می شوند (کوچک و بزرگ شده پنجره های باز)

صفحه دسکتاپ باز می شود.

pn

با کلیک روی این گزینه پنجره منوی اصلی در سمت چپ

Main Menu

1

2

تنظیمات تایپ کنید.

na

 کلمه کلیدی را برای پبدا کردن محتوا ،برنامه ها و

.q

 روی نتایج جستجو کلیک کنید تا برنامه ،ابزار

3

Search

هنوز نصب نشده است  QTSصفحه دانلود مربوطه را
در پنجره  App Centerمی آورد.

w

وقتی روی این دکمه کلیک می کنید موارد زیر را می توانید

w
w

سیستمی یا پنجره  Help Centerباز شود .اگر برنامه

Volume Control

مشاهده کنید:
 :Media Volume با کلیک و کشیدن نوار لغزنده حجم
صدا را از طریق برنامه هایی که توسط اسپیکرهای
داخلی استفاده می شود را تنظیم می کند.


مهم
این ویژگی تنها در مدل هایی که
در مشخصات سخت افزاری

HD Station
8
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Music Station



OceanKTV

مشخص شده است کار می کند

 :Audio Alert Volume با کلیک و کشیدن نوار لغزنده
حجم صدای هشدارهای صوتی سیستم تنظیم می
شود.
با قرارگیری مکان نمای ماوس روی دکمه تعدادی از کارهایی

.ir

که در پس زمینه اجرا می شود را مشاهده می کنید .بکاپ فایل
و تبدیل چندرسانه ای مثال هایی از کارهای پس زمینه هستند.

as

با کلیک روی این دکمه شما کارهای پس زمینه زیر را مشاهده

 نوع کار

 پیشرفت ( درصد کامل شدن)
کلیک کنید

 با قرارگیری مکان نمای ماوس روی دکمه شما تعدادی
از دستگاه های ذخیره سازی اکسترنال و پرینترهایی
که از طریق پورت  USBو  SATAبه  NASوصل شده

w

w
w

.q

برای توقف یک کار روی

na

 تنظیمات آسیب دیده

pn

خواهید کرد:

Background Tasks

5

اند را مشاهده خواهید کرد
 با کلیک روی این دکمه شما اطالعات دقیق تری از هر
کدام از دستگاه های وصل شده را مشاهده خواهید
کرد.

 با کلیک روی یکی از دستگاه های موجود در لیست،

9

External Devices

6
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 File Stationباز می شود و محتوای دستگاه را
مشاهده خواهید کرد.
 oبا قرارگیری مکان نمای ماوس روی این دکمه شما
تعدادی از ارورها ،اخطارها و هشدارهای اخیر را
مشاهده خواهید کرد.

 oبا کلیک کردن این دکمه شما اطالعات زیر را برای هر

.ir

رخداد مشاهده خواهید کرد:

as

 نوع رخداد
 توضیحات

 تعداد نمونه ها

Event Notifications

7

na

pn

 برچسب زمانی

 oبا کلیک روی یکی از موارد موجود در لیست شما

.q

صفحه برنامه یا ابزار را مشاهده خواهید کرد.

 oبا کلیک روی هر مورد از ارور یا هشدار پنجره System

برای باز کردن پنجره  System Logsگزینه >> Moreرا کلیک

w

کنید.

w
w

Logsباز خواهد شد .

 oبرای پاک کردن تمام موارد موجود در لیست Clear

 Allرا کلیک کنید.
با کلیک کردن روی عکس پروفایل صفحه  Optionsباز می
Options

8

[]USER_NAME

9

شود برای اطالعات بیشتر قسمت  Optionsرا مطالعه بفرمایید.
با کلیک روی این دکمه آخرین الگین ها و آیتم های زیر را
10
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مشاهده خواهید کرد:
o

Options:پنجره  Optionsباز می شود برای اطالعات
بیشتر قسمت  Optionsرا مطالعه کنید .

NAS Sleep: oرا روشن نگه می دارد اما به طور قابل
توجهی در مصرف برق صرفه جویی می کند .این
ویژگی تنها باری مدل هایی که در مشخصات سخت

.ir

افزاریشان مشخص شده است در دسترس است.

pn

as

NAS :Restart oرا ریستارت می کند.

QTS :Shutdown oرا خاموش می کند و بعد NAS
خاموش می شود.

na

توجه

خاموش کنید:

 oفشاردادن و نگه داشتن دکمه پاور برای  1.5ثانیه
 oاجرای  Qfinder Proو رفتن به مسیر Tools > Shut

w

w
w

.q

شما همچنین با استفاده از روش های زیر می توانید  NASرا

down > Server
 oباز کردن  Qmanagerو رفتن به مسیر > Menu

System > Tools > Systemو سپس انتخاب
Shutdown

 : Logout oخروج از جلسه فعلی کاربر
با کلیک کردن روی این دکمه موارد زیر نمایش داده می شود:

11

More

10
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o

 : What's Newپنجره  what's newرا باز می کند که
اطالعاتی را در مورد قابلیت های جدید و ارتقاهای
موجود در ورژن  QTSنصب شده را نمایش می دهد .

 :Help oلینک ها یی را بهHelp ، Quick Start Guide
Centerو صفحات آموزشی آنال ین را نمایش می دهد.

 :Language oلیست زبان های پشتیبانی شده را نمایش

.ir

می دهدو به شما اجازه می دهد زبان سیستم عامل را

o

as

تغییر ده ید.

 :Desktop Preferencesلیستی از مدهای صفحه

pn

نمایش را باز می کند و به شما اجازه می دهد براساس
نوع دستگاه خود مد ترجیح داده شده خود را برای

na

دسکتاپ  QTSانتخاب کنید .

o

 :Aboutاطالعات زیر را نمایش می دهد:

w
w

.q

 :Help Request oپنجره  Helpdeskرا باز می کند.

 سیستم عامل
 مدل سخت افزار

w

 ورژن سیستم عامل
 تعداد درایوهای نصب شده
 تعداد ریل های درایو خالی
 نام ولوم سیستم
 مقدار فضای هارد استفاده شده
 فضای هارد قابل دسترس
12
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روی این دکمه کلیک کنید تا داشبورد نمایش داده شود .برای

11

Dashboard

اطالعات بیشتر قسمت داشبورد را مطالعه بفرمایید.

 Optionsیا گزینه ها

.ir
as
pn
 عکس پروفایل
 آدرس ایمیل
 شماره تلفن

 Viewرا انتخاب کنید
 oبرای باز کردن صفحه پیکربندی  Login Screenدر پنجره
 Control Panelگزینه  Edit login screenرا انتخاب
کنید.

13

Profile

w

 oبرای باز کردن صفحه  System Connection Logsگزینه

w
w

.q

 oاطالعات اختیاری زیر را وارد کنید:

na

عملیات کاربر

سربرگ

شماره

1
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 oبرای ذخیره تمام تغییرات  Applyرا کلیک کنید.
 oاز گزینه های داخلی یک والپیپر انتخاب کنید و یا یک
عکس آپلود کنید.

Wallpaper

2

 oبرای ذخیره تمام تغییرات  Applyرا کلیک کنید.
برای باز کردن ویزارد پیکربندی  Get Startedرا کلیک کنید برای
2-step Verification

اطالعات بیشتر فعال سای تایید دو مرحله ای را مطالعه بفرمایید.

3

.ir

 oاطالعات زیر را وارد کنید:

as

 کلمه عبور قدیمی

 کلمه عبور جدید  :یک کلمه عبور با حداکثر  64کاراکتر را

pn

Change Password

وارد کنید QNAP .استفاده از پسورد هایی که دارای

4

na

حداقل  6کاراکتر هستند را توصیه می کند.

 oبرای ذخیره تمام تغییرات  Applyرا کلیک کنید.

.q

 oاضافه کردن ،ویرایش کردن و پاک کردن اکانت ایمیلی که
شما برای اشتراک گذاری فایل ها استفاده می کنید.

o

Auto logout after an idle periodیک بازه زمانی را وارد
کنید که کاربر پس از این دوره به طور خودکار از سیستم

w



فعال کردن تنظیمات زیر ضروری است:

w
w

 oبرای ذخیره تمام تغییرات  Applyرا کلیک کنید.

E-mail Account

Miscellaneous
خارج شود.
o

 Warn me when leaving QTSوقتی این گزینه فعال
شدQTS ،کاربران را تایید می کند که آیا دسکتاپ را

14

5

6
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ترک کنند یا نه ( با کلیک کردن دکمه  Backیا بستن
مرورگر)
o

Reopen windows when logging back into NAS

وقتی این گزینه فعال است تنظیمات فعلی دسکتاپ (از
جمله تمام پنجره های باز) تا جلسه بعدی حفظ می شوند .
o

 Show the desktop switching buttonوقتی این گزینه

.ir

فعال باشدQTS ،دکمه های سوئیچ <> دسکتاپ را در

o

as

سمت راست و چپ دسکتاپ نمایش می دهد.

Show the link bar on the desktopوقتی این گزینه

می دهد .

na

o

pn

فعال است  QTSنوار لینک را در پایین دسکتاپ نمایش

Keep Main Menu open after selectionوقتی این

گزینه فعال باشد  QTSمنوی اصلی را به دسکتاپ متصل

.q

می کند .وقتی دستگاه ذخی ره سازی اکسترنال باشد

o

 Are detectedوقتی این گزینه فعال است  ،هر زمان که

SATAوصل می شود  QTSیک کادر محاوره ای Auto
playرا نمایش می دهد.

 برای ذخیره تمام اطالعات  Applyرا کلیک کنید.

15

w

یک دستگاه ذخی ره سازی اکسترنال به پورت  USBیا

w
w

لیستی از عملیات را نشان می دهد.
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داشبورد

.ir
as
pn
na
.q

نکته

w

w
w

داشبورد از گوشه راست – پایین دسکتاپ باز می شود.

شما می توانید یک بخش را به ناحیه ای از دسکتاپ بکشید و رها کنید.

عملیات کاربر

اطالعات نمایش داده شده

برای باز کردن صفحه System

16

بخش

شماره

System Health

1
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 Informationدر پنجره

نام NAS

 System Statusروی عنوان
 مدت زمان روشن بودن

کلیک کنید.
اگر مشکالت مربوط به هارد رخ

(تعداد روزها ،ساعت ها،

داد روی عنوان کلیک کنید تا

دقیقه ها و ثانیه ها)
 وضهیت سالمت

پنجره Storage & Snapshots

.ir

باز شود.

as

برای باز شدن صفحه

پنجره  System Statusروی

در پنجره Resource Monitor

 دمای سیستم

 سرعت فن پردازنده

na

عنوان لیک کنید.

pn

 Hardware Informationدر

 سرعت فن سیستم

روی عنوان کلی کنید تا صفحه

 Resource Monitorروی
عنوان کلیک کنید.

شده
 درصد حافظه استفاده شده

w

 Overviewدر پنحره

 درصد پردازنده بکار گرفته

w
w

 Overviewبا شود.
برای باز شدن صفحه

Information

2

.q



Hardware

Resource Monitor

3

 نرخ /میزان سرعت
دانلود/آپلود شبکه

 oبرای باز کردن صفحه

 تعداد هاردهای نصب شده

 Disk Healthدر

 وضعیت سالمت هاردهای

17

Disk Health

4
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نصب شده

پنجره & Storage

 Snapshotsروی
عنوان کلیک کنید
 oبرای مشاهده اطالعات
زیر برای هر هارد
نصب شده روی

.ir
کلیک کنید:

 دما

 وضعیت سالمت
 oدر پنجره & Storage

صفحه Disk

 Overviewباز شود.
برای باز شدن صحه Storage

برای هر حجم ذخیره سازی:

 Resource Monitorروی

 فضای استافاده شده

عنوان کلیک کنید

 فضای قابل دسترس

برای سوئیچ کردن بین

 اندازه پوشه

اطالعات بین استخر ذخیره
سازی و حجم ذخیره سازی

برای هر استخر ذخیره سازی:
 وضعیت
18

w

 Resourceدر پنجره

 وضعیت

w
w

.q

عنوان کلیک کنید تا

na

 Snapshotsروی

pn

as

 اندازه /ظرفیت

Storage

5
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روی

 فضای استفاده شده

کلیک کنید.

 فضای قابل دسترس
 اندازه حجم حافظه

برای باز شدن صفحه Online

 نام کاربری

 Usersدر پنجره System

 مدت زمان جلسه

.ir

 Logsروی عنوان کلیک کنید.

6

Online Users

 آدرس آی پی

as

 نوع کار
 خالصه کار

کارهایی که در یک دوره خاص

Scheduled Tasks

 برچسب زمانی
 وضعیت ها

لینک به اطالعیه ها و اخبار QNAP

عنوان کلیک کنید.

w
w

.q

برای باز شدن صفحات مربوطه
در وب سایت  QNAPروی

News

8

w

منوی اصلی
عملیات کاربر

توضیحات

هیچ

نام و شماره مدل NAS

o

7

na

اجرا می شوند استفاده می شود

pn

این فیلترها برای نمایش

 نام کار

بخش

در دسکتاپ  QTSابزارهای سیستمی و سایر برنامه هایی که شما

19

شماره

NAS Information

1

Systems

2
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یک برنامه یا ابزار

را قادر می سازد تا  NASرا مدیریت کنید.

سیستمی را باز کنید

ابزارهای پیش فرض سیستم به صورت زیر



یک آیتم منو را

کلیک کنید.


روی یک آیتم منو

کلیک راست کنید و



Storage & Snapshots



Users



Network & Virtual Switch



My QNA Pcloud



Resource Monitor

as

یک برنامه را در

سر برگ جدید مرور گر باز

برنامه خاص)



App Center



Help Center

pn

کنید (تنها برای یک

برنامه هایی که توسط  QNAPیا برنامه نویس

na





Control Panel

.ir

 Openرا انتخاب کنید.
o

هستند:

روی یک آیتم منو شخص سوم توسعه داده شده است.

Open in new browser

به لیست برنامه ها اضافه می شود.

o

یک میانبر روی



روی آیتم منو

کلیک راست کنید و

لیست برنامه ها پیش فرض به صورت زیر
است:

Applications



Backup Station



File Station



Helpdesk



HybridDesk Station

 Create shortcutرا

این برنامه تنها در مدل هایی که در

انتخاب کنید

مشخصاتش مشخص شده در دسترس است.



یک آیتم منو را



3

w

دسکتاپ ایجاد کنید

w
w

 tabرا انتخاب کنید.

.q

کلیک راست کنید و

وقتی برنامه نصب می شود به طور اتوماتیک

QTS SSL Certificate

20
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روی دسکتاپ بکشید و
رها کنید

دسکتاپ

.ir
as
pn
na
.q

توضیحات

عملیات کاربر

عنصر

شماره

w
w

والپیپر یک عکس دیجیتال است که به عنوان بک
گراند دسکتاپ  QTSاستفاده می شود
Options

شده را انتخاب کنند یا می توانند یک عکس آپلود

w

تغییر والپیپر در پنجره

کاربران می توانند یا یک مورد از والپیپر های ارائه

1

Wallpaper

کنند
o

برای باز کردن این قسمت یک برنامه یا ابزار را باز می کند.

پنجره برنامه روی آیکن وقتی شما یک برنامه را نصب می کنید  QTSبه
کلیک کنید.

طور خودکار یک شوورت کات یا میانبر روی
21

Shortcut
icons

2
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o

آیکن برنامه را دسکتاپ ایجاد می کند .شوورت کات های پیش

کلیک راست کنید و فرض در زیر لیست شده است:
یکی از کارهای زیر را
انجام دهید:


پنجره

Open

برنامه را باز می کند.



File Station



Storage & Snapshots



App Center



Help Center

.ir





Control Panel

 Removeآیکن

حذف می کند.

یک آیکن برنامه

را بگیرید و به دسکتاپ

برای حرکت به دسکتاپ

کنید.

Desktop

شده است .دسکتاپ شامل سه صفحه جداگانه است.

وضعیت

حافظه و باز کردن پنل
 Qboostروی

یا

این قسمت به شما اجازه مدیریت و نظارت حافظه
Qboost

مصرفی را می دهد
کلیک کنید.
برای

مخفی

3

w

برای

نمایش

این ناحیه شامل برنامه ها و ابزارهای سیستمی باز

w
w

دیگر روی > یا < کلیک

.q

کنید.

na

دیگری بکشید و رها

pn



as

برنامه را از دسکتاپ

کردن

22
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وضعیت حافظه و بستن
یا

پنل  Qboostروی
کلیک کنید.

برای باز کردن صفحه

.ir

 Recycle Binدر پنجره
 File Stationروی

کلیک راست این قسمت لیست فایل هایی که در حال حاضر

pn

روی

as

کلیک کنید.

کنید و یکی از کارهای کاربر به سطل بازیافت انتقال داده است را لیست می
زیر را انجام دهید:

na

کند.

 Openصفحه  Recycleکاربران می توانند برنامه های زیر را به طور دائم یا

.q

 Binرا در پنجره  Fileموقت به سطل بازیافت انتقال دهند:

w
w

 Stationباز می کند.

File Station
Music Station

 Empty Allبه طور دائم Photo Station

w

فایل های موجود در Video Station

سطل بازیافت را پاک می
کند.
Settings

صفحه

Network Recycle Bin

را در پنجره

Recycle Bin

5

Control

23
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 Panelباز می کند.

این قسمت تاریخ و زکانی که کاربر ر طول نصب
سیستم عامل پیکربندی کرده است را نمایش می

هیچ

Date and
time

6

دهد
روی یکی از دکمه های

.ir

زیر کلیک کنید:

as

وب سایت

my

 QNA Pcloudرا در

می کند.

na

pn

سربرگ دیگر مرورگر باز

صفحه دانلود را این قسمت شورتکات لینک به ، my QNA Pcloud

 Helpdeskرا نمایش می دهد،

لینک به پورتال
خدمات به مشتری ،فروم

w

w
w

موبایل باز می کند.

.q

برای ابزارها و برنامه های صفحات دانلود برنامه و ابزار ،کانال های فیدبک و

Link bar

7

 QNAPو the QNAP

 Wikiرا ارائه می دهد
ابزار  Helpdeskرا
باز می کند.
روی نوتیفیکیشن کلیک این قسمت کاربر را در مورد رخدادهای سیستمی Notifications
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

کنید تا برنامه یا ابزار مهم که ممکن است یا ممکن نیست به اقدام کاربر
مربوطه باز شود.

نیاز داشته باشد مطلع می کند .نویفیکیشن ها در
پایین گوشه راست دسکتاپ ظاهر می شوند.

Qboost

.ir
as
pn
na

.q

 Qboostیک ابزار سیستمی است که شما را قادر می سازد میزان حافظه مصرفی را مدیریت و نظارت کنید .این ابزار
اطالعات زیر را ارائه می دهد:

سطح بلوک) و حافظه کش ( سطح
فایل)  Optimizeرا کلیک کنید.


بخش

حافظه ای که چیزی در آن قرار داده نشده،

حافظه مصرف نشده ،حافظه ای که شامل هیچ

w

برای پاک کردن حافظه با فر (

w
w

عملیات کاربر

توضیحات

شماره

Free

Memory

اطالعاتی نیست.

1

بیان کننده درصد کل حافظه و تعداد بیت ها

برای پاک کردن دائمی فایل های سیستمی غیر ضروری و فایلهای
Junk Files

فایل های مشخص شده روی موجود در سطل بازیافت حافظه و فضای
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مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

 Clearکلیک کنید .تنها برای پاک دیسک

را مصرف می کند چون به طور

کردن فایل های غیرضروری مانند خودکار پاک نمی شوند.
فایل های سیستمی و برنامه هایی برای مدت زمان طوالنی مورد نیاز نیستند
که در حال اجرای کار خاصی
هستند روی  Clearکلیک کنید.

.ir



برای انتخاب فایل های

کلیک کنید .برای پاک
کردن فایل هایی که توسط کاربر

داده شده است Empty Recycle

.q

 Binرا انتخاب کنید.

na

فعلی فعال به سطل بازیافت انتقال

pn

as

دیگر به منظور پاک کردن روی

w
w

برای نمایش تمام برنامه ها و
سرویس هایی که می توانند از

 Control Panelیا  App Centerپنج برنامه و سرویس برتر که حافظه زیادی

Applications

3

w

فعال شوند روی

Top 5

by Memory

کلیک کنید .مصرف می کنند

Usage

برای اطالعات بیشتر مدیریت
برنامه را مطالعه بفرمایید.

