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Bezpieczeństwo danych to dziś priorytet w przypadku każdej jednostki. Średnie i duże 
instytucje, które gromadzą i przetwarzają olbrzymie ilości informacji, powinny postawić 
na wyspecjalizowany sprzęt klasy Enterprise, zapewniający dużą pojemność i wydajność 
oraz bezkompromisową niezawodność. Sprawdzamy, czy nowy serwer QNAP ma te cechy.

Marcin Lisiecki

D uże organizacje nie mogą po-
zwolić sobie na przerwy i prze-
stoje w obsłudze krytycznych 

usług czy aplikacji. Firma QNAP 
Systems oferuje im swój nowy 
produkt – serwer NAS oznaczony 
symbolem ES1640dc. Ze względu 
na zastosowanie dwóch niezależ-
nych kontrolerów jest to wysoce 
wydajne i bezpieczne urzą-
dzenie. Serwer spraw-
dzi się tam, gdzie 
wykorzystuje się śro-
dowiska wirtualizacyjne 
i gdzie istnieje wysokie zapotrzebowanie 
na zasoby. Każdy z kontrolerów ES1640dc 
jest wyposażony w sześciordzeniowy pro-
cesor Intel Xeon E5-2420 v2, pracujący 
z częstotliwością 2,2 GHz, 32 GB pamięci 
operacyjnej typu DDR3 ECC RDIMM (głów-
na) oraz 16 GB pamięci write cache i dysk 
mSATA SSD do obsługi pamięci podręcznej 
NVRAM, która jest podtrzymywana bate-
ryjnie, jeśli dojdzie do awarii zasilania. Ca-
łością zarządza fabrycznie zainstalowany, 
autorski system operacyjny QES w wer-
sji 1.1 (oparty na FreeBSD). Najnowsza 
odsłona tego systemu obsługuje system 
plików ZFS, który oferuje lepszą ochronę 
danych i większe pojemności macierzy.

W nowym serwerze QNAP można zain-
stalować do 16 dysków twardych z inter-
fejsem SAS 6 Gb/s. Urządzenie bez trudu 
obsłuży najnowsze i szybkie napędy SSD 
i HDD o dużej pojemności. Ponadto system 
QES pozwala na tworzenie wydajnych plat-
form VDI (Virtual Desktop Infrastructure), 
zapewnia bezpieczną przestrzeń dyskową 
na krytyczne dane, umożliwia generowanie 

dużej liczby migawek oraz wykonywanie 
deduplikacji na poziomie bloków danych, 
co znacząco ogranicza ilość miejsca po-
trzebnego do przechowywania backupów. 
QES z ZFS obsługuje także dynamiczne 
alokowanie i odzyskiwanie przestrzeni 
dyskowej, kompresję w locie oraz funkcję 
SnapSync do sprawnego odzyskiwania da-
nych po awariach. Co ważne, system QES 
to nie tylko wysoka funkcjonalność, ale też 
prostota obsługi. Interfejs grafi czny jest 
bardzo podobny do znanego użytkowni-
kom serwerów QNAP systemu QTS.

High Availability by QNAP
Awarie serwera spowodowane uszko-
dzeniem sprzętu, systemu czy czynni-
kiem ludzkim powodują przerwy w do-
stępie do usług, co przekładać się może 
na straty fi nansowe i wizerunkowe. 
W związku z tym wysoka dostępność, czy-
li High Availability (HA) jest dziś kluczo-
wym pojęciem zapewniającym ciągłość 
pracy w praktycznie każdej instytucji. 

