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مرکز پشتیبانی انفورماتیک اریان  QNAPنصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه راهنمای 

 QTSسیستم عامل کیونپ  بررسی کلی

 NASدسترسی به 

روشتوضیحاتالزامات

کامپیوتری که به همان 

متصل شده  NASشبکه 

باشد

 وب رمرور گ

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

دسترسی داشته باشید : NASشبکه است به 

یا آدرس آی پی 123http://example/)برای مثال  ( NASنام 

 مجوز الگین یک حساب کاربری معتبر

وب را  رمرور گبا استفاده از  NASبرای اطالعات بیشتر قسمت دسترسی به 

 مطالعه بفرمایید.

وب رمرور گ

که همان شبکه یوتریکامپ

NASمتصل شده باشد

وب رور گمر

Qfinder Pro

Qfinder Pro  ،یک ابزار دسکتاپ است که از سیستم عامل ویندوز، مک

 لینوکس و کروم پشتیبانی می کند.

را  Qfinder Proبا استفاده از  NASبرای اطالعات بیشتر بخش دسترسی به 

 مطالعه بفرمایید.

Qfinder Pro

که همان شبکه یوتریکامپ

NASمتصل شده باشد

Qmanager

Qmanager  یک اپلیکیشن موبایل است که مدیران را قادر به مدیریت و مانیتور

موجود در همان شبکه می کند. شما می توانید  NASدستگاه های 

Qmanager .را از اپ استور اپل یا فروشگاه گوگل پلی دانلود کنید 

 Qmanagerبا استفاده از  Qmanagerبرای اطالعات بیشتر قسمت دسترسی به 

را مطالعه بفرمایید.

Qmanager

اکسپلورر برای تسهیل دسترسی به فایل ها با استفاده از اکسپلورر شما می توانید یک که همان شبکه یوتریکامپ
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NASمتصل شده باشد 

Qfinder Pro  در طول (

نگاشت کردن(

را به عنوان درایو شبکه نگاشت کنید. برای  NASپوشه به اشتراک شده 

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

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

)ویندوز(

که همان شبکه یوتریکامپ

NASمتصل شده باشد

Qfinder Pro  در طول(

نگاشت(

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

 را به عنوان درایو شبکه نگاشت کنید. NASپوشه به اشتراک شده 

Finder 

(macOS)

رمرور گبا استفاده از  NASدسترسی به 

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

دسترسی داشته باشید. NASر شبکه وجود دارد به می توانید از طریق هر کامپیوتری که د

 توجه   

دسترسی پیدا کنید. برای  NASبه  Qfinder Proرا نمی دانید می توانید از طریق  NASاگر شما آدرس آی پی 

 Qfinderبا استفاده از  NAS) دسترسی به  Accessing the NAS Using Qfinder Proاطالعات بیشتر بخش 

Pro) .را مطالعه بفرمایید

متصل است. NASاطمینان حاصل کنید که کامپیوتر شما به همان شبکه  -1

وب را در کامپیوتر خود باز کنید. رمرور گ -2

ظاهر می شود. QTSرا در نوار آدرس تایپ کنید. صفحه ورود به  NASآدرس آی پی  -3

است. adminیش فرض نام کاربری و رمز عور خود را وارد کنید. نام کاربری و رمز عبور پ -4

 ظاهر شود. QTSکلیک کنید تا دسکتاپ  Loginروی  -5
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 Qfinder Proبا استفاده از  NASدسترسی به 

Qfinder Pro  یک ابزار دسکتاب است که به شما اجازه مکان یابی و دسترسی به دستگاه هایQNAP NAS 

 ز، مک، لینوکس و کروم پشتیبانی می کند.موجود در یک شبکه خاص را می دهد. این ابزار از سیستم عامل ویندو

1. Qfinder Pro  را در کامپیوتری که به همان شبکهNAS  متصل است نصب کنید. برای دانلودQfinder 

Pro  به آدرس https://www.qnap.com/en/utililies .بروید 

2. Qfinder Pro  .را باز کنیدQfinder Pro  به طور خودکار برای تمام دستگاه هایQNAP NAS  موجود در

 شبکه جستجو می کند.

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

 در مرورگر وب پیش فرض شما باز می شود.

 نام کاربری و کلمه عبور شما است. adminش فرض نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید. به صورت پی .4

 برای شما ظاهر شود. QTSکلیک کنید تا دسکتاپ  Loginروی  .5

 Qmanagerبا استفاده از  NASدسترسی به 

Qmanager  یک اپلیکیشن موبایل است که مدیران را قادر به مدیریت و نظارت دستگاه هایNAS  موجود در یک

 شبکه یکسان می کند. 

 انجام دهند: Qmanagerمی توانند عملیات زیر را با مدیران 

  مشاهده اطالعات سیستم مانند میزانCPU  مصرفی، 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 کردنNAS 
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به اپ استور اپل یا  Qmanagerرا نصب کنید. برای دانلود  Qmanagerیا آیفون خود  در دستگاه اندروید .1

 فروشگاه گوگل پلی مراجعه کنید.

2. Qmanager .را باز کنید 

3. Add NAS  ضربه زدن(.  کنید )تپرا تپ =Qmanager  به طور خودکار تمام دستگاه هایQNAP NAS 

 موجود در شبکه را جستجو می کند.

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

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

مشابه متصل نیست مراحل زیر  هزیر شبکشما به یک  NASاین مرحله اختیاری است: اگر دستگاه موبایل و  .6

 را انجام دهید:

 مراحل عملیات

ضربه  Add NAS manuallyروی 

 بزنید

a) :اطالعات زیر را وارد کنید 

  نام هاست یا آدرس آی پیNAS 

 پسورد اکانت مدیر 

b)  رویSave تپ کنید 

 ضربه بزنید. Sign in QIDروی 

a. :اطالعات زیر را وارد کنید 

  آدرس ایمیلی که شما برای ایجاد اکانتQNAP 

 استفاده کرده اید.

  کلمه عبور اکانتQNAP 

b. وی رSign in ضربه بزنید 

c. NAS  موجود در لیست را انتخاب کنید و

 بعد نام و آدرس آی پی را ضربه بزنید.
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 تایید دو مرحله ای

را باال می برد. وقتی که این ویژگی فعال است، کاربران باید عالوه  نکاربری کاربراتایید دو مرحله ای امنیت حساب 

 رقمی را وارد کنند. 6عبور(، در طول فرایند الگین یک کد امنیتی بر مجوزهای اکانت )نام کاربری و کلمه 

را روی دستگاه موبایل خود نصب کنید.  Authenticator برای استفاده از تایید دو مرحله ای  شما باید یک برنامه

را اجرا  ( خدمات تاییدTime-based One-time Password) مخفف  TOTPاین برنامه باید با استفاده از الگوریتم 

)برای اندروید، آیفون و بلک بری( و  Google Authenticatorاز برنامه  QTSکند. برای دریافت کد امنیتی 

Authenticator .برای گوشی های ویندوز( پشتیبانی می کند ( 

 نحوه فعال سازی تایید دو مرحله ای

 رنامه های زیر پشتیبانی می کند:از ب QTSرا در دستگاه موبایل خود نصب کنید.  Authenticatorبرنامه  .1

 Google Authenticator برای اندروید، آیفون و بلک بری : 

 Authenticator – برای تلفن ویندوز 

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

 نکته            

QNAP  برای اطمینان از اینکهNAS شما با یک اس( تاندارد زمان جهانیUTC هماهنگ است پیشنهاد می کند )

 متصل شوید. NTPکه به یک سرور 

 بروید. Options > 2-step Verificationبه مسیر  QTSدر  .3

 برای شما با شود. step Verification-2را انتخاب کنید تا پنجره  Get Startedگزینه  .4

 ز کنید.را در گوشی موبایل خود با Authenticatorبرنامه  .5

 step-2داده شده در پنجره  شینما یتیامن دیمشخص کردن کل ای QRبرنامه را با اسکن کردن کد  .6

Verification  دیکن یکربندیپ. 
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 Confirm your 2-stepحاال صفحه  .دیکن کیکل Next یرو  step Verification-2در پنجره   .7

verification settings .ظاهر می شود 

 ایجاد شده است را وارد کنید. Authenticatorبرنامه کد امنیتی که توسط  .8

یک روش تایید جایگزین را انتخاب کنید تا هنگام استفاده از آن دستگاه موبایل شما غیرقابل دسترس  .9

 شود:

 .جواب دادن به یک سوال امنیتی: یکی از گزینه ها را انتخاب کنید یا سوال امنیتی خود را ارائه کنید 

 ی: برای استفاده از این روش به مسیر ایمیل یک کد امنیتControl Panel > Notification > Email 

 به درستی تنظیم شده است. SMTPبروید و بعد مطمئن شوید که سرور 

 کلیک کنید. Finishروی  .10

 با تایید دو مرحله ای QTSنحوه الگین شدن به 

 نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد کنید.

 نصب شده در دستگاه موبایل تان را وارد کنید. Authenticatorه توسط برنامه مد امنیتی تولید شد

 کلیک کنید. Verify another wayاین مرحله اختیاری است: اگر دستگاه موبایل شما غیرقابل دسترس است روی 

 به سوال امنیتی جواب دهید.

 را کلیک کنید. Loginگزینه 

 غیرفعال کردن تایید دو مرحله ای

 موقعیت اقدام کاربر مراحل

 Control Panel > Usersبه مسیر 

> Edit Account Profile  مراجعه

 کنید.

مدیران می توانند تایید دو مرحله ای را 

 از کنترل پنل غیرفعال کنند
 کاربران اکانتشان را قفل کرده اند

یکی از مدیران قفل گذاری را مدیر باید تنظیمات کارخانه را بازیابی  NASکه در پشت  RESETدکمه 
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 ثانیه فشار دهید. 3است را برای 

NAS ه و کلمه تنظیمات شبک

عبور مدیر پیش فرض را بازیابی 

 می کند.

 اخطار

برای  RESETفشار دادن دکمه 

ثانیه تمام تنظیمات را ریست  10

 NASمی کند و تمام اطالعات 

 پاک می شود.

 

انجام داده است و مدیران دیگر به  کند.

 سترسی ندارنداکانت د

 

 QTSدر مورد 

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

ای و دیگر برنامه ها را اجرا می کند. کرنل بهینه شده و سرویس های متنوع به طور موثر منابع سیستمی را 

همچنین ابزارهای داخلی دارد که  QTSطالعات شما محافظت می کند. ، و از اپشتیبانیمدیریت، برنامه ها را 

 را بهبود می بخشد. NASعملکرد را بهبود می بخشد و عملکرد 

، حساب های کاربری، اطالعات و برنامه NASرابط کاربری مالتی تسکینگ و چند پنجره ای شما را قادر به مدیریت 

خلی دارد که به شما اجازه ذخیره سازی و اشتراک گذاری ساده فایل قابلیت های دا QTSها می کند. عالوه براین 

لینک داده شده است که گزینه های زیادی را برای سفارشی سازی  App Centerهمچنین به  QTSها را می دهد. 

NAS .و بهبود جریان کاری کاربر ارائه می دهد 
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 QTSنوارهای کنترل 

 نوار کار

 

 

 

 عملیات کاربر آیکن شماره

1 Show Desktop 

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

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

2 Main Menu 

با کلیک روی این گزینه پنجره منوی اصلی در سمت چپ 

 صفحه دسکتاپ باز می شود.

3 Search 

  ها و کلمه کلیدی را برای پبدا کردن محتوا، برنامه

 تنظیمات تایپ کنید.

  روی نتایج جستجو کلیک کنید تا برنامه، ابزار

اگر برنامه  باز شود. Help Centerسیستمی یا پنجره 

صفحه دانلود مربوطه را  QTSهنوز نصب نشده است 

 می آورد. App Centerدر پنجره 

4 

Volume Control 

 

 مهم

این ویژگی تنها در مدل هایی که 

افزاری در مشخصات سخت 

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

 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.

 HD Station 
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 مشخص شده است کار می کند

 

 Music Station 

 OceanKTV 

 Audio Alert Volume:  با کلیک و کشیدن نوار لغزنده

حجم صدای هشدارهای صوتی سیستم تنظیم می 

 شود.

5 Background Tasks 

با قرارگیری مکان نمای ماوس روی دکمه تعدادی از کارهایی 

که در پس زمینه اجرا می شود را مشاهده می کنید. بکاپ فایل 

 از کارهای پس زمینه هستند. و تبدیل چندرسانه ای مثال هایی

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

 خواهید کرد:

 نوع کار 

 تنظیمات آسیب دیده 

 )پیشرفت ) درصد کامل شدن 

 کلیک کنید برای توقف یک کار روی 

6 External Devices 

 یدکمه شما تعداد یماوس رو یمکان نما یریبا قرارگ 

 یینترهایاکسترنال و پر یساز رهیذخ یاز دستگاه ها

وصل شده  NAS به SATA و USB پورت قیکه از طر

 کرد دیاند را مشاهده خواه

 از هر  یتر قیدکمه شما اطالعات دق نیا یرو کیکل با

 دیوصل شده را مشاهده خواه یکدام از دستگاه ها

 .کرد

 ستیموجود در ل یاز دستگاه ها یکی یرو کیکل با، 
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File Station دستگاه را  یشود و محتوا یباز م

 کرد. دیمشاهده خواه

7 Event Notifications 

o دکمه شما  نیا یماوس رو یمکان نما یریبا قرارگ

را  ریاخ یاز ارورها، اخطارها و هشدارها یتعداد

 .کرد دیمشاهده خواه

o هر  یرا برا ریدکمه شما اطالعات ز نیکردن ا کیکل با

 :کرد دیرخداد مشاهده خواه

 رخداد وعن 

 حاتیتوض 

 یزمان برچسب 

 نمونه ها تعداد 

o شما  ستیاز موارد موجود در ل یکی یرو کیکل با

 .کرد دیابزار را مشاهده خواه ایصفحه برنامه 

o هشدار پنجره ایهر مورد از ارور  یرو کیکل با System 

Logs باز خواهد شد. 

 کیرا کل <<More نهیگز System Logs باز کردن پنجره یبرا

 .دیکن

o ستیپاک کردن تمام موارد موجود در ل یبرا Clear 

All دیکن کیرا کل. 

8 Options 

 یباز م Optionsصفحه  لیعکس پروفا یکردن رو کیبا کل

 .دییرا مطالعه بفرما Optionsقسمت  شتریاطالعات ب یشود برا

9 [USER_NAME] را  ریز یها تمیها و آ نیالگ نیدکمه آخر نیا یرو کیبا کل
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 :کرد دیخواه مشاهده

o Options: پنجره Options اطالعات  یشود برا یباز م

 .دیرا مطالعه کن Options قسمت شتریب

o Sleep: NAS دارد اما به طور قابل  یروشن نگه م را

 نیکند. ا یم ییدر مصرف برق صرفه جو یتوجه

که در مشخصات سخت  ییمدل ها یتنها بار یژگیو

 .استمشخص شده است در دسترس  شانیافزار

o Restart :NAS کند یم ستارتیر را. 

 

o Shutdown :QTS کند و بعد یرا خاموش م NAS 

 .شود یخاموش م

 توجه

را  NAS دیتوان یم ریز یبا استفاده از روش ها نیهمچن شما

 :دیخاموش کن

o هیثان 1.5 یو نگه داشتن دکمه پاور برا فشاردادن 

o یاجرا Qfinder Pro ریو رفتن به مس Tools > Shut 

down > Server 

o کردن باز Qmanager ریو رفتن به مس  Menu > 

System > Tools > System و سپس انتخاب 

Shutdown 

o Logout کاربر ی: خروج از جلسه فعل 

10 More شود یداده م شینما ریدکمه موارد ز نیا یکردن رو کیبا کل: 
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o What's New    :پنجره what's new کند که  یرا باز م

 یو ارتقاها دیجد یها تیرا در مورد قابل یاطالعات

 .دهد یم شینصب شده را نما QTS موجود در ورژن

o Helpرا به ییها : لینک Quick Start Guide ،Help 

Center دهد یم شیرا نما نیآنال یو صفحات آموزش. 

o Language: شیشده را نما یبانیپشت یزبان ها ستیل 

عامل را  مستیدهد زبان س یدهدو به شما اجازه م یم

 .دیده رییتغ

o Desktop Preferences    :صفحه  یاز مدها یستیل

دهد براساس  یکند و به شما اجازه م یرا باز م شینما

 یداده شده خود را برا حینوع دستگاه خود مد ترج

 .دیانتخاب کن QTS دسکتاپ

o Help Request: پنجره Helpdesk کند یرا باز م. 

o About  :دهد یم شیرا نما ریاطالعات ز: 

 عامل ستمیس 

 سخت افزار مدل 

 عامل ستمیس ورژن 

 نصب شده یوهایدرا تعداد 

 یخال ویدرا یها لیر تعداد 

 ستمیولوم س نام 

 هارد استفاده شده یفضا مقدار 

 هارد قابل دسترس یفضا 
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11 Dashboard 

 یداده شود. برا شیتا داشبورد نما دیکن کیدکمه کل نیا یرو

 .دیید را مطالعه بفرماقسمت داشبور شتریاطالعات ب

 

Options یا گزینه ها 

 

 

 عملیات کاربر سربرگ شماره

1 Profile 

o :اطالعات اختیاری زیر را وارد کنید 

 عکس پروفایل 

 آدرس ایمیل 

 شماره تلفن 

o   برای باز کردن صفحهSystem Connection Logs  گزینه

View را انتخاب کنید 

o  برای باز کردن صفحه پیکربندیLogin Screen  در پنجره

Control Panel  گزینهEdit login screen  را انتخاب

 کنید.
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o  برای ذخیره تمام تغییراتApply .را کلیک کنید 

2 Wallpaper 

o  از گزینه های داخلی یک والپیپر انتخاب کنید و یا یک

 عکس آپلود کنید.

o  برای ذخیره تمام تغییراتApply .را کلیک کنید 

3 2-step Verification 

را کلیک کنید برای  Get Startedبرای باز کردن ویزارد پیکربندی 

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

4 Change Password 

o :اطالعات زیر را وارد کنید 

 کلمه عبور قدیمی 

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

هایی که دارای  تفاده از پسورداس QNAPوارد کنید. 

 کاراکتر هستند را توصیه می کند. 6حداقل 

o  برای ذخیره تمام تغییراتApply .را کلیک کنید 

5 E-mail Account 

o که  یلیمیکردن و پاک کردن اکانت ا شیرایاضافه کردن، و

 .دیکن یها استفاده م لیفا یاشتراک گذار یشما برا

o راتییتمام تغ رهیذخ یبرا Apply دیکن کیرا کل. 

6 Miscellaneous 

 است یضرور ریز ماتیفعال کردن تنظ: 

o Auto logout after an idle period را وارد  یبازه زمان یک

 ستمیدوره به طور خودکار از س نیکه کاربر پس از ا دیکن

 .خارج شود

o Warn me when leaving QTS   فعال  نهیگز نیا یوقت

دسکتاپ را  ایکند که آ یم دییکاربران را تا QTSشد، 
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بستن  ای Back کردن دکمه کینه ) با کل ایترک کنند 

 (مرورگر

o Reopen windows when logging back into NAS 

 )ازدسکتاپ  یفعل ماتیفعال است تنظ نهیگز نیا وقتی

 .شوند یحفظ م یباز( تا جلسه بعد یجمله تمام پنجره ها

o Show the desktop switching button   نهیگز نیا یوقت 

دسکتاپ را در  >< چیسوئ یدکمه ها QTSفعال باشد، 

 .دهد یم شیسمت راست و چپ دسکتاپ نما

o Show the link bar on the desktop نهیگز نیا وقتی 

 شیدسکتاپ نما نییرا در پا نکینوار ل QTS فعال است

 .دهد یم

o Keep Main Menu open after selection نیا وقتی 

را به دسکتاپ متصل  یاصل یمنو QTS باشدفعال  نهیگز

اکسترنال باشد  یساز رهیدستگاه ذخ یکند. وقت یم

 .دهد یرا نشان م اتیاز عمل یستیل

o Are detected   فعال است ، هر زمان که  نهیگز نیا یوقت

 ای USB اکسترنال به پورت یساز رهیدستگاه ذخ کی

SATA شود یوصل م QTS یکادر محاوره ا کی Auto 

play دهد یم شیرا نما. 

 تمام اطالعات  رهیذخ یبراApply دیکن کیرا کل. 
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 داشبورد

 

 پایین دسکتاپ باز می شود. –داشبورد از گوشه راست 

 نکته            

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

 

 

 شماره بخش اطالعات نمایش داده شده عملیات کاربر

 System  System Health 1برای باز کردن صفحه 
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Information  در پنجره

System Status  روی عنوان

 کلیک کنید.

مربوط به هارد رخ  مشکالتاگر 

نید تا کداد روی عنوان کلیک 

 Storage & Snapshotsپنجره 

 باز شود.

  نامNAS 

 

  مدت زمان روشن بودن

)تعداد روزها، ساعت ها، 

 دقیقه ها و ثانیه ها(

 وضهیت سالمت 

 

 

صفحه برای باز شدن 

Hardware Information  در

روی  System Statusپنجره 

 عنوان لیک کنید.

 Resource Monitorدر پنجره 

روی عنوان کلی کنید تا صفحه 

Overview .با شود 

 دمای سیستم 

 سرعت فن پردازنده 

 سرعت فن سیستم 

  

Hardware 

Information 
2 

 صفحهبرای باز شدن 

Overview  در پنحره

Resource Monitor  روی

 عنوان کلیک کنید.