مدیریت برنامه
26

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

مدیریت برنامه یا  Application Managementاطالعات زیر را نمایش می دهد:

آیتم

توضیحات
نام برنامه را نمایش می دهد

Application

درصد قدرت پرداش مصرفی را نمایش می دهد

CPU Usage

حجم حافظه مصرفی را نمایش می دهد

Memory

.ir

تعداد دفعاتی که پردازنده برای پردازش یک برنامه درخواستی مورد نیاز شده است را

as

CPU Time

نمایش می دهد

اطالعات وضعیتی زیر را نمایش می دهد

pn

( Always Enabledهمیشه فعال)

( Scheduledزمانبندی شده )

na

( Always Disabledهمیشه غیرفعال)

Status

w
w

.q

آیکن هایی را برای عملیات احتمالی نمایش می دهد

Action

شما می توانید عملیات زیر را انجام دهید

عملیات
 برای تغییر وضعیت به  Always Enabledروی

کلیک کنید.

 برای تغییر وضعیت به  Always Disabledروی

کلیک

w

هدف

فعال کردن یا نمایش یک برنامه
یا سرویس

کنید.
 )1برای با کردن صفحه زمانبندی روی

کلیک کنید.
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ایجاد یک زمانبندی برای فعال

پش
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

 Enable Schedule )2را انتخاب کنید .نتیجه این مرحله  :تقویم

کردن و غیرفعال کردن یک
برنامه یا سرویس

فعال می شود .تمام روزها و ساعت ها به طور پیش فرض فعال
هستند.

اخطار

 )3تعداد ساعت هایی که برنامه یا سرویس باید فعال یا غیرفعال

تنظیم یک زمانبندی ممکن

باشند را انتخاب کنید.

است یک برنامه را برای توقف

ساعت ها به صورت یکی از رنگ ها یا الگوهای زیر پر می شوند.

.ir

یک کار تحمیل کند.

 آبی :برنامه یا سرویس فعال است.

as

 خاکستری :برنامه یا سرویس غیرفعال است.
 راه راه NAS :برای خاموش بودن یا حالت خواب زمانبندی شده

pn

است.

 )4این مرحله اختیاری است :اگر می خواهید برنامه ای را برای یک

na

دوره زمانی خاص فعال کنید وقتی برنامه فعال یا غیرفعال می

.q

شود عدد را برحسب دقیقه بعد از ساعت وارد کنید .برای مثال
برای فعال کردن برنامه بعد از نیم ساعت عدد  30را تایپ کنید.

 برای اعمال زمانبندی به برنامه یا سرویس انتخاب شده روی

 برای اعمال زمانبندی به تمام برنامه ها و سرویس ها گزینه

w

 Applyکلیک کنید.

w
w

 )5یکی از عملیات زیر را انجام دهید:

 Auto-applyرا انتخاب کنید.
برای پاک کردن زمانبندی و غیرفعال کردن برنامه یا سرویس روی
کلیک کنید.
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پاک کردن یک زمانبندی
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مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

را کلیک کنید.
حذف یک برنامه

این گزینه تنها برای برنامه هایی که در  App Centerقابل دسترسی
هستند اعمال می شود.

شروع

.ir

 -1چطور می خواهید فضای ذخیره سازی موجود را ترکیب یا تقسیم کنید .برای اطالعات بیشتر قسمت
پیکربندی حجم ذخیره سازی را مطالعه بفرمایید.

as

 - 2اختیاری :یک یا چند استخر ذخیره سازی ایجاد کنید.
 - 3یک یا چند حجم ذخیره سازی ایجاد کنید .چنانچه حداقل یک حجم ذخیره سازی ایجاد شده باشد NAS

pn

می تواند فا یل ها را ذخیره کند .برای اطالعات بیشتر حجم ذخیره سازی را مطالعه بفرمایید.

na

 -4یک یا چند اکانت کاربری را ایجاد کنید .برای دسترسی به NAS؛  QNAPتوصیه می کند هر شخص یک
یک حساب کاربری داشته باشد .برای اطالعات بیشتر قسمت کاربران را مطالعه بفرمایید.

.q

 -5اختیاری :ایجاد گروه های کاربری  .گروه های کاربری شما را قادر می سازد تا به راحتی حساب های
کاربری را مدیریت کنید .برای اطالعات بیشتر گروه های کاربری را مطالعه بفرمایید .

w
w

 -6اختیاری :ایجاد پوشه های به اشتراک گذاشته شدهQTS .به طور پیش فرض چهار پوشه به اشتراک
گذاشته شده را ایجاد می کند .برای اطالعات بیشتر قسمت پوشه های به اشتراک گذاشته شده را مطالعه

w

بفرمایید .

 -7مجوزهای پوشه های به اشتراک گذاشته شده را ویرایش کنید .مجوز ها شما را قادر می سازد تا نحوه
مشاهده و تغییر در پوشه به اشتراک گذاشته شده را کنترل کنید .برای اطالعات بیشتر قسمت ویرایش
خصوصیات پوشه به اشتراک گذاشته شده را مطالعه بفرمایید.

 -8پوشه های به اشتراک گذاشته شده را به عنوان درایوهای شبکه روی کامپیوتر خود نگاشت کنید .برای
اطالعات بیشتر قسمت نگاشت کردن درایو را مطالعه بفرمایید.
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

 -9ذخیره و مدیریت فایل ها .برای اطالعات بیشتر قسمت  File Stationرا مطالعه بفرمایید.

-1

Storage & Snapshots

Storage & Snapshotsیک ابزار سیستمی است که شما را قادر به مدیریت فضای ذخیره سازی می کند .شما می
توانید با  Storage & Snapshotsکارهای زیر را انجام دهید:

 ایجاد و پیکربندی استخرهای ذخیره سازی ،حجم خیره سازیLUN ،ها و پوشه های به اشتراک گذاشته
شده

.ir

 نمایش میزان فضای حافظه خالی



بکاپ اطالعات با استفاده ازsnapshots

pn



as

 بررسی سالمت دیسک های نصب شده

مدیریت دستگاه های ذخیره سازی اکسترنال که از طریق واحد های توسعه و درایوهای  USBبه NAS
وصل شده اند.

na

ذخیره سازی

.q

 QTSیک معماری حجم ذخیره سازی انعطاف پذیر را ارائه می دهد که به شما امکان ی دهد به راحتی فایل ها را
مدیریت ،ذخیره و به اشتراک بگذار ید.

w
w
w
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

جزئیات

آبجکت

توضیحات

دستگاه  QNAP NASنوع و اندازه دیسک زیر
را پشتیبانی می کند:
اندازه
 3.5 اینچ 2.5 ،اینچ


مدل های M.2

.ir

نوع:

as



SATA,SSD

 مدل های  SAS, NL-SAS, NVMeدستگاه فیزیکی که اطالعات را ذخیره و
SSD

بازیابی می کند

na

نکته

pn

PCIe SSD, NVMe M.2 PCIe

Disk

تمام انواع دیسک باال را می توان برای ایجاد

.q

استخرهای ذخیره سازی و حجم ذخیره سازی

w
w

استاتیک استفاده کرد تنها هارد های اس اس
دی NVMe PCIe SSD ،و  NVMe M.2را

اطالعات در تمام دیسک های موجود در گروه
 RAIDتوزیع می شود .هر نوع RAID

عملکرد ،قابلیت اعتماد و ظرفیت متفاوتی
دارند برای اطالعات بیشتر قسمت  RAIDرا
مطالعه بفرمایید.

w

می توان برای کش اس اس دی استفاده کرد.

دیسک منطقی که شامل یک یا چند
دیسک هستند .گروه های  RAIDمعموال

RAID

شامل دیسک هایی است که ظرفیت و نوع

group

یکسانی دارند.
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

استخرهای ذخیره سازی می توانند گروه های
 RAIDی که شامل دیسک هایی با نوع و
ظرفیت مختلف هستند را تجمیع می کند .استخر فضای ذخیره یازی که شامل گروه

Storage
pool

استخرهای ذخیره سازی می توانند فضای های  RAIDاست
ذخیره سازی و قابلیت هایی مانند snapshots

را ساده تر مدیریت کنند.

.ir

شما می توانید حجم ذخیره سازی را با ابزار

as

پارتیشن بندی حافظه یا با استفاده از فضای
یک گروه  RAIDایجاد کنید QTS .سه نوع

pn

پارتیشن فضای ذخیره سازیکه برای تقسیم

حجم ذخیره سازی را ارائه می دهد که
عملکرد و انعطاف پذیری مختلفی دارند.

و مدیریت ظرفیت رخیره سازی استفاده

Volume

na

می شود.

حداقل یک حجم ذخیره سازی باید قبل از

.q

اینکه  NASبتواند ذخیره اطالعات را شروع
کند ایجاد شود.

w
w

 QTSدو نوع  LUNرا ارائه می دهد:
 LUN مبتنی بر بلوک که از استخر

به یک حجم ذخیره سازی لست به
غیر از اینکه فایل سیستمی ندارد و
باید به یک هاست  iSCSIوصل شود.

w

ذخیره سازی ایجاد می شود و شبیه

پارتیشن فضای ذخیره سازی که می تواند
توسط دستگاه های  NASو از طریق
پروتکل  iSCSIاستفاده شود

 LUN مبتنی بر فایل که در یک حجم
خیره سازی ایجاد می شود و شبیه به
32

iSCSI

(LUNتعداد

واحد منطقی)
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

فایل ایمیل  ISOاست.
پوشه های به اشتراک گذاشته شده در حجم
ذخیره سازی ایجاد می شوند QTS .به طور
خودکار پوشه های ذخیره سازی پیش فرض را
برای دانلود ها ،اسناد عمومی ،چند رسانه ای
ایجاد می کند .شما می توانید پوشه های به

پوشه ای که برای ذخیره و اشتراک گذاری

Shared
folder

فایل ها استفاده می شود

.ir

اشتراک گذاشته شده زیادی را ایجاد کنید و

as

مجوز ها را برای هر کدام پیکر بندی کنید.

na

حجم ذخیره سازی

pn

ایجاد فضای ذخیره سازی

حجم یک قسمت از فضای ذخیره سازی در  NASاست .هر حجم از فضای ذخیره سازی یک استخر ذخیره سازی

.q

یا یک گروه  RAIDایجاد می کند .حجم ها برای تقسیم و مدیریت فضای ذخیره سازی شما استفاده می شوند.

نوع حجم
نازک چند گانه

3

فضای ذخی ره سازی را به
طور موثر تر اختصاص

استاتیک منفرد

بهترین عملکرد خواندن /

تعادل خوب بین عملکرد
و انعطاف پذیری

1

نوشتن ،اما پیشرفته ترین

w

شما را قادر می سازد

ضخیم چند گانه

2

w
w

دستگاه  QNAP NASاز سه نوع مختلف حجم پشتیبانی می کند.

خالصه

قابلیت ها را پشتیبانی نمی

Single Static
Thick Multiple

Thin Multiple
33

1
2

3
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

کند

دهید

خوب

برای نوشتن تصادفی

خوب

سرعت خواندن  /نوشتن

سریعترین است

بسیار انعطاف پذیر

.ir

بدون انعطاف پذیری

اندازه حجم می تواند به

انعطاف پذی ر

as

راحتی ر شد پیدا کند و

می توان از بین برد و به

تواند افزایش پیدا کند

استخر ذخیره سازی والد

اضافی به  NASافزایش داه
می شود.

na

بازگرداند.

حجم تنها با افزودن درایو

pn

فضای استفاده نشده را

اندازه حجم به راحتی می

انعطاف پذیری

یکی یا بیشتر

یکی یا بیشتر

گروهRAID

.q

استخر ذخیره سازی

استخر ذخیره سازی

فضای ذخی ره سازی والد
تعداد حجمی که می تواند

w
w

در فضای ذخیره سازی

یکی

والد ایجاد شود

w

صفر
اندازه گروه  RAIDوالد

مشخص شده توسط کاربر
فضای استخر ذخیره

34

اندازه اولیه
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

سازی بنابه درخواست
اختصاص داده می شود
 ،داده ها در حجم نوشته
می شود که تامین کننده
نازک نامیده می شود.
این حجم بیست برابر از

.ir

فضای آزاد استخر ذخیره

as

سازی والد بیشتر است.

تواند بزرگتر از استخر

pn

اندازه یک حجم نازک می

اندازه استخر ذخیره

اندازه گروه  RAIDوالد

سازی والد

حداکثر اندازه

na

ذخیره سازی والدش باشد

.q

که تخصیص بیش از
اندازه نامیده 4می شود.

w
w

 QTSمی تواند این فضا را

استخر ذخیره سازی قبلی

است

است

بازگرداند.
فضای بیشتری از این

فضای بیشتری از این

•اضافه کردن

استخر ذخیره سازی

استخر ذخیره سازی

دیسک ها به

والداختصاص داده می

والداختصاص داده می

NAS

اثر حذف داده ها

w

احیا کند و آن را به

فضا در حجم آزاد شده

فضا در حجم آزاد شده

روش اضافه کردن فضای
ذخیره سازی

overallocation
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شود

•دیسک های

شود

موجود با دیسک
هایی که ظرفیت
باالتری دارند
تعویض می
شوند.

.ir
as

بله

پشتیبانی از ابزار
نه

بازیابی سریع)

pn

بله

بله

بله

پشتیبانی از ( Qtierردیف

نه

na

کردن خودکار داده)

.q

پیکر بندی حجم

( Snapshotبکاپ و

حجم ها فضای ذخیره سازی شما را به ناحیه های جداگانه تقسیم می کند( همان پارتیشن بندی) .شما می توانید

w
w

یک حجم بزرگ یا چند حجم کوچک تر داشته باشید .سپس برای ذخیره و به اشتراک گذاری فا یل ها ،پوشه های
اشتراک گذاشته شده در حجم ایجاد می شوند.
مزیت

w

توضیحات

پیکر بندی

ایجاد یک حجم سریع و آسان است .شما الزم

حجم منفرد

آسان

نیست در مورد تغییر اندازه حجم و یا ایجاد حجم
جدید پس از نصب اولیه NASنگران باشید
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

• حجم 1
•

پوشه به اشتراک

گذاشته شده 1
• پوشه به اشتراک گذاشته
حجم های منفرد استاتیک سریع تر است زیرا آن

شده 2

سریع

.ir

ها به استخر ذخیرهسازی نیاز ندارند.

• پوشه به اشتراک گذاشته

as

شده 3

pn

• پوشه به اشتراک گذاشته
شده 4

na

هر جلسه حجم مانند یک ظرف جداگانه
است .اگر یک کاربر یا یک برنامه مقدار

حجم چند گانه

محدود کردن

.q

تنها حجم مشخص شده پر شده است.

ذخیره سازی

w
w

زیادی از فایل ها را به یک حجم بسپارد،

استفاده از فضای

مثال:

حجم های د یگر باقی می ماند .

•

حجم 1

• پوشه به اشتراک

محافظت می کند .ایجاد عکس فوری نیاز به زمان،

w

Snapshotsفا یل ها را از حذف یا تغییر تصادفی

منابع حافظه و فضای ذخیره سازی دارد.

• حجم 2

QTSاز حجم های شخصی  snapshotمی گیرد.

گذاشته شده 1

زمانبندی چند snapshot

• پوشه به اشتراک

QNAPتوصیه می کند که فایل های مهم در

گذاشته شده 2

حجم های اختصاصی ذخیره شوند ،به طوری که

37

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

•دوره 3

 QTSتنها  snapshotهای فایل های مهم را در
منابع سیستمی ذخیره شده ایجاد کند .

•پوشه به اشتراک
گذاشته شده 3

 QTSگاهی اوقات خطاهای سیستم فایل یک

• پوشه به اشتراک

حجم را در بر دارد .در حالی که  QTSمی تواند

.ir

حجم را اسکن و خطاها را به صورت خودکار تعمی ر
کند ،این فرآیند می تواند مدت زیادی طول بکشد.

as

زمان مورد نیاز به اندازه حجم بستگی دارد .فا یل

گذاشته شده 4
تعمیر سریع تر سیستم
فایل

دسترسی نیستند.

نمونه هایی از پیکر بندی حجم

na

pn

های موجود در حجم در طول فرایند اسکن قابل

.q

کاربران اغلب دستگاه های  NASرا برای ذخیره ترکیبی از اسناد ،رسانه ها و پشتیبان گیری ها خریداری می کنند.

حجم چند گانه

تنها حجم

w
w

در جدول زیر مزایا و معایب ایجاد یک حجم بزرگ با چندین حجم کوچک مقایسه شده است.
هدف کاربر

کاربران برای اسناد ،فیلم در صورتی که کاربران بخواهند از

w

ها و بکاپ ها سه حجم  snapshotsاستفاده کنند کاربران
جداگانه ایجاد می کنند .می توانند یک حجم نازک بزرگ را یا
کاربران

با ید

تصمی م یک حجم بزرگ استاتیک ایجاد

بگی رند که برای هر حجم کنند .سپس در حجم ،برای اسناد،
چقدر فضا اختصاص داده فیلم ها و بکاپ ها سه پوشه به
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الزامات

ذخیره فایل ها

سادگی

پش
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

اشتراک گذاشته می شود.

شود.

کاربران برای ذخیره فایل
های فیلم حجم ضخی م
ایجاد می کنند .عملکرد

در  NASایجاد می کنند .روزانه از
فایل ها بکاپ گرفته می شود و در

.ir

نوشتن

کاربران یک حجم بزرگ استاتیک را

کمی

تصادفی

ویدئویی و صوتی

سرعت

as

کمتر از حجم استاتیک

یک  NASدیگر یا دیسک اکسترنال

ویرایش

فایل

های

منفرد است.

ذخیره می شود.

pn

کاربران فایل های فیلم را به پوشه

به حجم فیلم ها کپی می

حجم را افزایش داد.

بودن یا حجیم بودن این پوشه فیلم
ها توجه داشته باشند  .اگر کاربران
فایل های زیادی را کپی کنندNAS ،

پر می شود و قادر به ذخیره فایل

کاربران
زمانبندی

فقط

روزانه

 snapshotرا برای حجم
سند ایجاد می کنند .

های فیلم به NAS

سازی فضای

کپی می شود

ذخیره سازی

کاربران برای حجم منفرد یک
زمانبندی روزانه snapshot
می کنندsnapshot.

w

های بیشتر نیست .

یک

تعداد زیادی از فایل

ظرفیت ذخیره

w
w

پر شد ،می توان اندازه

کنند .با این حال ،آنها با ید به بزرگ

.q

کنند .هنگامی که حجم

na

کاربران فا یل های فیلم را

اشتراک گذاری شده فیلم هاکپی می

ایجاد فایل های سند با

تمام تغییرات استفاده از snapshot

زمانبندی چند
snapshot

ایجاد شده در فا یل های سند را ثبت محافظت می شوند
می کند .با این حال snapshot ،نی ز
39

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

تغییرات را در فایل های فیلم و بکاپ
ایجاد می کند و منابع و فضای
ذخیره سازی را از بین می برد.

QTSفقط باید حجمی
که دارای خطا است را

.ir

اسکن کند .هر حجم
کوچک است ،بنابراین

QTSباید تمام حجم منفرد را اسکن

as

کند ،که طول می کشد .در حالی که

اسکن نسبتا سریع است.

حالی که اسکن در حال

خواندن نیست ،و کل  NASرا غی ر

فایل

فایل

قابل استفاده می شود.

na

انجام است ،به فایل های

pn

کاربران می توانند در

اسکن در حال انجام است ،حجم قابل

رفع خطاهای سیستم

تعمیر سیستم

موجود در حجم های

.q

دیگر دسترسی پیدا کنند .

w
w

ایجاد یک حجم استاتیک منفرد

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
 .2یکی از اقدامات زیر را انجام دهید.

w

وضعیت NAS

عملیات
روی  New Volumeکلیک کنید.

هیچ حجم و یا استخر ذخیره سازی

روی  Create > New Volumeکلیک کنید.

یک یا چند حجم یا استخر ذخیره
سازی
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

پنجره  Create Wizard Volumeباز می شود.
 Static Single Volume .3را انتخاب کنید.
 .4روی  Nextکلیک کنید.

.5اختیاری :اگر میخواهید از دیسک ها در یک واحد توسعه متصل شده استفاده کنید ،واحد توسعه را از لیست
 Enclosure Unitانتخاب کنید.
شما نمی توانید دیسک ها را از چندین واحد توسعه انتخاب کنید.

.ir

 .6یک یا چند دیسک را انتخاب کنید.

as

 .7نوع  RAIDرا انتخاب کنید.