Producenci rozwiązań serwerowych sto-
sują różne techniki zapewnienia HA. 
Przykładem są redundantne elementy, 
które możemy wymienić w trakcie pracy 
urządzenia, np. zasilacz oraz stosowanie 
klastrów HA, czyli łączenie dwóch serwe-
rów do obsługi danej pamięci masowej 
i pakietu usług. Takie rozwiązanie pro-
ponuje np. fi rma Synology, gdzie klaster 
tworzą serwer aktywny i pasywny jako 
dwa osobne urządzenia dysponujące wła-
snymi dyskami. To rozwiązanie ma jednak 
pewne wady. Dane z serwera aktywnego 
muszą być cały czas replikowane na ser-
wer pasywny, tak aby na obu serwerach 
były dostępne te same pliki. Zwiększa 
to koszt inwestycji poprzez konieczność 
zakupu dodatkowych dysków do prze-
chowywania zduplikowanych informacji 
na serwerze pasywnym. Takie rozwiąza-
nie HA wymaga też dwóch takich samych 
serwerów wspierających tę technologię – 
o identycznej pojemności i rozmieszcze-
niu dysków twardych w kieszeniach.

SERWERY NAS    QNAP ES1640DC (ENTERPRISE ZFS NAS)

Działa, nawet jeśli się zepsuje
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Firma QNAP proponuje lepsze rozwią-
zanie, czyli połączenie w jednej obudowie 
dwóch serwerów (kontrolerów) korzystają-
cych ze wspólnej przestrzeni dyskowej. Nie 
ma tu więc potrzeby przesyłania danych 
przez sieć i powielania danych. Takie wła-
śnie rozwiązanie zastosowano w nowym 
serwerze ES1640dc, co zapewnia ultrawy-
soką dostępność. Jak już wspomnieliśmy, 
to zasługa dwóch oddzielnych kontrole-
rów z funkcją awaryjnego przełączania. 
W razie uszkodzenia jednego z nich drugi 
natychmiast przejmuje jego pracę w spo-

sób niezauważalny dla użytkowników. NAS 
może działać także w trybie, w którym oba 
kontrolery pracują jednocześnie, zwięk-
szając wydajność serwowanych usług oraz 
przechowywania i udostępniania danych. 
Co ważne, zmiana między trybami active-
-passive i active-active nie wymaga rese-
towania urządzenia.

Podsumowując, urządzenie może 
działać pod kontrolą jednego lub dwóch 
kontrolerów. W pierwszym przypadku je-
den z nich nie jest używany (nie podlega 
degradacji eksploatacyjnej), a jedynie 
czeka na sygnał aktywacji, gdy zawiedzie 
drugi kontroler. Kolejną cechą ES1640dc 
odpowiadająca za bezpieczeństwo jest 

pamięć podręczna NVRAM z funkcją pod-
trzymywania za pomocą wbudowanych 
akumulatorków. Jeżeli zaniknie zasilanie, 
pamięć ta zapisuje dane na dysku SSD 
(mSATA). NVRAM jest także wykorzysty-
wana w razie awarii jednego z kontro-
lerów, dzięki czemu mamy gwarancję, 
że nie dojdzie do utraty danych podczas 
ich przełączania.

Budowa serwera 
i interfejsy

QNAP ES1640dc jest urządzeniem 
przeznaczonym do montażu w szafach 
ra ckowych, a jego wysokość to 3U. 
Praktycznie cała powierzchnia frontu 

Specyfi kacja
QNAP ES1640dc

Procesor*: Intel Xeon E5-2420 v2 
(2,2 GHz)
Pamięć operacyjna*: 32 GB (DDR3)
Pamięć NVRAM*: 16 GB
Pamięć fl ash*: 2 GB (DOM)
Interfejsy USB*: 2 × USB 3.0
Kieszenie na dyski twarde: 
16 × 3,5”/2,5” (HDD/SSD)
Maksymalna pojemność macierzy: 
128 TB (16 × 8 TB)
Interfejs dyskowy: SAS 6 Gb/s
Interfejsy LAN (RJ45)*: 1 × 1 Gb/s, 
2 × 10 Gb/s
Opcjonalne interfejsy*:
2 × 40 Gb/s lub 2 × 10 Gb/s na karcie 
PCIe 8x
2 × Mini-SAS na karcie PCIe 4x (do 
podłączania modułów rozszerzających 
EJ1600)
Obsługa NVRAM: tak – ze wsparciem 
dysku mSATA 32 GB (podtrzymywanie 
bateryjne)
Chłodzenie*: aktywne (moduł typu hot-
-swap z trzema wentylatorami)
Typ wentylatorów*: 3 × 60 × 60 × 38 
mm (maks. 16000 RPM)
Poziom hałasu: 66,1 dB
Wymienne zasilacze: tak (hot-swap)
Pobór mocy: 315 W (uśpienie), 
501 W (praca), 770 W (maks.)
Wysokość serwera (rack): 3U
Wymiary (szer. × gł. × wys.): 618 mm × 
446,2 m × 132 mm
Masa (bez dysków): 26,75 kg
Cena ok.: 41 000 zł (netto)