  درصد پردازنده بکار گرفته

 شده

 درصد حافظه استفاده شده 

  نرخ/ میزان سرعت

 دانلود/آپلود شبکه

Resource Monitor 3 

o  صفحه برای باز کردن

Disk Health  در

 تعداد هاردهای نصب شده 

  وضعیت سالمت هاردهای
Disk Health 4 
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 & Storageپنجره 

Snapshots  روی

 عنوان کلیک کنید

o طالعات برای مشاهده ا

زیر برای هر هارد 

 نصب شده روی 

 کلیک کنید:

 اندازه/ ظرفیت 

 دما 

 وضعیت سالمت 

o  در پنجرهStorage & 

Snapshots  روی

عنوان کلیک کنید تا 

 Diskصفحه 

Overview .باز شود 

 نصب شده

 Storageبرای باز شدن صحه 

Resource   در پنجره

Resource Monitor  روی

 عنوان کلیک کنید

برای سوئیچ کردن بین 

اطالعات بین استخر ذخیره 

سازی و حجم ذخیره سازی 

 برای هر حجم ذخیره سازی:

 وضعیت 

 فضای استافاده شده 

 فضای قابل دسترس 

 اندازه پوشه 

 برای هر استخر ذخیره سازی:

 وضعیت 

Storage 5 
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 ده شدهافضای استف  کلیک کنید. روی 

 فضای قابل دسترس 

 اندازه حجم حافظه 

 

 Onlineبرای باز شدن صفحه 

Users  در پنجرهSystem 

Logs .روی عنوان کلیک کنید 

 نام کاربری 

 مدت زمان جلسه 

 آدرس آی پی 

Online Users 6 

این فیلترها برای نمایش 

کارهایی که در یک دوره خاص 

 اجرا می شوند استفاده می شود

 نوع کار 

 خالصه کار 

 نام کار 

 برچسب زمانی 

 وضعیت ها 

 

Scheduled Tasks 7 

برای باز شدن صفحات مربوطه 

روی  QNAPدر وب سایت 

 عنوان کلیک کنید.

 QNAP News 8لینک به اطالعیه ها و اخبار 

 

 منوی اصلی

 شماره بخش توضیحات عملیات کاربر

 NAS NAS Information 1نام و شماره مدل  هیچ

o پ در دسکتاQTS  ابزارهای سیستمی و سایر برنامه هایی که شماSystems 2 
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یک برنامه یا ابزار 

 سیستمی را باز کنید

  یک آیتم منو را

 کلیک کنید.

  منو  آیتمروی یک

کلیک راست کنید و 

Open .را انتخاب کنید 

o  یک برنامه را در

باز  رمرور گجدید  گسر بر

کنید )تنها برای یک 

 برنامه خاص(

  روی یک آیتم منو

کلیک راست کنید و 

Open in new browser 

tab نتخاب کنید.را ا 

o  یک میانبر روی

 دسکتاپ ایجاد کنید

  روی آیتم منو

کلیک راست کنید و 

Create shortcut  را

 انتخاب کنید

  یک آیتم منو را

 را مدیریت کنید. NASرا قادر می سازد تا 

ورت زیر ابزارهای پیش فرض سیستم به ص

 هستند:

 Control Panel 

 Storage & Snapshots 

 Users 

 Network & Virtual Switch 

 My QNA Pcloud 

 Resource Monitor 

 App Center 

 Help Center 

 

یا برنامه نویس  QNAPبرنامه هایی که توسط 

 شخص سوم توسعه داده شده است.

وقتی برنامه نصب می شود به طور اتوماتیک 

 لیست برنامه ها اضافه می شود. به

لیست برنامه ها پیش فرض به صورت زیر 

 است:

 Backup Station 

 File Station 

 Helpdesk 

 HybridDesk Station 

این برنامه تنها در مدل هایی که در 

 مشخصاتش مشخص شده در دسترس است.

 QTS SSL Certificate 

Applications 3 
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روی دسکتاپ بکشید و 

 رها کنید

 

 دسکتاپ

 

 

 عملیات کاربر توضیحات عنصر شماره

1 Wallpaper 

والپیپر یک عکس دیجیتال است که به عنوان بک 

 استفاده می شود QTSگراند دسکتاپ 

های ارائه  می توانند یا یک مورد از والپیپر نکاربرا

شده را انتخاب کنند یا می توانند یک عکس آپلود 

 کنند

تغییر والپیپر در پنجره 

Options 

2 
Shortcut 

icons 

 مت یک برنامه یا ابزار را باز می کند.این قس

به  QTSوقتی شما یک برنامه را نصب می کنید 

کات یا میانبر روی  تشوورطور خودکار یک 

o ی باز کردن برا

پنجره برنامه روی آیکن 

 کلیک کنید.
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کات های پیش  تشووردسکتاپ ایجاد می کند. 

 فرض در زیر لیست شده است:

 Control Panel 

 File Station 

 Storage & Snapshots 

 App Center 

 Help Center 

 

 

 

o  آیکن برنامه را

کلیک راست کنید و 

یکی از کارهای زیر را 

 انجام دهید:

 Open  پنجره

 برنامه را باز می کند.

 Remove  آیکن

برنامه را از دسکتاپ 

 حذف می کند.

  یک آیکن برنامه

را بگیرید و به دسکتاپ 

دیگری بکشید و رها 

 کنید.

3 Desktop 

این ناحیه شامل برنامه ها و ابزارهای سیستمی باز 

 شده است. دسکتاپ شامل سه صفحه جداگانه است.

برای حرکت به دسکتاپ 

کلیک  >یا  <دیگر روی 

 کنید.

4 Qboost 

این قسمت به شما اجازه مدیریت و نظارت حافظه 

 مصرفی را می دهد

برای نمایش وضعیت 

حافظه و باز کردن پنل 

Qboost  یا  روی

 کلیک کنید. 

برای مخفی کردن 
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وضعیت حافظه و بستن 

یا  روی  Qboostپنل 

 کلیک کنید. 

 

5 Recycle Bin 

این قسمت لیست فایل هایی که در حال حاضر 

کاربر به سطل بازیافت انتقال داده است را لیست می 

 کند.

کاربران می توانند برنامه های زیر را به طور دائم یا 

 بازیافت انتقال دهند:موقت به سطل 

File Station 

Music Station 

Photo Station 

Video Station 

 

برای باز کردن صفحه 

Recycle Bin  در پنجره

File Station  روی 

 کلیک کنید.

کلیک راست  روی 

کنید و یکی از کارهای 

 زیر را انجام دهید:

Open  صفحهRecycle 

Bin  را در پنجرهFile 

Station کند. باز می 

Empty All  به طور دائم

فایل های موجود در 

سطل بازیافت را پاک می 

 کند.

Settings  صفحه

Network Recycle Bin 

 Controlرا در پنجره 
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Panel .باز می کند 

 

6 
Date and 

time 

این قسمت تاریخ و زکانی که کاربر ر طول نصب 

سیستم عامل پیکربندی کرده است را نمایش می 

 دهد

 هیچ

7 Link bar 

،  my QNA Pcloudاین قسمت شورتکات لینک به 

صفحات دانلود برنامه و ابزار، کانال های فیدبک و 

Helpdesk   ،را نمایش می دهد 

روی یکی از دکمه های 

 زیر کلیک کنید:

 myوب سایت  

QNA Pcloud  را در

سربرگ دیگر مرورگر باز 

 می کند.

صفحه دانلود را  

امه های برای ابزارها و برن

 موبایل باز می کند.

لینک به پورتال  

خدمات به مشتری، فروم 

QNAP  وthe QNAP 

Wiki را ارائه می دهد 

را  Helpdeskابزار  

 باز می کند.

8 Notifications  این قسمت کاربر را در مورد رخدادهای سیستمی روی نوتیفیکیشن کلیک 
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مهم که ممکن است یا ممکن نیست به اقدام کاربر 

یفیکیشن ها در ع می کند. نونیاز داشته باشد مطل

 پایین گوشه راست دسکتاپ ظاهر می شوند.

کنید تا برنامه یا ابزار 

 مربوطه باز شود.

 

Qboost 

 

 

 

Qboost  یک ابزار سیستمی است که شما را قادر می سازد میزان حافظه مصرفی را مدیریت و نظارت کنید. این ابزار

 ئه می دهد:اطالعات زیر را ارا

 شماره بخش توضیحات عملیات کاربر

فر )  برای پاک کردن حافظه با

سطح بلوک( و حافظه کش ) سطح 

 را کلیک کنید. Optimizeفایل( 

حافظه ای که چیزی در آن قرار داده نشده، 

حافظه مصرف نشده، حافظه ای که شامل هیچ 

 اطالعاتی نیست.

 هابیان کننده درصد کل حافظه و تعداد بیت 

Free 

Memory 
1 

  برای پاک کردن دائمی

فایل های مشخص شده روی 

فایل های سیستمی غیر ضروری و فایلهای 

حافظه و فضای  موجود در سطل بازیافت
Junk Files 2 
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Clear .تنها برای پاک  کلیک کنید

کردن فایل های غیرضروری مانند 

فایل های سیستمی و برنامه هایی 

که در حال اجرای کار خاصی 

 کلیک کنید. Clearهستند روی 

 

  برای انتخاب فایل های

دیگر به منظور پاک کردن روی 

برای پاک  ک کنید.کلی 

کردن فایل هایی که توسط کاربر 

فعلی فعال به سطل بازیافت انتقال 

 Empty Recycleداده شده است 

Bin .را انتخاب کنید 

دیسک  را مصرف می کند چون به طور 

 خودکار پاک نمی شوند.

 زمان طوالنی مورد نیاز نیستند برای مدت

برای نمایش تمام برنامه ها و 

سرویس هایی که می توانند از 

Control Panel  یاApp Center 

 کلیک کنید. فعال شوند روی 

برای اطالعات بیشتر مدیریت 

 برنامه را مطالعه بفرمایید.

پنج برنامه و سرویس برتر که حافظه زیادی 

 ندمصرف می کن

Top 5 

Applications 

by Memory 

Usage 

3 

 

 مدیریت برنامه
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 اطالعات زیر را نمایش می دهد: Application Managementمدیریت برنامه یا 

 

 توضیحات آیتم

Application نام برنامه را نمایش می دهد 

CPU Usage درصد قدرت پرداش مصرفی را نمایش می دهد 

Memory مایش می دهدحجم حافظه مصرفی را ن 

CPU Time 

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

 نمایش می دهد

Status 

 اطالعات وضعیتی زیر را نمایش می دهد

Always Enabled )همیشه فعال( 

Always Disabled  )همیشه غیرفعال( 

Scheduled ) زمانبندی شده( 

Action ایی را برای عملیات احتمالی نمایش می دهدآیکن ه 

 

 شما می توانید عملیات زیر را انجام دهید

 

 هدف عملیات

  برای تغییر وضعیت بهAlways Enabled  کلیک کنید. روی 

  برای تغییر وضعیت بهAlways Disabled  کلیک  روی

 کنید.

فعال کردن یا نمایش یک برنامه 

 یا سرویس

ایجاد یک زمانبندی برای فعال  کلیک کنید. زمانبندی روی برای با کردن صفحه  (1
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2) Enable Schedule  را انتخاب کنید. نتیجه این مرحله : تقویم

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

 هستند.

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

 باشند را انتخاب کنید.

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

 .آبی: برنامه یا سرویس فعال است 

 .خاکستری: برنامه یا سرویس غیرفعال است 

  :راه راهNAS  برای خاموش بودن یا حالت خواب زمانبندی شده

 است.

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

رفعال می دوره زمانی خاص فعال کنید وقتی برنامه فعال یا غی

ساعت وارد کنید. برای مثال  شود عدد را برحسب دقیقه بعد از

 را تایپ کنید. 30برای فعال کردن برنامه بعد از نیم ساعت عدد 

 یکی از عملیات زیر را انجام دهید: (5

  برای اعمال زمانبندی به برنامه یا سرویس انتخاب شده روی

Apply .کلیک کنید 

  برنامه ها و سرویس ها گزینه برای اعمال زمانبندی به تمام

Auto-apply .را انتخاب کنید 

کردن و غیرفعال کردن یک 

 برنامه یا سرویس

 اخطار

تنظیم یک زمانبندی ممکن 

است یک برنامه را برای توقف 

 یک کار تحمیل کند.

 برای پاک کردن زمانبندی و غیرفعال کردن برنامه یا سرویس روی 

 کلیک کنید.
 پاک کردن یک زمانبندی
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 را کلیک کنید. 

قابل دسترسی  App Centerاین گزینه تنها برای برنامه هایی که در 

 هستند اعمال می شود.

 حذف یک برنامه

 

 شروع 

قسمت  شتریاطالعات ب ی. برادیکن میتقس ای بیموجود را ترک یساز رهیذخ یفضا دیخواه یچطور م  -1

 .دییرا مطالعه بفرما یساز هریحجم ذخ یکربندیپ

 .دیکن جادیا یساز رهیچند استخر ذخ ای کی: یاریختا -2

 NAS شده باشد جادیا یساز رهیحجم ذخ کیحداقل  چنانچه .دیکن جادیا یساز رهیچند حجم ذخ ای کی  -3

 .دییرا مطالعه بفرما یساز رهیحجم ذخ شتریاطالعات ب یکند. برا رهیها را ذخ لیتواند فا یم

 کیکند هر شخص  یم هیتوص QNAP ؛NAS به یدسترس یبرا .دیکن جادیرا ا یند اکانت کاربرچ ای کی  -4

 .دییقسمت کاربران را مطالعه بفرما شتریاطالعات ب یداشته باشد. برا یحساب کاربر کی

 یحساب ها یسازد تا به راحت یشما را قادر م یکاربر یها گروهی . کاربر یگروه ها جادی: ایاریاخت  -5

  .دییرا مطالعه بفرما یکاربر یگروه ها شتریاطالعات ب ی. برادیکن تیریرا مد یکاربر

فرض چهار پوشه به اشتراک  شیبه طور پ QTS .به اشتراک گذاشته شده یپوشه ها جادی: ایاریاخت  -6

به اشتراک گذاشته شده را مطالعه  یقسمت پوشه ها شتریاطالعات ب یکند. برا یم جادیگذاشته شده را ا

 .دییبفرما

سازد تا نحوه  یها شما را قادر م مجوز .دیکن شیرایبه اشتراک گذاشته شده را و یپوشه ها یمجوزها  -7

 شیرایقسمت و شتریاطالعات ب ی. برادیدر پوشه به اشتراک گذاشته شده را کنترل کن رییمشاهده و تغ

 .دییپوشه به اشتراک گذاشته شده را مطالعه بفرما اتیخصوص

 ی. برادیخود نگاشت کن وتریکامپ یشبکه رو یوهایاک گذاشته شده را به عنوان درابه اشتر یپوشه ها  -8

 .دییرا مطالعه بفرما ویقسمت نگاشت کردن درا شتریاطالعات ب
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 .دییرا مطالعه بفرما File Stationقسمت  شتریاطالعات ب یها. برا لیفا تیریو مد رهیذخ  -9

1- Storage & Snapshots 

Storage & Snapshots یکند. شما م یم یساز رهیذخ یفضا تیریاست که شما را قادر به مد یستمیبزار سا کی 

 :دیرا انجام ده ریز یکارها Storage & Snapshots با دیتوان

 یساز رهیحجم خ ،یساز رهیذخ یاستخرها یکربندیو پ جادیا، LUN به اشتراک گذاشته  یها و پوشه ها

 شده

 یحافظه خال یفضا زانیم شینما 

 نصب شده یها سکیمت دسال یبررس 

 اطالعات با استفاده از بکاپ snapshots 

 یوهایتوسعه و درا یواحد ها قیاکسترنال که از طر یساز رهیذخ یدستگاه ها تیریمد USB به NAS 

 .وصل شده اند

 یساز رهیذخ

QTS ها را  لیفا یدهد به راحت یدهد که به شما امکان  یرا ارائه م ریانعطاف پذ یساز رهیخحجم ذ یمعمار کی

 .دیو به اشتراک بگذار رهیخذ ت،یریمد
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 جزئیات توضیحات آبجکت

Disk 

دستگاه فیزیکی که  اطالعات را ذخیره و 

 بازیابی می کند

نوع و اندازه دیسک زیر  QNAP NASدستگاه 

 را پشتیبانی می کند:

 اندازه

 3.5  ،اینچ 2.5اینچ 

  مدل هایM.2 

 نوع:

 SATA,SSD 

  مدل هایSAS, NL-SAS, NVMe 

PCIe SSD, NVMe M.2 PCIe 

SSD 

 نکته   

تمام انواع دیسک باال را می توان برای ایجاد 

استخرهای ذخیره سازی و حجم ذخیره سازی 

های اس اس  استاتیک استفاده کرد تنها هارد

را  NVMe M.2و  NVMe PCIe SSDدی، 

 می توان برای کش اس اس دی استفاده کرد.

RAID 

group 

که شامل یک یا چند  دیسک منطقی

معموال  RAIDدیسک هستند. گروه های 

شامل دیسک هایی است که ظرفیت و نوع 

 یکسانی دارند.

اطالعات در تمام دیسک های موجود در گروه 

RAID  توزیع می شود. هر نوعRAID 

عملکرد، قابلیت اعتماد و ظرفیت متفاوتی 

را  RAIDدارند برای اطالعات بیشتر قسمت 

 مایید.مطالعه بفر
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Storage 

pool 

استخر فضای ذخیره یازی که شامل گروه 

 است RAIDهای 

استخرهای ذخیره سازی می توانند گروه های 

RAID  ی که شامل دیسک هایی با نوع و

ظرفیت مختلف هستند را تجمیع می کند. 

استخرهای ذخیره سازی می توانند فضای 

 snapshotsذخیره سازی و قابلیت هایی مانند 

 ساده تر مدیریت کنند.را 

Volume 

پارتیشن فضای ذخیره سازیکه برای تقسیم 

و مدیریت ظرفیت رخیره سازی استفاده 

 می شود.

شما می توانید حجم ذخیره سازی را با ابزار 

پارتیشن بندی حافظه یا با استفاده از فضای 

سه نوع  QTSایجاد کنید.  RAIDیک گروه 

که  حجم ذخیره سازی را ارائه می دهد

و انعطاف پذیری مختلفی دارند.  عملکرد

حداقل یک حجم ذخیره سازی باید قبل از 

بتواند ذخیره اطالعات را شروع  NASاینکه 

 کند ایجاد شود.

iSCSI 

LUN(  تعداد

 (واحد منطقی

 

پارتیشن فضای ذخیره سازی که می تواند 

و از طریق  NASتوسط دستگاه های 

 استفاده شود iSCSIپروتکل 

QTS  دو نوعLUN :را ارائه می دهد 

 LUN  مبتنی بر بلوک که از استخر

یره سازی ایجاد می شود و شبیه خذ

سازی لست به  ذخیرهبه یک حجم 

غیر از اینکه فایل سیستمی ندارد و 

 وصل شود. iSCSIباید به یک هاست 

 LUN  مبتنی بر فایل که در یک حجم

خیره سازی ایجاد می شود و شبیه به 
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  است. ISO ایمیلفایل 

Shared 

folder 

پوشه ای که برای ذخیره و اشتراک گذاری 

 فایل ها استفاده می شود

پوشه های به اشتراک گذاشته شده در حجم 

به طور  QTSذخیره سازی ایجاد می شوند. 

خودکار پوشه های ذخیره سازی پیش فرض را 

 ها، اسناد عمومی، چند رسانه ای برای دانلود

می توانید پوشه های به  ایجاد می کند. شما

اشتراک گذاشته شده زیادی را ایجاد کنید و 

 کنید. پیکر بندی مهر کدارا برای  امجوز ه

 

 ایجاد فضای ذخیره سازی

 ذخیره سازیحجم 

 یزسا رهیاستخر ذخ کی یساز رهیذخ یاست. هر حجم از فضا NASدر  یساز رهیذخ یقسمت از فضا کیحجم 

شوند.  یمشما استفاده  یساز رهیذخ یفضا تیریو مد میتقس ی. حجم ها براکند یم جادیا RAIDگروه  کی ای

 کند. یم یبانیپشت حجم از سه نوع مختلف QNAP NASدستگاه 

 

 حجمنوع 

 3گانه نازک چند 2گانه چند میضخ 1منفرد کیاستات

 خالصه

عملکرد خواندن /  نیبهتر

 نیتر شرفتهینوشتن، اما پ

 ینم یبانیپشت قابلیت ها را

عملکرد  نیتعادل خوب ب

 یریو انعطاف پذ

سازد  یشما را قادر م

را به  یساز رهیذخ یفضا

طور موثر تر اختصاص 

                                                    
1 Single Static 
2 Thick Multiple 
3 Thin Multiple 
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 دیده کند

 سرعت خواندن / نوشتن
 ینوشتن تصادف یبرا

 است نیعتریسر
 خوب خوب

 یریانعطاف پذ

 بدون انعطاف پذیری

 

 ویحجم تنها با افزودن درا

ه دا شیافزا NAS به یاضاف

 .می شود

 ریانعطاف پذ

 

 یم یحجم به راحتاندازه 

 افزایش پیدا کندتواند 

 انعطاف پذیر اریبس

 

تواند به  یحجم ماندازه 

کند و پیدا شد ر یراحت

استفاده نشده را  یفضا

برد و به  نیتوان از ب یم

استخر ذخیره سازی والد 

 .بازگرداند

 یساز رهیذخاستخر  یساز رهیاستخر ذخ RAID گروه والد یساز رهیذخ یفضا

تواند  یکه م یتعداد حجم

 یساز رهیذخ یدر فضا

 شود جادیا والد

 

 

 

 شتریب ای یکی شتریب ای یکی یکی

 مشخص شده توسط کاربر والد RAIDاندازه گروه  هیاندازه اول

 صفر

 

 رهیذخاستخر  یفضا

www.qn
ap

na
s.i

r



 

35 

 

 

 رکز پشتیبانی انفورماتیک اریان م                                                                                  QNAPنصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه راهنمای 
 

بنابه درخواست  یساز

 داده می شود اختصاص

حجم نوشته  در، داده ها 

 کننده تامین که شود یم

 شود. یم دهینازک نام

 والد RAIDاندازه گروه  حداکثر اندازه
 رهیاندازه استخر ذخ

 والد یساز

 برابر از ستیباین حجم 

استخر ذخیره آزاد  یفضا

 بیشتر است. سازی والد

 

اندازه یک حجم نازک می 

تواند بزرگتر از استخر 

ذخیره سازی والدش باشد 

تخصیص بیش از که 

 می شود. 4اندازه نامیده

 اثر حذف داده ها
 شده فضا در حجم آزاد

 است

شده فضا در حجم آزاد 

 است

QTS فضا را  نیتواند ا یم

کند و آن را به  ایاح

 استخر ذخیره سازی قبلی

 بازگرداند.