ابزار  Storage & Snapshotsتمام انواع  RAIDی را که مطابق با تعداد دیسک های انتخاب شده هستند را نمایش

pn

می دهد و به طور خودکار بهینه ترین نوع  RAIDرا انتخاب می کند.
به طور پیش فرض نوع

na

نوع  RAIDپشتیبانی شده

RAID

RAID 1

JBOD, RAID 0, RAID 1

RAID 5

JBOD, RAID 0, RAID 5

یکی
دو

w
w

.q

تکی

تکی

تعداد دیسک

سه

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10

مهم

 RAID 10به تعداد کمی از دیسک ها نیاز دارد .
RAID 6
RAID 6

RAID 6

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6
JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
RAID 50
JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10,
RAID 50,
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w

RAID 5

چهار

پنج
شش یا بیشتر
هشت یا بیشتر

پش
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راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

RAID 60

نکته
اگر شما با این تکنولوژی آشنا نیستید ،از نوع  RAIDپیش فرض استفاده کنید .برای جزئیات بیشتر ،انواع  RAIDرا
مطالعه کنید.
 .8اختیاری :دیسکی که می خواهید به عنوان دیسک یدکی برای این گروه  RAIDاستفاده کنید را انتخاب

.ir

کنید .دیسک یدکی طراحی شده به طور خودکار با هر دیسکی که در گروه  RAIDخراب شده است

as

جایگزین می شود .برای اطالعات بیشتر قسمت دیسک های یدکی RAIDرا مطالعه کنید.
 .9اختیاری :تعداد زیر گروه های  RAID 50یا  RAID 60را انتخاب کنید.

pn

دیسک های انتخاب شده به طور مساوی به تعداد مشخصی از  RAID 5یا  6گروه تقس یم می شوند.

• در صورتی که همه دیسک ها  SSDباشند ،تعداد بیشتری از زیر گروه ها باعث بازسازی سریع تر

na

 ،RAIDافزایش تحمل پذیری خطا و عملکرد بهتر می شود.

.q

• در صورتی که تمام دیسک ها  HDDباشند ،تعداد کمتری از زیر گروه ها باعث افزایش ظرفیت
ذخیره سازی و عملکرد بهتر می شوند

w
w

هشدار

اگر یک گروه  RAIDبه طور نامساوی تقسیم شود ،فضای اضافی قابل دسترس نخواهد بود .به عنوان مثال10 ،

w

دیسک به  3زیر گروه از  3دیسک 3 ،دیسک و  4دیسک تقسیم شود ،تنها  9دیسک از ظرفیت ذخیره سازی را
فراهم می کند.
 . 10روی  Nextکلیک کنید.
 . 11اختیاری :نام مستعار حجم را مشخص کن ید.
نام مستعار باید از  1تا  64کاراکتر موارد زیر تشکیل شود:
 oحروف A :تا  a ،Zتاz
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 oاعداد 0 :تا 9
 oکاراکتر های ویژه _ :و -
 . 12تعداد بایت هابرای هر  .inodeتعداد بایت ها برای هر  inodeحداکثر اندازه حجم و تعداد فایل ها و پوشه
های که حجم می تواند ذخیره کند را تعیین می کند .افزایش تعداد بایت ها برای هر  inodeموجب می
شود اندازه حجم به بیشترین مقدار افزایش پیدا کند ( نه به کمترین مقدار ماکزیمم پوشه ها و فایل ها).
 . aتنظیمات پیشرفته را پیکر بندی کنید.
توضیحات

as

.ir

تنظیمات

وقتی که درصد فضای مورد استفاده در دیسک حجم به مقدار مشخص شده می رسد

آستانه هشدار

 QTSیک نوتیفیکیشن هشدار را ارسال می کند.

pn

QTSتمامی داده های حجم با رمز گذاری  AES 256بیتی رمز گذاری می کند .

رمز گذاری

na

 یک پسورد رمز گذاری شده شامل  8تا  32کاراکتر (ترکیب حروف،
اعداد و کاراکترهای ویژه)است و فاصله مجاز نیست.

.q

 برای ذخیره یک کپی محلی از کلید رمز گذاری در  ،NASگزینه

w
w

 Save encryption keyرا انتخاب کنید .این گزینه  QTSرا قادر می

سازد تا وقتی که  NASشروع به کار می کند ،به صورت خودکار حجم

 اگر کلید رمزنگاری ذخیره نشود ،هر زمان که  NASریستارت می
شود ،باید رمز عبور رمز گذاری را مشخص کنید.

هشدار
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w

رمزگذاری شده از قفل خارج شود و مونت(نصب) شود.
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 ذخیره کلید رمزگاری در  NASمی تواند منجر به غیرقابل دسترس
شدن داده می شود.

 اگر گذر واژه رمز گذاری را فراموش کرده اید ،حجم آن غیر قابل
دسترس خواهد شد و تمام اطالعات از بین می روند.

as

.ir

هشدار

 ذخیره کلید رمز در  NASمی تواند منجر به غیرقابل دسترس شدن

pn

اطالعات می شود.

 اگر رمز عبور رمز گذاری را فراموش کرده اید ،حجم آن غیر قابل

na

دسترسی خواهد بود و تمام داده ها از بین می روند.

ایجاد می کند .فقط حساب کاربری مدیر  NASمی تواند به پوشه جد ید دسترسی پیدا

اشتراک گذاشته شده

w
w

.q

هنگامی که حجم آماده است QTSبه طور خ ودکار پوشه به اشتراک گذاشته شده را

ایجاد یک پوشه

در حجم

کند.

w

 .1روی  Nextکلیک کنید.
 .2روی  Finishکلیک کنید.
یک پیام تایید ظاهر می شود.

هشدار
برای پاک کردن تمام اطالعات در دیسک های انتخاب شده روی  OKکلیک کنید.
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 QTSحجم را ایجاد و مقدار دهی می کند و سپس پوشه اشتراک اختیاری ایجاد می کند.

ایجاد حجم چند گانه ضخیم
 .1به  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید
 .2یکی از عملیات زیر را انجام دهید.

روی  New Volumeکلیک کنید.

بدون حجم و یا مخزن ذخیره سازی

روی  Create > New Volumeکلیک کنید.

یک یا چند حجم یا مخزن ذخیره سازی

as

.ir

عملیات

وضعیت NAS

 .3نوع حجم را انتخاب کنید.

 oحجم چند گانه ضخی م
 oچندین حجم نازک

na

pn

پنجره  Create Wizard Volumeباز می شود.

.q

برای اطالعات بیشتر ،قسمت حجم ها را مطالعه کنید.

w
w

.4استخر ذخیره سازی را که برای ایجاد حجم استفاده خواهد شد را انتخاب کنید.

شما می توانید یک استخر ذخیره سازی موجود را انتخاب کنید یا بالفاصله یک استخر ذخیره سازی جدید ایجاد
کنید.

w

 .5اختیاری :یک استخر ذخیره سازی جدید ایجاد کنید.
الف  .روی آیکن  Create Storage Poolکلیک

کنید تا پنجره Create Storage Pool Wizardباز شود.

ب .روی  Nextکلیک کنید.

ج .اختیاری :اگر میخواهید از دیسک ها در یک واحد توسعه متصل استفاده کنید ،واحد توسعه را از لیست
 Enclosure Unitانتخاب کنید.
شما نمی توانید دیسک ها را از چندین واحد توسعه انتخاب کنید.
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د .یک یا چند دیسک را انتخاب کنید .

هشدار
تمام داده های انتخاب شده روی دیسک حذف خواهند شد.
ج .یک نوع  RAIDرا انتخاب کنید.

ابزار  Storage & Snapshotsتمام انواع  RAIDرا نمایش می دهد که مطابق با تعداد دیسک های انتخاب شده می
باشند و به طور خودکار بهینه ترین نوع  RAIDانتخاب می شود.

.ir

فرض نوع

دیسک

منفرد

منفرد

یکی

RAID 1

JBOD, RAID 0, RAID 1

دو

RAID 5

na

pn

RAID

نوع  RAIDپشتیبانی شده

as

به طور پیش

تعداد

JBOD, RAID 0, RAID 5

RAID 6

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10

چهار

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50

توجه داشته باشید

RAID 10به تعداد کمی از د یسک ها نیاز دارد .
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شش یا
بیشتر

w

w
w

RAID 6

.q

RAID 5

سه
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نکته
اگر شما با این تکنولوژی آشنا نیستید ،از نوع  RAIDپیش فرض استفاده می شود .برای جزئیات بیشتر ،انواع
RAIDرا مطالعه بفرمایید.
ف .اختیاری :دیسکی که می خواهید به عنوان  hot spareاستفاده کنید را برای این گروه  RAIDانتخاب کنیدhot .

 spareطراحی شده به طور خودکار هر دیسکی که در گروه  RAIDخراب شده است را جایگزین می کند.
د Next .را کایک کنید تا پنجره  Pool Creation Summaryباز شود.

.ir

ه Create .را کلیک کنید تا یک پیام تایید ظاهر می شود.

as

هشدار

با کلیک بر روی  OKتمام اطالعات روی دیسک های انتخاب شده حذف می شوند. .

 .6روی  Nextکلیک کنید.

na

pn

ی .روی  OKکلیک کنید

.7اختیاری :برای حجم نام مستعار را مشخص کنید .

 oحروف  Aتا  a ،Zتا z

w
w

.q

نام مستعار باید از  1تا  64کاراکتر موارد زیر تشکیل شود:

 oاعداد 0 :تا 9
 oکاراکتر های ویژه  -و _

w

 .8ظرفیت حجم را مشخص کنید .

نوع حجم ،ظرفیت حداکثر حجم را تعیین می کند.
حداکثر اندازه

نوع حجم

مقدار فضای آزاد در استخر ذخیره سازی والد

ضخی م

این حجم  20برابر فضای خالی استخر ذخیره سازی والد است

نازک
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حداکثر اندازه حجم نازک را به یک مقدار بزرگتر از مقدار فضای آزاد در استخر ذخیره سازی (که اختصاص بیش از
حد نامیده می شود) تنظیم کنید.
 .9تعداد بایت های هر  inodeرا مشخص کنید.

تعداد بایت هر  inodeحداکثر اندازه حجم و تعداد فایل ها و پوشه ها یی که در حجم ذخیره می شود را تعیین می
کند .افزایش تعداد بایت در هر  inodeمنجربه حداکثر اندازه حجم ماکزیمم می شود ( نه حداکثر تعداد کمتر از
تعداد فایل ها و پوشه ها)

.ir

 . 10تنظیمات پیشرفته را پیکر بندی کنید.

as

تنظیمات

توضیحات

pn

QTSوقتی که درصد فضای مورد استفاده در د یسک در حجم به مقدار مشخص شده

na

می رسد .یک نوتیفیکیشن هشدار را ارسال می کند

آستانه هشدار

QTSتمامی داده های حجم با رمز گذاری  AES 256بیتی رمز گذاری می کند .

اعداد و کاراکترهای ویژه)است و فاصله مجاز نیست.

w
w

.q

 یک پسورد رمز گذاری شده شامل  8تا  32کاراکتر (ترکیب حروف،

 برای ذخیره یک کپی محلی از کلید رمز گذاری در  ،NASگزینه

سازد تا وقتی که  NASشروع به کار می کند ،به صورت خودکار حجم
رمزگذاری شده از قفل خارج شود و مونت(نصب) شود .اگر کلید
رمزنگاری ذخی ره نشود ،هر زمان که  NASریستارت می شود ،با ید رمز
عبور رمز گذاری را مشخص کنید.
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 Save encryption keyرا انتخاب کنید .این گزینه  QTSرا قادر می

رمز گذاری
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هشدار
 ذخیره کلید رمزگاری در  NASمی تواند منجر به غیرقابل دسترس
شدن داده می شود.

 اگر گذر واژه رمز گذاری را فراموش کرده اید ،حجم آن غیر قابل
دسترس خواهد شد و تمام اطالعات از بین می روند.

.ir
as

هشدار

اطالعات می شود.

na

pn

 ذخیره کلید رمز در  NASمی تواند منجر به غیرقابل دسترس شدن

اگر رمز عبور رمز گذاری را فراموش کرده اید ،حجم آن غیر قابل دسترسی
خواهد بود و تمام داده ها از بین می روند.

.q

هنگامی که حجم آماده است QTSبه طور خودکار پوشه به اشتراک گذاشته شده را

ایجاد یک پوشه

w
w

ایجاد می کند .فقط حساب کاربری مدیر  NASمی تواند به پوشه جد ید دسترسی پیدا
کند.

اشتراک گذاشته شده
در حجم

 .12روی  Finishکلیک کنیدتا یک پیام تایید ظاهر شود.

w

 .11روی  Nextکلیک کنید .

هشدار
با کلیک روی  OKتمام اطالعات روی د یسک های انتخاب شده حذف می شوند .

 QTSاین حجم را ایجاد و مقدار دهی اولیه می کند و سپس پوشه اشتراک اختیاری ایجاد می کند.
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استخرهای ذخیره سازی
یک استخر ذخیره سازی بسیاری از دیسک های فیزیکی را به یک فضای ذخیره سازی بزرگ تبد یل می کند .برای
تشکیل گروه  RAIDدیسک ها با استفاده از تکنولوژی  RAIDبا هم ادغام می شوند .استخر ذخیره سازی ممکن
است شامل بیش از یک گروه  RAIDباشد .استفاده از یک استخر ذخیره سازی مزایای زیر را ارائه می دهد:
 oحجم چند گانه را می توان در یک استخر ذخیره سازی ایجاد کرد ،که شما را قادر می سازد تا

.ir

فضای ذخی ره سازی را بین کاربران و برنامه های مختلف تقسیم کنید .

 oدیسک هایی که اندازه و نوع متفاوتی دارند را می توان ترکیب کرد تا یک فضای ذخیره سازی

as

تشکیل شود.

 oدیسک های واحد توسعه متصل شده را می توان با دیسک های  NASترکیب کرد و یک استخر

pn

ذخیره سازی تشکیل داد.

na

 oدیسک های اضافه را می توان به استخر ذخیره سازی در حال استفاده اضافه کرد و بدون قطع
سرویس فضای ذخیره سازی را افزایش داد.

.q

 oوقتی یک استخر ذخیره سازی دیسک های  SATA ،SSDو  SASرا با هم ترکیب می کند Qtier

تنظیم اتوماتیک را ارائه می دهد Qtier .به طور خودکار و به طور مداوم اطالعات را به یک

w
w

 SSDسریعتر انتقال می دهد و اطالعاتی که به ندرت استفاده می شوند را به دیسک های کندتر
انتقال می دهد.

w

 oابزار  Snapshotsتنها می تواند با استخرهای ذخیره سازی استفاده شوند Snapshots .وضعیت
اطالعات حجم یا  LUNرا در یک نقطه خاص ثبت می کند .در صورتی که این وضعیت ها به
صورت تصادفی تغییر یا حذف داده می شوند داده ها می توانند به آن زمان بازگردانده شودند.
 RAID 5 oیا  RAIDچند گانه را می توان با هم ترکیب کرد تا یک  RAID 50یا RAID 60

تشکیل داد.
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ایجاد یک استخر ذخیره سازی
 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
 .2یکی از عملیات زیر را انجام دهید .

عملیات

وضعیت NAS

روی New Storage Poolکلیک کنید

بدون حجم و یا مخزن ذخیره سازی

.ir

با یک یا چند حجم یا مخزن ذخیره

روی  Create > New Storage Poolکلیک کنید

as

سازی

 .3روی  Nextکلیک کنید.

na

pn

پنجره  Create Storage Pool Wizard opensباز می شود

 .4اختیاری :اگر می خواهید دیسک های موجود در یک واحد توسعه متصل را استفاده کنید ،واحد توسعه را از
لیست  Enclosure Unitانتخاب کنید.

.q

شما نمی توانید دیسک ها را از چندین واحد توسعه انتخاب کنید.

هشدار
تمام داده های روی د یسک های انتخاب شده حذف خواهند شد.
 .6نوع  RAIDرا انتخاب کنید.

w

w
w

 .5یک یا چند دیسک را انتخاب کنید.

ابزار  Storage & Snapshotsتمام انواع  RAIDرا نمایش می دهد که مطابق با تعداد دیسک های انتخاب شده می
باشند و به طور خودکار بهینه ترین نوع  RAIDانتخاب می شود.
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به طور پیش

تعداد

نوع  RAIDپشتیبانی شده

دیسک

فرض نوع
RAID

RAID 1

JBOD, RAID 0, RAID 1

دو

JBOD, RAID 0, RAID 5

سه

RAID 5

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10

چهار

RAID 6

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6

پنج

.ir

منفرد

منفرد

یکی

RAID 5

as

pn

RAID 6

JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50

شش یا
بیشتر

na

توجه داشته باشید

RAID 10به تعداد کمی از د یسک ها نیاز دارد .

.q

نکته

w
w

اگر شما با این تکنولوژی آشنا نیستید ،از نوع  RAIDپیش فرض استفاده می شود .برای جزئیات بیشتر ،انواع
RAIDرا مطالعه بفرمایید.

w

 .7اختیاری :دیسکی که می خواهید به عنوان  hot spareاستفاده کنید را برای این گروه  RAIDانتخاب کنید.
 hot spareطراحی شده به طور خودکار هر دیسکی که در گروه  RAIDخراب شده است را جایگزین می
کند .برای  RAID 50یا ، RAID 60دیسک اضافی باید بعدا پیکر بندی شود .شما با ید دیسک اضافی را پیکر
بندی کنید تا تمام زیر گروه ها یک د یسک اضافه مشابه داشته باشند .برای جزئیات بیشتر ،به پیکر بندی
Global Global Hot Spareمراجعه کنید.
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 .8اختیاری :تعداد زیر گروه های  RAID 50یا  RAID 60را انتخاب کنید .دیسک های انتخاب شده به طور
مساوی به تعداد مشخصی از گروه های  RAID 5یا  6تقسیم می شوند .

• در صورتی که تمام دیسک ها  SSDباشند تعداد بیشتری از زیر گروه ها باعث بازسازی سریع تر
 ،RAIDافزایش تحمل پذیری خطاو عملکرد بهتر می شود.
• در صورتی که تمام دیسک ها  HDDباشند تعداد کمتری از زیر گروه ها باعث افزایش ظرفیت
ذخیره سازی و عملکرد بهتر می شوند.

.ir
as

هشدار

اگر یک گروه  RAIDبه طور نامساوی تقسیم شود ،فضای اضافی قابل دسترس نخواهد بود .به عنوان مثال ،اگر 10

pn

دیسک به  3زیر گروه از  3دیسک 3 ،د یسک و  4د یسک تقسیم شود ،تنها  9د یسک از ظرفیت ذخیره سازی ارائه
می شود.

na

 .9روی  Nextکلیک کنید تا پنجره  Pool Creation Summaryباز شود.
 . 10روی  Createکلیک کنید تا یک پیام تایید ظاهر شود.

.q

تمام داده های انتخاب شده روی دیسک ها حذف خواهند شد .
 . 11روی  OKکلیک کنید.

w

w
w

هشدار

 QTSاستخر ذخیره سازی را ایجاد می کند و سپس اطالعات را در صفحه  Storage/Snapshotنمایش می دهد.

RAID

افزونگی آرایه دیسک های مستقل ) (RAIDدیسک های متعدد فیزیکی متعدد را در یک واحد ذخیره سازی منفرد
ترکیب می کند و سپس براساس یک روش از پیش تعریف شده داده ها در میان دیسک ها توزیع می شوند.
ویژگی های زیر می تواند یک  RAIDایده آل را برای استفاده از برناه های  NASو ذخیره سازی داده ایجاد کند.
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معایب

توضیحات

مزایا

پیکربندی اولیه می تواند مدیریت فضای ذخیره سازی دیسک هایی که با از
یک دیسک بزرگ ساده تر و

بغرنج تر باشد.

ویژگیRAID

گروه بندی

RAIDترکیبی استفاده

.ir

کارآمد تر از چند دیسک کوچک می کنند تشکیل یک

as

گروه  RAIDمی دهند و

است.

QTSیک دیسک منطقی

pn

گیرد.

na

اگر یک دیسک در گروه

بزرگ را در نظر می

 سرعت خواندن  /نوشتن

RAIDخراب شود و گروه

بیشتر ،در مقایسه با یک

کوچکتر تقسیم می

نواری کردن

RAIDهیچ افزونگی

دیسک منفرد

شوند .هر قطعه در یک

اطالعات از بین می روند.

سرعت را می توان افزایش

w
w

نداشته باشد ،تمام

 با اضافه کردن دیسک ها

.q

داده ها به قطعات

استریپتینک یا

دیسک متفاوت در گروه

RAIDذخیره می شود.