* dotyczy jednego kontrolera
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Zaimplementowany w serwerze QNAP ES1640dc system operacyjny QES powstał 
na bazie FreeBSD. Użytkownicy starszego OS-a, czyli QTS nie będą mieli problemów 
z obsługą nowej wersji, ponieważ jej interfejs jest prawie identyczny. Dzięki tej zmia-
nie serwer został wzbogacony o kilka nowości, takich jak np. system plików ZFS.

Moduł rozszerzający EJ1600

Dzięki temu modułowi 
(do ES1640dc możemy 
podłączyć ich maksymal-
nie siedem) rozbudujemy 
pojemność pamięci 
masowej naszego serwera 
o kolejne 16 dysków 
twardych. Przy podłącze-
niu wszystkich możli-
wych modułów łączna 
pojemność rośnie aż do 1 
PB przy wykorzystaniu 
128 dysków o pojemno-
ści 8 TB każdy. Połączenie 
EJ1600 z serwerem reali-
zowane jest za pomocą 
dwuścieżkowej magistrali 
Mini-SAS (4 × 6 Gb/s). 
Zapewnia to szybką 
komunikację (do 24 Gb/s) 
z serwerem i spraw-
dzi się w zastosowaniach, 

gdzie przechowuje się 
i przetwarza olbrzymie 
ilości danych. To idealne 
rozwiązanie w przypadku 
stosowania np. wide-
omonitoringu w wysokiej 
rozdzielczości z dużą licz-
bą kamer czy archiwizacji 
naprawdę sporych ilości 
danych. Moduł EJ1600 
wystarczy jedynie pod-
łączyć do serwera przy 
użyciu czterech przewo-
dów Mini-SAS i uruchomić 
urządzenie (uszkodzenie 
lub odłączenie jednego 
lub nawet trzech z tych 
przewodów nadal zapew-
nia bezawaryjną pracę). 
Serwer automatycznie 
wykrywa nowe dyski 
twarde zainstalowane 

w module EJ1600, traktu-
jąc je jak własną pamięć 
masową. Możemy nią 
zarządzać z poziomu Sto-
rage Managera dostępne-
go w systemie operacyj-
nym QES. Co więcej, za 
pomocą modułu EJ1600 
nie tylko rozszerzymy 
już istniejące wolumi-
ny, ale także możemy 
wykorzystać dodatkową 
pojemność do bezpiecz-
nego wykonywania kopii 
zapasowej wszystkich da-
nych z serwera w czasie 
rzeczywistym lub z uży-
ciem harmonogramu. 
To bezpieczne rozwią-
zanie, mamy tu bowiem 
do czynienia z osobnym 
urządzeniem.
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serwera to kieszenie, w których możemy 
zainstalować do 16 dysków twardych 
o łącznej pojemności 128 TB. Kieszenie 
zostały umieszczone w czterech rzę-
dach po cztery zatoki w każdym z nich. 
Wszystkie one mają diodowe wskaźniki 
stanu napędów. Po lewej stronie znaj-
dziemy przycisk zasilania i stanu oraz 
mały, dwumiejscowy ekran wyświetlają-
cy cyfrowy kod statusu (np. informujący 
o błędzie). Przyciski można zabezpie-
czyć plastikową nakładką, dzięki czemu 
nie dojdzie do przypadkowego wyłącze-
nia maszyny. Serwer został tak zaprojek-
towany, aby umożliwić szybką i prostą 
wymianę zarówno całego kontrolera, jak 
i kilku jego elementów, takich jak zasi-
lacze, akumulatory oraz moduły układu 
chłodzenia wraz z wentylatorami.