 یروش اضافه کردن فضا

 یساز رهیذخ

اضافه کردن  •

 به ها سکید

NAS 

از این  یشتریب یفضا

استخر ذخیره سازی 

داده می اختصاص والد

از این  یشتریب یفضا

استخر ذخیره سازی 

داده می اختصاص والد

                                                    
4 overallocation 
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 یها سکید•

 سکیموجود با د

 تیظرف ی کهیها

دارند ی باالتر

تعویض می 

 شوند.

 شود شود

ابزار از  یبانیپشت

Snapshot ( بکاپ و

 (بازیابی سریع

 بله بله نه

ردیف ) Qtier از یبانیپشت

 (کردن خودکار داده
 بله بله نه

 

 ی حجمبند کریپ

 دیتوان ی. شما م) همان پارتیشن بندی(کند یم میجداگانه تقس ناحیه هایشما را به  یساز رهیذخ یفضا ها حجم

 یپوشه ها ا،ه لیفا یو به اشتراک گذار رهیذخ یبرا. سپس دیتر داشته باش چند حجم کوچک ایحجم بزرگ  کی

  .ندشو یم جادیشده در حجم ا گذاشته اشتراک

 توضیحات تیمز یدبن کریپ

 حجم منفرد

 مثال:
 آسان

و آسان است. شما الزم  عیسر حجم کی جادیا

حجم  جادیا ایاندازه حجم و  رییدر مورد تغ ستین

 نگران باشید NAS هیولپس از نصب ا دیجد
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 1 حجم •

پوشه به اشتراک  •

 1گذاشته شده 

پوشه به اشتراک گذاشته  •

 2شده 

پوشه به اشتراک گذاشته  •

 3شده 

پوشه به اشتراک گذاشته  •

 4شده 

 سریع
 آن رایاست ز تر عیسر های منفرد استاتیک حجم

 .ندارند ازین سازیرهیها به استخر ذخ

 گانه حجم چند

 :مثال

 1 حجم •

پوشه به اشتراک  •

 1گذاشته شده 

 2 حجم •

پوشه به اشتراک  •

 2گذاشته شده 

محدود کردن 

 یاستفاده از فضا

 یساز رهیذخ

ظرف جداگانه  کیهر جلسه حجم مانند 

برنامه مقدار  کی ایکاربر  کیاست. اگر 

حجم بسپارد،  کیها را به  لیاز فا یادیز

تنها حجم مشخص شده پر شده است. 

 .ماند یم یباق گرید یحجم ها

 snapshotزمانبندی چند 

Snapshots یتصادف رییتغ ایحذف  ها را از لیفا 

به زمان،  ازین یعکس فور جادیکند. ا یمحافظت م

 .دارد یساز رهیذخ یمنابع حافظه و فضا

QTS شخصی  یاز حجم هاsnapshot .می گیرد 

 QNAP مهم در  یها لیکند که فا یم هیتوص

 که ی، به طورشوند رهیذخ یاختصاص حجم های 
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 3دوره  •

پوشه به اشتراک  •

 3گذاشته شده 

 اشتراک به پوشه •

 4 شده گذاشته

QTS   تنهاsnapshot  در  های فایل های مهم را

 .کند جادیامنابع سیستمی ذخیره شده 

سیستم تر  عیسر ریتعم

 فایل

QTS  کی لیفا ستمیس یاوقات خطاها یگاه 

تواند  یم QTS که یحجم را در بر دارد. در حال

 ریحجم را اسکن و خطاها را به صورت خودکار تعم

طول بکشد.  یادیتواند مدت ز یم ندیفرآ نیکند، ا

 لیدارد. فا یحجم بستگ زهاندابه  ازیزمان مورد ن

اسکن قابل  ندیحجم در طول فرا موجود در یها

 .ستندین یدسترس

 

 از پیکر بندی حجم یینمونه ها

 .کنند یم یداریها خر یریگ بانیاز اسناد، رسانه ها و پشت یبیترک رهیذخ یرا برا NAS یاغلب دستگاه ها کاربران

 مقایسه شده است.حجم کوچک  نیچند اب حجم بزرگ کی جادیا بیو معا ایمزا ریز جدولدر 

 حجم چند گانه تنها حجم هدف کاربر الزامات

 ها لیفاذخیره  یسادگ

در صورتی که کاربران بخواهند از 

snapshots  کاربران استفاده کنند

 ایحجم نازک بزرگ را  کیمی توانند 

 جادیا کیحجم بزرگ استات کی

اسناد،  یحجم، برا درکنند. سپس 

بکاپ ها سه پوشه به  ها و لمیف

 لمیاسناد، ف یکاربران برا

بکاپ ها سه حجم ها و 

جداگانه ایجاد می کنند. 

 میتصم دیکاربران با

برای هر حجم  که  رندیبگ

چقدر فضا اختصاص داده 
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 .شود .اشتراک گذاشته می شود

 سرعت
 یها لیفا شیرایو

 یو صوت ییدئویو

 را کیحجم بزرگ استات کیکاربران 

روزانه از کنند.  یم ادجیا NAS در

فایل ها بکاپ گرفته می شود و در 

دیگر یا دیسک اکسترنال  NASیک 

 ذخیره می شود.

 لیفا رهیذخ یکاربران برا

 میحجم ضخ لمیف یها

کنند. عملکرد  یم جادیا

 یکم ینوشتن تصادف

 کیکمتر از حجم استات

 .استمنفرد 

 رهیذخ تیظرف

 یفضا یساز

 یساز رهیذخ

 لیفا از یادیتعداد ز

 NAS به لمیف یها

 کپی می شود

 را به پوشه لمیف یها لیکاربران فا

 یم یکپاشتراک گذاری شده فیلم ها

به بزرگ  دیحال، آنها با نیکنند. با ا

بودن یا حجیم بودن این پوشه فیلم 

 کاربراناگر  .توجه داشته باشند  ها

 NASکنند،  یکپهای زیادی را  لیفا

 لیفا هریشود و قادر به ذخ یپر م 

 .ستین شتریب یها

را  لمیف یها لیکاربران فا

 یم یها کپ لمیبه حجم ف

که حجم  یکنند. هنگام

اندازه توان  ی، مپر شد

 .داد شیرا افزا حجم

زمانبندی چند 

snapshot 

سند با  یها لیفا

 snapshotاستفاده از 

 می شوندمحافظت 

برای حجم منفرد یک کاربران 

ایجاد   snapshotزمانبندی روزانه 

 راتییتغ تمام snapshot می کنند.

سند را ثبت  یها لیدر فا ایجاد شده

 زین snapshotحال،  نید. با اکن یم

 کیکاربران فقط 

زمانبندی روزانه 

snapshot   را برای حجم

 .کنند یم ادجیاسند 
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 بکاپو  لمیف یها لیرا در فا راتییتغ

 یمنابع و فضا ود کن یم جادیا

 .برد یم نیرا از ب یساز رهیذخ

 ستمیس ریتعم

 لیفا

 ستمیس یرفع خطاها

 لیفا

QTS را اسکن  منفردتمام حجم  دیبا

که  یکشد. در حال یکند، که طول م

اسکن در حال انجام است، حجم قابل 

 ریرا غ NAS و کل ست،یخواندن ن

 .شود یقابل استفاده م

QTS میحج دیفقط با 

 را خطا است یکه دارا

 حجماسکن کند. هر 

 نیاست، بنابرا کوچک

است.  عیاسکن نسبتا سر

توانند در  یکاربران م

که اسکن در حال  یحال

 یها لیانجام است، به فا

 یها حجمموجود در 

 .کنند دایپ یدسترس گرید

 منفرد کیاستات حجم کی جادیا

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotمسیر به . 1

 .دیرا انجام ده ریاز اقدامات ز یکی. 2

 عملیات NASوضعیت 

 .دیکن کیکل New Volume یرو  یساز رهیذخ استخر ایحجم و  چیه

 رهیذخ استخر ایچند حجم  ای کی

  یساز

 .دیکن کیکل Create > New Volume یرو
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 .شود یباز م Create Wizard Volume پنجره

3 .Static Single Volume دیرا انتخاب کن. 

 .دیکن کیکل Next یرو .4

 ستیواحد توسعه را از ل د،یاستفاده کن شده واحد توسعه متصل کیدر  ها سکیاز د دیخواهی: اگر میاریاخت.5

Enclosure Unit دیانتخاب کن. 

 .دیواحد توسعه انتخاب کن نیها را از چند سکید دیتوان ینم شما

 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی . 6

 .دیرا انتخاب کن RAID. نوع 7

هستند را نمایش  انتخاب شده یها سکیمطابق با تعداد د ی را که RAIDتمام انواع  Storage & Snapshotsابزار 

 را انتخاب می کند. RAIDنوع  نیتر نهیو به طور خودکار به می دهد

 شده یبانیپشت RAIDنوع  سکیتعداد د
 فرض نوع شیبه طور پ

RAID 

 تکی تکی یکی

 JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 1 دو

 JBOD, RAID 0, RAID 5 RAID 5 سه

 چهار

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

 مهم

RAID 10  داردنیاز ها  سکیاز د یبه تعداد کم. 

RAID 5 

 JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6 RAID 6 پنج

 شتریب ایشش 
JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10, 

RAID 50 
RAID 6 

 ,JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6, RAID 10 شتریب ایهشت 

RAID 50, 
RAID 6 
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RAID 60 

 

 نکته            

را  RAID انواع شتر،یب اتیجزئ ی. برادیفرض استفاده کن شیپ RAID از نوع ،نیستیدآشنا  یتکنولوژاین اگر شما با 

 مطالعه کنید.

را انتخاب  استفاده کنید RAIDرای این گروه بدیسک یدکی ی که می خواهید به عنوان سکی: دیاریاخت .8

خراب شده است  RAIDهر دیسکی که در گروه با  طراحی شده به طور خودکار . دیسک یدکیکنید

 مطالعه کنید.را  RAIDدیسک های یدکی  . برای اطالعات بیشتر قسمت جایگزین می شود

 .دینرا انتخاب ک RAID 60 ای RAID 50 یگروه ها ری: تعداد زیاریاخت .9

 .شوند یم میگروه تقس 6 ای RAID 5 از یبه تعداد مشخص یانتخاب شده به طور مساو یها سکید

 تر عیسر یگروه ها باعث بازساز ریاز ز یشتریتعداد بباشند،  SSDدر صورتی که همه دیسک ها  •

RAIDبهتر می شود.و عملکرد  پذیری خطا تحمل شی، افزا 

 تیظرف شیگروه ها باعث افزا ریاز ز یتعداد کمتر، باشند HDDدر صورتی که تمام دیسک ها  •

 می شوندو عملکرد بهتر  یساز رهیذخ

 هشدار         

 10. به عنوان مثال، قابل دسترس نخواهد بود یاضاف یشود، فضا میتقس به طور نامساوی  RAID گروه کی اگر

را  یساز رهیذخ تیاز ظرف سکید 9تنها  ،تقسیم شود سکید 4و  سکید 3 سک،ید 3گروه از  ریز 3به  سکید

 .کند یفراهم م

 .دیکن کیکل Next یرو .10

 .دی: نام مستعار حجم را مشخص کنیاریاخت .11

 :شود لیتشک ریز مواردکاراکتر  64تا  1 از دیمستعار با نام

o حروف: A  تاZ ،a تاz 
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o  :9تا  0اعداد 

o و  _: ژهیو کاراکتر های- 

ها و پوشه  لیو تعداد فا اندازه حجمحداکثر  inode هر برایها  تیبا تعداد .inodeبرای هر ها تیتعداد با .12

 یموجب م inode هرها برای  تیتعداد با شی. افزاکند یم نییرا تعمی تواند ذخیره کند که حجم  یها

 به بیشترین مقدار افزایش پیدا کند ) نه به کمترین مقدار ماکزیمم پوشه ها و فایل ها(. شود اندازه حجم

a. دیکن پیکر بندیرا  هشرفتیپ ماتیتنظ. 

 توضیحات ماتیتنظ

 رسد یحجم به مقدار مشخص شده م سکیمورد استفاده در د یکه درصد فضا یوقت آستانه هشدار

QTS  یک نوتیفیکیشن هشدار را ارسال می کند. 

 .کند یم رمز گذاری یتیب AES 256 رمز گذاریحجم با  هایداده  یتمام QTS رمز گذاری

 کاراکتر )ترکیب حروف،  32تا  8شامل  شده یرمز گذار پسورد کی

 .ستیمجاز ن اعداد و کاراکترهای ویژه(است و فاصله

 در  رمز گذاری دیاز کل یمحل یکپ کی رهیذخ یبراNAS ، گزینه

Save encryption key گزینه نی. ادیرا انتخاب کن QTS یرا قادر م 

حجم  رکند، به صورت خودکا یشروع به کار م NASکه  یسازد تا وقت

 رمزگذاری شده از قفل خارج شود و مونت)نصب( شود.

 که  نشود، هر زمان رهیذخ یرمزنگار دیاگر کلNAS  ریستارت می

 .دیرا مشخص کن رمز گذاریرمز عبور  دیبا ،شود

 

 هشدار
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  ذخیره کلید رمزگاری در NAS منجر به غیرقابل دسترس  تواند یم

 .شدن داده می شود

  قابل  ریحجم آن غ د،یرا فراموش کرده ا یرمز گذار هگذر واژاگر

 روند. یم نیاز ب اطالعاتو تمام  شددسترس خواهد 

 

 هشدار

 رمز در دیکل ذخیره NAS منجر به غیرقابل دسترس شدن  تواند یم

 اطالعات می شود.

 قابل  ریحجم آن غ د،یرا فراموش کرده ا رمز گذاریرمز عبور  اگر

 روند. یم نیاز بخواهد بود و تمام داده ها  یدسترس

پوشه  ایجاد یک

 اشتراک گذاشته شده

 در حجم

را  ودکار پوشه به اشتراک گذاشته شدهبه طور خ QTSکه حجم آماده است  یهنگام

 دایپ یدسترس دیتواند به پوشه جد یم NAS ریمد یکند. فقط حساب کاربر یم جادیا

 .کند

 

 .دیکن کیکل Next یرو . 1

 .دیکن کیکل Finish یرو. 2

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی

 

 هشدار        

 کلیک کنید. OKبرای پاک کردن تمام اطالعات در دیسک های انتخاب شده روی 
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QTS  کند یم جادیا یاریکند و سپس پوشه اشتراک اخت یم مقدار دهیو  جادیحجم را ا. 

  میضخ حجم چند گانه جادیا

 بروید Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshot. به 1

 .دیرا انجام ده ریز عملیاتاز  یکی. 2

 یاتعمل NASوضعیت 

 .دیکن کیکل New Volume یرو یساز رهیمخزن ذخ ایحجم و  بدون

 .دیکن کیکل Create > New Volume یرو یساز رهیمخزن ذخ ایچند حجم  ای کی

 

 .شود یباز م Create Wizard Volume پنجره

 .دینتخاب کننوع حجم را ا . 3

o  میضخ هچند گانحجم 

o نازک حجم نیچند 

 مطالعه کنید.را  ها حجمقسمت  شتر،یب اطالعات یبرا

 .دیانتخاب کن که برای ایجاد حجم استفاده خواهد شد را را یساز رهیاستخر ذخ.4

 ادجیا دیجد سازی رهیذخ استخر کیبالفاصله  ای کنیدرا انتخاب  موجود یساز رهیاستخر ذخ کی دیتوان یم شما

 .دیکن

 ایجاد کنید. دیجد یساز رهیاستخر ذخ کی: یاری. اخت5

کلیک   Create Storage Poolآیکن  یروالف .  باز شود. Create Storage Pool Wizard کنید تا پنجره

 .دیکن کیکل Next یرو .ب

 ستیوسعه را از لواحد ت د،یواحد توسعه متصل استفاده کن کیدر  ها سکیاز د دیخواهی: اگر میاریاخت .ج

Enclosure Unit دیانتخاب کن. 

 .دیواحد توسعه انتخاب کن نیها را از چند سکید دیتوان ینم شما
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 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی .د

 هشدار        

 .حذف خواهند شد سکید یرو انتخاب شده یداده ها تمام

 .دیرا انتخاب کن RAID نوع یک ج. 

را نمایش می دهد که مطابق با تعداد دیسک های انتخاب شده می  RAIDتمام انواع  Storage & Snapshotsابزار 

 انتخاب می شود. RAIDباشند و به طور خودکار بهینه ترین نوع 

 

تعداد 

 سکید

 شیبه طور پ شده یبانیپشت RAID نوع

 فرض نوع

RAID 

 منفرد منفرد یکی

 JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 1 دو

 JBOD, RAID 0, RAID 5 RAID 5 سه

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

 JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6 RAID 6 پنج

 ایشش 

 شتریب

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

 دیتوجه داشته باش

RAID 10 داردنیاز ها  سکیاز د یبه تعداد کم. 

RAID 6 
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 هنکت           

 انواع شتر،یب اتیجزئ ی. برامی شودفرض استفاده  شیپ RAID از نوع د،یستنیآشنا  یتکنولوژاین اگر شما با 

RAID  مطالعه بفرمایید.را 

 hotنتخاب کنید. ا RAID استفاده کنید را برای این گروه  hot spareی که می خواهید به عنوان سکی: دیاریاخت ف.

spare ر هر دیسکی که در گروه طراحی شده به طور خودکاRAID .خراب شده است را جایگزین می کند 

 باز شود. Pool Creation Summaryرا کایک کنید تا پنجره  Nextد. 

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کیرا کلیک کنید تا  Createه. 

 هشدار        

 .شوند. یانتخاب شده حذف م یها سکید یرو اطالعاتتمام  OK یبر رو کیکل با

 دیکن کیکل OK ی. روی

 .دیکن کیکل Next یرو . 6

 .دیرا مشخص کننام مستعار حجم  ی: برایاریاخت.7

 :شود لیتشک ریز مواردکاراکتر  64تا  1از  دیمستعار با نام

o  حروفA  تاZ ،a  تاz 

o  :9تا  0اعداد 

o و   - ژهیو یها کاراکتر_ 

 .دیحجم را مشخص کن تیظرف .8

 کند. یم نییتع حداکثر حجم را تیحجم، ظرف نوع

 حداکثر اندازه حجمنوع 

 والد یساز رهیآزاد در استخر ذخ یمقدار فضا میضخ

 برابر فضای خالی استخر ذخیره سازی والد است 20این حجم  نازک
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)که اختصاص بیش از  یساز رهیآزاد در استخر ذخ یمقدار فضانازک را به یک مقدار بزرگتر از حداکثر اندازه حجم 

 می شود( تنظیم کنید. حد نامیده

 .دیرا مشخص کن inode هری ها تیتعداد با  .9

 یم نییرا تعذخیره می شود حجم  در که ییها و پوشه ها لیو تعداد فا اندازه حجمحداکثر  inode هر تیبا تعداد

 متر ازکحداکثر تعداد ماکزیمم می شود ) نه حداکثر اندازه حجم  منجربه  inode در هر تیتعداد با شی. افزاکند

 (ها و پوشه ها لیتعداد فا

 .دیکن پیکر بندیرا  شرفتهیپ ماتیتنظ .10

 

 توضیحات ماتیتنظ

 آستانه هشدار
QTS در حجم به مقدار مشخص شده  سکیمورد استفاده در د یکه درصد فضا یوقت

  یک نوتیفیکیشن هشدار را ارسال می کند .رسد یم

 رمز گذاری

QTS یرمز گذارحجم با  هایداده  یتمام AES 256 کند یم رمز گذاری یتیب. 

 کاراکتر )ترکیب حروف،  32تا  8شامل  رمز گذاری شده پسورد کی

 .ستیمجاز ن اعداد و کاراکترهای ویژه(است و فاصله

 در  رمز گذاری دیاز کل یمحل یکپ کی رهیذخ یبراNAS ، گزینه

Save encryption key گزینه نی. ادیرا انتخاب کن QTS یرا قادر م 

حجم  کند، به صورت خودکار یشروع به کار م NASکه  ید تا وقتساز

 دیاگر کل رمزگذاری شده از قفل خارج شود و مونت)نصب( شود.

رمز  دیبا ،ریستارت می شود NASکه  نشود، هر زمان رهیذخ یرمزنگار

 .دیرا مشخص کن رمز گذاریعبور 
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 هشدار       

  ذخیره کلید رمزگاری در NAS ر به غیرقابل دسترس منج تواند یم

 .شدن داده می شود

  قابل  ریحجم آن غ د،یرا فراموش کرده ا رمز گذاری هگذر واژاگر

 روند. یم نیاز ب اطالعاتو تمام  شددسترس خواهد 

 

 هشدار

 رمز در دیکل ذخیره NAS منجر به غیرقابل دسترس شدن  تواند یم

 اطالعات می شود.