داد

خواندن یا نوشتن داده ها
از چندین دیسک به طور
همزمان به اطالعات
دسترسی پیدا کند ،و
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سرعت خواندن و نوشتن
افزایش پیدا می کند

سازی گروه  RAIDکاهش

از دست دادن داده ها از

RAIDمی تواند

گروه  RAIDحذف و یا از

موارد زیر را ذخیره

بین بروند.

کند:

.ir

مجموع ظرفیت ذخیره

•دیسک ها می توانند بدون

هر دیسک در گروه

می یابد .

as

pn

کاربران می توانند در حال

جایگزینی دیسک های

پیدا کنند

•کپی کامل از داده
های ذخیره شده

na

خراب به اطالعات دسترسی

افزونگی

• متادیتا امکان

بازسازی داده های از

.q

دست رفته را فراهم

w
w

می کند

w

انواع RAID

دستگاه های  QNAP NASاز چندنوع  RAIDپشتیبانی می کنند .هر نوع ترکیبی از استریپتینگ و افزونگی را
فراهم می کند.

مهم
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 اگر دیسک هایی که ظرفیت های مختلف دارند در یک گروه  RAIDترکیب شوند ،تمام دیسک ها
بر اساس ظرفیت کوچکترین د یسک عمل می کنند .به عنوان مثال ،اگر یک گروه  RAIDحاوی
پنج دیسک  2ترابایتی و یک دیسک  1ترابایتی باشد QTS ،شش دیسک  1ترابایتی را شناسایی
می کند QNAP .موارد زیر را توصیه می کند.


برای هر ظرفیت یک گروه  RAIDایجاد کنید.

 با استفاده از استخرهای ذخیره سازی گروه های  RAIDرا ترکیب کنید.

.ir

 استفاده از تنها یک نوع دیسک ( )SAS ،SSD ،HDDدر یک گروه  RAIDتوصیه می شود .اگر

as

انواع مختلف دیسک در یک گروه  RAIDترکیب شوند ،گروه  RAIDبا توجه به کمترین سرعت

دیسک عمل می کند.

pn

بررسی اجمالی

ظرفیت

تحمل پذیری

تعداد

نوعRAID

na

خطای دیسک

 یک دیسک منفرد برای ذخیره

دیسک

w
w

.q

سازی استفاده می شود.

اندازه یک

0

1

تکی

 این گزینه هیچ حفاظتی از خرابی
دیسک ها و مزایای عملکرد ارائه

w

نمی دهد.

 اگر فقط یک دیسک در دسترس باشد
و اگر یک برنامه پشتیبان گیری داده
در دسترس باشد ،با ید این گزینه را
انتخاب کنید .
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0

JBODدیسک ها را به صورت خطی با هم ظرفیت

1یا بیشتر

(فقط یک

ترکیب می کند QTS .اطالعات را در یک دیسک

دسته از

دیسک می نویسد تا پر شود و سپس در ترکیبی

دیسک ها(

دیسک بعدی می نو یسد .


JBOD

JBODاجازه می دهد تا تمام ظرفیت های

.ir

دیسک مورد استفاده قرار گیرد.

as



 JBOD Singleدر واقع یک

 RAIDواقعی نیست .این گزینه

pn

هیچ حفاظتی از خرابی دیسک یا
مزایای عملکردی را ارائه نمی دهد.

na



 JBODبه طور کلی توصیه نمی

باید استفاده شود.
 با استفاده از اسپرینگ یسک ها با یکدیگر
ترکیب می شوند.

دیسک
ترکیبی

نوشتن را ارائه می دهد و اجازه می دهد
تمام ظرفیت دیسک مورد استفاده قرار گیرد
هیچ حفاظتی از خرابی د یسک ارائه نمی
دهد .این نوع باید با یک برنامه پشتیبان
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 2یا بیشتر

RAID 0

w



RAID 0سریعترین سرعت خواندن /

ظرفیت

0

w
w

.q

شود به جای آن باید RAID 0
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گیری داده استفاده شود.

 یک کپی یکسان از داده ها روی دو دیسک
ذخیره می شود.

1

اندازه

2

RAID 1

دیسک

.ir

 اگر دیسک خراب شود ،داده ها را می توان

تقسیم بر

as

2

از دیسک دیگر خواند .

pn

 نیمی از ظرفیت کل دیسک برای سطح
باالیی از حفاظت از داده ها از بین می رود

دیسک های تقسیم می شود.

کل

دست داده می شود .این بدان معنی است
که اگر یکی از دیسک ها خراب شود ،می
توان آن را جایگزین کرد و داده های روی

ها
منهای 1
دیسک

آن می تواند بازیابی شوند.

 استریپتینگ به معنی است که با اضافه
58

w

 ظرفیت یک دیسک برای پریتی (تقارن) از

دیسک

1

3یا بیشتر

RAID 5

w
w

 اطالعات پریتی و داده ها در تمام

تعداد

.q

دیسکی توصیه می شود.

na

این گزینه برای دستگاه های  NASدو
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کردن دیسک سرعت خواندن افزایش می
یابد .

 برای توازن بین سرعت و حفاظت داده این
گزینه پیشنهاد می شود.

.ir

 اطالعات پریتی و داده ها در تمام

as

دیسک های تقسیم می شود.

pn

 شبیه  RAID 5است اما برای پریتی از دو

تعداد

عدد دیسک استفاده می شود .این به

na

معنای محافظت از دیسک ها در مقابل

کل

خرابی است اما ظزفیت دو دیسک از بین

2

ها

منهای 2

توصیه می شود و حفاظت باال در برابر

w

خرابی دیسک و عملکرد خواندن را ارائه

w
w

 این گزینه برای استفاده تجاری و عمومی

دیسک

4یا بیشتر

RAID 6

.q

می رود.

دیسک

می دهد .
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• برای محافظت در برابر خرابی هر دو
دیسک با از  RAID 1استفاده می کند.
سپس تمام جفت ها با استفاده از RAID 0

تعداد

استریپینگ می شود.

کل

•سرعت خواندن  /نوشتن عالی و حفاظت

.ir

در مقابل خرابی بسیار باال ،اما نیمی از

دیسک

1در هر جفت

ها

دیسک

تقسیم بر

ظرفیت دیسک از دست می رود.

4یا بیشتر
(حتی تعداد

RAID 10

مورد نیاز)

as

2

برای ذخیره سازی پایگاه داده یا برنامه

pn

توصیه می شود.

گروه  RAID 50ترکیب می شوند.

na

• چند گروه کوچک  RAID 5در یک

تعداد

 RAID 10ظرفیت ذخیره سازی بیشتری
را ارائه می دهد.

منهای 1

هر دیسک

 RAID 5برای دسترسی تصادفی عملکرد

در هر
زیر گروه

بهتری دارد

60

6یا بیشتر

RAID 50

w

ها

1زیر گروه در

دیسک
• اگر تما دیسک ها  SSDباشد نسبت به

w
w

و زمان بازسازی سریعتری دارد .نسبت به

دیسک

.q

 نسبت به  RAID5بهتر از خرابی محافظت

کل
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برای پشتیبان گیری سازمانی که 10
دیسک یا بیشتر دارد توصیه می شود.

.ir

• چند گروه کوچک  RAID 6در یک گروه

as

 RAID 60ترکیب می شوند.

pn

• در مقابل خرابی حفاظت بهتری دارند و

تعداد

نسبت به  RAID 6زمان بازسازی

na

سریعتری دارد و نسبت به RAID 10

کل

ظرفیت ذخیره سازی بیشتری دارد.

دیسک

.q

• اگر تمام دیسک ها  SSDباشد نسبت به

منهای 2

هر دیسک

 RAID 6برای دسترسی تصادفی عملکرد

دیسک

بهتری دارد.

در هر

•

برای ذخیره سازی تجاری و ویرایش
ویدیوی آنالین که  12دیسک یا تعداد
بیشتری دیسک دارد توصیه می شود.
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w

زیر گروه

RAID 60

w
w

ها

2زیر گروه در

8یا بیشتر
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مدیریت ذخیره سازی
مدیریت استخر ذخیره سازی
گسترش یک استخر ذخیره سازی با اضافه کردن دیسک به یک گروهRAID

شما می توانید یک یا چند دیسک را به یک گروه  RAIDدر استخر ذخیره سازی اضافه کنید.

.ir

مهم

as

 oاضافه کردن دیسک به یک گروه  RAID 1نوع  RAIDرابه RAID 5تغییر می دهد.

 oبرای گسترش یک استخر  RAID 50یا ، RAID 60هر زیر گروه باید با همان تعداد از دیسک ها

pn

گسترش یابد.

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Disks/VJBODبروید.

na

 .2اطمینان حاصل کنید که  NASدارای یک یا چند دیسک آزاد است.

 .3به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید

.q

 .4موارد زیر را تایید کند:

•

وضعیت گروه  RAIDکه می خواهید گسترش دهید  Readyشود.

 .5استخر ذخیره سازی که می خواهید گسترش دهید را انتخاب کنید .

w

w
w

•

استخر ذخیره سازی شامل حداقل یکRAID 5 ، RAID 1یا گروه  RAID 6است.

 . 6روی  Manageکلیک کنید تا پنجره  Storage Pool Managementباز شود.
.7

 Expand Poolرا کایک کنید تا پنجره  Expand Storage Poolباز شود.

.8

 Add new disk(s) to an existing RAID groupرا انتخاب کنید.

.9

گروه  RAID 1, RAID 5یا  RAID 6را انتخاب کنید.

. 10

 Nextرا کلیک کنید.
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. 11

دیسک هایی که برای گسترش استخر ذخیره سازی می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید .

. 12

بر روی  Expandکلیک کنید تا یک پیام تایید ظاهر شود.

هشدار
با کلیک بر روی  OKتمام داده های انتخاب شده روی دیسک حذف می شود.

.ir

 . 13روی  OKکلیک کنید.

pn

as

 . 14اختیاری :برای یک استخر  RAID 50یا ، RAID 60این مراحل را برای هر زیر گروه تکرار کنید.

QTSشروع به بازسازی گروه های  RAIDمی کند .بعد از اینکه بازسازی  RAIDکال شد ظرفیت دیسک های
جدید به عنوان فضای خالی ظاهر می شود.

na

.q

گسترش یک استخر ذخیره با اضافه کردن یک گروه جدیدRAID

گروه  RAIDجدید به به عنوان فضای خالی اضافی نمایش داده می شود.

w
w

شما می توانید یک گروه  RAIDجد ید ایجاد کنید و سپس آن را به استخر ذخیره سازی اضافه کنید .ظرفی ت کل

QTSداده ها را در استخر ذخیره سازی که شامل چند گروه  RAIDاست به صورت خطی می نویسد .این بدان

w

معنا است که  QTSقبل از نوشتن داده ها در گروه بعدی، RAIDاطالعات را در یک گروه  RAIDمی نویسد.

هشدار
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• اگر یک استخر ذخیره سازی حاوی چندین گروه  RAIDو یک گروه  RAIDخراب باشد ،تمام
داده هادر استخر ذخیره سازی از بین می رود .اطمینان حاصل کنید که شما یک برنامه پشتیبان
گیری کامل شده دارید.
• برای گسترش یک استخر  RAID 50یا ، RAID 60شما با ید یک گروه  RAID 50یا  60جد ید با
همان تعداد دیسک و زیر گروه ها را به عنوان استخر اصلی ایجاد کنید .فقط اضافه کردن زیر گروه
های اضافی امکان پذیر نیست.

.ir

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

.3

روی  Manageکلیک کنید تا پنجره Storage Pool Managementباز می شود.

pn

as

.2

استخر ذخیره سازی که می خواهید گسترش دهید را انتخاب کنید .

.5

 Create and add a new RAID groupرا انتخاب کنید.

.6

 Nextرا کلیک کنید.

na

.4

روی  Expand Poolکلیک کنید تا پنجره  Expand Storage Poolباز شود.

.q

 .7اختیاری :اگر می خواهید د یسک های یک واحد توسعه متصل را استفاده کنید ،واحد توسعه را از لیست
Enclosure Unitانتخاب کنید .

w
w
w

هشدار

اگر واحد توسعه انتخابی از  NASقطع شده است ،تمام اطالعات موجود در استخر ذخیره سازی غیرقابل دسترس
خواهند بود.
 .8یک یا چند دیسک را انتخاب کنید.

مهم
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برای استخرهای  RAID 50یا  ،RAID 60تعداد دیسک های انتخاب شده باید برابر با یا بیشتر از تعداد دیسک
هایی که در ابتدا برای ایجاد استخر استفاده شده اند باشد.
 .9نوع  RAIDرا انتخاب کنید.

مهم

.ir

اگر استخر ذخیره سازی شامل گروه  RAID 1, RAID 5, RAID6یا  RAID 10باشد گروه  RAIDجدید باید یک
یا چند نوع  RAIDکه قبال به آن اشاره کردیم را داشته باشد.

as

 . 10اختیاری :دیسکی که می خواهید به عنوان  hot spareدر گروه  RAIDاستفاده کنید را انتخاب کنید .برای

 . 11روی  Nextکلیک کنید.

pn

اطالعات بیشتر به قسمت پیکربدی  hot spareگروه  RAIDمراجعه کنید.

.q

هشدار

na

 Expand . 12را کلیک کنید تا یک پیغام تایید برایتان ظاهر شود.

w
w

برای پاک کردن تمام اطالعات دیسک های انتخاب شده  OKرا کلیک کنید.
 OK . 13را کلیک کنید.

 QTSیک گروه جدید  RAIDرا ایجاد می کند و گروه  RAIDشروه به بازسازی می کند .بعد از اینکه بازسازی

w

 RAIDکامل شد ظرفیت گروه  RAIDجدید به عنوان فضای خالی در استخر ذخیره سازی نمایش داده می شود.

مدیریت حجم
گسترش یک حجم حداکثر اندازه را افزایش می دهد ،که به عنوان ظرفیت شناخته می شود ،و آن را قادر می سازد
اطالعات بیشتری را ذخیره کند .زمانی که فضای خالی کم است کاربران باید گسترش را انجام دهند .تا کاربران
وقتی فایل ها را در حجم ذخیره می کنند به طور ناگهانی متوجه این موضوع نشوند که فضا در اختیار ندارند.

65

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

گسترش یک حجم ضخیم یا نازک حجم های ضخیم و نازک را می توان به صورت آنالین گسترش داد ،به این
معنی که فضا می تواند به حجم اضافه شود این در حالی است که هنوز قابلیت دسترسی به حجم وجود دارد .این
فضای اضافه در استخر ذخیره سازی والد حجم ها قرار داده می شود.

نوع حجم

حداکثر گسترش مجاز

ضخی م

مقدار فضای آزاد در استخر ذخیره سازی والد .

.ir

حجم فضای خالی  20برابر بیشتر ا استخر ذخیره سازی والد است

as

مهم

نازک

pn

تنظیم حداکثر اندازه یک حجم نازک به یک مقدار که بیشتر از
مقدار فضای آزاد در استخر ذخیره سازی است ،که اختصاص بیش از

na

حد نامیده می شود.

.q

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

 Manage .3را کلیک کنید.

 Expand Volume .4را کلیک کنید تا پنجره  Volume Resizing Wizardباز شود.

w

w
w

 .2یک حجم ضخیم یا نازک انتخاب کنید.

 .5یک ظرفیت جدید برای حجم را مشخص کنید .ظرفیت را می توان براساس مگا با یت) ، (MBگیگا بایت
)(GBیا ترابایت ) (TBمشخص کرد .ظرفیت جد ید باید بیشتر از ظرفیت حجم فعلی باشد.
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 . 6اختیاری Set to Max :را کلیک کنید .ظرفیت حجم جدید را به حداکثر اندازه قابل دسترس تنظیم کنید.
این گزینه فقط برای حجم ضخیم در دسترس است.
 .7روی  Applyکلیک کنید .پنجره  Volume Resizing Wizardرا ببندید .وضعیت حجم به Resizing...

تغییر داده می شود.
پس از اینکه گسترش تکمیل شد ،وضعیت حجم به حالت  Readyتغییر می کند.

.ir

گسترش یک حجم استاتیک منفرد با اضافه کردن دیسک به یک گروهRAID

as

مجموع ظرفیت ذخیره سازی یک حجم استاتیک منفرد را می توان با اضافه کردن یک یا چند دیسک اضافی به

دسترسی به اطالعات اضافه کرد.

na

pn

یک گروه  RAIDدر حجم استاتیک گسترش داد .این ظرفیت اضافی را می توان به صورت آنالین و بدون وقفه در

مهم

.q

 oاضافه کردن دیسک به یک گروه  RAID 1نوع  RAIDرا به  RAID 5تغییر می دهد.

w
w

 oبرای گسترش یک استخر  RAID 50یا ، RAID 60هر زیر گروه باید با همان تعداد دیسک ها
گسترش یابد.

.2

وارد زیر را تایید کنید:

w

.1

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

 NASشامل یک یا چند دیسک خالی باشد.
استخر ذخیره سازی شامل حدا قل یک گروه  RAID 1, RAID 5یا  RAID 6باشد.
وضعیت گروه  RAIDبه  Readyگسترش داده شده باشد.
.3

حجم استاتیک منفردی که می خواهید گسترش دهید را انتخاب کنید.
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.4

روی  Manageکلیک کنید تا پنجره  Volume Managementباز شود.

.5

 Expand Volumeرا کلیک کنید تا پنجره  Volume Resizing Wizardباز شود.

.6

 Add new disk(s) to an existing RAID groupرا انتخاب کنید.

.7

گروه  RAID 1, RAID 5یا  RAID 6را انتخاب کنید.

.8

 Nextرا کلیک کنید.

.9

یک یا چند دیسک را انتخاب کنید.

.ir

 Next . 10را کلیک کنید.

pn

هشدار

as

 Expand . 11ا کلیک کنید.

تمام داده های روی د یسک های انتخاب شده حذف خواهند شد.

 . 12روی  OKکلیک کنید.

.q

. 13

na

یک پیام تایید ظاهر می شود.

اختیاری :برای حجم  RAID 50یا ، RAID 60این مراحل را برای هر زیر گروه تکرار کنید.

فضای خالی نمایش داده می شوند.

گسترش یک حجم استاتیک منفرد با اضافه کردن گروه جدیدRAID

w

w
w

 QTSشروع به بازسازی گروه های  RAIDمی کند .پس از تکمیل بازسای  ،RAIDظرفیت دیسک های به عنوان

یک گروه  RAIDجدید ایجاد شده و به حجم استاتیک منفرد اضافه می شود .ظرفیت کل این گروه  RAIDجدید به
عنوان فضای ذخیره سازی اضافی استخر ذخیره سازی نمایش داده می شود.

هشدار
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• اگر یک استخر ذخیره سازی حاوی چندین گروه  RAIDو یک گروه  RAIDخراب باشد ،تمام
داده هادر استخر ذخیره سازی از بین می رود .اطمینان حاصل کنید که شما یک برنامه پشتیبان
گیری کامل شده دارید.
• برای گسترش یک استخر  RAID 50یا ، RAID 60شما با ید یک گروه  RAID 50یا  60جد ید با
همان تعداد دیسک و زیر گروه ها را به عنوان استخر اصلی ایجاد کنید .فقط اضافه کردن زیر گروه
های اضافی امکان پذیر نیست.

.ir

as

QTSداده ها را در یک حجم استاتیک منفرد که شامل چندین گروه  RAIDاست به صورت خطی می نویسد .این
به این معنی است که  QTSداده ها را در یک گروه  RAIDمی نویسد تا زمانی که این گروه پر می شد بعد از پر

pn

شده داده ها در گروه  RAIDبعدی نوشته می شوند.

na
.q
w
w
w
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.2

حجم استاتیک منفردی که می خواهید گسترش دهید را انتخاب کنید .

.3

روی  Manageکلیک کنید تا پنجره  Volume Managementباز می شود.

.4

بر روی  Expand Volumeکلیک کنید تا پنجره  Expand Volume Wizardباز شود.

.5

Create and add a new RAID groupرا انتخاب کنید.

.6

روی  Nextکلیک کنید.

.7

اختیاری :اگر می خواهید د یسک های یک واحد توسعه متصل را استفاده کنید ،واحد توسعه را از لیست

Enclosure Unitانتخاب کنید .

هشدار

na

pn

as

.ir

.1

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

یک یا چند دیسک را انتخاب کنید .

w
w

.8

.q

اگر واحد گسترش از  NASجدا شده  ،تمام اطالعات مربوط به حجم آن غیر قابل دسترسی خواهد بود .