Z tyłu urządzenia znajdziemy interfejsy 
komunikacyjne. Każdy z kontrolerów dys-
ponuje identycznymi złączami. Są to dwa 
porty USB 3.0 (3.1 gen1), jedno złącze gi-
gabit Ethernet (do zdalnej administracji 
serwerem) oraz dwa 10-gigabitowe porty 
(RJ45) do komunikacji serwera z naszą sie-
cią lokalną. Każdy kontroler oferuje rów-
nież dwa sloty PCIe (x8 i x4) do instalacji 
opcjonalnej karty NIC o przepustowości 10 
lub 40 Gb/s oraz karty z dwoma złączami 
Mini-SAS do podłączania modułów roz-
szerzających EJ1600 (patrz: ramka „Mo-
duł rozszerzający EJ1600”). Dodatkowo 
każdy kontroler dysponuje wbudowanym, 
zewnętrznym portem Mini-SAS 6 Gb/s, 

włącznikiem zasilania oraz ukrytym w nie-
wielkim otworze przyciskiem pozwalają-
cym zresetować dany kontroler. Możliwe 
jest przywrócenie fabrycznego hasła do-
stępowego lub wszystkich ustawień urzą-
dzenia. Z tyłu obudowy znajdziemy też 
diody informacyjne. Są to wskaźniki in-
formujące o stanie akumulatora, układzie 
chłodzenia, pracy całego kontrolera oraz 
aktywnym trybie High Availability.

Warto również wspomnieć o dodatko-
wym porcie (konsola) RJ11, do którego 
podłączamy specjalny, podwójny kabel 
zakończony wtykami RS232. W komplecie 
z urządzeniem otrzymamy także zestaw 
do montażu w szafi e rack, cztery przewo-
dy 10 Gb Ethernet, dwa Gigabit Ethernet, 
dwa kable zasilające kontrolery, zestaw 

śrub montażowych 
do dysków 3,5” 
i 2,5” oraz naklejki 

i numeratory do ozna-
czania kieszeni z dyskami.

Inicjalizacja 
i system QES

Aby przygotować serwer do pracy, 
musimy podłączyć do naszej sieci 

LAN oba kontrolery i włączyć urządze-
nie, co trwa dobrych kilka minut. Każdy 

z nich wpinamy osobnym kablem do rou-
tera lub przełącznika. W innym przypadku 
podczas inicjalizacji otrzymamy komunikat 
o błędzie. Każdy kontroler ma oczywiście 
inny adres sieciowy. Nie ma sensu poszu-
kiwanie ich w dokumentacji. Należy od razu 
zainstalować dostępne bezpłatnie na stronie 
producenta narzędzie Qfi nder Pro. Program 
automatycznie odnajdzie kontrolery w sie-
ci i wyświetli ich parametry. Teraz możemy 
przystąpić do uruchomienia w przeglądarce 
kreatora o nazwie Szybki setup, który zaini-
cjuje urządzenie i „postawi” nasz serwer. 
Przed rozpoczęciem tej procedury nie de-
cydujemy jeszcze o wykorzystaniu i przy-
dzieleniu przestrzeni dyskowej na różne 
potrzeby ani nie tworzymy macierzy RAID. 
Można jedynie ustawić hasło dla administra-
tora, zmienić strefę czasową i sposób przy-
dzielania adresów IP. Instalator poinformuje 
nas o wykrytych napędach i pozwoli włączyć 
skanowanie w poszukiwaniu uszkodzonych 
sektorów, ale to znacząco wydłuży całą pro-
cedurę. Jeśli nie zamierzamy skorzystać z tej 
funkcji, urządzenie będzie gotowe do pracy 
w ciągu kilku minut.
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Największe zalety serwera QNAP ES1640dc to dwa wbudowane kontrolery 
pozwalające na normalną pracę, gdy jeden z nich ulegnie awarii oraz możliwość 
wymiany zasilacza, układu chłodzenia i akumulatorów podczas pracy urządzenia.