 یقابل دسترس ریحجم آن غ د،یده ارا فراموش کر رمز گذاریرمز عبور  اگر

 روند. یم نیخواهد بود و تمام داده ها از ب

پوشه  کیایجاد 

 اشتراک گذاشته شده

 در حجم

را  به طور خودکار پوشه به اشتراک گذاشته شده QTSکه حجم آماده است  یهنگام

 دایپ یدسترس دیتواند به پوشه جد یم NAS ریمد یکند. فقط حساب کاربر یم جادیا

 .کند

 .دیکن کیکل Next یرو . 11

 .ظاهر شود دییتا امیپ کیتا دیکن کیکل Finish یرو .12

 هشدار

 .شوند یانتخاب شده حذف م یها سکید یرو اطالعاتتمام  OK یرو کیکل با

QTS کند. یم جادیا یاریکند و سپس پوشه اشتراک اخت یم اولیه مقدار دهیو  جادیحجم را ا این 
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 یازس رهیذخ یاستخرها

برای کند.  یم لیبزرگ تبد یساز رهیذخ یفضا کیرا به  یکیزیف یها سکیاز د یاریبس یساز رهیذخ استخر کی

ممکن  یساز رهیذخ استخر. با هم ادغام می شوند  RAID یبا استفاده از تکنولوژ ها سکید RAIDتشکیل گروه 

 ارائه می دهد:را  ریز یایمزا یساز رهیاستخر ذخ کیباشد. استفاده از  RAID گروه کیاز  شیاست شامل ب

o  تا سازد  یکرد، که شما را قادر م جادیا یساز رهیاستخر ذخ کیتوان در  یرا م هچند گانحجم

 .دیکن میمختلف تقس یکاربران و برنامه ها نیبرا  یساز رهیذخ یفضا

o یساز رهیذخ یفضا کیترکیب کرد تا توان  یرا م متفاوتی دارنداندازه و نوع  ی کهیها سکید 

 تشکیل شود.

o  دیسک های واحد توسعه متصل شده را می توان با دیسک هایNAS استخر کترکیب کرد و ی 

 تشکیل داد. یساز رهیذخ

o اضافه را می توان به استخر ذخیره سازی در حال استفاده اضافه کرد و بدون قطع  یها سکید

 سرویس فضای ذخیره سازی را افزایش داد.

o ازی دیسک های وقتی یک استخر ذخیره سSSD ،SATA  وSAS  را با هم ترکیب می کندQtier 

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

SSD و اطالعاتی که به ندرت استفاده می شوند را به دیسک های کندتر  سریعتر انتقال می دهد

 انتقال می دهد.

o  ابزارSnapshots  .تنها می تواند با استخرهای ذخیره سازی استفاده شوندSnapshots  وضعیت

را در یک نقطه خاص ثبت می کند.  در صورتی که این وضعیت ها به  LUNاطالعات حجم یا 

 صورت تصادفی تغییر یا حذف داده می شوند داده ها می توانند  به آن زمان بازگردانده شودند. 

o RAID 5 ای RAID کیکرد تا  بیتوان با هم ترک یرا م هانچند گ RAID 50 ای RAID 60 

 .داد لیتشک
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 سازی رهیاستخر ذخ کی جادیا

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshot. به مسیر 1

 .دیرا انجام ده ریز عملیاتاز  یکی. 2

 یاتعمل NASوضعیت 

 دیکن کیکل New Storage Pool یرو یساز رهیمخزن ذخ ایحجم و  بدون

 رهیمخزن ذخ ایچند حجم  ای کیبا 

 یساز
 دیکن کیکل Create > New Storage Pool یرو

 

 باز می شود Create Storage Pool Wizard opensپنجره 

 .دیکن کیکل Next یرو . 3

احد توسعه را از و ،را استفاده کنیدواحد توسعه متصل  کیی موجود در ها سکید دیخواه ی: اگر میاریاخت .4

 .دیانتخاب کن Enclosure Unit ستیل

 .دیواحد توسعه انتخاب کن نیها را از چند سکید دیتوان ینم شما

 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی . 5

 هشدار 

 .انتخاب شده حذف خواهند شد یها سکید یرو یداده ها تمام

 .دیرا انتخاب کن RAID نوع . 6

را نمایش می دهد که مطابق با تعداد دیسک های انتخاب شده می  RAIDتمام انواع  Storage & Snapshotsابزار 

 انتخاب می شود. RAIDباشند و به طور خودکار بهینه ترین نوع 
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تعداد 

 سکید

 شیبه طور پ شده یبانیپشت RAID نوع

 فرض نوع

RAID 

 منفرد منفرد یکی

 JBOD, RAID 0, RAID 1 RAID 1 دو

 JBOD, RAID 0, RAID 5 RAID 5 سه

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

 JBOD, RAID 0, RAID 5, RAID 6 RAID 6 پنج

 ایشش 

 شتریب

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

 دیتوجه داشته باش

RAID 10 داردنیاز ها  سکیاز د یبه تعداد کم. 

RAID 6 

 

 نکته           

 انواع شتر،یب اتیجزئ ی. برامی شودفرض استفاده  شیپ RAID از نوع د،یستنیآشنا  یتکنولوژاین اگر شما با 

RAID  مطالعه بفرمایید.را 

 

نتخاب کنید. ا RAID استفاده کنید را برای این گروه  hot spareی که می خواهید به عنوان سکی: دیاریاخت .7

hot spare ر دیسکی که در گروه طراحی شده به طور خودکار هRAID  خراب شده است را جایگزین می

پیکر را  یاضاف سکید دیشود. شما با پیکر بندیبعدا  دیبا یاضاف سکی، دRAID 60 ای RAID 50 یبرا کند.

 پیکر بندیبه  شتر،یب اتیجزئ یمشابه داشته باشند. برا اضافه سکید کیگروه ها  ریتا تمام ز دیکن بندی

Global Global Hot Spare دیمراجعه کن. 
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انتخاب شده به طور  یها سکید .دیرا انتخاب کن RAID 60 ای RAID 50 یگروه ها ری: تعداد زیاریاخت  .8

 .شوند یم میتقس 6 ای RAID 5 گروه های  از یبه تعداد مشخص یمساو

 تر عیسر یگروه ها باعث بازساز ریاز ز یشتریتعداد بباشند  SSD ها سکید تمامکه  یدر صورت •

RAIDمی شود. و عملکرد بهترپذیری خطا تحمل شی، افزا  

 تیظرف شیگروه ها باعث افزا ریاز ز یتعداد کمترباشند  HDD ها سکیکه تمام د یدر صورت •

 می شوند. و عملکرد بهتر یساز رهیذخ

 هشدار 

 10اگر وان مثال، . به عننخواهد بوددسترس  قابل یاضاف یشود، فضا میتقس به طور نامساوی  RAID گروه کی اگر

ارائه  یساز رهیذخ تیاز ظرف سکید 9تنها  ،تقسیم شود سکید 4و  سکید 3 سک،ید 3گروه از  ریز 3به  سکید

 می شود.

 باز شود. Pool Creation Summaryتا پنجره  دیکن کیکل Next یرو  .9

 .ظاهر شود دییتا امیپ کیتا  دیکن کیکل Create یرو  .10

 هشدار 

 .حذف خواهند شدا ه سکید یرو ب شدهانتخا یداده ها تمام

 .دیکن کیکل OK یرو  .11

QTS کند و سپس اطالعات را در صفحه  یم جادیرا ا یساز رهیذخ استخرStorage/Snapshot دهد. یم شینما 

RAID 

منفرد  یساز رهیواحد ذخ کی دررا  متعدد یکیزیمتعدد ف یها سکید (RAID) مستقل یها سکید افزونگی آرایه

 توزیع می شوند. ها سکید انیداده ها در م سپس براساس یک روش از پیش تعریف شده د وکن یمترکیب 

 ایجاد کند.داده  یساز رهیذخو  NASاز برناه های استفاده  یبرا را آل دهیا RAID می تواند یک ریز یها یژگیو
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 بیمعا ایمزا توضیحات RAID یژگیو

 که با از ییها سکید یگروه بند

RAID استفاده ی بیترک

می کنند تشکیل یک 

 می دهند و RAID گروه 

QTS یمنطق سکید کی 

 یبزرگ را در نظر م

 .ردیگ

 یساز رهیذخ یفضا تیریمد

بزرگ ساده تر و  سکید کی

کوچک  سکید چندکارآمد تر از 

 .است

پیکربندی اولیه می تواند 

 بغرنج تر باشد.

استریپتینک یا 

 نواری کردن

داده ها به قطعات 

 یم میقسکوچکتر ت

 کیشوند. هر قطعه در 

 متفاوت در گروه سکید

RAID شود.  یم رهیذخ

تواند با  یم QTS سپس

داده ها  نوشتن ایخواندن 

به طور  سکید نیچند از

 اطالعاتهمزمان به 

و کند،  دایپ یدسترس

  سرعت خواندن / نوشتن

 کیبا  سهیدر مقا شتر،یب

 منفرد سکید

 ها  سکیاضافه کردن د با

 شیافزامی توان سرعت را 

 داد

 در گروه سکید کیاگر 

RAID و گروه خراب شود 

RAID یافزونگ چیه 

، تمام نداشته باشد

 .روند یم نیاز ب اطالعات
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 سرعت خواندن و نوشتن

 افزایش پیدا می کند

 در گروه سکیهر د یافزونگ

RAID تواند  یم

 رهیرا ذخ ریموارد ز

 :کند

کامل از داده  یکپ •

 ذخیره شده یها

امکان  تایدمتا •

از  یداده ها یبازساز

دست رفته را فراهم 

 کند یم

توانند بدون  یها م سکید •

از دست دادن داده ها از 

حذف و یا از   RAID گروه

 بین بروند.

در حال  توانند یم کاربران

 یها سکیدجایگزینی 

به اطالعات دسترسی خراب 

 پیدا کنند

 رهیذخ تیظرفمجموع 

کاهش  RAID گروه یساز

 .ابدی یم

 

 RAID  انواع

را  یو افزونگ استریپتینگاز  یبیکنند. هر نوع ترک یم یبانیپشت RAID از چندنوع QNAP NAS یدستگاه ها

 .کند یفراهم م

 مهم 
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 گروه کیدر  دارند مختلف یها تیظرف ی کهیها سکیاگر د RAID ها  سکیشوند، تمام د بیترک

 یحاو RAID گروه کیعنوان مثال، اگر  کنند. به یعمل م سکید نیکوچکتر تیبر اساس ظرف

ترابایتی را شناسایی  1شش دیسک    QTSباشد،  ترابایتی 1 سکید کیو  ترابایتی 2 سکیپنج د

 .کند یم هیتوصموارد زیر را  QNAP می کند.

 گروه کی تیهر ظرف یبرا RAID دیکن جادیا. 

  یگروه هابا استفاده از استخرهای ذخیره سازی RAID  نید.را ترکیب ک 

  سکینوع د کیاستفاده از تنها (HDD ،SSD ،SAS در )گروه  کیRAID شود. اگر  یم هیتوص

 سرعت نیبا توجه به کمتر RAIDشوند، گروه  بیترک RAIDگروه  کیدر  سکیانواع مختلف د

 کند. یعمل م دیسک

 

پذیری تحمل  تعداد RAID نوع

 سکید خطای

 یاجمال یبررس تیظرف

 کیاندازه  0 1 تکی

 کسید

 رهیذخ یبرا منفرد سکید کی 

 .شود یاستفاده م یساز

 خرابی از  یحفاظت چیهگزینه  نیا

عملکرد ارائه  یایها و مزا سکید

 .دهد ینم

 در دسترس باشد یک دیسک   فقط اگر

داده  یریگ بانیبرنامه پشت کیو اگر 

را  این گزینه دیباشد، بادر دسترس 

 .دیانتخاب کن
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JBOD 

 کیفقط )

دسته از 

 )اه سکید

 تیظرف 0 شتریب ای 1

 سکید

 یبیترک

 JBOD ی با هم ها را به صورت خط سکید

 کی دراطالعات را  QTS ترکیب می کند.

 درتا پر شود و سپس  سدینو یم سکید

 .سدینو یم یبعد سکید

 JBOD یها تیدهد تا تمام ظرف یاجازه م 

 .ردیمورد استفاده قرار گ سکید

 JBOD Single   در واقع یک

RAID گزینه نی. استین یواقع 

 ای سکیدخرابی از  یحفاظت چیه

 ارائه نمی دهد.را  یعملکرد یایمزا

 JBOD  ینم هیتوص یبه طور کل 

  RAID 0 به جای آن باید  شود

 استفاده شود. دیبا

RAID 0 2  تیظرف 0 یا بیشتر 

 سکید

 یبیترک

  گریکدیبا  ها سکیبا استفاده از اسپرینگ 

 .شوند یم بیترک

 RAID 0 سرعت خواندن /  نیرعتیسر

دهد  یدهد و اجازه م ینوشتن را ارائه م

 ردیمورد استفاده قرار گ سکید تیتمام ظرف

ارائه نمی  سکید خرابی از یحفاظت هیچ

 بانیبرنامه پشت کیبا  دینوع با نیا دهد.
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 .شوداستفاده داده  یریگ

RAID 1 2 1  اندازه

 سکید

 بر میتقس

2 

  سکیو دد یاز داده ها رو کسانی یکپ یک 

 .شود یم رهیذخ

 توان  یمرا ، داده ها خراب شود سکیاگر د

 .خواند گرید سکیاز د

 سطح  یبرا سکیکل د تیاز ظرف یمین

 از بین می روداز حفاظت از داده ها  ییباال

دو  NAS های  دستگاه این گزینه برای 

 ی توصیه می شود.سکید

RAID 5 3 تعداد  1 شتریب ای

کل 

 سکید

 ها

 1 یمنها

 سکید

  در تمام داده ها پریتی و اطالعات

 دیسک های تقسیم می شود.

 از  برای پریتی )تقارن( سکید کی تیظرف

است  یبدان معن نی. امی شوددست داده 

 ی، مخراب شود ها سکیاز د یکیکه اگر 

 یروی کرد و داده ها نیگزیتوان آن را جا

 .شوند یابیتواند باز یآن م

 ضافه با ا است که یبه معن استریپتینگ
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 یم شیسرعت خواندن افزا کردن دیسک

 .ابدی

  برای توازن بین سرعت و حفاظت داده این

 گزینه پیشنهاد می شود.

 

RAID 6 4 2 شتریب ای 

تعداد 

کل 

 سکید

 ها

 2 یمنها

 سکید

  در تمام داده ها پریتی و اطالعات

 دیسک های تقسیم می شود.

  شبیهRAID 5  است اما برای پریتی از دو

ستفاده می شود. این به عدد دیسک ا

معنای محافظت از دیسک ها در مقابل 

خرابی است اما ظزفیت دو دیسک از بین 

 می رود.

  ی و عموم یاستفاده تجار یبرااین گزینه

توصیه می شود و حفاظت باال در برابر 

خرابی دیسک و عملکرد خواندن را ارائه 
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RAID 10 

 شتریب ای 4

تعداد  ی)حت

 (ازیمورد ن

در هر جفت  1

 سکید

تعداد 

کل 

 سکید

ها 

بر  میتقس

2 

هر دو برای محافظت در برابر خرابی   •

 استفاده می کند. RAID 1 با از سکید

 RAID 0 سپس تمام جفت ها با استفاده از

 استریپینگ می شود.

و حفاظت  یسرعت خواندن / نوشتن عال •

از  یمیباال، اما ن اریبس خرابی در مقابل

 .می رودز دست ا سکید تیظرف

یا برنامه  داده گاهیپا یساز رهیذخ یبرا

 .توصیه می شود

RAID 50 6 شتریب ای 
گروه در  ریز 1

 سکیهر د

تعداد 

کل 

 سکید

 ها

 1 یمنها

 سکید

در هر 

 گروه ریز

 کی در  RAID 5کوچک  گروه چند   •

 ترکیب می شوند. RAID 50 گروه

  نسبت بهRAID5  خرابی محافظتبهتر از 

ی دارد. نسبت به عتریسر یازسازو زمان ب

RAID 10  ظرفیت ذخیره سازی بیشتری

 را ارائه می دهد.

 

باشد نسبت به  SSDاگر تما دیسک ها  •

RAID 5  برای دسترسی تصادفی عملکرد

 بهتری دارد
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 10ی که سازمان یریگ بانیپشت یبرا

 .دیسک یا بیشتر دارد توصیه می شود

RAID 60 8 شتریب ای 
گروه در  ریز 2

 سکیر ده

تعداد 

کل 

 سکید

 ها

 2 یمنها

 سکید

در هر 

 گروه ریز

در یک گروه  RAID 6چند گروه کوچک  •

RAID 60 .ترکیب می شوند 

 

در مقابل خرابی حفاظت بهتری دارند و  •

 یزمان بازساز RAID 6نسبت به 

 RAID 10ی دارد و نسبت به عتریسر

 ظرفیت ذخیره سازی بیشتری دارد.

 

شد نسبت به با SSDاگر تمام دیسک ها  •

RAID 6  برای دسترسی تصادفی عملکرد

 بهتری دارد.

 

ذخیره سازی تجاری و ویرایش  یبرا •

دیسک یا تعداد  12ویدیوی آنالین که 

 بیشتری دیسک دارد توصیه می شود.
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 یساز رهیذخ تیریمد

 یساز رهیاستخر ذخ تیریمد

 RAID گروه کیبه  سکید اضافه کردنبا  یساز رهیاستخر ذخ کی گسترش

 سازی اضافه کنید. رهیدر استخر ذخ RAID گروه کی بهرا  سکیچند د ای کی دیتوان یم شما

 مهم

o گروه کیبه  سکیاضافه کردن د RAID 1  نوعRAID بهرا RAID 5  دهد یم رییتغ. 

o استخر کیگسترش  یبرا RAID 50 ای RAID 60ها  سکید از با همان تعداد دیگروه با ری، هر ز

 .ابدیگسترش 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Disks/VJBODسیر به م .1

 .آزاد است سکیچند د ای کی یدارا NAS که دیحاصل کن نانیاطم  .2

 بروید Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .3

 موارد زیر را تایید کند: .4

 .است RAID 6 گروه ای RAID 1 ،RAID 5 کیشامل حداقل  یساز رهیاستخر ذخ •

 شود. Ready دیگسترش ده دیخواه یکه م RAID گروه تیوضع  •

 .دیرا انتخاب کن دیگسترش ده دیخواه یکه م یساز رهیاستخر ذخ .5

 باز شود. Storage Pool Managementتا پنجره  دیکن کیکل Manage یرو  .6

7. Expand Pool  پنجرهرا کایک کنید تا Expand Storage Pool باز شود. 

8. Add new disk(s) to an existing RAID group .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید. RAID 6یا  RAID 1, RAID 5گروه  .9

10. Next .را کلیک کنید 
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 .دیرا انتخاب کنسازی می خواهید استفاده کنید  رهیگسترش استخر ذخ یکه برا ییها سکید .11

 .ظاهر شود دییتا امیپ کیتا  دیکن کیکل Expand یبر رو  .12

 

 هشدار

 حذف می شود. سکید یروی انتخاب شده تمام داده ها OK یبر رو کیکل با

 ید.کن کیکل OK یور .13

 .دیگروه تکرار کن ریهر ز یمراحل را برا نی، اRAID 60 ای RAID 50 استخر کی ی: برایاریاخت .14

 

QTS یگروه ها یشروع به بازساز RAID بعد از اینکه بازسازی کند.  یمRAID  یها سکید تیظرفکال شد 

 به عنوان فضای خالی ظاهر می شود. دیجد

 

 RAID دیگروه جد کی اضافه کردنبا  رهیاستخر ذخ کی گسترش

کل  تی. ظرفدیاضافه کن یساز رهیذخ استخرو سپس آن را به  دیکن جادیا دیجد RAID گروه کی دیتوان یم شما

 خالی اضافی نمایش داده می شود. یبه به عنوان فضا دیجد RAID گروه

QTS استخر ذخیره سازی که شامل چند گروه  در اده ها را دRAID .بدان  نیا است به صورت خطی می نویسد

 .سدینو یم RAID گروه کی دراطالعات را ،RAID یگروه بعد درقبل از نوشتن داده ها  QTS است که امعن

 

 هشدار
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، تمام دخراب باش RAID گروه کیو  RAID گروه نیچند یحاو یساز رهیاستخر ذخ کیاگر  •

 بانیبرنامه پشت کیکه شما  دیحاصل کن نانید. اطمرو یم نیاز ب یساز رهیذخ استخرداده هادر 

 شده دارید. کامل یریگ

با  دیجد 60 ای RAID 50 گروه کی دی، شما باRAID 60 ای RAID 50 استخر کیگسترش  یبرا •

گروه  ری. فقط اضافه کردن زدیکن جادیا یگروه ها را به عنوان استخر اصل ریو ز سکیهمان تعداد د

 .ستین ریامکان پذ یاضاف یها

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .دیرا انتخاب کن دیگسترش ده دیخواه یکه م یساز رهیاستخر ذخ .2

 .شود یباز مStorage Pool Management پنجرهتا  دیکن کیکل Manage یرو  .3

 .باز شود Expand Storage Pool پنجرهتا  دیکن کیکل Expand Pool یرو  .4

5. Create and add a new RAID group .را انتخاب کنید 

6. Next .را کلیک کنید 

 ستیواحد توسعه را از ل د،یکنرا استفاده واحد توسعه متصل  کی یها سکید دیخواه ی: اگر میاریاخت .7

Enclosure Unitدیانتخاب کن. 