مهم

w

برای حجم های  RAID 50یا  ، RAID 60تعداد دیسک های انتخاب شده با ید برابر یا بیشتر از تعداد دیسک هایی
باشد که در ابتدا برای ایجاد حجم استفاده شده است.
.9

یک نوع  RAIDرا انتخاب کنید .

مهم
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برای  RAID 50یا  RAID 60شما نمی توانید یک نوع  RAIDمتفاوت انتخاب کنید.

 . 10اختیاری :د یسکی که می خواهید به عنوان  hot spareاستفاده کنید را برای این گروه RAIDانتخاب کنید.

نکته
برای اطالعات بیشتر ،به قسمت  hot spareگروه  RAIDمراجعه کنید.

.ir

 .11روی  Nextکلیک کنید.

as

 .12بر روی  Expandکلیک کنید .

pn

هشدار

یک پیام تایید ظاهر می شود.

na

تمام اطالعات روی د یسک های انتخاب شده حذف خواهند شد.

.q

 .13روی  OKکلیک کنید.

w
w

QTSگروه جدید  RAIDرا ایجاد می کند و گروه  RAIDشروع به بازسازی می کند .وضعیت حجم ها به
 Rebuilding...تغییر داده می شود.
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w

پس از تکمیل شدن ،وضعیت حجم به حالت  Readyتغییر می کند.
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مدیریتRAID
دیسک های یدکی RAID
پیکر بندی  Hot Spareگروه RAID
اختصاص یک ( Hot Spareدیسک یدکی) باعث محافظت بیشتر اطالعات در مقابل از دست رفتن می شود .در

.ir

شرایط عادی ،یک دیسک  Hot Spareبدون استفاده است و هیچ داده ای را ذخیره نمی کند .هنگامی که یک

as

دیسک در گروه  RAIDخراب می شود به طور خودکار  Hot Spareجایگزین دیسک معیوب می شودQTS .

اطالعات را درد یسک  Hot Spareکپی می کند که به این فرایندبازسازی RAIDگفته می شود.

pn

.2

اطمینان حاصل کنید که  NASدارای یک یا چند دیسک قابل دسترس است.

.3

یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استاتیک منفرد را انتخاب کنید.

na

.1

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

.q

.5

یک گروه RAID 6 ،5 ،RAID ،5. RAID 1یا  RAID 10را انتخاب کنید.

.6

 Manage > Configure Spare Driveرا انتخاب کنید.

.7

یک یا چند دیسک که به عنوان دیسک های یدکی می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید.

.8

روی  Applyکلیک کنید.

w

w
w

.4

روی  Manageکلیک کنید .

هشدار
تمام اطالعات دیسک های انتخاب شده حذف خواهند شد .
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یک پیام تایید ظاهر می شود.

.9

بر روی  OKکلیک کنید.

دیسک های یدکی به گروه  RAIDاضافه می شوند .در پنجره  Disks/VJBOD disks summary atاین دیسک به
عنوان آیکن سبز نمایش داده می شود.

پیکر بندی دیسک یدکی عمومی

.ir

یک دیسک یدکی عمومی در تمام گروه های  RAIDموجود در دستگاه ذخیره سازی ( مانند  NASیا واحد

as

گسترس متصل شده) به عنوان یک دیسک یدکی داغ عمل می کند .در شرایط عادی ،دیسک استفاده نمی شود و
هیچ اطالعاتی را ذخیره نمی شود .هنگامی که یک دیسک در هر گروه  RAIDخراب می شود ،دیسک یدکی به

pn

طور خودکار جایگزین دیسک معیوب را جایگزین می شود .در فرآیند بازسازی  QTS ،RAIDداده ها را به دیسک
یدکی کپی می کند.

na

مهم

.q

محفظه های ذخیره سازی (واحد های گسترش متصل شده و  ) NASنمی توانند دیسک های یدکی عمومی را به

w

w
w

اشتراک بگذارند .یک دیسک یدکی عمومی منحصر به فرد با ید به هر محفظه ذخیره سازی اختصاص داده شود.
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.2

.اطمینان حاصل کن ید که  NASدارای یک یا چند دیسک قابل دسترس است.

.3

اختیاری :یک واحد توسعه وصل شده را انتخاب کنید.

.4

یک دیسک خالی را انتخاب کنید .

.5

 Action > Set as Enclosure Spareرا انتخاب کنید.

هشدار

as

.ir

.1

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید

یک پیام تایید ظاهر می شود.
روی  OKکلیک کنید.

na

.6

pn

تمام اطالعات روی د یسک انتخاب شده حذف خواهند شد.

.q

در صفحه  Disks/VJBODاین دیسک به رنگ سبز نمایش داده می شود.

w
w

گسترش یک گروه  RAIDبا تعویض تمام دیسک ها

شما می توانید حداکثر ظرفیت ذخیره سازی یک گروه  RAIDرا با تعویض تمام دیسک های عضو با دیسک هایی

w

که ظرفیت باالتری دارند افزایش دهید .این کار را می توان به صورت آنالین انجام داد به طوری که دسترسی به
داده ها و یا سرویس های  NASمتوقف نخواهد شد.
.1
.2

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
اطمینان حاصل کنید که تمام دیسک های یدکی و دیسک های یدکی عمومی که به این گروه RAID

اختصاص یافته اند غیر فعال هستند .
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.4

روی  Manageکلیک کنید .

.5

یکRAID 6 ،RAID 5 ، RAID 1یا  RAID 10را انتخاب کنید.

.6

 Manage > Replace Disks One by Oneرا انتخاب کنید .

.7

دیسک جایگزین را انتخاب کنید .اطمینان حاصل کنید که ظرفیت دیسک جدید بیشتر از ظرفیت دیسک

.ir

.3

یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استاتیک را انتخاب کنید .

فعلی است.

دیسک را از جایگاه خود خارج کنیدNAS .دو بار بوق می زند .سپس توضیحات دیسک Please insert the

 new diskتغییر داده می شود.

دیسک جد ید را در جایگاه قبلی وارد کنیدNAS .دو بار بوق می زند .سپس وضعیت دیسک و گروه RAID

.q

به  Rebuildingتغییر داده می شود.
صبر کنید تا بازسازی به پایان برسد.

هشدار

در حالی که گروه  RAIDدر حال بازسازی است ،هیچ کدام از دیسک ها را برندارید.

w

w
w

. 11

na

. 10

pn

.9

as

.8

روی  Changeکلیک کنید .توضیحات دیسک به  Please remove this driveتغییر داده می شود.

وضعیت دیسک ها به  Goodتغییر داده می شود.
. 12

مراحل قبلی را تکرار کنید تا همه دیسک های گروه  RAIDعوض شوند .پس از اینکه تمام دیسک ها

عوض شدند و بازسازی کامل شد دکمه Expand Capacityفعال می شود.
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. 13

روی  Expand Capacityکلیک کنید تا یک پیام تایید ظاهر شود.

. 14

روی  OKکلیک کنید.

NASبوق می زند و سپس وضعیت گروه  RAIDبه  Synchronizingتغییر می کند.

هشدار

.ir

در حالی که هارد در حال همگام سازی است درایو  NASرا روشن نکنید و هیچ دیسکی را حذف نکنید.

as

وضعیت گروه  RAIDبه حالت  Readyتغییر می کند.

pn

تغییر نوع  RAIDیک گروهRAID

na

شما می توانید نوع  RAIDیک گروه  RAIDموجود را به صورت آنالین تغییر دهید این در حالی است که دسترسی
به داده ها و سرویس های  NASمتوقف نمی شود .تغییر نوع  RAIDیک گروه  RAIDمهاجرت  RAIDنامیده می

نوع  RAIDجدید

است

w
w

دیسک های اضافی مورد نیاز

.q

شود QTS .مهاجرت های زیر را اجازه می دهد:

نوع  RAIDاصلی

یکی

1
RAID

یکی یا بیشتر

w

RAID

منفرد یا تکی
RAID 1

5
RAID

یکی یا بیشتر

6
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نکته
مهاجرت از یک د یسک منفرد به  RAID 6در مراحل مختلف انجام می شود .ابتدا گروه به ، RAID 1سپس به
 ،RAID 5و بعد به  RAID 6مهاجرت می کند.

موارد زیر را تأیید کنید:



 NASدارای یک یا چند دیسک قابل دسترس است.



ظرفیت هر دیسک موجود برابر یا بزرگتر از کوچکترین دیسک در گروه  RAIDاست.

pn

.3

as

.2

.ir

.1

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استات یک را انتخاب کنید.

.8

روی  Applyکلیک کنید.

na

.7

یک یا چند دیسک را انتخاب کنید .

.q

.6

 Manage > Migrateرا انتخاب کنید.

w
w

.5

یک گروه  RAIDرا انتخاب کنید.

w

.4

روی  Manageکلیک کنید .

هشدار
تمام اطالعات دیسک های انتخاب شده حذف خواهند شد .
یک پیام تایید ظاهر می شود.
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.9

بر روی  OKکلیک کنید .وضعیت گروه  RAIDبه  Migratingتغییر می کند.

نوع  RAIDتغییر می کند و پس از آنکه مرحله مهاجرت به پایان رسید ،وضعیت گروه  RAIDبه حالت Ready

تغییر می کند.

ایجاد یک بیت مپ RAID
اگر یک دیسک به طور موقت از گروه  RAIDخود جدا می شود و پس از اتصال مجدد ،گروه  RAIDباید تمام داده

.ir

های خود را دوباره همگام سازی کند .این فرآیند ممکن است مدت زیادی طول بکشد .اگر گروه  RAIDیک بیت

as

مپ داشته باشد ،تنها تغییراتی که پس از حذف دیسک ایجاد شده است باید همگام سازی شود،و این تا حد زیادی
سرعت پردازش را افزایش می دهد.

pn

یک دیسک می تواند به طور موقت در شرایط زیر قطع شود.

na

 هنگامی که  NASروشن است ،یک دیسک به طور تصادفی از  NASحذف می شود.

.q

 NAS ناگهان به علت خطای سخت افزاری یا نرم افزاری خاموش می شود.

w
w

 کاربر یک دکمه پاور را برای  10ثانیه فشار داده و یا در حالی که  NASروشن است کابل برق جدا شده است

مهم

w

• شما فقط می توانید بیت مپ را برایRAID 6 ،RAID 5 ، RAID 1و گروه های  RAID 10ایجاد
کنید.

•

فعال کردن یک بیت مپ  RAIDموجب کاهش عملکرد گروه های  RAIDمی شود.

• اگر یک دیسک مشابه به گروه  RAIDاضافه شود بیت مپ زمان همگام سازی مجدد را بهبود می
بخشد .اگر یک دیسک جدید به گروه  RAIDاضافه شود ،بیت مپ هیچ تفاوتی ندارد.
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 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
.2

یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استاتیک را انتخاب کنید .

.3

روی  Manageکلیک کنید .

.4

یک گروه  .RAID 1, RAID 5, RAID 6یا  RAID 10را انتخاب کنید .

.ir

.5

روی  Manageکلیک کنید و سپس  Enable Bitmapرا انتخاب کنید .یک پیام تایید ظاهر می شود.

as

QTSیک بیت مپ برای گروه  RAIDایجاد می کند.

بازیابی یک گروهRAID

pn

بازیابی  RAIDشما را قادر می سازد تا یک گروه  RAIDرا در صورت حذف تصادفی دیسک یا خرابی کانکتور

•

na

SATAبازیابی کنید .وقتی چند دیسک از یک گروه  RAIDحذف یا قطع می شود:
وضعیت گروه به  Errorتغییر می کند.

.q

• وضعیت تمام حجم ها و استخر ذخیره سازی با استفاده از گروه  RAIDبه  Inactiveتغییر داده

w
w

می شود.
•

تمام اطالعات حجم ها و  LUNهای آسیب دیده غیر قابل دسترس می شود.

w

مهم
بازیابی  RAIDتنها زمانی کمک می کند که د یسک ها به طور موقت جدا شده باشند و سپس دوباره متصل شوند.
این کار در صورت خرابی د یسک کمکی نمی کند .
 .1همه دیسک های جدا شده را مجددا وصل کنید.
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مهم
اطمینان حاصل کنید که هر دیسک به داخل ریل درایو اصلی خود دو باره نصب شده اند.
 .2به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
.3

یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استاتیک منفرد که دارای وضعیت Inactiveاست را انتخاب کنید.

.4

.ir

.5

یک گروه  RAIDکه دارای وضعیت  Errorاست را انتخاب کنید.

روی  Manageکلیک کنید .

as

اسکراب کردن RAID

na

pn

 . 6روی  Manageکلیک کنید و سپس  Recoverرا انتخاب کنید .گروه  RAIDشروع به بازسازی می کند.

اسکراب کردن  RAIDبه حفظ یکپارچگی داده ها در  NASکمک می کند  . QTSسکتورهایی از گروه  RAID 5یا

اسکراب شده را به صورت دستی یا به صورت زمانبندی اجرا کنید.

نکته

w

w
w

.q

RAID 6را اسکن می کند و به طور خودکار تالش می کند تا خطاها را شناسایی کند .شما می توانید RAID

QNAPتوصیه می کند که برای حفظ سالمت سیستم و جلوگیری از دست دادن اطالعات حداقل یک بار در ماه
 RAIDرا اسکراب کنید.

اسکراب کردن دستی  RAIDدر حال اجرا

80

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

هشدار
در هنگام اسکراب شده  RAIDسرعت خواندن  /نوشتن گروه  RAIDممکن است کاهش یابد.
.1
.2

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshotsبروید.
یک استخر ذخیره سازی یا یک حجم استاتیک را انتخاب کنید .تأیید کنید که  RAIDدارای وضعیت

.ir

 Readyاست.

as

.4

یک گروه  RAID 5یا  RAID 6را انتخاب کنید .

.5

روی Manageکلیک کنید و سپس  RAID Scrubbingرا انتخاب کنید.

na

pn

.3

روی  Manageکلیک کنید .

وضعیت گروه  RAIDبه  Scrubbingتغییر می کند .

.q

اسکراب کردن  RAIDدر حال اجرا به صورت زمانبندی

w
w

شما می توانید دوره اسکراب کردن  RAIDرا برای تمام گروه های  RAID 5و  RAID 6برنامه ریزی کنید.

w

هشدار

در طول اسکراب شدن  RAIDسرعت خواندن  /نوشتن گروه  RAIDممکن است کاهش یابد.
.1

.2

به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshotsبروید.

روی آیکن Global Settings

کلیک کنید تا پنجره  Global Settingsباز شود.

81

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

.3

 RAID Scrubbing Scheduleرا فعال کنید.

.4

نحوه اجرای اسکراب شدن داده ها را مشخص :
• روزانه
• هفتگی

زمانی که داده اسکراب می شوند را مشخص کنید

pn

نکته

as

.5

.ir

• ماهانه

 QNAPتوصیه می کند یک بازه زمانی که  NASدر حال استفاده نیست ( مانند ساعت های کاری یا تعطیالت آخر

.q

.6

روی  Applyکلیک کنید.

na

هفته) را مشخص کنید.

RAIDاجرا شد ،وضعیت گروه به  Scrubbingتغییر می کند .

w

w
w

اسکراب شدن داده ها براساس برنامه مشخص شده اجرا می شود .وقتی اسکراب شدن داده ها بر روی گروه های
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 Snapshotsیا تصاویر لحظه ای
 Snapshotsبا ثبت کردن وضعیت حجم های نازک و ضخیم و  LUNها در یک زمان خاص از اطالعات ذخیره شده
محافظت می کند .اگر داده ها به طور ناخواسته تغییر یا حذف شوند شما می توانید داده ها را به وضعیت قبلی
بازگردانید .حجم استاتیک منفرد و حجم وراثتی از  Snapshotsپشتیبانی نمی کند.

.ir

برای استفاده از  ، Snapshotsمدل  NASشما باید از  Snapshotsپشتیبانی کند و باید حداقل  1گیگابایت حافظه

as

داشته باشد .برای اطالعات بیشتر در مورد مدل های سازگار ،به  www.qnap.com/solution/snapshotsمراجعه
کنید.

گرفتن Snapshots

na

pn

ایجاد Snapshots

w
w

.2

.q

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.

حجم ضخیم ،حجم نازک یا  LUNمبتنی بر بلوک را انتخاب کنید .برای گرفتن  Snapshotاز یک LUN

مبتنی بر فایل ،حجمی که در آن ذخیره شده است را انتخاب کنید.

.4

 OKرا کلیک کنید تا پنجره  Take a Snapshotباز شود.

.5

یک نام را تعریف کنید.

.6

زمان نگهداری را مشخص کنید.

w

.3

 Snapshotرا کلیک کنید و سپس  Take a snapshotرا انتخاب کنید تا یک پیام تایید ظاهر شود.
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توضیحات

گزینه

تعداد روزها ،هفته ها یا ماهها را مشخص کنید  QTSبعد از این

( Keep Forذخیره برای)

دوره زمانی به طور خودکار  snapshotرا حذف می کند.

وقتی این گزینه انتخاب می شود QTS ،این  snapshotرا به
صورت نامحدود حفظ می کند ( حتی زمانی که فضای ذخیره

Keep this snapshot permanently

(ذخیره این  snapshotبه طور دائم)

سازی کم است).

.ir
as
pn
na
.q
w
w
w
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 .7اختیاری :توضیحاتی را شرح می دهد و به شما کمک میکند تا  snapshotرا شناسایی کنید.

.8

روی  OKکلیک کنید .یک پیام تایید ظاهر می شود.

.9

بر روی  OKکلیک کنید.

 QTSاین  snapshotرا می گیرد ،سپس  snapshotدر  Snapshot Managerظاهر می شود.

.ir

پیکربندی زمانبندی Snapshot

as

برای اینکه اطمینان حاصل شود که  Snapshotدر بازه های زمانی منظم ایجاد می شود زمانبندی  Snapshotر ا
پیکربندی کنید .شما می توان ید یک زمانبند جداگانه را برای هر حجم و  LUNتنظیم کنید.

pn

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید

.3

na

 .2یک حجم ضخیم ،حجم نازک یا  LUNرا انتخاب کنید .

روی  Snapshotکلیک کنید و سپس  Snapshot Managerرا انتخاب کنید .پنجره مدیریت Snapshot

.q

 Managerباز می شود.

.5

زمانبندی را فعال کنید.

.6

فرکانس Snapshotرا مشخص کنید .

.7

اختیاری :زمان نگهداری را مشخص کنید.

w

w
w

.4

روی  Snapshot Settingsکلیک کنید .پنجره  Snapshot Settingsباز می شود.

الف)  A Keep forرا انتخاب کنید .

ب) تعداد روزها ،هفته ها یا ماه ها را مشخص کنید  QTSبعد از این دوره زمانی  Snapshotرا حذف می کند.
اگر این گزینه انتخاب نشده باشد QTS ،این  snapshotرا به صورت نامحدود ذخیره می کند.
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.8

اختیاری Enable smart snapshots :را انتخاب کنید.

هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشد ،اگر داده ها بعد از آخرین  Snapshotی که گرفته شد تغییر داده شده
باشد  QTSیک  Snapshotمی گیرد .این کار باعث می شود تعداد  Snapshotکاهش پیدا کند و در فضای ذخیره
سازی صرفه جویی شود.
 .9اختیاری :توضیحاتی که به شما کمک می کند  snapshotرا شناسایی کنید را تعریف کنید.

.ir

 .10روی  OKکلیک کنید .یک پیام تایید ظاهر می شود.

as

 .11روی  OKکلیک کنید QTS .مطابق با زمانبندی مشخص شده  snapshotsمی گیرد.

pn

پیکربندی فضای  Snapshotتضمین شده

فضای  Snapshotتضمین شده یک فضای استخر ذخیره سازی است که برای ذخیره  Snapshotبکار برده می شود.

na

با فعال کردن این ویژگی  QTSهمیشه فضای کافی برای گرفتن  Snapshotهای جدید را دارد.

w
w

.q

فضای موجود برای ذخیره Snapshot

تنظیمات

فضای آزاد در استخر ذخیره سازی

( Disabledغیرفعال شده)

واحد فضای  snapshotتضمین شده پر می شود بعد فضای خالی استخر

( Enabledفعال شده)

w

ذخیره سازی پر می شود.

هنگامی که تمام فضای موجود برای  snapshotها پر شد snapshot ،QTS ،های قدیمی را حذف می کند تا فضا
برای  snapshotهای جدید خالی شود .اگر ایجاد فضای آزاد امکان پذیر نبود snapshot ،های جدید ایجاد نمی
شوند.
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 -1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Snapshotبروید.

-3

روی Guaranteed Snapshot Spaceکلیک کنید و سپس  Configureرا انتخاب کنید.