Odświeżony ES1640dc w drugiej odsłonie

Niedawno fi rma QNAP 
Systems wprowadziła 
do swojej oferty ulep-
szony model ES1640dc 
v2. Główne zmiany 
to obsługa szybszego 
standardu SAS (12 Gb/s), 
cztery wbudowane porty 
Ethernet 10 Gb/s (SFP+) 
i dwa porty 10 Gb/s 
(RJ45) znane z pierwszej 
wersji urządzenia oraz 
64-gigabajtowy dysk SSD 

ze złączem M.2 do obsługi 
pamięci NVRAM (wcześniej 
mSATA 32 GB). Ofi cjalnie 
obsługiwane są teraz dyski 
o pojemności do 10 TB, 
choć nie sądzimy, aby 
pierwsza wersja serwera 
sobie z nimi nie poradziła. 
Zainstalowany fabrycz-
nie system operacyjny 
QES został podniesiony 
do wersji 1.1.3. Moderni-
zacji uległy także moduły 

rozszerzające EJ1600 
teraz oznaczone jako v2. 
Otrzymały one interfejs 
SAS 12 Gb/s. Dodatkowo 
oferowane są egzemplarze 
drugiej wersji serwera 
z 64 GB pamięci operacyj-
nej na kontroler. Niestety, 
podczas powstawania tego 
artykułu nowa wersja ser-
wera nie była jeszcze do-
stępna w Polsce i nie jest 
jeszcze znana jej cena.

www.itwadministracji.pl



65 maj 2017 / IT w Administracji 

Testy

Firma QNAP przyzwyczaiła już nas 
do tego, że tradycyjnie oferuje ten sam sys-
tem operacyjny we wszystkich swoich urzą-
dzeniach. Dzięki temu przesiadka na nowy 
sprzęt jest natychmiastowa. Tym razem 
jednak zastosowano nowy system o nazwie 
QES, choć użytkownik ma wrażenie, jakby 
nadal korzystał ze starego QTS. Z początku 
można się nawet nie zorientować, że mamy 
do czynienia z innym OS-em, ponieważ 
nakładka grafi czna jest bardzo podobna. 
QTS jest jednak oparty na Linuksie, a nowy 
QES na FreeBSD. Nowy system został po-
zbawiony możliwości instalacji dodatko-
wego oprogramowania (Download Station) 
i funkcji multimedialnych oraz modułów 
Foto i Music Station. Zabrakło również Vir-
tualization Station i Container Station. Teraz 
pulpit wygląda jeszcze bardziej przejrzyście 
i znalazły się na nim tylko najważniejsze 
narzędzia, takie jak Control Panel, Network, 
Storage Manager, Shared Folders, Domain 
Security, Users, High Availability, File i Back-
up Station, System Status, System Logs 
oraz poradnik Virtualization Quide. Liczba 
preinstalowanych aplikacji zmniejszyła się 
do czterech i są to Station Manager, mene-
dżer kopii zapasowych, serwer TFTP i na-
rzędzia diagnostyczne. W zakresie wykony-
wania backupów mamy do dyspozycji trzy 
możliwości: NAS to NAS, Rsyns oraz wspo-
mniane wcześniej SnapSync.

Funkcjonalne 
udogodnienia

Dzięki usłudze myQNAPcloud możemy 
łączyć się z serwerem przez internet, 
ale nie bezpośrednio, co wymagałoby 
skomplikowanej konfi guracji, a za po-
średnictwem dedykowanego serwisu 
dostępnego przez aplikację (także mo-
bilną) lub stronę WWW. Wystarczy zalo-
gować się do serwisu za pomocą identy-
fi katora myQNAPcloud (QID), aby uzyskać 
dostęp do plików. Usługa CloudLink 
z serwisu myQNAPcloud automatycznie 
nawiąże połączenie z naszym serwe-
rem. ES1640dc jest także przygotowany 
do obsługi OpenStack, dzięki czemu sta-
nowi doskonałe rozwiązanie do wirtuali-
zacji i chmur obliczeniowych. Tworzenie 
maszyn wirtualnych i dostęp do ich ob-
razów maszyn przez iSCSI jest szybszy, 
a dodatkowo możemy zintegrować nasze 
urządzenie z komercyjnymi platforma-

mi cloud storage. Serwer legitymuje się 
certyfi katem VMware vSphere 6.0 i jest 
kompatybilny z Microsoft Hyper-V, więc 
i zarządzanie środowiskami wirtualnymi 
jest prostsze. Ciekawostką jest funkcja 
pozwalająca zwiększyć przepustowość 
i liczbę operacji I/O oraz zredukować czas 
dostępu do danych dzięki wykorzysta-
niu jednego lub dwóch dysków SSD jako 
szybkiej pamięci podręcznej.