 

 هشدار

دسترس  رقابلیغ یساز رهی، تمام اطالعات موجود در استخر ذخشده استقطع  NAS از یانتخاب هتوسع واحد اگر

 .د بودنخواه

 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی .8

 مهم
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 سکیاز تعداد د شتریب ایبرابر با  دیانتخاب شده با یها سکی، تعداد دRAID 60 ای RAID 50 استخرهای یبرا

 .باشداستخر استفاده شده اند هایی که در ابتدا برای ایجاد 

 را انتخاب کنید. RAIDنوع  .9

 

 مهم 

جدید باید یک  RAIDباشد گروه  RAID 10یا  RAID 1, RAID 5, RAID6اگر استخر ذخیره سازی شامل گروه 

 که قبال به آن اشاره کردیم را داشته باشد. RAIDیا چند نوع 

برای  استفاده کنید را انتخاب کنید. RAIDدر گروه  hot spareاختیاری: دیسکی که می خواهید به عنوان  .10

 مراجعه کنید. RAIDگروه  hot spareاطالعات بیشتر به قسمت پیکربدی 

 کلیک کنید. Nextروی   .11

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

 هشدار  

 ید.را کلیک کن OKبرای پاک کردن تمام اطالعات دیسک های انتخاب شده 

13. OK .را کلیک کنید 

QTS  یک گروه جدیدRAID  را ایجاد می کند و گروهRAID  شروه به بازسازی می کند.  بعد از اینکه بازسازی

RAID  کامل شد ظرفیت گروهRAID .جدید  به عنوان فضای خالی در استخر ذخیره سازی نمایش داده می شود 

 مدیریت حجم

به عنوان ظرفیت شناخته می شود، و آن را قادر می سازد  کهیش می دهد، را افزا حجم حداکثر اندازه یک گسترش 

تا کاربران  زمانی که فضای خالی کم است کاربران باید گسترش را انجام دهند. .اطالعات بیشتری را ذخیره کند

 ندارند. وقتی  فایل ها را در حجم ذخیره می کنند به طور ناگهانی متوجه این موضوع نشوند که فضا در اختیار
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ن گسترش داد، به این حجم های ضخیم و نازک را می توان به صورت آنالی یا نازکحجم ضخیم یک گسترش 

ه هنوز قابلیت دسترسی به حجم وجود دارد. این کاضافه شود این در حالی است می تواند به حجم  معنی که فضا

 .فضای اضافه در استخر ذخیره سازی والد حجم ها قرار داده می شود

 

 حداکثر گسترش مجاز حجم  نوع

 .والد یساز رهیآزاد در استخر ذخ یمقدار فضا میضخ

 نازک

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

 مهم

از  شتریمقدار که ب کیحجم نازک به  کیحداکثر اندازه  میتنظ

از  که اختصاص بیش است، یساز رهیآزاد در استخر ذخ یمقدار فضا

 حد نامیده می شود.

 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 یک حجم ضخیم یا نازک انتخاب کنید. .2

3. Manage .را کلیک کنید 

4. Expand Volume  را کلیک کنید تا پنجرهVolume Resizing Wizard .باز شود 

 تیبا گای، گ(MB) تیبا مگا براساستوان  یرا م تیظرف .دیحجم را مشخص کن یبرا دیجد تیظرف کی  .5

(GB) تیترابا ای (TB) باشد یحجم فعل تیاز ظرف شتریب دیبا دیجد تیمشخص کرد. ظرف. 
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. کنید میتنظ قابل دسترسرا به حداکثر اندازه  دیحجم جد تیظرف .دیکن کیکلرا  Set to Max: یاریاخت  .6

 .در دسترس است میحجم ضخ یفقط برا نهیگز نیا

 ...Resizingرا ببندید. وضعیت حجم به  Volume Resizing Wizardپنجره  .دیکن کیکل Apply یرو  .7

 تغییر داده می شود.

 .کند یم رییتغ Ready به حالت حجم تیشد، وضع لیتکم اینکه گسترش از پس

 RAID گروه کیبه  سکیبا اضافه کردن د استاتیک منفرد حجم کی گسترش

به  یاضاف سکیچند د ای کیتوان با اضافه کردن  یرا م منفرد کیحجم استات کی یساز رهیذخ تیظرفمجموع 

به صورت آنالین و بدون وقفه در  توان یرا م یاضاف تیظرف نیگسترش داد. ا کیدر حجم استات RAID گروه کی

 ه کرد.فدسترسی به اطالعات اضا

 مهم 

o گروه کیبه  سکیاضافه کردن د RAID 1 نوع RAID را به RAID 5 دهد یم رییتغ. 

o استخر کیگسترش  یبرا RAID 50 ای RAID 60ها  سکیبا همان تعداد د دیگروه با ری، هر ز

 .ابدیگسترش 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 وارد زیر را تایید کنید: .2

NAS .شامل یک یا چند دیسک خالی باشد 

 باشد. RAID 6یا  RAID 1, RAID 5قل یک گروه استخر ذخیره سازی شامل حدا

 گسترش داده شده باشد. Readyبه  RAIDوضعیت گروه 

 .دیانتخاب کن را دیگسترش ده دیخواه یکه م منفردی کیحجم استات .3
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 باز شود. Volume Managementتا پنجره  دیکن کیکل Manage یرو  .4

5. Expand Volume  را کلیک کنید تا پنجرهVolume Resizing Wizard .باز شود 

6. Add new disk(s) to an existing RAID group .را انتخاب کنید 

 را انتخاب کنید. RAID 6یا  RAID 1, RAID 5گروه  .7

8. Next .را کلیک کنید 

 یک یا چند دیسک را انتخاب کنید. .9

10. Next .را کلیک کنید 

11. Expand .ا کلیک کنید 

 هشدار

 .ذف خواهند شدانتخاب شده ح یها سکید یرو یداده ها تمام

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی

 .دیکن کیکل OK یرو .12

 .دیگروه تکرار کن ریهر ز یمراحل را برا نی، اRAID 60 ای RAID 50 حجم ی: برایاریاخت  .13

QTS یگروه ها یشروع به بازساز RAID پس از تکمیل بازسای  کند. یمRAID ، به عنوان  یها سکید تیظرف

 شوند.فضای خالی نمایش داده می 

 RAID دیبا اضافه کردن گروه جد استاتیک منفرد حجم کیگسترش 

به  دیجد RAID گروه نیکل ا تیشود. ظرف یم اضافه استاتیک منفردشده و به حجم  جادیا دیجد RAID گروه کی

 .شود یم نمایش داده یساز رهیذخ استخر یاضاف یساز رهیذخ یعنوان فضا

 هشدار
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، تمام خراب باشد RAID گروه کیو  RAID گروه نیچند یحاو یساز رهیاستخر ذخ کیاگر  •

 بانیبرنامه پشت کیکه شما  دیحاصل کن نانیرود. اطم یم نیاز ب یساز رهیذخ استخرداده هادر 

 شده دارید. کامل یریگ

با  دیجد 60 ای RAID 50 گروه کی دی، شما باRAID 60 ای RAID 50 استخر کیگسترش  یبرا •

گروه  ری. فقط اضافه کردن زدیکن جادیا یگروه ها را به عنوان استخر اصل ریو ز سکیهمان تعداد د

 .ستین ریامکان پذ یاضاف یها

 

QTS  گروه نیکه شامل چند منفرد کیحجم استات کی درداده ها را RAID   نی. اسدینو یم یبه صورت خطاست 

این گروه پر می شد بعد از پر که  یتا زمان سدینو یم RAID گروه کی درداده ها را  QTS است که یمعن نیبه ا

  بعدی نوشته می شوند. RAIDشده داده ها در گروه 
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 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .دیرا انتخاب کن دیگسترش ده دیخواه یممنفردی که  کیحجم استات  .2

 .شود یمباز  Volume Managementتا پنجره  دیکن کیکل Manage یرو .3

 .باز شود Expand Volume Wizard پنجرهتا  دیکن کیکل Expand Volume یبر رو  .4

5. Create and add a new RAID group کنید.را انتخاب 

 .دیکن کیکل Next یرو .6

 ستیواحد توسعه را از ل د،یکنرا استفاده  واحد توسعه متصل کیی ها سکید دیخواه ی: اگر میاریاخت  .7

Enclosure Unitدیب کنانتخا. 

 هشدار

 .خواهد بود یقابل دسترس ری، تمام اطالعات مربوط به حجم آن غجدا شده  NAS ازگسترش واحد  اگر

 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی  .8

 مهم

 ییها سکیاز تعداد د شتریب ایبرابر  دیانتخاب شده با یها سکی، تعداد د RAID 60 ای RAID 50 حجم های  یبرا

 شده است.حجم استفاده  جادیا یبرا که در ابتدا باشد

 .دیرا انتخاب کن RAID نوع کی  .9

 مهم
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 .دیمتفاوت انتخاب کن RAID نوع کی دیتوان یشما نم RAID 60 ای RAID 50 یبرا

 .دیانتخاب کنRAIDاستفاده کنید را برای این گروه  hot spareی که می خواهید به عنوان سکی: دیاریاخت  .10

 نکته 

 مراجعه کنید. RAIDگروه  hot spare قسمت به تر،شیب اطالعات یبرا

 .دیکن کیکل Next یرو. 11

 .دیکن کیکل Expand یبر رو . 12

 هشدار

 .انتخاب شده حذف خواهند شد یها سکید یرو اطالعات تمام

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی

 .دیکن کیکل OK یرو . 13

QTS دیگروه جد RAID کند و گروه یم جادیرا ا RAID به  حجم ها تیکند. وضع یم یروع به بازسازش

Rebuilding... داده می شود. رییتغ 

 کند. یم رییتغ Readyبه حالت  حجم تیشدن، وضع لیاز تکم پس
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 RAID تیریمد

 RAID یدکی  یها سکید

 RAID  گروه Hot Spare پیکر بندی

شود. در  یم ابل از دست رفتنمقدر اطالعات  شتریباعث محافظت ب)دیسک یدکی(  Hot Spare کی اختصاص

 کیکه  یکند. هنگام ینم رهیرا ذخ یداده ا چیو ه بدون استفاده است Hot Spare سکید کی ،یعاد طیشرا

  QTSمی شود.  وبیمع سکید نیگزیجا Hot Spare خراب می شود به طور خودکار RAID در گروه سکید

 گفته می شود. RAID یبازسازایندکه به این فر کند یم یکپ Hot Spare سکیداطالعات را در

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .است قابل دسترس سکیچند د ای کی یدارا NAS که دیحاصل کن نانیاطم .2

 .دیرا انتخاب کنمنفرد  کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی  .3

 .دیکن کیکل Manage یرو  .4

 .دیرا انتخاب کن RAID 10 ای RAID 1 ،RAID ،5 ،RAID 6 .5یک گروه  .5

6. Manage > Configure Spare Drive .را انتخاب کنید 

 می خواهید استفاده کنید را انتخاب کنید.  یدکیدیسک های که به عنوان  سکیچند د ای کی  .7

 .دیکن کیکل Apply یرو  .8

 هشدار 

 .انتخاب شده حذف خواهند شد یها سکید اطالعات تمام
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 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی

 .دیکن کیکل OK یبر رو  .9

به  سکیداین  disks summary at Disks/VJBODدر پنجره شوند.  یاضافه م RAIDبه گروه  یدکی یها سکید

 نمایش داده می شود.سبز آیکن عنوان 

 دیسک یدکی عمومی  پیکر بندی

یا واحد  NASه ذخیره سازی ) مانند موجود در دستگا RAIDیدکی عمومی در تمام گروه های  سکید کی

و  نمی شوداستفاده  سکید ،یعاد طیدر شرا عمل می کند. یک دیسک یدکی داغبه عنوان  گسترس متصل شده(

یدکی به  سکی، دخراب می شود RAID در هر گروه سکید کیکه  ی. هنگامشود ینم رهیرا ذخ یاطالعات چیه

 سکیداده ها را به د RAID ، QTSشود. در فرآیند بازسازی  یم نیگزیرا جا وبیمع سکید نیگزیجا طور خودکار 

 .کند یم یکپ یدکی

 مهم 

به یدکی عمومی را  یها سکیتوانند د ینم (NAS گسترش متصل شده و  یواحد های )ساز رهیذخ یها محفظه

 .اده شوداختصاص د یساز رهیبه هر محفظه ذخ دیمنحصر به فرد باعمومی  یدکی سکید کیاشتراک بگذارند. 
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 بروید Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .است قابل دسترس سکیچند د ای کی یدارا NAS که دیحاصل کن نانیاطم . .2

 .دیواحد توسعه وصل شده را انتخاب کن کی: یاریاخت  .3

 .دیرا انتخاب کن خالی سکید کی  .4

5. Action > Set as Enclosure Spare  اب کنید.را انتخ 

 هشدار 

 .انتخاب شده حذف خواهند شد سکید یاطالعات رو تمام

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی

 .دیکن کیکل OK یرو  .6

 این دیسک به رنگ سبز نمایش داده می شود. Disks/VJBODدر صفحه 

 ها سکید تعویض تمامبا  RAID گروه کیگسترش 

ی یها سکیعضو با د یها سکیتمام د تعویضرا با  RAID گروه کی یساز رهیذخ تیحداکثر ظرف دیتوان یم شما

به  یدسترس به طوری که انجام داد نیتوان به صورت آنال یرا مکار  نی. ادیده شیافزا تری دارندباال تیظرفکه 

 متوقف نخواهد شد. NAS یها سیسرو ایداده ها و 

 ید.برو Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

  RAID گروه نیبه ادیسک های یدکی عمومی که و  تمام دیسک های یدکیکه  دیحاصل کن نانیاطم  .2

 .فعال هستند ریغاختصاص یافته اند 
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 .دیرا انتخاب کن کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی  .3

 .دیکن کیکل Manage یرو  .4

 .دیرا انتخاب کن RAID 10 ای RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 6 کی  .5

6. Manage > Replace Disks One by One   دیکنرا انتخاب. 

  سکید تیاز ظرف شتریب دیجد سکید تیکه ظرف دیحاصل کن نانیاطم .دیانتخاب کن را نیگزیجا سکید  .7

 فعلی است.

 تغییر داده می شود.  Please remove this driveبه  سکید حاتیتوض .دیکن کیکل Change یرو  .8

 Please insert the سکید حاتیزند. سپس توض یدو بار بوق م NASکنید.  دیسک را از جایگاه خود خارج .9

new disk  .تغییر داده می شود 

 RAID و گروه سکید تیزند. سپس وضع یدو بار بوق م NAS .دیوارد کن در جایگاه قبلیرا  دیجد سکید .10

 داده می شود. رییتغ Rebuilding به

 .برسد انیبه پا یتا بازساز دیصبر کن  .11

 دارهش 

 هیچ کدام از دیسک ها را برندارید.، است یبازسازدر حال  RAID که گروه یحال در

 داده می شود. رییتغ Goodها به  سکید تیوضع

ها  سکیتمام د نکهیپس از ا .شوند عوض RAID گروه دیسک هایتا همه  دیرا تکرار کن یمراحل قبل  .12

 .شود یعال مف Expand Capacity دکمه کامل شد یند و بازسازشد عوض 
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 .ظاهر شود دییتا امیپ کیتا  دیکن کیکل Expand Capacity یرو  .13

 .دیکن کیکل OK یرو  .14

NAS گروه تیزند و سپس وضع یبوق م RAID  بهSynchronizing کند یم رییتغ. 

 هشدار 

 نکنید.را حذف  یسکید هیچو  دیرا روشن نکن NAS ویدرادر حالی که هارد در حال همگام سازی است 

 کند. یم رییتغ Readyبه حالت  RAIDگروه  تیوضع

 RAID گروه کی RAID نوع  رییتغ

را به صورت آنالین تغییر دهید این در حالی است که دسترسی موجود  RAIDگروه  کی RAIDنوع  دیتوان یم شما

 یم دهینام RAIDمهاجرت  RAIDگروه یک  RAID نوع رییتغ متوقف نمی شود. NASبه داده ها و سرویس های 

 دهد: یاجازه م را ریز یمهاجرت ها QTSشود. 

 

 ازیمورد ن یاضاف یها سکید دیجد RAID نوع  یاصل RAID نوع

 است

 RAID منفرد یا تکی

1 

 یکی 

RAID 1 RAID 

5 

 شتریب ای یکی 

RAID 5 RAID 

6 

 شتریب ای یکی 
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 نکته 

 ، سپس بهRAID 1 . ابتدا گروه بهشود یدر مراحل مختلف انجام م RAID 6 به منفرد سکید کیمهاجرت از 

RAID 5 به بعد، و RAID 6  می کندمهاجرت. 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 :دیکن دییرا تأ ریموارد ز  .2

 NAS  قابل دسترس است. سکیچند د ای کی یدارا 

 در گروه سکید نیاز کوچکتر بزرگتر ایموجود برابر  سکیهر د تیظرف RAID است. 

 .دیرا انتخاب کن کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی .3

 .دیکن کیکل Manage یرو  .4

 .دیرا انتخاب کن RAID گروه کی  .5

6. Manage > Migrate دیرا انتخاب کن. 

 .دیرا انتخاب کن سکیچند د ای کی  .7

 .دیکن کیکل Apply یرو  .8

 هشدار 

 .ف خواهند شدانتخاب شده حذ یها سکید اطالعات تمام

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی
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 .کند یم رییتغ Migratingبه  RAID گروه تیوضع .دیکن کیکل OK یبر رو  .9

 Readyبه حالت  RAIDگروه  تیوضع د،یرس انیمهاجرت به پا مرحلهکند و پس از آنکه  یم رییتغ RAID نوع

 کند. یم رییتغ

 RAID  مپ تیب کی جادیا

تمام داده  دیبا RAID گروه از اتصال مجدد،و پس  جدا می شودخود  RAID ت از گروهبه طور موق سکید کی اگر

 تیب کی RAID طول بکشد. اگر گروه یادیممکن است مدت ز ندیفرآ نیکند. ا همگام سازیخود را دوباره  یها

 یادیتا حد ز و ایند،شوگام سازی هم دیبا ایجاد شده است سکیکه پس از حذف د یراتییمپ داشته باشد، تنها تغ

 می دهد. شیرا افزا پردازشسرعت 

 .قطع شود ریز طیتواند به طور موقت در شرا یم سکید کی

 که یهنگام NAS  ،از یبه طور تصادف سکید کیروشن است NAS شود یحذف م. 

 NAS  شود یخاموش م ینرم افزار ای یسخت افزار یناگهان به علت خطا. 

 که یدر حال ای داده وفشار  هیثان 10 یرا برا پاوردکمه  کی کاربر NAS  جدا شده استکابل برق روشن است 

 مهم 

 جادیا RAID 10 یو گروه ها RAID 1 ،RAID 5 ،RAID 6 یبرا را مپ تیب دیتوان یشما فقط م •

 .دیکن

 .شود یم RAID یموجب کاهش عملکرد گروه ها RAID مپ  تیب کیفعال کردن  •

 یرا بهبود م همگام سازی مجدد زمانبیت مپ شود  اضافه RAID مشابه به گروه سکید کیاگر  •

 .ندارد یتفاوت چیمپ ه تیاضافه شود، ب RAID به گروه دیجد سکید کی. اگر بخشد
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 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .دیرا انتخاب کن کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی  .2

 .دینک کیکل Manage یرو  .3

 .دیرا انتخاب کن RAID 10 ای .RAID 1, RAID 5, RAID 6یک گروه  .4

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی .دیرا انتخاب کن Enable Bitmap و سپس دیکن کیکل Manage یرو  .5

QTS گروه یمپ برا تیب کی RAID کند یم جادیا. 

 RAID گروه کی یابیباز

 خرابی کانکتور   ای سکید یرا در صورت حذف تصادف RAID گروه کیسازد تا  یشما را قادر م RAID یابیباز

SATA گروه کیاز  سکید وقتی چند. بازیابی کنید RAID  شود یقطع م ایحذف: 

 .کند یم رییتغ Errorگروه به  تیوضع •

تغییر داده  Inactiveبه   RAID با استفاده از گروه یساز رهیذخ استخرتمام حجم ها و  تیوضع •

 می شود.

 .شود یقابل دسترس م ریغ دهید بیآس یها LUN و ها حجم عاتاطالتمام  •

 مهم 

 .و سپس دوباره متصل شوند جدا شده باشندها به طور موقت  سکیکند که د یکمک م یتنها زمان RAID یابیباز

 .کند ینم یکمک سکید خرابیکار در صورت  نیا

 .دیرا مجددا وصل کن جدا شده یها سکیهمه د  .1
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 مهم 

 دو باره نصب شده اند.خود  یاصل ویدراریل به داخل  سکیکه هر د دیکن حاصل نانیاطم

 بروید.  Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .2

  است را انتخاب کنید.Inactiveمنفرد که دارای وضعیت  کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی  .3

 .دیکن کیکل Manage یرو  .4

 است را انتخاب کنید. Errorکه دارای وضعیت   RAID گروه کی  .5

 کند. یم یشروع به بازساز RAID. گروه دیرا انتخاب کن Recoverو سپس  دیکن کیکل Manage یرو  .6

 RAID کردناسکراب 

 ای RAID 5 از گروه سکتورهایی  QTS .کند یکمک م NAS داده ها در یکپارچگیبه حفظ  RAID اسکراب کردن 

RAID 6  دیتوان یکند. شما م ییرا شناسا خطاهاکند تا  یکند و به طور خودکار تالش م یمرا اسکن RAID  

 .دیاجرا کن زمانبندیبه صورت  ای یرا به صورت دست اسکراب شده

 نکته 

QNAP بار در ماه  کیحداقل  از دست دادن اطالعات یریو جلوگ ستمیحفظ سالمت سبرای  کند که یم هیتوص

RAID را اسکراب کنید. 

 در حال اجرا RAIDاسکراب کردن دستی 
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 هشدار

 .ابدیممکن است کاهش  RAID خواندن / نوشتن گروه سرعت RAIDدر هنگام اسکراب شده 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshotsبه مسیر  .1

دارای وضعیت   RAIDکه  دیکن دیی. تأدیرا انتخاب کن کیحجم استات کی ای یساز رهیاستخر ذخ کی  .2

Ready .است 

 .دیکن کیکل Manage یرو  .3

 .دیرا انتخاب کن RAID 6 ای RAID 5 گروه کی  .4

 .دیرا انتخاب کن RAID Scrubbing و سپس دیکن کیکلManage یرو  .5

 .کند یم رییتغ Scrubbing به RAID گروه تیوضع

 در حال اجرا به صورت زمانبندی RAIDاسکراب کردن 

 .دیکن یزیبرنامه ر  RAID 6 و RAID 5 یگروه هاا برای تمام ر RAIDدوره اسکراب کردن  دیتوان یم شما

 هشدار

 .ابدیممکن است کاهش  RAID خواندن / نوشتن گروه سرعت RAIDدر طول اسکراب شدن 

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshotsبه مسیر  .1

 باز شود. Global Settingsکلیک کنید تا پنجره   Global Settingsروی آیکن  .2
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3. RAID Scrubbing Schedule .را فعال کنید 

 :مشخص  نحوه اجرای اسکراب شدن داده ها را .4

 روزانه •

 یهفتگ •

 ماهانه •

 زمانی که داده اسکراب می شوند را مشخص کنید  .5

 نکته

QNAP  کهیک بازه زمانی کند  یم هیتوص NAS آخر  التیتعط ای یکار یمانند ساعت ها ) ستیدر حال استفاده ن

 کنید.مشخص  ( راهفته

 .دیکن کیکل Apply یرو  .6

 یگروه ها یداده ها بر رو وقتی اسکراب شدنشود.  یبراساس برنامه مشخص شده اجرا م اسکراب شدن داده ها

RAID  گروه به تید، وضعشاجرا Scrubbing کند یم رییتغ. 
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Snapshots یا تصاویر لحظه ای 

Snapshots   م و حجم های نازک و ضخیوضعیت با ثبت کردنLUN  ها در یک زمان خاص از اطالعات ذخیره شده

 یقبل تیداده ها را به وضع دیتوان یشما م حذف شوند ای تغییراگر داده ها به طور ناخواسته محافظت می کند. 