-4

 Actions > Set Snapshot Reservedرا انتخاب کنید.

-5

 Guaranteed Snapshot Spaceرا فعال کنید

.ir

-2

یک استخر ذخیره سازی را انتخاب کنید.

pn

as

 - 6یکی از روش های زیر را برای تعیین فضایی که برای  snapshotها رزرو می شود را انتخاب کنید.

گزینه

توضیحات

فرض  ٪20است

na

یک درصد از کل فضای استخر ذخیره سازی انتخاب می شود .مقدار پیش

Recommended

.q

یک مقدار ثابت از فضای استخر ذخیره سازی برحسب گیگابایت )(GB

Custom

(سفارشی)

w
w

تعیین می شود.

(پیشنهاد شده)

 -7روی  OKکلیک کنید .در صفحه  Snapshotو در بخش  Space Allocationفضای  Snapshotتضمین

w

شده نمایش داده می شود.

محدودیت های ذخیره سازی Snapshot
حداکثر تعداد  Snapshotهایی که در یک  NASمی تواند خیره شود توسط سری های  NASتعریف شده ،نوع
پردازنده و حافظه نصب شده تعیین می شود.

نوع پردازندهQNAP NAS
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شما می توانید با جستجو کردن یک استیکر در  NASیا با جستجو کردن مشخصات  NASموجود در سایت
 https://www.qnap.comنوع  CPUخود را مشخص کنید.
سازنده پردازنده

نوع پردازنده

اینتلAMD ،

x86

آزمایشگاه آناپورناRealtek ،

ARM

.ir

حداکثر تعداد  Snapshotها

هر دوره/ LUN

as

حداکثر تصاویر فوری در حداکثر  Snapshotsدر هر

NAS

حافظه نصب شده

NAS

pn

پشتیبانی نشده

< 1GB

همه

≥ 1 GB

16

32

32

64

همه

256

1024

پردازنده x86

64

256

64

256

na

پشتیبانی نشده

پشتیبانی نشده

≥ 2 GB

.q

≥ 4 GB

w
w

سری های X51/X51+
پردازنده ARM

w
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مدیریت Snapshot
بازیابی فایل ها و پوشه ها از یک Snapshot
با استفاده از  Snapshotها شما می توانید فایل های شخصی یا کل پوشه ها را به حالت قبلی بازگردانید .تعداد فا یل
ها و اندازه کلی فا یل روی مدت زمان بازسازی تاثیر می گذارد.

با استفاده از  snapshotتمام فایل ها و پوشه های روی یک حجم را بازگردانید .برای اطالعات بیشتر

as



.ir

نکته

قسمت بازیابی  snapshotیک حجم یا  LUNرا مطالعه بفرمایید

pn

 با فعال کردن  Enable File Station Snapshot Directory for administratorsشما می توانید فایل ها و
پوشه ها را از  snapshotهای موجود در  File Stationبازگردانید ،برای اطالعات بیشتر ،تنظیمات  Snapshotرا

na

ببینید.

.q

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید

w
w

 .2یک حجم ضخیم ،حجم نازک یا  LUNرا انتخاب کنید .این حجم یا  LUNباید حداقل شامل یک snapshot

باشد.
.3

روی  Snapshotکلیک کنید و سپس  Snapshot Managerرا انتخاب کنید .پنجره Snapshot Manager

w

باز می شود.

.4

یک  snapshotانتخاب کنید .

.5

فایل ها و پوشه هایی را که می خواهید ریستور کنید را انتخاب کنید .

.6

روی  Restoreکلیک کنید و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید .
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توضیحات

گزینه

هنگامی که این گزینه انتخاب شده باشدQTS ،فایل ها و پوشه ها را به مکان اصلی شان

Restore File

(بازیابی فایل)

باز می گرداند .

هشدار
با بازگردانی فایل ها در مکان اصلی شان ،تمام تغییراتی که بعد از گرفتن  snapshotدر

.ir

فایل ها ایجاد شده اند رونویسی می شود.

as

Restore File

هنگام انتخاب این گزینه ،شما باید یک مکان ذخی ره سازی برای فایل ها و پوشه های

pn

ریستور شده تعیین کنید .

to

(بازیابی فایل

شما می توانید فایل ها را در یک پوشه محلی یا از راه دور بازگردانید .اگر شما در حال

na

در)

بازگرداندن یک پوشه هستید ،می توانید آن را به عنوان یک پوشه اشتراکی جدید NAS

.q

ریستور کنید.
 .7روی  OKکلیک کنید.

w
w

 QTSفایل ها و پوشه ها را به محل مشخص شده باز می گرداند و سپس یک پیام را نمایش می دهد.

w

بازیابی  LUNیا حجم

شما می توانید تمام اطالعات مربوط به یک حجم یا  LUNرا به حالت قبلی بازگردانید .بازگرداندن حجم یا
 LUNنسبت به بازگرداندن پوشه ها و فایل های تکی به زمان بسیار کمتری نیاز دارد.

نکته
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برای گرفتن یک  snapshotاز یک پوشه تکی  ،یک پوشه اشتراکی  snapshotا یجاد کنید .پوشه های
اشتراکی  Snapshotحجم مخصوص به خود را دارند و می توانند سریع تر از حجم بزرگ که شامل چندین
پوشه هستند بازیابی شوند. .

 .1به مسیر  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبروید.
 .2یک حجم ضخیم ،حجم نازک یا  LUNرا انتخاب کنید.

.ir

حجم یا  LUNباید حداقل حاوی یک  snapshotباشد.

as

 .3بر روی  Snapshotکلیک کنید و سپس  Snapshot Managerرا انتخاب کنید تا پنجره Snapshot

pn

Managerباز شود.

 .4یک  Snapshotانتخاب کنید.

na

 Revert Volume Snapshot .5را کلیک کنید.

w
w

.q

هشدار

با بازیابی یک  ، snapshotتمام تغییراتی که پس از گرفتن  snapshotدر پوشه ها و فایل های یک حجم یا
 LUNانتخاب شده ایجاد شده اند رونویسی می شود.

w

یک پیام تایید ظاهر می شود.

 .6اختیاری Take a new snapshot before reverting :را انتخاب کنید.
 Local Revert .7را کلیک کنید.
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وضعیت حجم یا  LUNها به  Revertingتغییر داده می شود.تا زمانی که فرآیند کامل می شود QTS

دسترسی به حجم یا  LUNرا غیر فعال می کند.

بازگرداندن فایل ها و پوشه ها با استفاده از نسخه های قبلی ویندوز


شما با ید از ویندوز  ،7ویندوز  8یا ویندوز  10استفاده کنید.

.ir

 فایل های بازیابی شده باید در یک پوشه اشتراکی  NASذخیره شوند که بتوان در ویندوز به آن
دسترسی داشت.

as

 فایل ها باید در حجم ضخیم ،حجم نازک یا  LUNکه از  snapshotپشتیبانی می کند ،ذخیره شوند.

pn

حجم یا  LUNباید حداقل یک  snapshotداشته باشد.

 ، QTSاین  snapshotرا با قابلیت های نسخه های قبلی ادغام می کند ،که کاربران ویندوز را قادر می سازد

na

تا فایل ها و پوشه ها را از یک  snapshotدر  Windows File Explorerبازیابی کنند.

.q

 .1یک پوشه مشترک  NASرا در  Windows File Explorerباز کنید .

w
w

برای اطالعات بیشتر در مورد نگاشت یک پوشه مشترک ،به قسمت نگاشت یک پوشه اشتراکی در ویندوز
کامپیوتر مراجعه کنید.

w

 .2روی فایل یا پوشه کلیک راست کنید و  Properties > Previous Versionsرا انتخاب کنید.

یک لیست از نسخه های موجود ظاهر می شود .هر نسخه متناظر با یک  snapshotاین پوشه اشتراکی NAS
است.

 .3اختیاری :پیش نمایش فایل یا پوشه ای که با ید بازگردانده شود را ببینید.
الف) روی  Openکلیک کنید .فایل یا پوشه را باز کنید.
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ب) اطمینان حاصل کنید که نسخه فایل یا پوشه درست است.
 Restore .4را کلیک کنید .
 QTSفایل یا پوشه را به نسخه قبلی مشخص شده باز می گرداند .

تنظیمات عمومی

.ir

شما می توانید با کلیک کردن

که در گوشه چپ – باال پنجره  Storage & Snapshotsبه نظیمات

as

عمومی دسترسی پیدا کنید.

تنظیمات ذخیره سازی

pn
na

توضیح

وقتی که  NASدر حال استفاده است ،سطح اولویت را برای عملیات

تنظیمات
RAID Resync Priority

.q

 RAIDمشخص کنید:

• اسکراب کردن
• همگام سازی
شما می توانید یکی از اولویت های زیر را انتخاب کنید.

•  :Serviceوقتی این گزینه انتخاب شدQTS ،عملیات
RAIDرا با سرعت پایین تری انجام می دهد تا
عملکرد  NASرا حفظ کند.

•  :Defaultوقتی این گزینه انتخاب شدQTS ،عملیات

93

w

w
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• بازسازی
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RAIDرا با سرعت متوسط انجام می دهد .

•

 :Resync Firstوقتی این گزینه انتخاب شدQTS ،

عملیات  RAIDرا با سرعت باالتری انجام می دهد.
کاربران ممکن است کاهش عملکرد  NASرا متوجه
شوند.

.ir
مهم

as

هنگامی که  NASدر حالت بیکار ( )idleاست ،تمام عملیات RAID
در باالترین سرعت ممکن انجام می شود.

pn

با فعال کردن این گزینه به صورت دوره ای بد سکتورهای موجود در گروه های RAID Scrubbing Schedule

 RAID 5 , 6اسکن می ش ود و به طور خودکار برطرف می شوندو برای اطالعات

na

بیشتر قسمت اجرای اسکراب کردن  RAIDدر یک زمانبندی مراجعه کنید.

.q

با فعال کردن این گزینه به صورت دوره ای کارهای زیر در تمام حجم ها و SSD

ها انجام می شود:

Auto Reclaim and SSD
Trim
Schedule

w
w

•  : Auto Reclaimبا انتخاب این گزینه  QTSفضای ذخیره

سازی استفاده نشده را به استخر ذخیره سازی والد باز می

شده موجود در حجم نازک استخراج می شوند.
•  QTS : SSD Trimبلوک های داده حذف شده را پاک می کند
تا عملکرد خواندن و نوشتن  SSDرا حفظ کند.
به طور پیش فرض ،عملیات به صورت روزانه در ساعت  2:00بعد از ظهر برنامه

94

w

گرداند .فضای ذخیره سازی استفاده نشده از فایل های حذف

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

ریزی می شود .اگر در گروه های RAID 1 ، RAID 0یا  RAID 10باشدSSD ،

Trimفقط در درایوهای حالت جامد انجام می شود.

.ir
as

تنظیمات سالمت دیسک

pn

تنظیمات

توضیح

Activate Predictive

دیسک ارورهای  S.M.A.R.Tشناسایی شد،

na

با فعال کردن این گزینه به طور منظم سالمت دیسک نظارت می شود .اگر در

S.M.A.R.T. Migration

.q

 QTSیک هشدار را نمایش می دهد و سپس داده ها را از دیسک معی وب به یک

w
w

دیسک سالم دیگر انتقال می دهد .پس از اینکه عملیات انتقال کامل شد ،دیسک

سالم به جای د یسک معی وب استفاده می شود .این فرایند سریعتر و ایمن تر از
انتظار برای یک یک دیسک خراب و سپس شروع بازسازی کاما  RAIDاست.

w

. QTSبه صورت دوره ای ارورهای  S.M.A.R.T.را بررسی خواهد کرد .شما می

Disk S.M.A.R.T. polling
time

توانید فرکانس را برحسب دقیقه یا ساعت مشخص کنید
با فعال کردن این گزینه دمای دیسک نظارت می شود .وقتی که دمای دیسک به
یک مقدار مشخص شده می رسد  QTSیک پیغام هشدار را نمایش می دهد.

95

)(minutes
Disk Temperature Alarm

پش
مرکز تیبانی انفورماتیک اریان

راهنمای نصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه QNAP

شما می توانید هشدارهای جداگانه ای را برای درایوهای هارد د یسک و درایوهای
حالت جامد تنظیم کنید.

با انتخاب این گزینه شما می توانید مشخص کنید که در چه مدت زمانی

TLER/ERC

timer
)(seconds

پرچم های  QTSپاسخگو نیست .

هنگامی که یک خطای خواندن یا نوشتن رخ می دهددیسک به طور

.ir

موقت پاسخ نمی دهد و سعی می کند آن را حل کند QTS .این عدم
پاسخگو یی را به عنوان خرابی دیسک تفسیر کند و به طور خودکار

as

شروع به بازسازی دیسک های موجود در گروه  RAIDمی کند .فعال

pn

کردن این ویژگی تضمین می کند که یک دیسک زمان کافی برای
بازیابی خطای خواندن یا نوشتن را دارد.

na

نکته

.q

بسته به سازنده  ،این تنظیم معموال به عنوان کنترل بازیابی خطا

) ،(ERCبازیابی خطا با محدودیت زمانی ) (TLERیا محدودیت زمانی

w
w

تکمیل دستور) (CCTLشناخته می شود.

تنظیمات عکس فوری

w

شرح

تنظیمات

زمانی که فضای ذخیره سازی برای  snapshotها ( فضای استخر ذخیره سازی و

Smart snapshot space
management

فضای  snapshotتضمین شده)کمتر از  32گیگابایت می شود با فعال کردن این
گزینه قدیمی ترین  snapshotها پاک می شوند QTS .آخرین  snapshotگرفته
شده یا  snapshotهایی که به ( kept permanentlyذخیره برای همیشه) تنظیم
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شده است را حذف می کند .اگر  QTSقادر به ایجاد فضای خالی  32گیگابای ت
نباشد ،هیچ  snapshotجدیدی گرفته نمی شود.
Enable File Station

با فعال کردن این گزینه  snapshotهای موجود در پوشه به  File Stationمتصل

Snapshot

می شود .شما می توانید فایل ها و پوشه ها را از دایرکتوری  snapshotبازیابی

Directory for

کنید و این کار با پکی و پیست کردن آنها داخل پوشه اشتراکی  NASانجام می

administrators

.ir

شود.

با فعال شدن این گزینه پوشه فقط خواندنی در سطح ریشه هر پوشه اشتراکی

Make snapshot directory

as

)(@Recently-Snapshot

محتوای مورد نظرشان را جستجو کنند و نسخه های قبلی فایل ها را با استفاده

root

pn

نمایش داده می شود .ایجاد پوشه قابل مشاهده به کاربران اجازه می دهد تا

visible in shared folder

از کپی پیست کردن بازیابی کنند.

na

این گزینه رفتار پیش فرض  QTSرا بعد از به حداکثر رسیدن تعداد snapshot

.q

ها برای هر حجم LUN ،یا  NASرا مشخص می کند .شما می توانید قدیمی

When the number of
snapshots reaches
maximum

w
w

ترین  snapshotموجود را برای رونویسی انتخاب کنید و یا گرفتن  snapshotرا
متوقف کنید .حداکثر تعداد  snapshotها به مدل  NASشما بستگی دارد .برای
اطالعات بیشتر محدودیت ذخیره سازی  snapshotرا مطالعه بفرمایید.

w

با فعال کردن این گزینه شما می توانید از منطقه زمانی  GMT + 0را در نام Use timezone GMT+0 for
all

فایلهای  snapshotجد ید فعال کنید .این نحوه نامگذاری فا یل می تواند مدیریت
 snapshotرا ساده کند مخصوصا وقتی که با  snapshotدستگاه های  NASی
کار می کنید که در مناطق زمانی مختلفی هستند.
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این تنظیم فقط برای  snapshotهای جد ید اعمال میشود snapshot .های فعلی
تغییر نام داده نمی شوند.
با فعال کردن این گزینه فایل های مخفی در  Snapshot Managerنمایش داده

Show hidden files in
Snapshot Manager

می شود .این تنظیمات بر روی فایل های موجود در دایرکتوری Snapshot File

 Stationتاثیری ندارد.

.ir
as
pn
na
.q
w
w
w
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امتیاز
کاربران
انواع کاربر زیر پشتیبانی می شوند:

.ir

نوع کاربر

توضیح

•

as

•

حساب های کاربری ایجاد شده در & Storage

حساب های کاربری ایجاد شده در  QTSبا Storage

کاربر محلی

& Snapshotsهمگام سازی می شوند .

pn

na

Snapshotsبا  QTSهمگام سازی می شوند.

• هر دو  QTSو  Storage & Snapshotsاطالعات

.q

حساب کاربری را ذخیره می کنند .

w
w

•  Storage & Snapshotsکاربران را تأیید می کند و
امتیازات ترافی کی را اعطا می کند.

 Storage & Snapshotsهمگام می شوند .

•  Storage & Snapshotsکاربران را تایید می کند و
امتیازات ترافیکی را اعطا می کند.
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w

• حساب های کاربری ایجاد شده در یک کنترلر دامنه با

کاربر دامنه
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.ir

ایجاد یک کاربر محلی

as

 .1به مسیر  Control Panel > Privilege > Usersبروید تا صفحه  Usersظاهر شوذ.

 .3اطالعات زیر را مشخص کنید:
توضیح

na

pn

 .2روی  Createکلیک کنید و بعد  Create a Userرا انتخاب کنید تا پنجره  Create a Userباز شود.

.q

Username

نام کاربری خود را که شامل  1تا  32کاراکتر از گروه

w
w

های زیر است را مشخص کنید:
•

w

حروف  Aتا  a ،Zتا z

• اعداد  0تا 9
•

فیلد

کاراکترهای ویژه }{~!$&()-_.
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Password

یک پسورد مشخص کنید که حاوی  1تا  64کاراکتر
اسکی است.

)Phone number (optional

این اطالعات توسط  QTSاستفاده نمی شود و برای

.ir

ارجاع شماست.

)Email (optional

as

وقتی که پسورد حساب کاربری منقضی می شود QTS

یک نوتیفیکیشن به این آدرس ایمیل ارسال می کند.

pn

توجه

na

•

 :SMTP Serverبه مسیر > Control Panel

 System > Securityبروید.
• اگر  SMTP Serverو Password Change

w

w
w

•

 :Change Passwordبه مسیر Panel > Control

.q

 System > Notification > E-mailبروید.

پیکربندی نشده باشد  QTSاین اطالعات را
استفاده نمی کند.
• برای اطالعات بیشتر راهنمای کاربر  QTSرا
مشاهده کنید.

Send a notification mail to the newly created

وقتی این گزینه انتخاب شده باشد  QTSیک پیغام به
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)user (optional

آدرس ایمیلی که مشخص کرده اید ارسال می کند و
حاوی اطالعات زیر است.
• نام کاربری و پسورد

.ir

•

آدرس های  URLبرای اتصال به NAS

as
pn

ج) اختیاری Create a User Group :را انتخاب کنید .برای اطالعات بیشتر ایجاد یک گروه کاربری را مشاهده
کنید.

na

 . 5اختیاری  :مجوزهای پوشه اشتراکی را برای کاربر تعریف کنید.

.q

الف) روی  Editکه زیر  Shared Folder Permissionاست کلیک کنید.

w
w

ب) عملیاتی که کاربر می تواند در پوشه های اشتراکی انجام دهد را مشخص کنید .برای اطالعات بیشتر قسمت
ویرایش ویژگی های پوشه اشتراکی را مشاهده بفرمایید.

w

توضیح

مجوز

این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی

 ( ROفقط خواندنی)

را بخواند اما نمی تواند در آن بنویسد.
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(RWخواندن /نوشتنی)

این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی
را بخواند و بنویسد.

Deny

این کاربر نمی تواند در فایل های موجود در پوشه

اختیاری  :برنامه هایی که کاربر می تواند به آن دسترسی داشته باشد را مشخص کنید.

pn

.7

as

.ir

اشتراکی بخواند و بنویسد.

الف) روی  Editکه زیر  Edit Application Privilegeاست کلیک کنید.

na

ب) برنامه هایی که کاربر می تواند استفاده کند را انتخاب کنید.

.q
w
w

نکته

 QNAPپیشنهاد می کند که به برنامه ها و سرویس های شبکه ای که کاربر نیاز ندارد دسترسی ندهید.

w

 Create .7را کلیک کنید QTS .اکانت کاربر را ایجاد می کند و بعد آن را به صفحه  Usersاضافه می کند.

تنظیمات اکانت کاربری
103

راهنمای کار با QTS 4.3.4

مدیران می توانند تنظیمات اکانت کاربری را پیکربندی کنند.