Dyski do pracy jako cache skonfi guru-
jemy za pomocą Storage Manager przy 
użyciu prostego asystenta. Do perfekcji 
dopracowano funkcje umożliwiające moni-
toring stanu serwera oraz zainstalowanych 
dysków. Wyświetla on bardzo szczegółowe 
informacje, a wszystkie nieprawidłowości 
i czynności, jakie mamy wykonać, są ilustro-
wane zdjęciami urządzenia ze wskazaniem 

lokalizacji danego elementu. Przykładowo 
może to być umiejscowienie dysku w kie-
szeni, który jest poddawany diagnostyce, 
lub instrukcja postępowania w razie awarii 
(np. wymiana układu chodzenia w kontrole-
rze A). Interfejs systemu QES został całkowi-
cie spolszczony (choć znajdziemy kilka nie-
przetłumaczonych zwrotów i zdań) i jest tak 
prosty, że z uruchomieniem serwera i jego 
podstawową konfi guracją poradzi sobie na-
wet osoba z niezbyt rozległą wiedzą na te-
mat NAS-ów i sieci komputerowych. 

Autor jest niezależnym dziennikarzem 
publikującym w magazynach kompute-
rowych. Ma zawodowe doświadczenie 
w testowaniu sprzętu i oprogramowania 
komputerowego.

Podsumowanie

QNAP ES1640dc to bezkompromiso-
we, ale dość kosztowne rozwiązanie 
przeznaczone dla dużych instytucji. Uwa-
gę zwraca aż 16 kieszeni do montażu 
dysków twardych z interfejsem SAS 
6 Gb/s, co przy zastosowaniu napę-
dów o pojemności 8 TB daje łącznie 
128 TB przestrzeni na dane. Dzięki 
modułom rozszerzającym pojemność 
można zwiększyć nawet do 1024 TB 
(1 PB). Największe zalety urządzenia to 
zdublowane kontrolery, akumulatorowe 
podtrzymywanie zasilania bateriami 
pamięci podręcznej NVRAM w celu 
zapobiegania nagłej utracie danych (np. 
podczas przełączania kontrolerów), a tak-
że funkcje systemu plików ZFS, takie jak 
deduplikacja danych i kompresja „w lo-
cie”, co zapewnia oszczędność zasobów 
pamięci masowej. Ten serwer oferuje 
najwyższy poziom dostępności, którą, 
oprócz dwóch kontrolerów, zapewniają 
mu redundantne elementy – zasilacze, 
układy chłodzenia, akumulatory. Można 
nawet wymienić cały uszkodzony kon-
troler. Dodano do niego kilka nowości, 
jak np. nowoczesny system plików ZFS, 
który obsługuje macierze o olbrzymiej 
pojemności i SSD Cache, a także jest 
odporny na tzw. Silent Data Corruption, 
czyli ciche uszkodzenia danych.
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Plusy
wysoka wydajność

duża pojemność (maks. 128 TB)

odporność na awarie dzięki dwóm 
kontrolerom

redundantne zasilanie i układ chłodzenia

możliwość rozbudowy 
o dodatkowe moduły na dyski

prosta obsługa

bateryjne podtrzymywanie 
pamięci NVRAM i jej zrzut na SSD

system operacyjny QES z ZFS

deduplikacja danych i kompresja 
„w locie”

funkcja Cache SSD

3-letnia gwarancja (5 lat – opcja)

Minusy
wysoka cena

jakość wykonania zatok na dyski

wysoki poziom hałasu
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