 .کند ینم یبانیپشت Snapshotsاز  وراثتیو حجم  منفرد کی. حجم استاتدیبازگردان

حافظه  تیگابایگ 1حداقل  دیکند و با یبانیپشت Snapshotsاز  دیشما با NAS مدل ، Snapshotsاستفاده از  یبرا

مراجعه  www.qnap.com/solution/snapshots سازگار، به یدر مورد مدل ها اطالعات بیشتر یداشته باشد. برا

 .دیکن

 Snapshots جادیا

 Snapshots گرفتن

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 LUN کیاز  Snapshotگرفتن  یبرا .دیبلوک را انتخاب کن مبتنی بر LUN ایحجم نازک  م،یحجم ضخ  .2

 .دیشده است را انتخاب کن رهیکه در آن ذخ یحجم ل،یبر فا یمبتن

3.  Snapshot  و سپس دیکن کیکلرا Take a snapshot ظاهر شود دییتا امیپ کیتا  دیرا انتخاب کن. 

4.  OK پنجرهتا  دیکن کیرا کل Take a Snapshot  شود.باز 

 .دیکن تعریفنام را  کی  .5

 .دیرا مشخص کن یزمان نگهدار  .6
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 توضیحات نهیگز

Keep For (ذخیره برای) دیماهها را مشخص کن ایها  تعداد روزها، هفته QTS   بعد از این

 .حذف می کندرا  snapshotدوره زمانی به طور خودکار 

Keep this snapshot permanently 

 (به طور دائم snapshotذخیره این )

را به  snapshotاین   QTSشود،  یانتخاب م وقتی این گزینه

 رهیذخ یکه فضا یزمان یحت)کند  یصورت نامحدود حفظ م

 (.کم است یساز
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 .دیکن ییرا شناسا snapshotتا  کندیبه شما کمک م و ضیحاتی را شرح می دهد: تویاریاخت .7

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی  .دینک کیکل OK یرو  .8

 .دیکن کیکل OK یبر رو .9

QTS   اینsnapshot سپس  رد،یگ یرا مsnapshot   درSnapshot Manager شود. یظاهر م 

 Snapshotزمانبندی  پیکربندی

ا ر  Snapshotزمانبندی  در بازه های زمانی منظم ایجاد می شود   Snapshotبرای اینکه اطمینان حاصل شود که 

 .دیکن میتنظ LUN هر حجم و یبرا را جداگانه زمانبند کی دیتوان یشما مپیکربندی کنید. 

 بروید Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 .دیرا انتخاب کن LUN ایحجم نازک  م،یحجم ضخ کی .2

 Snapshot تیرینجره مد. پدیرا انتخاب کن Snapshot Manager و سپس دیکن کیکل Snapshot یرو .3

Manager  شود یباز م. 

 .شود یباز م  Snapshot Settings پنجره .دیکن کیکل Snapshot Settings یرو  .4

 زمانبندی را فعال کنید. .5

 .دیرا مشخص کن Snapshotفرکانس   .6

 .دیرا مشخص کن ی: زمان نگهداریاریاخت  .7

 .دیرا انتخاب کن  A Keep forالف( 

 را حذف می کند. Snapshotبعد از این دوره زمانی   QTS دیماه ها را مشخص کن ایه ها تعداد روزها، هفت (ب

 .کند یم ذخیرهرا به صورت نامحدود  snapshotاین   QTSانتخاب نشده باشد،  نهیگز نیا اگر
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 را انتخاب کنید.  Enable smart snapshots: یاریاخت  .8

ی که گرفته شد تغییر داده شده  Snapshotه ها بعد از آخرین اگر داد ،ه باشدانتخاب شد این گزینه که یهنگام

کاهش پیدا کند و در فضای ذخیره  Snapshotمی گیرد. این کار باعث می شود تعداد  Snapshotیک  QTS باشد 

 سازی صرفه جویی شود.

 را تعریف کنید. دیکن ییرا شناسا snapshotکند  یکه به شما کمک متوضیحاتی : یاریاخت . 9

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی .دیکن کیکل OK یرو . 10

 می گیرد. snapshotsمطابق با زمانبندی مشخص شده  QTS .دیکن کیکل OK یرو . 11

 شده نیتضم Snapshot یفضا بندیرپیک

بکار برده می شود.  Snapshot رهیذخ یاست که برا یساز رهیذخ استخر یفضاتضمین شده یک  Snapshot یفضا

 دارد. را دیجدهای  Snapshotگرفتن  یبرا یکاف یفضا شهیهم QTS یژگیو نیکردن ا فعال با

 

 Snapshot رهیذخ یموجود برا یفضا ماتیتنظ

Disabled (غیرفعال شده) یساز رهیآزاد در استخر ذخ یفضا 

Enabled (فعال شده)  یفضاواحد snapshot پر می شود بعد فضای خالی استخر شده  نیتضم

 ی پر می شود.ذخیره ساز

 

کند تا فضا  یرا حذف م های قدیمی QTS  ،snapshot، شدپر  ها snapshot یموجود برا یکه تمام فضا یهنگام

 ینم جادیا دیجدهای  snapshot ،نبود ریآزاد امکان پذ یفضا جادی. اگر اهای جدید خالی شود snapshot یبرا

 .شوند
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 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Snapshotبه مسیر  -1

 .دیرا انتخاب کن یساز رهیاستخر ذخ کی  -2

 .دیرا انتخاب کن Configureو سپس  دیکن کیکل Guaranteed Snapshot Space یرو  -3

4-  Actions > Set Snapshot Reserved .را انتخاب کنید 

5- Guaranteed Snapshot Space دیرا فعال کن 

 .دیانتخاب کن ها رزرو می شود را snapshotبرای  ی از روش های زیر را برای تعیین فضایی کهکی -6

 

 توضیحات نهیگز

Recommended 

 )پیشنهاد شده(

 شیمقدار پ انتخاب می شود. یساز رهیذخ استخر یدرصد از کل فضا کی

 است ٪20فرض 

Custom 

 )سفارشی(

 (GB) تیگابایگ برحسب یساز رهیذخاستخر  یفضااز  مقدار ثابت یک 

 .می شود نییتع

 

تضمین  Snapshotفضای  Space Allocationو در بخش  Snapshotدر صفحه  .دیکن کیکل OK یور  -7

 شده نمایش داده می شود.

 Snapshot یساز رهیذخهای  تیمحدود

نوع  ،تعریف شده NAS های   یسر توسط خیره شود تواند یم  NAS کی ی که درهای  Snapshotتعداد  حداکثر

 یین می شود.تعپردازنده و حافظه نصب شده 

 QNAP NAS پردازنده نوع
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موجود در سایت  NASیا با جستجو کردن مشخصات  NASبا جستجو کردن یک استیکر در  دیتوان یم شما

https://www.qnap.com   نوعCPU  مشخص کنید.خود را 

 سازنده پردازنده نوع پردازنده

x86 نتل،یا AMD 

ARM آناپورنا،  شگاهیآزماRealtek 

 ها Snapshotحداکثر تعداد 

 در هر Snapshots حداکثر NAS حافظه نصب شده

NAS 

در  یفور ریحداکثر تصاو

 LUN / هر دوره

< 1GB نشده یبانیپشت نشده یبانیپشت نشده یبانیپشت 

≥ 1 GB 16 32 همه 

≥ 2 GB 32 64 همه 

≥ 4 GB  پردازندهx86 1024 256 

 X51/X51+  256 64های سری 

 ARM 256 64پردازنده 
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 Snapshot تیریمد

 Snapshot کیها و پوشه ها از  لیفا یابیباز

 لی. تعداد فادیبازگردان یکل پوشه ها را به حالت قبل ای یشخص یها لیفا دیتوان یم شما ها Snapshotبا استفاده از 

 .گذارد یم ریتاث یبازساز روی مدت زمان لیفااندازه کلی  ها و 

 نکته 

 تفاده از با اسsnapshot شتریب اطالعات ی. برارا بازگردانید حجم کی یرو یها و پوشه ها لیتمام فا 

 را مطالعه بفرمایید LUNیک حجم یا  snapshotقسمت بازیابی 

  با فعال کردنEnable File Station Snapshot Directory for administrators ا و ه لیفا دیتوان یشما م

را  Snapshot ماتیتنظ شتر،یب اطالعات یبرا د،یبازگردان File Station در موجود های snapshotپوشه ها را از 

 .دینیبب

 بروید Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshotبه مسیر  .1

 snapshot کیشامل حداقل  دیبا LUN ای حجماین  .دیرا انتخاب کن LUN ایحجم نازک  م،یحجم ضخ کی  .2

 باشد.

 Snapshot Manager. پنجره دیرا انتخاب کن Snapshot Manager و سپس دیکن کیکل Snapshot یرو  .3

 .شود یباز م

 .دیانتخاب کن snapshotیک  .4

 .دیانتخاب کنریستور کنید را  دیخواه یرا که م ییها و پوشه ها لیفا  .5

 .دیکنرا انتخاب  ریاز موارد ز یکیو  دیکن کیکل Restore یرو .6
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 توضیحات نهیگز

Restore File 

 )بازیابی فایل(

 شان یاصل ها و پوشه ها را به مکان لیفا QTS، شده باشد انتخاب ی که این گزینههنگام

 .گرداند یباز م

 هشدار 

در   snapshot گرفتن تمام تغییراتی که بعد از، شان یمکان اصل درها  لیفابا بازگردانی 

 شود. یم یسیرونو فایل ها ایجاد شده اند 

 

Restore File 

to 

)بازیابی فایل 

 در(

 یها و پوشه ها لیفا یبرا یساز رهیمکان ذخ کی دی، شما بااین گزینه هنگام انتخاب

 .دیکن نییشده تع ریستور

. اگر شما در حال دیاز راه دور بازگردان ای یپوشه محل کی درها را  لیفا دیتوان یم شما

 NAS دیجد اشتراکیپوشه  کیآن را به عنوان  دیتوان یم د،یپوشه هست کیبازگرداندن 

 ریستور کنید.

 .دیکن کیکل OK یرو .7

QTS دهد. یم شیرا نما امیپ کیو سپس  باز می گرداندها و پوشه ها را به محل مشخص شده  لیفا 

 یا حجم LUNبازیابی 

 ای. بازگرداندن حجم دیبازگردان یرا به حالت قبل LUN ایحجم  کیتمام اطالعات مربوط به  دیتوان یم شما

LUN  .نسبت به بازگرداندن پوشه ها و فایل های تکی به زمان بسیار کمتری نیاز دارد 

 نکته 
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 یشه ها. پودیکن جادیا snapshotاشتراکی پوشه  کیاز یک پوشه تکی ،   snapshotبرای گرفتن یک 

که شامل چندین  تر از حجم بزرگ عیسر توانند یخود را دارند و مبه حجم مخصوص  Snapshot یاشتراک

 .پوشه هستند بازیابی شوند.

 بروید. Main Menu > Storage & Snapshots > Storage/Snapshot. به مسیر 1

 .دیرا انتخاب کن LUN ایحجم نازک  م،یحجم ضخ کی. 2

 باشد. snapshot کیحاوی حداقل  دیبا LUN ای حجم

 Snapshotپنجره  تا دیرا انتخاب کن Snapshot Manager پسو س دیکن کیکل Snapshot یبر رو . 3

Manager  شود.باز 

 .دیانتخاب کن  Snapshot. یک 4

5 . Revert Volume Snapshot  دیکن کیکلرا. 

 هشدار 

در پوشه ها و فایل های یک حجم یا  snapshotی که پس از گرفتن راتییتمام تغ ، snapshot کی با بازیابی

LUN ه ایجاد شده اند رونویسی می شود.انتخاب شد 

 .شود یظاهر م دییتا امیپ کی 

 را انتخاب کنید. Take a new snapshot before reverting: یاریاخت . 6

7 . Local Revert  دیکن کیکلرا. 

www.qn
ap

na
s.i

r



 

92 

 

 

 رکز پشتیبانی انفورماتیک اریان م                                                                                  QNAPنصب و راه انازی ذخیره ساز تحت شبکه راهنمای 
 

 QTS تا زمانی که فرآیند کامل می شودداده می شود. رییتغ Reverting ها به LUN ای حجم تیوضع

 .کند یفعال م ریرا غ LUN ای به حجم یدسترس

 ندوزیو یقبل یها و پوشه ها با استفاده از نسخه ها لیفا بازگرداندن

 دیاستفاده کن 10 ندوزیو ای 8 ندوزی، و7 ندوزیاز و دیبا شما. 

 اشتراکیپوشه  کی در دیبا ی بازیابی شده ها لیفا NAS به آن  ندوزیدر و بتوانشوند که  رهیذخ

 دسترسی داشت.

 ایحجم نازک  م،یدر حجم ضخ دیبا ها لیفا LUN  که ازsnapshot شوند.  رهیکند، ذخ یم یبانیپشت

 .داشته باشد snapshotک یحداقل  دیبا LUN یا حجم

QTS  این ،snapshot   سازد  یرا قادر م ندوزی، که کاربران ومی کندادغام  های قبلی نسخه قابلیت هایبا را

 بازیابی کنند. Windows File Explorerدر  apshotsn کیها و پوشه ها را از  لیتا فا

 .دیباز کن Windows File Explorer را در NAS پوشه مشترک کی .1

قسمت نگاشت یک پوشه اشتراکی در ویندوز پوشه مشترک، به  کی نگاشتدر مورد  اطالعات بیشتر یبرا

 کامپیوتر مراجعه کنید.

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

 NAS این پوشه اشتراکی snapshotمتناظر با یک شود. هر نسخه  یموجود ظاهر م یاز نسخه ها ستیل کی

 .است

 را ببینید. بازگردانده شود دیکه با یپوشه ا ای لیفا شینما شی: پیاریاخت .3

 کنید. را بازپوشه  ای لیفا .دیکن کیکل Open یرو الف( 
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 .پوشه درست است ای لیکه نسخه فا دیحاصل کن نانیاطم (ب

4 .Restore دیکن کیرا کل. 

QTS  باز می گرداندمشخص شده  یپوشه را به نسخه قبل ای لیفا. 

 عمومی ماتیتنظ

 ماتینظبه  Storage & Snapshotsباال پنجره  –که در گوشه چپ  کردن  کیبا کل دیتوان یشما م

 .دیکن دایپ یدسترس عمومی

 یساز رهیذخ ماتیتنظ

 

 توضیح ماتیتنظ

RAID Resync Priority که یوقت NAS اتیعمل یرا برا تیدر حال استفاده است، سطح اولو 

RAID   :مشخص کنید 

 یبازساز •

 کردن اسکراب •

 یهمگام ساز •

 .دیرا انتخاب کن ریز یها تیاز اولو یکی دیتوان یم شما

• Service : شدوقتی این گزینه انتخاب ،QTS اتیعمل 

RAID دهد تا  یانجام م یتر نییرا با سرعت پا

 .را حفظ کند NAS عملکرد

• Default :وقتی این گزینه انتخاب شد ،QTS اتیعمل 
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RAID دهد یرا با سرعت متوسط انجام م. 

• Resync First :وقتی این گزینه انتخاب شد ،QTS 

دهد.  یانجام م یرا با سرعت باالتر RAID اتیعمل

را متوجه  NAS ان ممکن است کاهش عملکردکاربر

 .شوند

 مهم 

 RAID اتیاست، تمام عمل (idleبیکار )در حالت  NAS که یهنگام

 .شود یسرعت ممکن انجام م نیدر باالتر

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

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

 در یک زمانبندی مراجعه کنید. RAIDبیشتر قسمت اجرای اسکراب کردن 

Auto Reclaim and SSD 

Trim 

Schedule 

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

 ها انجام می شود:

• Auto Reclaim ب این گزینه : با انتخا QTS رهیذخ یفضا 

باز می والد  استخر ذخیره سازیاستفاده نشده را به  یساز

حذف  یها لیاستفاده نشده از فا یساز رهیذخ ی. فضاگرداند

 استخراج می شوند.حجم نازک موجود در شده 

• SSD Trim  :QTS کند  یداده حذف شده را پاک م یبلوک ها

 حفظ کند. را SSD خواندن و نوشتن  تا عملکرد

بعد از ظهر برنامه  2:00به صورت روزانه در ساعت  اتیفرض، عمل شیطور پ به
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 SSD باشد،  RAID 10 ای RAID 0 ،RAID 1 ریزی می شود. اگر در گروه های 

Trim شود یحالت جامد انجام م یوهایفقط در درا. 

 

 

 سکیسالمت د ماتیتنظ

 

 توضیح ماتیتنظ

Activate Predictive 

S.M.A.R.T. Migration 

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

 شناسایی شد،  S.M.A.R.Tدیسک ارورهای 

QTS  کیبه  وبیمع سکیدهد و سپس داده ها را از د یم شیهشدار را نما کی 

 سکی، داینکه عملیات انتقال کامل شد . پس ازدهد یم انتقال دیگر سالم سکید

این فرایند سریعتر و ایمن تر از  .شود یاستفاده م وبیمع سکید یلم به جاسا

 است. RAIDانتظار برای یک یک دیسک خراب و سپس شروع بازسازی کاما 

 

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

time 

(minutes) 

. QTS ارورهای یبه صورت دوره ا S.M.A.R.T.  .یشما مرا بررسی خواهد کرد 

 دیساعت مشخص کن ای قهیدق برحسبفرکانس را  دیتوان

Disk Temperature Alarm  با فعال کردن این گزینه دمای دیسک نظارت می شود. وقتی که دمای دیسک به

 یک پیغام هشدار را نمایش می دهد.  QTSیک مقدار مشخص شده می رسد 
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 یوهایو درا سکیهارد د یوهایدرا یبرا ای را جداگانه یهشدارها دیتوان یشما م

 .دیکن میحالت جامد تنظ

TLER/ERC timer 

(seconds) 

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

 .ستیپاسخگو ن QTSپرچم های 

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

عدم  نیا  QTSموقت پاسخ نمی دهد و سعی می کند آن را حل کند. 

 کند و به طور خودکار ریتفس سکید خرابیرا به عنوان  ییپاسخگو

. فعال می کند RAID گروهموجود در  یها سکید یبازساز شروع به

 یبرا یزمان کاف سکید کیکند که  یم نیتضم یژگیو نیکردن ا

 .داردرا نوشتن  ایخواندن  یخطا یابیباز

 نکته 

 خطا یابیباز معموال به عنوان کنترل میتنظ نیابسته به سازنده ، 

(ERC)با محدودیت زمانیخطا  یابی، باز (TLER) یزمان تیمحدود ای 

 می شود.شناخته (CCTL) دستور لیتکم

 یعکس فور ماتیتنظ

 شرح ماتیتنظ

Smart snapshot space 

management 

ها ) فضای استخر ذخیره سازی و   snapshotزمانی که فضای ذخیره سازی برای 

گیگابایت می شود با فعال کردن این  32ن شده(کمتر از تضمی snapshotفضای 

گرفته  snapshotآخرین  QTS ها پاک می شوند. snapshotگزینه  قدیمی ترین 

)ذخیره برای همیشه( تنظیم  kept permanentlyهایی که به  snapshotیا شده 
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 تیگابایگ 32 فضای خالی  جادیقادر به ا QTS کند. اگر یحذف مشده است را 

 جدیدی گرفته نمی شود. snapshot چیباشد، هن

Enable File Station 

Snapshot 

Directory for 

administrators 

متصل  File Stationهای موجود در پوشه به  snapshotبا فعال کردن این گزینه 

یابی باز snapshot یرکتوریها و پوشه ها را از دا لیفا دیتوان یشما ممی شود. 

انجام می  NASر با پکی و پیست کردن آنها داخل پوشه اشتراکی کنید و این کا

 شود.

Make snapshot directory 

(@Recently-Snapshot) 

visible in shared folder 

root 

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

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

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

 از کپی پیست کردن بازیابی کنند.

 

When the number of 

snapshots reaches 

maximum 

 snapshotرا بعد از به حداکثر رسیدن تعداد  QTSاین گزینه رفتار پیش فرض 

را مشخص می کند.  شما می توانید قدیمی  NASیا  LUNها برای هر حجم، 

را  snapshotموجود را برای رونویسی انتخاب کنید و یا گرفتن  snapshotترین 

شما بستگی دارد. برای  NASها به مدل  snapshotمتوقف کنید. حداکثر تعداد 

  را مطالعه بفرمایید. snapshotاطالعات بیشتر محدودیت ذخیره سازی 

 

Use timezone GMT+0 for 

all 

new snapshots 

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

 تیریتواند مد یم لیفا ینامگذار نحوه نی. ادیفعال کن دیجد snapshot یلهایفا

snapshot  ساده کند مخصوصا وقتی که با راsnapshot   دستگاه هایNAS  ی

 ه در مناطق زمانی مختلفی هستند.کار می کنید ک
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های فعلی   snapshot. شودیاعمال م دیجدهای  snapshot یفقط برا میتنظ نیا

 تغییر نام داده نمی شوند.

Show hidden files in 

Snapshot Manager 

نمایش داده  Snapshot Managerبا فعال کردن این گزینه فایل های مخفی در 

 Snapshot File یرکتوریدر دا ی موجودها لیفا یوبر ر ماتیتنظ نیامی شود. 