.ir
as
pn
Old Password

(تغییر پسورد)

Password

w

کاراکتر اسکی باشد.
این پسورد باید با پسورد قبلی تطابق

w
w

در دسترس است.
این پسورد باید شامل  1تا 64

Change password

1

.q

این فیلد تنها برای اکانت های ادمین

na

توضیح

فیلد/گزینه

عملیات

ردیف

Verify Password

داشته باشد.
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وقتی این گزینه انتخاب شده باشد

Show Password

 QTSپسورد تعری شده را نمایش
می دهد.

.ir

وقتی پسورد اکانت منقضی می شود

)Email (optional

Edit Account Profile

2

(ویرایش پروفایل اکانت)

 QTSیک نوتیفیکیشن به این آدرس

as

ایمیل ارسال می کند .شما باید

تنظیمات زیر را پیکربندی کنید:

pn

•  :SMTP Serverبه مسیر

 Notification > E-mailبروید.

.q

•  :Change Passwordبه مسیر

na

> System > Control Panel

Panel > System > Control

w
w

 Securityبروید.
اگر  SMTP Serverو Change

w

 Passwordپیکربندی نشده باشد
 QTSاین اطالعات را استفاده نمی
کند .برای اطالعات بیشتر راهنمای
کاربر  QTSرا مشاهده کنید.
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Phone number

این اطالعات توسط  QTSاستفاده

)(optional

نمی شود و برای ارجاع شما است.
Description

این اطالعات توسط  QTSاستفاده

)(optional

.ir

نمی شود و برای ارجاع شما است.

as

وقتی این گزینه فعال می شود QTS

Disallow the user to
change password

اجازه نمی دهد که کاربر پسوردش را

pn

تغییر دهد.

اکانت یا اطالعات مشخص شده می

Quota

 QTSمیزان اطالعاتی که هر کاربر

w

می تواند در  NASخیره کند را

w
w

وقتی این گزینه انتخاب می شود

.q

تواند بالفاصله غیرفعال شود.

na

وقتی این گزینه انتخاب می شود

Disable this account

محدود می کند .برای فعال شدن این
ویژگی به مسیر > Main Menu
Panel > Privilege > Control

 Quotaبروید.
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N/A

گروه های کاربری همراه با مجوزهای
پوشه اشتراکی سطح کاربری ،این

Edit User Group

3

(ویرایش گروه کاربری)

گزینه تعیین می کند که کاربر به
چه اجزایی از پوشه اشتراکی

.ir

دسترسی داشته باشند QTS .به طور

as

پیش فرض دو گروه کاربری دارد.

 (Administratorsمدیران ) :کاربران

pn

در گروه می توانند تنظیمات را پیکر

برنامه ها را نصب کنند.

na

بندی کنند ،کاربران را ایجاد کنند و

.q

(Everyoneهر کسی) :کاربران

فایل ها را مشاهده و ویرایش کنند
یک پوشه اشتراکی می توانئ یکی از

N/A

w

w
w

موجود در این گروه تنها می توانند

Edit Shared Folder
Permission

مجوزهای دسترسی زیر را داشته

(ویرایش مجوز پوشه

باشد:

اشتراکی)
 ( ROفقط خواندنی) :این کاربر می
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تواند فایل های موجود در پوشه
اشتراکی را بخواند اما نمی تواند
بنویسد.

.ir

 ( RWخواندن/نوشتن)  :این کاربر
می تواند فایل های موجود در پوشه

as

اشتراکی را بخواند و بنویسد.

pn

 : Denyکاربر نمی تواند فایل های

موجود در پوشه اشتراکی را بخواند و

w
w

.q

مهم:

na

بنویسد.

مجوزهای سطح گروه ممکن است
مجوزهای سطح کاربری را نادیده

w

بگیرد .برای اطالعات بیشتر قسمت
تداخل مجوزهای پوشه اشتراکی را
مطالعه بفرمایید.
این دکمه برای اکانت های ادمین در

N/A

Edit Application
Privilege

دسترس نیست چونکه آنها به تمام
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(ویرایش امتیاز برنامه)

برنامه ها دسترسی دارند.

نکته

.ir

 QNAPتوصیه می کند که اجازه
دسترسی به برنامه ها و سرویس

as

های شبکه ای که کاربر نیاز ندارد را

na

pn

ندهید.

.q
w
w

گروه های کاربری

مدیران می توانند گروه های کاربری را ایجاد کنند تا بتوانند مجوزهای چند کاربر را مدیریت کنند.

w

ایجاد یک گروه کاربری

 .1به مسیر  Control Panel > Privilege > User Groupsبروید تا پنجره  User Groupsباز شود.
 Create .2را کلیک کنید تا پنجره  Create a User Groupباز شود.

109

راهنمای کار با QTS 4.3.4

 .3اطالعات زیر را مشخص کنید:
•  ( User group nameنا گروه کاربری) :این نام باید حاوی  1تا  128کاراکتر باشد و می تواند
شامل کاراکترهای '  ` * @ = + [ ] \ | ; : " , < > / ? %و فاصله باشد.

as

.ir

• ( Descriptionتوضیحات)  :توضیحات باید شامل  1تا  128کاراکتر اسکی باشد.

 .4اختیاری :کاربران را به گروه کاربری اضافه کنید.

ب) یک یا چند کاربر را انتخاب کنید.

na

pn

الف) روی  Editکه زیر  Assign users to this groupاست کلیک کنید.

 . 5اختیاری :مجوزهای پوشه اشتراکی را ویرایش کنید .یک پوشه اشتراکی می تواند یکی از مجوزهای دسترسی

.q

زیر را داشته باشد.

w
w

•  ( ROفقط خواندنی) :این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را بخواند اما نمی
تواند بنویسد.

w

•  ( RWخو اندن/نوشتن)  :این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را بخواند و
بنویسد.
•  : Denyکاربر نمی تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را بخواند و بنویسد.
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مهم
مجوزه های سطح گروه می تواند مجوزهای سطح کاربری را نادیده بگیرید برای اطالعات بیشتر به قسمت

.ir

تد اخل در مجوزهای پوشه اشتراکی مراجعه کنید.

as

 Create .6را کلیک کنید Storage & Snapshots .این گروه کاربری را ایجاد می کند و بعد آن را به صفحه
 User Groupsاضافه می کند.

ایجاد یک پوشه اشتراکی

na

pn

پوشه های اشتراکی

.q

 .1به مسیر  Control Panel > Privilege > Shared Folders > Shared Folderبروید تا پنجره Shared

w
w

 Folderباز شود.

 .2روی  Createکلیک کنید و بعد  Shared Folderرا انتخاب کنید .با این کار پنجره Create A Shared

w

 Folderباز می شود.
 .3اطالعات زیر را مشخص کنید:
فیلد

توضیح
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Folder Name

یک نام پوشه که شامل  1تا  64کاراکتر است را
مشخص کنید .این نام نباید شامل موارد زیر باشد:
•

شروع با فاصله یا __sn

•

as

.ir

• فاصله های متوالی

کاراکترهای ] [ ; > < ? * | + = / \ :
'`%

pn

تعریف یک توضیح که شامل  1تا  128کاراکتر اسکس

na

است.

)Comment (optional

ایجاد می شود.

w
w

.q

مشخص کردن یک جچم که پوشه اشتراکی در آن

Disk Volume

Path

شما باید یک مسیر را مشخص کنید و یا اینکه اجازه
دهید سیستم عامل به طور خودکار یک مسیر را ایجاد

w

کند.

 .4اختیاری :مجوزهای دسترسی کاربر را پیکربندی کنید.
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الف) روی  Editکه زیر  Configure access privileges for usersاست کلیک کنید.
ب) مجوزهای دسترسی کاربران را مشخص کنید.

کاربران این گروه می توانند تنظیمات را

( Administratorsمدیران)

as

.ir

توضیح

گروه کاربری

پیکربندی کنند ،کاربران را ایجاد نند و برنامه ها

pn

را نصب کنند.

کاربران این گروه می توانند تنها به فایل ها

( Everyoneهرکسی)

na

دسترسی داشته باشند .این گروه شامل تمام

اکانت های کاربران محلی است و می تواند برای

w
w

.q

تعیین مجوزهای پوشه اشتراکی برای تمام اکانت
های کاربران محلی استفاده شود.

w

 .5اختیاری رمزگذاری پوشه را فعال کنید.
الف) روی  Editکه زیر  Folder Encryptionاست کلیک کنید.
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ب)  Encryptionرا انتخاب کنید .پوشه رمزگذاری از پوشه های شما در مقابل دسترسی غیرمجاز به اطالعات
شما هنگام سرقت فیزیکی هارد محافظت می کند.
ج) اطالعات زیر را مشخص کنید:

.ir

فیلد/گزینه

توضیح

as

Input Password

یک پسورد که شامل  8تا  32کاراکتر است را مشخص

pn

کنید شما نباید از کاراکترهای \= “:استفاده کنید.

این پسورد باید با پسورد فیلد قبلی مطابقت داشته

na

باشد.

Verify Password

Save encryption key

.q

وقتی این گزینه فعال باشد QTS ،به طور خودکار قفل

w
w

پوشه اشتراکی را بعد از ریستارت  NASباز می کند.
اما وقتی غیرفعال باشد ادمین باید مراحل زیر را انجام
دهد:

w

الف) ریستارت کردن NAS

ب) به مسیر Control Panel > Privilege > Shared

 Folders > Shared Folderبرود.
ج) روی آیکن آنالک کلیک کنید.
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هشدار
اگر شما پسورد رمزگذاری خود را گم کنید به اطالعات

pn

as

.ir

خود دسترسی نخواهید داشت.

 . 6اختیاری :تنظیمات پیشرفته زیر را انجام دهید:

na

توضیح

گزینه

.q

Guest Access Right

سطح مجوز را برای کاربران فاقد اکانت  NASانتخاب

w
w

کنید

Media Folder

انتخاب این گزینه اجازه می دهد تا برنامه های رسانه

w

ای این پوشه را برای فایل های رسانه ای اسکن کند.

Hide Network Drives

با انتخاب این گزینه پوشه در شبکه های ویندوزی
مخفی می شود .اما کاربرانی که مسیر را می دانند
هنوز می توانند به پوشه دسترسی داشته باشند.
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)Lock File (Oplocks

 OPlocksیک مکانیزم قفل گاری فایل ویندوز است
که کنترل دسترسی و کش کردن را ساده می کند تا
عملکرد بهبود پیدا کند .این قابلیت به صورت پیش
فرض فعال است و تنها باید در شبکه هایی که کاربران

غیرفعال شود.

as

.ir

به طور همزمان به فایل های مشابه دسترسی دارند

SMB Encryption

این گزینه تنها وقتی  SMB3فعال است در دسترس

pn

است .با انتخاب این گزینه تما ارتباطات شبکه ای

na

مایکروسافت روی پروتکل  SMB3رمزگذاری می شود.

Enable Network Recycle Bin

با انتخاب این گزینه یک سطل بازیافت برای این پوشه

.q

اشتراکی ایجاد می شود.

w
w

Restrict the access of Recycle Bin to

این گزینه تنها وقتی گزینه Enable Network

administrators only for now

 Recycle Binانتخاب شده باشد در دسترس است .با

w

انتخاب این گزینه کاربران غیر  -ادمین از پاک کردن و
بازیابی فایل ها از سطل بازیافت منع می شوند.

Enable sync on this shared folder

با انتخاب این گزینه کاربر می تواند این پوشه اشتراکی
را را با  Qsyncاستفاده کند.
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 Create .7را کلیک کنید.
 QTSپوشه اشتراکی را ایجاد می کند و بعد آن را به صفحه  Shared Foldersاضافه می کند.

.ir

ویرایش ویژگی های فایل به اشتراک گذاشته شده

as

.1به مسیر  Main Menu > Control Panel > Privilege > Shared Folders > Shared Folderبروید.

pn

 Action > Edit Properties .2را انتخاب کنید تا پنجرهی  Edit Propertiesظاهر شود.

na

.3تنظیمات زیر را پیکر بندی کنید.

.q

گزینه

توضیح

است را مشخص کنید .این اطالعات برای ارجاع

w

شماست و توسط  QTSاستفاده نمیشود.

w
w

یک کامنت را که حاوی  1تا  128کارکتر اسکی

Comment

Hide Network Drives

با انتخاب این گزینه  ،پوشه در شبکه های
ویندوز مخفی می شوند .کاربرانی که مسیر را
می دانند هنوز میتوانند به پوشه دسترسی پیدا
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کنند.
)Lock File (Oplocks

قفل آپورتونیستی ( )Oplocksمکانیسم قفل
فایل ویندوز است که ذخیره و کنترل دسترسی

.ir

را به بهبود عملکرد تسهیل می بخشد .این ویژگی
به طور پیش فرض فعال است و فقط باید در

as

شبکه ها غیر فعال شود .جایی که چندین کاربر
به طور هم زمان به فایل های مشابه دسترسی

na

pn

دارند.

SMB Encryption

این گزینه تنها زمانی که  SMB3فعال باشد در

دسترس است .انتخاب این گزینه تمام ارتباطات

.q

شبکه مایکروسافت را در پروتکل SMB3

w
w

رمزگذاری میکند.

Enable Network Recycling Bin

انتخاب این گزینه برای پوشهی به اشتراک

این گزینه تنها زمانی که Enable Network

w

گذاشته شده یک سطل بازیافت ایجاد میکند.

Restrict the access of Recycle Bin to
administrators only for now

 Recycle Binانتخاب شده باشد در دسترس
است.

118

راهنمای کار با QTS 4.3.4

با انتخاب این گزینه کاربران – غیر ادمین از

Enable write-only access on FTP
connection

مشاهده و دانلود محتوای این پوشه با اتصال
 FTPمنع می شوند.
Encrypt this folder

.ir

با انتخاب این گزینه رمزگذاری پوشه فعال می
شود که محتوای پوشه را در مقابل دسترسی

as

غیرمجاز به اطالعات ( وقتی که هارد به طور
فیزیکی به سرقت می رود) را محافظت می کند

pn

انتخاب این گزینه به شما این اجازه را می دهد

Enable sync on this shared folder

na

که این پوشه اشتراکی را با  Qsyncاستفاده
کنید.

.q
w
w

بر روی  okکلیک کنید.

w

تداخل در مجوزهای فایل اشتراکی

وقتی یک کاربر مجوزهای مختلفی را برای یک پوشه اشتراکی مشخص می کند QTS ،از سلسه مراتب زیر برای
حل تداخل استفاده می کند:
 )1بدون دسترسی ()Deny
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 )2خواندن/نوشتنی ()RW
 )3فقط خواندنی ()RO
مجوز واقعی

مجوز کاربر

مجوز گروه کاربری

.ir

 )1خواندن/نوشتن ()RW

فقط خواندن ()RO

as

 )1خواندن/نوشتن ()RW

فقط خواندن ()RO

pn

بدون دسترسی

 )1خواندن/نوشتن ()RW
فقط خواندن ()RO

گروه کاربر :1بدون دسترسی

na

گروه کاربر :2خواندن/نوشتن

w
w

.q

گروه کاربر :3فقط خواندن

نگاشت درایو

w

نکاشت یک پوشهی اشتراکی در یک کامپیوتر دارای سیستم عامل ویندوز

نگاشت یک پوشهی اشتراکی  NASبه عنوان یک درایو شبکه به شما اجازه ی دسترسی و مدیریت آسان فایل
های موجود در ویندوز کامپیوتر را میدهد.

 NAS .1را روشن کنید.
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 NAS .2را به شبکه محلی خود وصل کنید.
 Qfinder Pro .3را روی یک ویندوز کامپیوتر که به یک شبکه محلی مشابه متصل است نصب کنید.

نکته

.ir

 Qfinder Proیک ابزار دسکتاب است که شما را قادر می سازد تا دستگاهای  QNAP NASرا در شبکه محلی

as

خود مکان یابی و به آنها دسترسی داشته باشید.

برای دانلود ، Qfinder Proبه  https://www.qnap.com/utilitiesبروید.

pn

 Qfinder Pro .4را باز کنید.

Qfinder Proتمام دستگاه های  QNAP NASرا در شبکه محلی شما نشان می دهد.

na
.q
w
w
w
NAS .5را انتخاب کنید ،سپس به  Tools> Map Network Driveبروید.
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.ir
as

 . 6یک پوشه اشتراکی انتخاب کنید و سپس روی  Map Network Driveکلیک کنید .

pn
na
.q
w

w
w

 .7نام کاربری و رمز عبور  QTSخود را مشخص کنید.
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 .8نام درایورا مشخص کنید.

.ir
as
pn
na

 .9بر روی  Finishکلیک کنید.

w
w

نصب یک پوشه اشتراکی روی کامپیوتر مک

.q

پوشهی اشتراکی به عنوان درایو شبکه مپ می شود و با استفاده از ویندوز اکسپلورر قابل دسترسی است.

با ، Qfinder Proمی توانید تمام دستگاه های  QNAP NASموجود در شبکه خود را پیدا کنید .نگاشت یک
پوشهی اشتراکی  NASبه عنوان یک درایو شبکه به شما اجازه دسترسی سریع و مدیریت فایلهای دستگاه مک را

w

می دهد .

NAS .1را روشن کنید
NAS .2را به شبکه محلی خود وصل کنید .

Qfinder Pro .3را روی کامپیوتر مک که به یک شبکه محلی مشابه متصل است نصب کنید.
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نکته
 Qfinder Proیک ابزار دسکتاب است که شما را قادر می سازد تا دستگاهای  QNAP NASرا در شبکه محلی
خود مکان یابی و به آنها دسترسی داشته باشید.

.ir

برای دانلود  ،Qfinder Proبه  https://www.qnap.com/utilitiesبروید .

as

Qfinder Pro .4را باز کنید .

Qfinder Proتمام دستگاه های QNAP NASرا در شبکه محلی شما نشان می دهد.

pn

NAS .5را انتخاب کرده و سپس روی  Network Drivesکلیک کنید.

na
.q
w
w
w

 . 6نام کاربری و رمز عبور  QTSخود را مشخص کنید و سپس روی Okکلیک کنید.
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پنجره Mount Network Drivesباز می شود.
 Add mounted folders to "Favorites" in Finder .7ر ا انتخاب کنید و سپس روی OKکلیک کنید.

.ir
as
pn

 .8روی Yesکلیک کنید.

na

یک پیام تایید ظاهر می شود.

.q
w
w
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w

 .9نام کاربری و رمز عبور مک خود را مشخص کنید و سپس روی OKکلیک کنید.
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 . 10پوشه اشتراکی را انتخاب کنید و سپس روی OKکلیک کنید.

.ir
as

پوشه اشتراکی به عنوان یک درایو شبکه مپ می شود و می تواند استفاده از  Qfinderرا قابل دسترس کند .

بررسی اجمالی
دربارهFile Station

na

pn

File Station

.q

File Stationیک برنامه مدیریت فایل  QTSاست که به شما امکان دسترسی به فایل های NASتان را می دهد .

w
w

شما به سرعت می توانید فایل ها را پیدا کرده ،فایل ها و مجوز فولدرها را مدیریت کنید ،فایل های رسانه ای را
پخش کنید ،و فایل ها و پوشه ها را به اشتراک بگذارید .

فرمت فایل

رده

•BMP

عکس

• JPG
• JPE
• PNG
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w

فرمت های فایل پشتیبانی شده
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• TGA
• GIF

•MP3

موسیقی

• FLAC
• OGG
• WAV

.ir

• AIF

• AIFF

as

• AVI

فیلم

• MP4

جزئیات

na

pn

نیاز های سیستم

رده

.q

 مایکروسافت اینترنت اکسپلورر  9یا باالتر

( Web browserمرورگر وب)

w
w

 موزیال فایرفاکس  3.6یا باالتر

w

 اپل سافاری  5یا باالتر
 گوگل کروم

( Java programبرنامه جاوا)

محیط اجرای جاوا ( 7 )JREیا باالتر
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( Flash playerفلش پلیر)

ادوب فلش پلیر  9یا باالتر

بخش های رابط کاربری

.ir

پنل چپ

as
pn
na
.q
w
w
w
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توضیح

عنصر UI

برچسب

تمام پوشه های موجود در حجم ،از

Volume

1

جمله فولدر های اشتراکی را نمایش

.ir

می دهد .پوشه هایی که به طور
پیش فرض به اشتراک گذاشته

as

شده اند به مدل  NASخیلی

پوشه های بوک مارک شده را

Share link management

تازه وارد به اشتتراک گذاشته شده

3

w

است را نمایش می دهد .مدیران

w
w

لینک فایل های  NASکه با کاربر

Favorites

2

.q

نمایش می دهد.

na

pn

وابسته هستند

لینک هایی را که توسط کلیه
کاربران  NASبه اشتراک گذاشته
شده است را میبینند.
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Share with me

فایل ها و پوشه هایی که کاربران

4

دیگر با یک کاربر تازه وارد به
اشتراک می گذارند را نمایش می

as

.ir

دهد

فایل ها و پوشه های پاک شده را

Recycle Bin

5

pn

نمایش می دهد.

na
.q
پوشه

توضیح

w

w
w

بسته به تنظیمات شما ،پوشه های زیر ممکن است در فهرست ظاهر شوند.