Station  .تاثیری ندارد 
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 امتیاز

 کاربران

 انواع کاربر زیر پشتیبانی می شوند:

 

 توضیح نوع کاربر

 Storage با QTS شده در جادیا یکاربر حساب های • یکاربر محل

& Snapshots شوند یم یهمگام ساز. 

 & Storage شده در جادیا یکاربر حساب های •

Snapshots با QTS شوند یم یهمگام ساز. 

اطالعات  Storage & Snapshots و QTS هر دو •

 .کنند یم رهیرا ذخ کاربری حساب

• Storage & Snapshots کند و  یم دییکاربران را تأ

 .کند یرا اعطا م یکیتراف ازاتیامت

ا ب دامنهر کنترل کیشده در  جادیا یکاربر یحساب ها • کاربر دامنه

Storage & Snapshots شوند یهمگام م. 

• Storage & Snapshots  کاربران را تایید می کند و

 امتیازات ترافیکی را اعطا می کند.
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 ایجاد یک کاربر محلی

 ظاهر شوذ. Usersبروید تا صفحه  Control Panel > Privilege > Usersبه مسیر  .1

 ود.شباز  Create a Userب کنید تا پنجره را انتخا Create a Userکلیک کنید و بعد  Createروی  .2

 اطالعات زیر را مشخص کنید: .3

 فیلد توضیح

روه کاراکتر از گ 32تا  1نام کاربری خود را که شامل 

 های زیر است را مشخص کنید:

 zتا  Z ،aتا  Aحروف  •

 9تا  0اعداد  •

 {}._-()&$!~کاراکترهای ویژه  •

Username 
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کاراکتر  64تا  1یک پسورد مشخص کنید که حاوی 

 اسکی است.

Password 

استفاده نمی شود و برای  QTSاین اطالعات توسط 

 ارجاع شماست.

Phone number (optional) 

 QTSوقتی که پسورد حساب کاربری منقضی می شود 

 یک نوتیفیکیشن به این آدرس ایمیل ارسال می کند.

 توجه  

• SMTP Server به مسیر :Control Panel > 

System > Notification > E-mail .بروید 

• Change Password به مسیر :Control Panel > 

System > Security .بروید 

 Change Passwordو  SMTP Serverاگر  •

این اطالعات را  QTSپیکربندی نشده باشد 

 استفاده نمی کند.

را  QTSبرای اطالعات بیشتر راهنمای کاربر  •

 مشاهده کنید.

Email (optional) 

 Send a notification mail to the newly createdیک پیغام به  QTSقتی این گزینه انتخاب شده باشد و
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آدرس ایمیلی که مشخص کرده اید ارسال می کند و 

 حاوی اطالعات زیر است.

 نام کاربری و پسورد •

 NASبرای اتصال به  URLآدرس های  •

user (optional) 

 

 ری را مشاهدهرا انتخاب کنید. برای اطالعات بیشتر ایجاد یک گروه کارب Create a User Groupج( اختیاری: 

 کنید.

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

 است کلیک کنید. Shared Folder Permissionکه زیر  Editالف( روی 

 شتر قسمتعات بیمشخص کنید. برای اطال ب( عملیاتی که کاربر می تواند در پوشه های اشتراکی انجام دهد را

 ویرایش ویژگی های پوشه اشتراکی را مشاهده بفرمایید.

 مجوز توضیح

 اکیاین کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتر

 را بخواند اما نمی تواند در آن بنویسد.

RO )فقط خواندنی ( 
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 اکیاین کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتر

 ا بخواند و بنویسد.ر

RW)خواندن/ نوشتنی( 

این کاربر نمی تواند در فایل های موجود در پوشه 

 اشتراکی بخواند و بنویسد.

Deny 

 

 برنامه هایی که کاربر می تواند به آن دسترسی داشته باشد را مشخص کنید.اختیاری :  .7

 .است کلیک کنید Edit Application Privilegeکه زیر  Editالف( روی 

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

 نکته 

QNAP دهید.نرسی پیشنهاد می کند که به برنامه ها و سرویس های شبکه ای که کاربر نیاز ندارد دست 

7 .Create  .را کلیک کنیدQTS  اکانت کاربر را ایجاد می کند و بعد آن را به صفحهUsers .اضافه می کند 

 

 تنظیمات اکانت کاربری
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 مدیران می توانند تنظیمات اکانت کاربری را پیکربندی کنند.

 

 ردیف عملیات فیلد/گزینه توضیح

این فیلد تنها برای اکانت های ادمین 

 در دسترس است.

Old Password Change password 

 )تغییر پسورد(

1 

 64تا  1این پسورد باید شامل 

 کاراکتر اسکی باشد.

Password 

این پسورد باید با پسورد قبلی تطابق 

 داشته باشد.

Verify Password 
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وقتی این گزینه انتخاب شده باشد 

QTS  پسورد تعری شده را نمایش

 می دهد.

Show Password 

وقتی پسورد اکانت منقضی می شود 

QTS  یک نوتیفیکیشن به این آدرس

ایمیل ارسال می کند. شما باید 

 یر را پیکربندی کنید:تنظیمات ز

• SMTP Server به مسیر :

Control Panel > System > 

Notification > E-mail .بروید 

• Change Password به مسیر :

Control Panel > System > 

Security .بروید 

 Changeو  SMTP Serverاگر 

Password  پیکربندی نشده باشد

QTS  این اطالعات را استفاده نمی

اطالعات بیشتر راهنمای کند. برای 

 را مشاهده کنید. QTSکاربر 

Email (optional) Edit Account Profile 

 )ویرایش پروفایل اکانت(

2 
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استفاده  QTSاین اطالعات توسط 

 نمی شود و برای ارجاع شما است.

Phone number 

(optional) 

استفاده  QTSاین اطالعات توسط 

 نمی شود و برای ارجاع شما است.

Description 

(optional) 

 QTSوقتی این گزینه فعال می شود 

اجازه نمی دهد که کاربر پسوردش را 

 تغییر دهد.

Disallow the user to 

change password 

وقتی این گزینه انتخاب می شود 

اکانت یا اطالعات مشخص شده می 

 تواند بالفاصله غیرفعال شود.

Disable this account 

این گزینه انتخاب می شود  وقتی

QTS  میزان اطالعاتی که هر کاربر

خیره کند را  NASمی تواند در 

محدود می کند. برای فعال شدن این 

 < Main Menuویژگی به مسیر 

Control Panel > Privilege > 

Quota .بروید 

Quota 
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های کاربری همراه با مجوزهای گروه 

پوشه اشتراکی سطح کاربری، این 

ینه تعیین می کند که کاربر به گز

چه اجزایی از پوشه اشتراکی 

به طور  QTSدسترسی داشته باشند. 

 پیش فرض دو گروه کاربری دارد.

Administrators( کاربران :) مدیران

در گروه می توانند تنظیمات را پیکر 

بندی کنند، کاربران را ایجاد کنند و 

 برنامه ها را نصب کنند.

Everyone()کاربران هر کسی :

موجود در این گروه تنها می توانند 

 فایل ها را مشاهده و ویرایش کنند

N/A Edit User Group 

 )ویرایش گروه کاربری(

3 

یک پوشه اشتراکی می توانئ یکی از 

مجوزهای دسترسی زیر را داشته 

 باشد:

RO  فقط خواندنی(: این کاربر می (

N/A Edit Shared Folder 

Permission 

)ویرایش مجوز پوشه 

 اشتراکی(
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تواند فایل های موجود در پوشه 

بخواند اما نمی تواند  اشتراکی را

 بنویسد.

RW  خواندن/نوشتن( : این کاربر (

می تواند فایل های موجود در پوشه 

 اشتراکی را بخواند و بنویسد.

Deny  کاربر نمی تواند فایل های :

موجود در پوشه اشتراکی را بخواند و 

 بنویسد.

 مهم:

مجوزهای سطح گروه ممکن است 

مجوزهای سطح کاربری را نادیده 

گیرد. برای اطالعات بیشتر قسمت ب

تداخل مجوزهای پوشه اشتراکی را 

 مطالعه بفرمایید.

این دکمه برای اکانت های ادمین در 

دسترس نیست چونکه آنها به تمام 

N/A Edit Application 

Privilege 
5 
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 برنامه ها دسترسی دارند.

 نکته 

QNAP  اجازه توصیه می کند که

دسترسی به برنامه ها و سرویس 

های شبکه ای که کاربر نیاز ندارد را 

 ندهید.

 

 )ویرایش امتیاز برنامه(

 

 گروه های کاربری

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

 کاربری ایجاد یک گروه

 باز شود. User Groupsبروید تا پنجره  Control Panel > Privilege > User Groupsبه مسیر  .1

2. Create  را کلیک کنید تا پنجرهCreate a User Group .باز شود 
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 اطالعات زیر را مشخص کنید: .3

• User group name  تواند و می  کاراکتر باشد 128تا  1) نا گروه کاربری(: این نام باید حاوی

 و فاصله باشد. ' % ? / < > , " : ; | \ [ ] + = @ * `شامل کاراکترهای 

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

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

 است کلیک کنید. Assign users to this groupکه زیر  Editالف( روی 

 یک یا چند کاربر را انتخاب کنید. ب(

دسترسی  جوزهای. اختیاری: مجوزهای پوشه اشتراکی را ویرایش کنید. یک پوشه اشتراکی می تواند یکی از م5

 زیر را داشته باشد.

• RO ی د اما نمخوان) فقط خواندنی(: این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را ب

 تواند بنویسد.

• RW اند و بخو اندن/نوشتن( : این کاربر می تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را) خو

 بنویسد.

• Deny .کاربر نمی تواند فایل های موجود در پوشه اشتراکی را بخواند و بنویسد : 
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 مهم

مت به قس مجوزه های سطح گروه می تواند مجوزهای سطح کاربری را نادیده بگیرید برای اطالعات بیشتر

 اخل در مجوزهای پوشه اشتراکی مراجعه کنید.تد

6 .Create  .را کلیک کنیدStorage & Snapshots ا به صفحه این گروه کاربری را ایجاد می کند و بعد آن ر

User Groups .اضافه می کند 

 پوشه های اشتراکی

 ایجاد یک پوشه اشتراکی

 Sharedبروید تا پنجره  Control Panel > Privilege > Shared Folders > Shared Folderبه مسیر  .1

Folder .باز شود 

 Create A Sharedرا انتخاب کنید. با این کار پنجره  Shared Folderکلیک کنید و بعد  Createروی  .2

Folder .باز می شود 

 اطالعات زیر را مشخص کنید: .3

 فیلد توضیح
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کاراکتر است را  64تا  1یک نام پوشه که شامل 

 نام نباید شامل موارد زیر باشد:مشخص کنید. این 

 _sn_شروع با فاصله یا  •

 فاصله های متوالی •

 [ ] ; < > ? * | : \ / = +کاراکترهای  •

% ` ' 

Folder Name 

کاراکتر اسکس  128تا  1تعریف یک توضیح که شامل 

 است.

Comment (optional) 

مشخص کردن یک جچم که پوشه اشتراکی در آن 

 ایجاد می شود.

Disk Volume 

 شما باید یک مسیر را مشخص کنید و یا اینکه اجازه

 دهید سیستم عامل به طور خودکار یک مسیر را ایجاد

 کند.

Path 

 

 اختیاری: مجوزهای دسترسی کاربر را پیکربندی کنید. .4

www.qn
ap

na
s.i

r



 

 QTS 4.3.4راهنمای کار با 

 

 

113 

 

 است کلیک کنید. Configure access privileges for usersکه زیر  Editالف( روی 

 ران را مشخص کنید.ب( مجوزهای دسترسی کارب

 گروه کاربری توضیح

کاربران این گروه می توانند تنظیمات را 

ا ه هپیکربندی کنند، کاربران را ایجاد نند و برنام

 را نصب کنند.

Administrators )مدیران( 

کاربران این گروه می توانند تنها به فایل ها 

دسترسی داشته باشند. این گروه شامل تمام 

برای بران محلی است و می تواند اکانت های کار

تعیین مجوزهای پوشه اشتراکی برای تمام اکانت 

 های کاربران محلی استفاده شود.

Everyone )هرکسی( 

 

 اختیاری رمزگذاری پوشه را فعال کنید. .5

 است کلیک کنید. Folder Encryptionکه زیر  Editالف( روی 
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ت ه اطالعاباز پوشه های شما در مقابل دسترسی غیرمجاز را انتخاب کنید. پوشه رمزگذاری  Encryptionب( 

 شما هنگام سرقت فیزیکی هارد محافظت می کند.

 ج( اطالعات زیر را مشخص کنید:

 فیلد/گزینه توضیح

کاراکتر است را مشخص  32تا  8یک پسورد که شامل 

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

Input Password 

 رد باید با پسورد فیلد قبلی مطابقت داشتهاین پسو

 باشد.

Verify Password 

 به طور خودکار قفل QTSوقتی این گزینه فعال باشد، 

باز می کند.  NASپوشه اشتراکی را بعد از ریستارت 

م نجاااما وقتی غیرفعال باشد ادمین باید مراحل زیر را 

 دهد:

 NASالف( ریستارت کردن 

 Control Panel > Privilege > Sharedب( به مسیر 

Folders > Shared Folder برود. 

 ج(  روی آیکن آنالک کلیک کنید.

Save encryption key 
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 هشدار

ات اگر شما پسورد رمزگذاری خود را گم کنید به اطالع

 خود دسترسی نخواهید داشت.

 

 

 اختیاری: تنظیمات پیشرفته زیر را انجام دهید: .6

 گزینه توضیح

انتخاب  NASبرای کاربران فاقد اکانت   ز راسطح مجو

 کنید 

Guest Access Right 

ه سانانتخاب این گزینه اجازه می دهد تا برنامه های ر 

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

Media Folder 

با انتخاب این گزینه پوشه در شبکه های ویندوزی 

یر را می دانند مخفی می شود. اما کاربرانی که مس

 هنوز می توانند به پوشه دسترسی داشته باشند.

Hide Network Drives 
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OPlocks  یک 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 

ن ربرافرض فعال است و تنها باید در شبکه هایی که کا

به طور همزمان به فایل های مشابه دسترسی دارند 

 غیرفعال شود.

Lock File (Oplocks) 

فعال است در دسترس  SMB3این گزینه تنها وقتی 

است. با انتخاب این گزینه تما ارتباطات شبکه ای 

 رمزگذاری می شود. SMB3مایکروسافت روی پروتکل 

SMB Encryption 

شه سطل بازیافت برای این پو با انتخاب این گزینه یک

 اشتراکی ایجاد می شود.

Enable Network Recycle Bin 

 Enable Networkاین گزینه تنها وقتی گزینه 

Recycle Bin  انتخاب شده باشد در دسترس است. با

ادمین از پاک کردن و  -انتخاب این گزینه کاربران غیر

 بازیابی فایل ها از سطل بازیافت منع می شوند.

Restrict the access of Recycle Bin to 

administrators only for now 

کی ترابا انتخاب این گزینه کاربر می تواند این پوشه اش

 استفاده کند. Qsyncرا را با 

Enable sync on this shared folder 
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7. Create .را کلیک کنید 

QTS ه پوشه اشتراکی را ایجاد می کند و بعد آن را به صفحShared Folders .اضافه می کند 

 ویرایش ویژگی های فایل به اشتراک گذاشته شده

 بروید. Main Menu > Control Panel > Privilege > Shared Folders > Shared Folderبه مسیر .1

2 .Action > Edit Properties  ی پنجره تا  را انتخاب کنیدEdit Properties  شودظاهر. 

 یر را پیکر بندی کنید..تنظیمات ز3

 گزینه توضیح

 اسکیکارکتر  128تا  1را که حاوی  کامنتیک 

 ارجاعاست را مشخص کنید. این اطالعات برای 

 شود.استفاده نمی QTSشماست و توسط 

Comment 

پوشه در شبکه های ، انتخاب این گزینه با 

. کاربرانی که مسیر را مخفی می شوندویندوز 

توانند به پوشه دسترسی پیدا میمی دانند هنوز 

Hide Network Drives 
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 کنند.

( مکانیسم قفل Oplocksقفل آپورتونیستی )

فایل ویندوز است که ذخیره و کنترل دسترسی 

بخشد. این ویژگی را به بهبود عملکرد تسهیل می

به طور پیش فرض فعال است و فقط باید در 

 چندین کاربرشبکه ها غیر فعال شود. جایی که 

ل های مشابه دسترسی به طور هم زمان به فای

 دارند.

Lock File (Oplocks) 

فعال باشد در  SMB3این گزینه تنها زمانی که 

دسترس است. انتخاب این گزینه تمام ارتباطات 

 SMB3کروسافت را در پروتکل یشبکه ما

 کند.رمزگذاری می

SMB Encryption 

اک ی به اشترانتخاب این گزینه برای پوشه

 کند.ایجاد میبازیافت گذاشته شده یک سطل 

Enable Network Recycling Bin 

 Enable Networkاین گزینه تنها زمانی که 

Recycle Bin  انتخاب شده باشد در دسترس

 است.

Restrict the access of Recycle Bin to 

administrators only for now 
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دمین از غیر ا –با انتخاب این گزینه کاربران 

مشاهده و دانلود محتوای این پوشه با اتصال 

FTP .منع می شوند 

Enable write-only access on FTP 

connection 

با انتخاب این گزینه رمزگذاری پوشه فعال می 

شود که محتوای پوشه را در مقابل دسترسی 

غیرمجاز به اطالعات ) وقتی که هارد به طور 

 محافظت می کند  فیزیکی به سرقت می رود( را

Encrypt this folder 

د انتخاب این گزینه به شما این اجازه را می ده

استفاده  Qsyncکه این پوشه اشتراکی را با 

 کنید.

Enable sync on this shared folder 

 

 کلیک کنید. okبر روی 

 فایل اشتراکی هایدر مجوز تداخل

زیر برای  از سلسه مراتب QTS، شه اشتراکی مشخص می کندوقتی یک کاربر مجوزهای مختلفی را برای یک پو

 حل تداخل استفاده می کند:

 (Denyبدون دسترسی ) (1
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 (RW) یخواندن/نوشتن (2

 (RO) یفقط خواندن (3

 مجوز کاربر یگروه کاربرمجوز  مجوز واقعی

 (ROفقط خواندن )  (RWخواندن/نوشتن ) (1

 (RWخواندن/نوشتن ) (1 (ROفقط خواندن ) (RWخواندن/نوشتن ) (1

 : بدون دسترسی1گروه کاربر بدون دسترسی

 : خواندن/نوشتن2گروه کاربر

 : فقط خواندن3گروه کاربر

 (ROفقط خواندن )

 

 درایو نگاشت

  ویندوزدر یک کامپیوتر دارای سیستم عامل  اشتراکی یپوشه یک نکاشت

 

ن فایل آسا یریتمد و دسترسی ی اجازه شما به شبکه درایو یک عنوان به NAS اشتراکی یپوشه یک نگاشت

 .دهدمی ر راکامپیوت ویندوز در های موجود 

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

3.  Qfinder Pro کنید نصب است متصل مشابه محلی شبکه یک به که  کامپیوتر ویندوز یک روی را. 

 نکته

Qfinder Pro  ه شما را قادر می سازد تا دستگاهای یک ابزار دسکتاب است کQNAP NAS ه محلی را در شبک

 خود مکان یابی و به آنها دسترسی داشته باشید.

 .بروید https://www.qnap.com/utilities به ، Qfinder Proدانلود برای

4 . Qfinder Proکنید باز را. 

Qfinder Pro های دستگاه تمام QNAP NAS دهد می نشان شما محلی شبکه در را. 

 

5. NAS به سپس کنید، انتخاب را Tools> Map Network Drive بروید. 
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 .کنید کلیک Map Network Drive روی سپس و کنید انتخاب اشتراکی پوشه یک .6

 

 

 .کنید مشخص را خود QTS عبور رمز و کاربری منا .7
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 .کنید مشخص را درایو نام  .8

 

 

 .کنید کلیک Finish روی بر .9

 سی است.تردس قابل اکسپلورر ویندوز از استفاده با و مپ می شود شبکه درایو عنوان به اشتراکی یپوشه

  مک کامپیوتر روی اشتراکی پوشه یک نصب

 کی نگاشت .کنید پیدا را خود شبکه در موجود QNAP NAS های دستگاه تمام توانید می ،Qfinder Pro با

 را مک ستگاهد فایلهای مدیریت و سریع دسترسی اجازه شما به شبکه درایو یک عنوان به NAS اشتراکی یپوشه

 .دهد می

1. NAS را روشن کنید 

2. NASرا به شبکه محلی خود وصل کنید. 

3. Qfinder Proکه به یک شبکه محلی مشابه متصل است نصب کنید  را روی کامپیوتر مک. 
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 نکته  

Qfinder Pro  یک ابزار دسکتاب است که شما را قادر می سازد تا دستگاهایQNAP NAS محلی  را در شبکه

 خود مکان یابی و به آنها دسترسی داشته باشید.

 .دبروی https://www.qnap.com/utilities ، بهQfinder Proبرای دانلود 

4. Qfinder Proرا باز کنید. 

Qfinder Pro  تمام دستگاه هایQNAP NAS را در شبکه محلی شما نشان می دهد. 

5. NAS  را انتخاب کرده و سپس رویNetwork Drives کلیک کنید. 

 

 

 .کلیک کنید Okخود را مشخص کنید و سپس روی  QTSنام کاربری و رمز عبور  .6
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 .می شودباز  Mount Network Drivesپنجره 

7.  Add mounted folders to "Favorites" in Finderا انتخاب کنید و سپس روی رOK کلیک کنید. 

 

 

 .یک پیام تایید ظاهر می شود

 .کلیک کنید Yesروی   .8

 

 

 .کلیک کنید OKنام کاربری و رمز عبور مک خود را مشخص کنید و سپس روی  .9
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 .لیک کنیدک OKپوشه اشتراکی را انتخاب کنید و سپس روی  .10

 

 .کند رسدست قابل را Qfinder از استفاده تواند می و مپ می شود شبکه درایو یک عنوان به اشتراکی پوشه

 

File Station 

 اجمالی بررسی

 File Station درباره

File Station فایل مدیریت برنامه یک QTS های فایل به دسترسی امکان شما به که است NASدهد یم را تان. 

 را ای رسانه های لفای کنید، مدیریت را فولدرها مجوز و ها فایل کرده، پیدا را ها فایل توانید می سرعت به شما

 .بگذارید اشتراک به را ها پوشه و ها فایل و کنید، پخش

 شده پشتیبانی فایل های فرمت

 رده فرمت فایل

BMP• 

• JPG 

• JPE 

• PNG 

 عکس
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• TGA 

• GIF 

MP3• 

 • FLAC 

 • OGG 

 • WAV 

 • AIF 

 • AIFF 

 موسیقی

AVI• 

 • MP4 

 فیلم

 

 سیستم های نیاز

 

 رده جزئیات

  یا باالتر 9مایکروسافت اینترنت اکسپلورر 

  یا باالتر 3.6موزیال فایرفاکس 

  یا باالتر 5اپل سافاری 

 گوگل کروم 

Web browser )مرورگر وب( 

 جاوا( )برنامه Java program یا باالتر  7( JREمحیط اجرای جاوا )
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 )فلش پلیر( Flash player یا باالتر 9ادوب فلش پلیر 

 

 ط کاربریبخش های راب

 چپ پنل

 

 

 

 

 

 

 

www.qn
ap

na
s.i

r



 

 QTS 4.3.4راهنمای کار با 

 

 

129 

 

 

 برچسب UIعنصر  توضیح

 از ،حجم در موجود های پوشه تمام

 نمایش را اشتراکی های فولدر جمله

پوشه هایی که به طور  .دهد می

پیش فرض به اشتراک گذاشته 

 خیلی NASشده اند به مدل 

 وابسته هستند

 

Volume 1 

 را شده بوک مارک های پوشه

 .دهد می نمایش

 

Favorites 2 

که با کاربر  NASلینک فایل های 

تازه وارد به اشتتراک گذاشته شده 

 مدیراناست را نمایش می دهد.

 کلیه توسط که را هایی لینک

 گذاشته اشتراک به NAS کاربران

 .بینندمی را است شده

Share link management 3 
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فایل ها و پوشه هایی که کاربران 

دیگر با یک کاربر تازه وارد به 

اشتراک می گذارند را نمایش می 

 دهد

 

Share with me 4 

 را شده پاک های پوشه و ها فایل 

 .دهد می نمایش

 

 

Recycle Bin 5 

 

 

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

 

 پوشه یحتوض

Snapshot  ذخیره شده در حجم های فعال را نمایش

 می دهد

Snapshot 
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 فولدرهای های محلی را بر روی یک کامپیوتر ویندوز

 .نمایش می دهد

 مهم

 ، ابتدا File Stationبرای مشاهده پوشه های محلی از 

 .را نصب کنید Java Runtime Environmentباید

 

Local folders 

 Qsyncدرها و فولدرهای گروهی را از فایل ها، فول

 .نمایش می دهد

Qsync 

 

 نوار منو
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 برچسب آیتم توضیح

 توسط نام فایلفایل ها جستجوی 

اده از جستجوی یا نوع فایل یا استف

 پیشرفته

Search 1 

استریم و پخش فیلم ها، عکس ها،  

موسیقی ها در دستگاه های سازگار 

ی با مکان های مختلف شبکه خانگ

 شما

 

Network Media Player 2 

 Refresh 3 صفحه فعلی رفرش کردن 

فیلتر فایل ها براساس محدودیت 

 های خاص

 

Smart File Filter 4 

ویرایش تنظیمات یا مشاهده 

 یا اطالعات برنامه Helpقسمت 

More Settings 5 
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 Browsing Mode 6 انتخاب حالت جستجو

در یک فولدر، فولدر اشتراکی، فول

اشتراکی تصویر لحظه ای را ایجاد 

 با یک کاربر دیگر را کنید، یا فضایی

NAS   بگذارید.به اشتراک 

Create folder 7 

فایل ها و پوشه های انتخاب شده را 

 .کپی کنید

 نکته

این دکمه تنها زمانی ظاهر می شود 

که یک فایل یا پوشه انتخاب شده 

 .باشد

Copy 8 

در پوشه  را پوشه هافایل ها یا 

 .اشتراکی انتخاب شده آپلود کنید

Upload 9 

 .کار های مختلف انجام دهید

موجود پس از  عملیاتلیست 

More Action 10 
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انتخاب یک فایل یا پوشه تغییر می 

 .کند

فایل ها و فولدر های انتخاب شده 

 .را به اشتراک بگذارید

 نکته

این دکمه تنها زمانی ظاهر می شود 

ا پوشه انتخاب شده که یک فایل ی

 .باشد

Share 11 

Snapshot Manager  را باز کنید و

 Snapshotآموزش سریع 

Manager را مشاهده کنید. 

 

Snapshot 12 

فایل ها را در از یک رابط کاری، 

دستگاه های محلی، دستگاه های 

 سرویس های ابر،، اکسترنال

مدیریت و دستگاه های از راه دور 

 .کنید

Remote Mount 13 www.qn
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پوشه فعلی را به لیست پوشه های 

 .مورد عالقه خود اضافه کنید

Add to Favorites 14 

 

 تنظیمات

 تنظیمات عمومی ویرایش

 .ظاهر می شود Options پنجرهتا  رویدب  More settings > Settings به(1

 .، موارد زیر را در صورت نیاز تغییر دهیدGeneralدر  (2

 گزینه توضیح

فایل های   File Station زینه فعال است، وقتی این گ

 .محلی و فولدر های روی کامپیوتر را نمایش می دهد

 ندی کاین ویژگی تنها از رایانه های ویندوز پشتیبانی م

 Java Runtimeو نیاز به نصب 

Environment دارد. 

 

Show files and folders of my PC 

 

فایل های  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

نمایش  ویژگی مخفی شدنمحلی و فولدر ها را با 

 .دهدمی

Show hidden files on NAS 
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به تمام  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

 اجازه می دهد کاربران

ه را ب NASفایل های  با استفاده از لینک های اشتراکی

 .اشتراک بگذارند

Allow all users to create shared links 

اجازه   File Station وقتی این گزینه فعال است، 

 پیش نمایش تصاویر کوچک از

 می دهدفایل های چندرسانه ای را 

Support multimedia playback and thumbnail 

display 

به طور  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

درجه را نمایش  360دائمی دکمه نمایش پانوراما 

 و اجازه می دهد تا کاربران دهدمی

 به صورت دستی بین پانوراما و

 .دهند حالتحالت های عمومی تغییر 

 

Always display the 360º panoramic view 

button on the viewer 

 پوشه File Station وقتی این گزینه فعال است، 

@Recycle    نمایش ی کاربر پوشه هایدر تمام را

Show Network Recycle Bin(s) 
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 .دهدمی

از به  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

ان اشتراک گذاری فایل ها توسط مدیران با دیگر کاربر

NAS کندجلوگیری می. 

 

Only allow the admin and administrators group 

to use "Share to NAS user" 

از حذف  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

ل ها به طور دائمی توسط مدیران جلوگیری فای

 .کندمی

 

Only allow the admin and administrators group 

to use "Share to NAS user" 

 استفادهاز  File Station وقتی این گزینه فعال است، 

توسط مدیران جلوگیری  on-the-fly transcodingاز 

 .کندمی

Only allow the admin and administrators group 

to use on-the-fly transcoding 

، در پخش کننده  File Stationهای باز شده در فیلم

پخش  Video Stationسریع تر از  VLCای رسانه 

 QVبرای استفاده از این ویژگی باید  .خواهد شد

Helper  وVLC Player  را روی کامپیوتر خود نصب

 .کنید

Always play videos using VLC media player www.qn
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 بزنید Closeروی (3

 

 ویرایش تظیمات نصب از راه دور

 .بروید More settings > Settingsبه (1

 .ظاهر می شود optionپنجره 

 .، یکی از موارد زیر را انتخاب کنیدRemote Mountدر قسمت (2

 فقط مدیر •

 فقط گروه مدیران •

 کاربران خاص •

 .کلیک کنید Applyروی (3

 

 لیات فایلعم

File Station شما را قادر به انجام وظایف اساسی زیر می کند. 

 تکلیف عملیات

Store آپلود فایل 
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Access 

 دانلود فایل

 باز کردن فایل

 اجرای فایل مدیا

Share 

 اشتراک فایل بوسیله ایمیل

اشتراک فایل بر روی شبکه های 

 اجتماعی

 اشتراک فایل با اشتراک لینک

 NASبا کاربر اشتراک فایل 

 

 

 آپلود فایل 

1. File Station .را باز کنید 

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید . .2

 

 مراحل روش

را  Fileکلیک وسپس uploadالف( روی  استفاده کنید.  نوار منواز 

 انتخاب کنید.

 باز می شود. file uploadپنجره 

 openفایل را انتخاب کنید وسپس روی  (ب

 کلیک نمائید.
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 الف( فایل را مشخص کنید . استفاده کنید .  شیدن و رها کردناز ک

بکشید  file stationفایل را به پنجره  (ب

 ورها کنید.

 

 یک پیام تایید ظاهر می شود .

 . یکی از موارد زیر را انتخاب کنید .3

 توضیح گزینه

Skip the files در  اگر فایلی دیگر  با نام و پسوند مشابهFile 

Station دارد آپلود نکنید. وجود 

Overwrite the file  فایل آپلود می شود و بعد روی فایل موجود که

 دارای نام و پسوند مشابه است رونویسی می شود.

Rename if a file exists with the same name  اگر فایلی دیگر  با نام و پسوند مشابه درFile 

Station  م دهیدرا آپلود و تغییر نافایل وجود دارد  

 

 کلیک کنید. okروی  .4

File Station  .فایل را ارسال می کند، 

 

 دانلود فایل 

1. File Station .را باز کنید 
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 فایل را انتخاب کنید. .2

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید. .3

 

 مراحل روش

 فایل را انتخاب کنیدالف(  استفاده از نوار منو

 کلیک کنید more actionبر روی  (ب

 را انتخاب کنید Downloadج( 

 کلیک کنید okبر روی  د(

 استفاده از منوی کلیک راست

 

 Downloadبر روی فایل کلیک راست کرده وسپس 

 را انتخاب کنید.

 

 

 ود.اهر می شظترتان یک پیام تایید قبل از این که فایل دانلود شود ، بر روی صفحه کامپیوبسته به مرورگرشما، 

 باز کردن فایل 

1.file station  .را باز کنید 

 . فایل را انتخاب کنید.2

 یکی از روش های زیر را انتخاب کنید .. 3

 مراحل روش

 فایل را انتخاب کنید.الف(  استفاده از نوار منو
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 کلیک کنید.  more actionبر روی ب( 

 را انتخاب کنید. playج( 

انتخاب  Online streaming رزولوشن را زیر د( 

 کنید.

 از منوی کلیک راستاستفاده 

 

 

 

 روی فایل کلیک راست کنید.الف( 

 را انتخاب کنید. Playب( 

، رزولوشن را  Online streaming زیر ج( 

 انتخاب کنید.

 

 

File station  . فایل های انتخابی را در نمایشگر اجرا می کند ، 

 

 فایل به وسیله ایمیل  اشتراک

1.file station   .را باز کنید 

 را انتخاب کنید. . فایل2

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید.. 3

 مراحل روش

 

 استفاده از نوار منو

 فایل را انتخاب کنید.الف( 

 کلیک کنید. shareروی ب( 
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 را انتخاب کنید. via emailج( 

 

 

 استفاده از منوی کلیک راست

 

 

 روی فایل کلیک کنید الف( 

 د.را انتخاب کنی  via emailو Shareب( 

 

 

 پدیدار می شود. shareپنجره 

 موارد زیر را مشخص کنید. .4

 

 فیلد توضیح

 یکی از روش های زیر را انتخاب کنید:

 برای ارسال لینک استفاده کنید NASاز 

 از کامپیوترمحلی برای ارسال لینک استفاده کنید.

Send from 

Email account   را انتخاب کنید یا بر رویAdd 

Email Account .کلیک کنید 

Sender 

 To گیرنده ای ایمیل آدرس را مشخص کنید.

 Subject موضوع ایمیل را مشخص کنید.
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 از یک پیام پیش فرض استفاده کنید یا پیامی جدید

 بنویسید.

Message 

 

 اختیاری: .5

 کلیک کرده وسپس موارد زیر را مشخص کنید. More settingبر روی 

 

 فیلد وظیفه

بنویسید یا از یک نام فایل یک نام برای لینک 

 مشخص استفاده کنید.

Link name 

 Domain name /IP مشخص کنید. IPیاDomain nameیک 

 Show SSL in URL استفاده کنید. HTTPSاز 

 Expire in داده های منقضی را مشخص کنید.

 Password به سمت راست بروید ویک پسورد بگذارید 

 ید.کلیک کن Share nowبرروی  .6

 اشتراک گذاری فایل در شبکه های اجتماعی 

1.file station  .را باز کنید 

 . فایل را انتخاب کنید.2

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید.. 3

 مراحل روش
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 فایل را انتخاب کنید.الف(  استفاده از نوار منو 

 کلیک کنید. shareروی ب( 

 را انتخاب کنید. To social networkج( 

 اده از منوی کلیک راستاستف

 

a. .بر روی فایل کلیک راست کنید 

b.  ابتداshare  وسپسTo social network  را

 انتخاب کنید.

 

 ظاهر می شود. shareپنجره 

 موارد زیر را در نظر بگیرید.. 4

 فیلد توضیح

 Social network وب سایت شبکه های اجتماعی را انتخاب کنید.

 کنید یا یک پیام از پیام پیش فرض شده استفاده

 جدیدی بنویسید.

Message 

 

 ارد زیر را مشخص کنیدموکلیک کرده و سپس  More settingاختیاری: بر روی -5

 فیلد توضیح

 یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های

 رایج استفاده کنید.

Link name 

 Domain name /IP انتخاب کنید.  IP Adressیک  
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 Show SSL in URL اده کنید.استف HTTPSاز 

 Expire in داده های منقضی را تعیین کنید.

 Password به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

 کلیک نمایید.  Share nowبرروی  .6

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

 اشتراک گذاری فایل بوسیله اشتراک لینک ها

1. file station  .را باز کنید 

 فایل را انتخاب کنید .2

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید. .3

 مراحل روش

 استفاده از نوار منو

 

 فایل را انتخاب کنید.الف( 

 کلیک کنید. shareروی ب( 

 را انتخاب کنید. Create share link onlyج( 

 استفاده از منوی کلیک راست

 

 نید.بر روی فایل کلیک راست کالف( 

 Create share linkوسپس  shareابتدا ب( 

only network .را انتخاب کنید 

 

 ظاهر می شود.  shareپنجره 

 مشخص کنید.موارد زیر را  .4
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 فیلد توضیح

 یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های

 رایج استفاده کنید.

Link name 

 Domain name /IP انتخاب کنید.  IP Adressیک  

 Show SSL in URL استفاده کنید. HTTPSز ا

 Expire in داده های قبلی را مشخص کنید.

 Password به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

 

 NASکاربر اشتراک گذاری فایل با 

 

1. file station  .را باز کنید 

 فایل را انتخاب کنید. .2

 یکی از روش های زیر را اجرا کنید. .3

 

 مراحل روش

 از نوار منو استواده

 

 فایل را انتخاب کنید.الف( 

 کلیک کنید. shareروی ب( 

 را انتخاب کنید.To NAS userج( 

 بر روی فایل کلیک راست کنید.الف(  استفاده از منوی کلیک راست
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را انتخاب  To NAS userوسپس  shareابتدا ب(  

 کنید.

 

 می شود. ظاهر  shareپنجره 

 یر را انتخاب کنید .یکی از موارد اختیاری ز .4

 

 گزینه توضیح

 انتخاب کنید .  یک کاربرلیست  از

 Send a notification email to the user اختیاری:

را انتخاب کرده وسپس موضوع ایمیل یا پیام را 

 مشخص کنید.

Existing user 

 اطالعات زیر را در نظر بگیرید

 نام کاربری 

 پسوورد 

 )شماره تلفن )اختیاری 

  اختیاری(ایمیل( 

 

New user 

 

 وسپس موارد اختیاری زیر را لحاظ کنید. هکلیک کرد  More settingاختیاری: بر روی  .5
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 فیلد توضیح

 یک نام برای لینک بنویسید یا از نام فایل های

 رایج استفاده کنید.

Link name 

 Domain name /IP انتخاب کنید.  IP Adressیک  

 Show SSL in URL استفاده کنید. HTTPSاز 

 Expire in داده های منقضی را تعیین کنید.

 Password به سمت راست بروید وپسوورد بگذارید.

 

 ی گذارد.به اشتراک م مشخص شده  کاربر، فایل را با   File stationکلیک کنید. Share nowبر روی  .6

 عملیات پوشه 

File station   ی کند .شمارا قادر به انجام کارهای زیر م 

 

 عملیات تکلیف

 یک پوشه آپلود 

  آپلود پوشه با استفاده از کشیدن و رها

 کردن

store 

 ایجاد پوشه 

 دسکتاپروی  انبر ایجاد یک می 

organize 
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 ایجاد یک پوشه اشتراک گذاری شده share 

 

 آپلود یک پوشه

 نکته   

 این ویژگی تنها برای گوگل کروم قابل استفاده است.          

 

1.file station  .را باز کنید 

 را انتخاب کنید. Folderکلیک کرده و سپس  uploadروی . 2

 باز می شود .  Brose for folderپنجره 

 ای زیر را اجرا کنید.یکی از کاره -3

 تکلیف مراحل

 پوشه موجود را آپلود کنید. پوشه را انتخاب کنید.

م کلیک کرده وسپس نا  Make new folderبر روی 

 پوشه را تعیین کنید.

 پوشه جدیدی را آپلود کنید.

 

 پیام تائید ظاهر می شود.

 یکی از روش های زیر را انتخاب کنید . .4
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 گزینه توضیح

وجود  Storage & Snapshotsدر اگر نام پوشه قبال 

 نکنید. آپلود، فایل را  داشت

Skip the files 

 د با نامروی پوشه موجو کنید و سپس پوشه را آپلود

 مشابه رونویسی شود.

Overwrite the files 

 & Storage دراگر فایلی با همان نام مشابه 

Snapshots   دارد فایل را آپلود کنید و نام قبال وجود

 آن را تغییر دهید.

Rename if a file exists with the same name 

 

 کلیک کنید. Okبر روی . 5

File station می کند. آپلود پوشه انتخابی را 

 کشیدن و رها کردنارسال پوشه با استفاده از 

 نکته  

 این ویژگی تنها برای گوگل کروم قابل استفاده است.          

 

1.  File station .را باز کنید 

 رها کنید. Storage & Snapshotsانتخاب کنید و بکشید و در پوشه را  .2

 یکی از موارد زیر را انتخاب کنید. .3
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 ینهگز توضیح

وجود  Storage & Snapshotsاگر نام پوشه قبال در 

 داشت ، فایل را آپلود نکنید.

Skip the files 

م پوشه را آپلود کنید و سپس روی پوشه موجود با نا

 مشابه رونویسی شود.

Overwrite the files 

 & Storageاگر فایلی با همان نام مشابه در 

Snapshots  آپلود کنید و نام  قبال وجود دارد فایل را

 آن را تغییر دهید.

Rename if a file exists with the same name 

 

 

 کلیک کنید.  Okروی  .4

File station  می کند. آپلودپوشه انتخابی را 

 ایجاد پوشه

1.  File station.را باز کنید 

 یکی از موارد زیر را اجرا کنید. .2

 مراحل روش

 استفاده از نوار منو

 

 کلیک کنید. More actionروی الف( 

 کلیک کنید و سپس Create folderروی ب( 

Folder .را انتخاب کنید 
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 باز می شود. Create folderپنجره 

 نام پوشه را مشخص کنید.ج( 

 کلیک کنید. Okبر روی د( 

 استفاده از منوی کلیک راست

 

داخل پوشه کلیک راست کرده و سپس الف( 

Create folder .را انتخاب کنید 

 نام فایل را مشخص کنید.ب( 

 کلیک کنید. Okروی ج( 

 

File station .یک پوشه جدید ایجاد می کند 

 میانبر دسکتاپایجاد 

1.  File station.را باز کنید 

 پوشه را انتخاب کنید. .2

 کی از موارد زیر را اجرا کنید.ی .3
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 مراحل روش

 استفاده از نوار منو

 

 پوشه را انتخاب کنید.الف( 

 کلیک کنید. More actionی روب( 

را انتخاب  Create Shortcut to Desktopج( 

 کنید.

 استفاده از منوی کلیک راست

 

 روی پوشه کلیک راست کنید.الف( 

را اننتخاب Create Shortcut to Desktopب( 

 کنید.

 

File station برای پوشه انتخابی ایجاد میکند. یک میانبر دسکتاپ 

 اشتراکیایجاد پوشه 

1.  File station.را باز کنید 

 Createرا انتخاب کنید. پنجره   Shared Folderکلیک کنیدو سپس  Create folder،روی  نوار منودر  .2

A Shared Folder .باز می شود 

 مشخص کنید.اطالعات زیر را   .3
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 فیلد توضیح

کاراکتر   64-1نام پوشه را مشخص کنید، شامل 

 یر باشد:باشد و نباید شامل موارد ز

 یا  شروع با فاصله_"sn"_ 

 فاصله متوالی 

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

' "  

Folder Name 

 128تا1یک پیام یا توضیحی بنویسیدکه شامل 

 باشد. کاراکتر اسکی

Comment (optional) 

 Disk Volume حجم را مشخص کنیدتا پوشه اشتراک گذاری شود.

 ک مسیر را بسازید یا اجازه دهیدشما می توانید ی

 بصورت اتوماتیک بسازد. عامل یک مسیرسیستم 

Path 

 

 کلیک کنید.  Okروی  .4

  File Station  .پوشه جدیدی ایجاد می کند 
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