Snapshot

 Snapshotذخیره شده در حجم های فعال را نمایش
می دهد
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Local folders

فولدرهای های محلی را بر روی یک کامپیوتر ویندوز
نمایش می دهد .

مهم

.ir

برای مشاهده پوشه های محلی از  ، File Stationابتدا

as

باید Java Runtime Environmentرا نصب کنید .

pn

فایل ها ،فولدرها و فولدرهای گروهی را از Qsync

na

نمایش می دهد .

Qsync

.q
w
w

نوار منو

w
131

راهنمای کار با QTS 4.3.4

توضیح
جستجوی فایل ها توسط نام فایل

آیتم

برچسب

Search

1

.ir

یا نوع فایل یا استفاده از جستجوی

as

پیشرفته

pn

استریم و پخش فیلم ها ،عکس ها،

Network Media Player

2

موسیقی ها در دستگاه های سازگار

شما

na

با مکان های مختلف شبکه خانگی

.q
فیلتر فایل ها براساس محدودیت

Smart File Filter

4

w

های خاص

ویرایش تنظیمات یا مشاهده

w
w

رفرش کردن صفحه فعلی

Refresh

3

More Settings

قسمت  Helpیا اطالعات برنامه
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انتخاب حالت جستجو
یک فولدر ،فولدر اشتراکی ،فولدر

Browsing Mode

6

Create folder

7

.ir

اشتراکی تصویر لحظه ای را ایجاد

as

کنید ،یا فضایی را با یک کاربر دیگر
 NASبه اشتراک بگذارید.

pn

فایل ها و پوشه های انتخاب شده را

نکته

na

کپی کنید.

Copy

.q

این دکمه تنها زمانی ظاهر می شود

باشد .
Upload

w

w
w

که یک فایل یا پوشه انتخاب شده

فایل ها یا پوشه ها را در پوشه

8

9

اشتراکی انتخاب شده آپلود کنید .

کار های مختلف انجام دهید .

More Action

لیست عملیات موجود پس از
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انتخاب یک فایل یا پوشه تغییر می
کند.
Share

فایل ها و فولدر های انتخاب شده

11

.ir

را به اشتراک بگذارید.

as

نکته

این دکمه تنها زمانی ظاهر می شود

باشد .

Snapshot Managerرا باز کنید و

Snapshot

Remote Mount

w
w

Managerرا مشاهده کنید.

13

w

از یک رابط کاری ،فایل ها را در

12

.q

آموزش سریع Snapshot

na

pn

که یک فایل یا پوشه انتخاب شده

دستگاه های محلی ،دستگاه های
اکسترنال ،سرویس های ابر،
و دستگاه های از راه دور مدیریت
کنید.
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پوشه فعلی را به لیست پوشه های

Add to Favorites

14

مورد عالقه خود اضافه کنید .

.ir

تنظیمات

as

ویرایش تنظیمات عمومی

)1به  More settings > Settingsبروید تا پنجره  Optionsظاهر می شود.

pn

 )2در  ، Generalموارد زیر را در صورت نیاز تغییر دهید.

na

توضیح

گزینه

Show files and folders of my PC

محلی و فولدر های روی کامپیوتر را نمایش می دهد .

این ویژگی تنها از رایانه های ویندوز پشتیبانی می کند
و نیاز به نصب Java Runtime

w

Environmentدارد.

w
w

.q

وقتی این گزینه فعال است File Station ،فایل های

Show hidden files on NAS

وقتی این گزینه فعال است File Station ،فایل های
محلی و فولدر ها را با ویژگی مخفی شدن نمایش
میدهد.
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Allow all users to create shared links

وقتی این گزینه فعال است File Station ،به تمام
کاربران اجازه می دهد

.ir

با استفاده از لینک های اشتراکی فایل های NASرا به

as

اشتراک بگذارند.

Support multimedia playback and thumbnail

pn

وقتی این گزینه فعال است File Station ،اجازه

display

پیش نمایش تصاویر کوچک از

na

فایل های چندرسانه ای را می دهد

Always display the 360º panoramic view

.q

وقتی این گزینه فعال است File Station ،به طور

button on the viewer

دائمی دکمه نمایش پانوراما  360درجه را نمایش

w
w

میدهد و اجازه می دهد تا کاربران
به صورت دستی بین پانوراما و

w

حالت های عمومی تغییر حالت دهند .

)Show Network Recycle Bin(s

وقتی این گزینه فعال است File Station ،پوشه
 @Recycleرا در تمام پوشه های کاربری نمایش
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.میدهد
Only allow the admin and administrators group

"to use "Share to NAS user

 از بهFile Station ،وقتی این گزینه فعال است
اشتراک گذاری فایل ها توسط مدیران با دیگر کاربران

Only allow the admin and administrators group

 از حذفFile Station ،وقتی این گزینه فعال است

pn

فایل ها به طور دائمی توسط مدیران جلوگیری
.میکند

na

"to use "Share to NAS user

as

.ir

. جلوگیری میکندNAS

.q

Only allow the admin and administrators group

 از استفادهFile Station ،وقتی این گزینه فعال است

to use on-the-fly transcoding

w
w

 توسط مدیران جلوگیریon-the-fly transcoding از
.میکند

Always play videos using VLC media player

w

 در پخش کننده، File Station فیلمهای باز شده در
پخشVideo Station سریع تر ازVLC رسانه ای
QV برای استفاده از این ویژگی باید. خواهد شد

را روی کامپیوتر خود نصبVLC Player وHelper
.کنید
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)3روی Closeبزنید

.ir

as

ویرایش تظیمات نصب از راه دور
)1به More settings > Settingsبروید .

pn

پنجره optionظاهر می شود.

)2در قسمت  ،Remote Mountیکی از موارد زیر را انتخاب کنید .

na

•فقط مدیر
•فقط گروه مدیران

.q

•کاربران خاص

عملیات فایل
 File Stationشما را قادر به انجام وظایف اساسی زیر می کند.

w

w
w

)3روی Applyکلیک کنید.

عملیات

تکلیف

Store

آپلود فایل
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دانلود فایل
باز کردن فایل

Access

اجرای فایل مدیا
اشتراک فایل بوسیله ایمیل

.ir

اشتراک فایل بر روی شبکه های
اجتماعی

as

Share

اشتراک فایل با اشتراک لینک

آپلود فایل

.q

 File Station .1را باز کنید.

na

pn

اشتراک فایل با کاربر NAS

w
w

 .2یکی از روش های زیر را اجرا کنید .

مراحل

روش
از نوار منو استفاده کنید.

w

الف) روی  uploadکلیک وسپس Fileرا
انتخاب کنید.
پنجره  file uploadباز می شود.

ب ) فایل را انتخاب کنید وسپس روی open

کلیک نمائید.
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الف) فایل را مشخص کنید .

از کشیدن و رها کردن استفاده کنید .

ب) فایل را به پنجره  file stationبکشید
ورها کنید.

.ir

یک پیام تایید ظاهر می شود .

as

 .3یکی از موارد زیر را انتخاب کنید .
گزینه

pn

توضیح

Skip the files

اگر فایلی دیگر با نام و پسوند مشابه در File

Overwrite the file

na

 Stationوجود دارد آپلود نکنید.
فایل آپلود می شود و بعد روی فایل موجود که

.q

دارای نام و پسوند مشابه است رونویسی می شود.

w
w

Rename if a file exists with the same name

اگر فایلی دیگر با نام و پسوند مشابه در File

 Stationوجود دارد فایل را آپلود و تغییر نام دهید

w

 .4روی  okکلیک کنید.
، File Stationفایل را ارسال می کند.

دانلود فایل
 File Station .1را باز کنید.
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 .2فایل را انتخاب کنید.
 .3یکی از روش های زیر را اجرا کنید.

مراحل

روش

.ir

الف) فایل را انتخاب کنید

استفاده از نوار منو

as

ب) بر روی  more actionکلیک کنید
ج)  Downloadرا انتخاب کنید

pn

استفاده از منوی کلیک راست

د) بر روی  okکلیک کنید

بر روی فایل کلیک راست کرده وسپس Download

na

را انتخاب کنید.

.q

w
w

بسته به مرورگرشما ،یک پیام تایید قبل از این که فایل دانلود شود  ،بر روی صفحه کامپیوترتان ظاهر می شود.

باز کردن فایل

w

 file station .1را باز کنید.
 .2فایل را انتخاب کنید.
 .3یکی از روش های زیر را انتخاب کنید .

مراحل

روش

الف) فایل را انتخاب کنید.

استفاده از نوار منو
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ب) بر روی  more actionکلیک کنید.
ج)  playرا انتخاب کنید.
د) رزولوشن را زیر  Online streamingانتخاب
کنید.

.ir

الف) روی فایل کلیک راست کنید.

استفاده از منوی کلیک راست

as

ب)  Playرا انتخاب کنید.
ج) زیر  ، Online streamingرزولوشن را

na

pn

انتخاب کنید.

 ، File stationفایل های انتخابی را در نمایشگر اجرا می کند .

.q
w
w

اشتراک فایل به وسیله ایمیل
 file station .1را باز کنید.

w

 .2فایل را انتخاب کنید.
 .3یکی از روش های زیر را اجرا کنید.

مراحل

روش

الف) فایل را انتخاب کنید.
ب) روی  shareکلیک کنید.

استفاده از نوار منو
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ج)  via emailرا انتخاب کنید.

الف) روی فایل کلیک کنید
ب)  Shareو  via emailرا انتخاب کنید.

.ir

استفاده از منوی کلیک راست

as
 .4موارد زیر را مشخص کنید.

na

pn

پنجره  shareپدیدار می شود.

.q
فیلد

توضیح

Send from

از  NASبرای ارسال لینک استفاده کنید
از کامپیوترمحلی برای ارسال لینک استفاده کنید.

Sender

 Email accountرا انتخاب کنید یا بر روی Add

 Email Accountکلیک کنید.
To

گیرنده ای ایمیل آدرس را مشخص کنید.

Subject

موضوع ایمیل را مشخص کنید.
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w

یکی از روش های زیر را انتخاب کنید:
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Message

از یک پیام پیش فرض استفاده کنید یا پیامی جدید
بنویسید.

 .5اختیاری:

.ir

بر روی  More settingکلیک کرده وسپس موارد زیر را مشخص کنید.

as

فیلد

وظیفه

مشخص استفاده کنید.

na

pn

یک نام برای لینک بنویسید یا از یک نام فایل

Link name

یک Domain nameیا IPمشخص کنید.

Domain name /IP

از  HTTPSاستفاده کنید.

Show SSL in URL

.q

به سمت راست بروید ویک پسورد بگذارید

Password

 .6برروی  Share nowکلیک کنید.

w

اشتراک گذاری فایل در شبکه های اجتماعی

w
w

داده های منقضی را مشخص کنید.

Expire in

 file station .1را باز کنید.
 .2فایل را انتخاب کنید.
 .3یکی از روش های زیر را اجرا کنید.
مراحل

روش
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الف) فایل را انتخاب کنید.

استفاده از نوار منو

ب) روی  shareکلیک کنید.
ج)  To social networkرا انتخاب کنید.
 . aبر روی فایل کلیک راست کنید.

استفاده از منوی کلیک راست

.ir

 . bابتدا  shareوسپس  To social networkرا

پنجره  shareظاهر می شود.

 .4موارد زیر را در نظر بگیرید.

توضیح

na

pn

as

انتخاب کنید.

وب سایت شبکه های اجتماعی را انتخاب کنید.

Message

- 5اختیاری :بر روی  More settingکلیک کرده و سپس موارد زیر را مشخص کنید

فیلد

توضیح
یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های

w

w
w

جدیدی بنویسید.

Social network

.q

از پیام پیش فرض شده استفاده کنید یا یک پیام

فیلد

Link name

رایج استفاده کنید.
Domain name /IP

یک  IP Adressانتخاب کنید.
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Show SSL in URL

از  HTTPSاستفاده کنید.
داده های منقضی را تعیین کنید.

Expire in

به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

Password

 . 6برروی  Share nowکلیک نمایید.

.ir

 File stationبه وب سایت های شبکه های اجتماعی مشخص شده ،وصل می شود.

as

اشتراک گذاری فایل بوسیله اشتراک لینک ها
 file station .1را باز کنید.

pn

 .2فایل را انتخاب کنید

 .3یکی از روش های زیر را اجرا کنید.

الف) فایل را انتخاب کنید.

.q

استفاده از نوار منو

na

روش

مراحل

ب) روی  shareکلیک کنید.

w
w

ج) Create share link onlyرا انتخاب کنید.
الف) بر روی فایل کلیک راست کنید.

استفاده از منوی کلیک راست

w

ب) ابتدا  shareوسپس Create share link

 only networkرا انتخاب کنید.

پنجره  shareظاهر می شود.
 .4موارد زیر را مشخص کنید.
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فیلد

توضیح

Link name

یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های
رایج استفاده کنید.

Domain name /IP

یک  IP Adressانتخاب کنید.

.ir

Show SSL in URL

از  HTTPSاستفاده کنید.

Expire in

as

داده های قبلی را مشخص کنید.

Password

به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

pn

اشتراک گذاری فایل با کاربر NAS

na

 file station .1را باز کنید.

.q

 .2فایل را انتخاب کنید.

w
w

 .3یکی از روش های زیر را اجرا کنید.

مراحل

روش
استواده از نوار منو

w

الف) فایل را انتخاب کنید.
ب) روی  shareکلیک کنید.

ج) To NAS userرا انتخاب کنید.
الف) بر روی فایل کلیک راست کنید.

استفاده از منوی کلیک راست
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ب) ابتدا  shareوسپس  To NAS userرا انتخاب
کنید.

پنجره  shareظاهر می شود.

as

.ir

 .4یکی از موارد اختیاری زیر را انتخاب کنید .

گزینه

توضیح

pn

از لیست یک کاربر انتخاب کنید .

Existing user

اختیاریSend a notification email to the user:

مشخص کنید.

na

را انتخاب کرده وسپس موضوع ایمیل یا پیام را

.q

New user

اطالعات زیر را در نظر بگیرید

w
w

 نام کاربری
 پسوورد
 شماره تلفن (اختیاری)

w

 ایمیل (اختیاری)

 .5اختیاری :بر روی  More settingکلیک کرده وسپس موارد اختیاری زیر را لحاظ کنید.
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فیلد

توضیح

Link name

یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های
رایج استفاده کنید.

از  HTTPSاستفاده کنید.

Show SSL in URL

as

.ir

یک  IP Adressانتخاب کنید.

Domain name /IP

Expire in

داده های منقضی را تعیین کنید.

Password

na

pn

به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

 .6بر روی Share nowکلیک کنید ، File station .فایل را با کاربر مشخص شده به اشتراک می گذارد.

.q

عملیات پوشه

 File stationشمارا قادر به انجام کارهای زیر می کند .

w
w
عملیات

تکلیف

 آپلود پوشه با استفاده از کشیدن و رها

w

 آپلود یک پوشه

store

کردن
 ایجاد پوشه

organize

 ایجاد یک میانبر روی دسکتاپ
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 ایجاد یک پوشه اشتراک گذاری شده

share

آپلود یک پوشه
نکته

.ir

این ویژگی تنها برای گوگل کروم قابل استفاده است.

as

 file station .1را باز کنید.

pn

 .2روی  uploadکلیک کرده و سپس  Folderرا انتخاب کنید.

 - 3یکی از کاره ای زیر را اجرا کنید.

پوشه را انتخاب کنید.

پوشه موجود را آپلود کنید.

w
w

بر روی  Make new folderکلیک کرده وسپس نام

تکلیف

.q

مراحل

na

پنجره  Brose for folderباز می شود .

پوشه جدیدی را آپلود کنید.

پوشه را تعیین کنید.

w

پیام تائید ظاهر می شود.
 .4یکی از روش های زیر را انتخاب کنید .

150

راهنمای کار با QTS 4.3.4

توضیح

گزینه

اگر نام پوشه قبال در  Storage & Snapshotsوجود

Skip the files

داشت  ،فایل را آپلود نکنید.
Overwrite the files

پوشه را آپلود کنید و سپس روی پوشه موجود با نام

.ir

مشابه رونویسی شود.

Rename if a file exists with the same name

as

اگر فایلی با همان نام مشابه در & Storage

 Snapshotsقبال وجود دارد فایل را آپلود کنید و نام

 .5بر روی  Okکلیک کنید.

na

pn

آن را تغییر دهید.

 File stationپوشه انتخابی را آپلود می کند.

.q

ارسال پوشه با استفاده از کشیدن و رها کردن

این ویژگی تنها برای گوگل کروم قابل استفاده است.

w

w
w

نکته

 File station .1را باز کنید.
 .2پوشه را انتخاب کنید و بکشید و در  Storage & Snapshotsرها کنید.
 .3یکی از موارد زیر را انتخاب کنید.
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توضیح

گزینه

اگر نام پوشه قبال در  Storage & Snapshotsوجود

Skip the files

داشت  ،فایل را آپلود نکنید.
Overwrite the files

پوشه را آپلود کنید و سپس روی پوشه موجود با نام

.ir

مشابه رونویسی شود.

Rename if a file exists with the same name

as

اگر فایلی با همان نام مشابه در & Storage

 Snapshotsقبال وجود دارد فایل را آپلود کنید و نام

 .4روی  Okکلیک کنید.

na

pn

آن را تغییر دهید.

.q

 File stationپوشه انتخابی را آپلود می کند.

 File station .1را باز کنید.
 .2یکی از موارد زیر را اجرا کنید.

مراحل

روش
استفاده از نوار منو

w

w
w

ایجاد پوشه

الف) روی  More actionکلیک کنید.
ب) روی  Create folderکلیک کنید و سپس
 Folderرا انتخاب کنید.
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پنجره  Create folderباز می شود.
ج) نام پوشه را مشخص کنید.
د) بر روی  Okکلیک کنید.
الف) داخل پوشه کلیک راست کرده و سپس

استفاده از منوی کلیک راست

.ir

 Create folderرا انتخاب کنید.

as

ب) نام فایل را مشخص کنید.
ج) روی  Okکلیک کنید.

pn

 File stationیک پوشه جدید ایجاد می کند.

.q

 File station .1را باز کنید.

na

ایجاد میانبر دسکتاپ

 .2پوشه را انتخاب کنید.

w
w

 .3یکی از موارد زیر را اجرا کنید.

w
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مراحل

روش

الف) پوشه را انتخاب کنید.

استفاده از نوار منو

ب) روی  More actionکلیک کنید.
ج)  Create Shortcut to Desktopرا انتخاب

.ir

کنید.

استفاده از منوی کلیک راست

as

الف) روی پوشه کلیک راست کنید.
ب) Create Shortcut to Desktopرا اننتخاب

na

pn

کنید.

 File stationیک میانبر دسکتاپ برای پوشه انتخابی ایجاد میکند.

ایجاد پوشه اشتراکی

.q

 File station .1را باز کنید.

w
w

 .2در نوار منو ،روی  Create folderکلیک کنیدو سپس  Shared Folderرا انتخاب کنید .پنجره Create

 A Shared Folderباز می شود.

w

 .3اطالعات زیر را مشخص کنید.
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فیلد

توضیح

Folder Name

نام پوشه را مشخص کنید ،شامل  64- 1کاراکتر
باشد و نباید شامل موارد زیر باشد:

.ir

 شروع با فاصله یا "_"_ sn

as

 فاصله متوالی

 کاراکترهای " ` % ] [ ; > < ? * | : \ / = +

pn

'"

یک پیام یا توضیحی بنویسیدکه شامل 1تا128

na

کاراکتر اسکی باشد.

)Comment (optional

حجم را مشخص کنیدتا پوشه اشتراک گذاری شود.

 .4روی  Okکلیک کنید.

Path

w

w
w

سیستم عامل یک مسیر بصورت اتوماتیک بسازد.

.q

شما می توانید یک مسیر را بسازید یا اجازه دهید

Disk Volume

 File Stationپوشه جدیدی ایجاد می کند.
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