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Systemy QNAP NAS są wyposażone w intuicyjne 
funkcje zarządzania i mogą stanowić olbrzymie 
magazyny danych. Serwery QNAP NAS obsługują 
wiele typów macierzy RAID w celu zabezpieczania 
danych na wypadek awarii dysków twardych, a także 
niezawodnego przywracania danych.

*Funkcje przywracania danych zależą od konfiguracji RAID 
danego serwera NAS.

Olbrzymia pojemność, wiele 
kopii zapasowych

Podstawą Qsirch jest mechanizm pełnotekstowego wyszukiwania w czasie zbliżonym 
do rzeczywistego, który znacznie skraca czas znajdowania i przeglądania ogromnych 
ilości danych.
Autouzupełnianie na pasku wyszukiwania zapewnia sugestie, pozwalając 
użytkownikowi oszczędzać czas, a słowa kluczowe z wyników wyszukiwania 
będą wyróżniane, aby pomóc w szybkim znajdowaniu tego, co potrzebne. 
Oprócz tego możliwość pełnej edycji zapisanych operacji wyszukiwania oraz podgląd 
wyników sprawiają, że wyniki są uzyskiwane niemal natychmiast.

Qsirch — szybka, pełnotekstowa wyszukiwarka 
działająca w czasie rzeczywistym

Serwery QNAP NAS nadają się nie tylko do przechowywania 
danych. Mogą być używane jako w pełni funkcjonalne systemy 
domowej rozrywki. Umożliwiają strumieniową transmisję 
do urządzeń HDMI, DLNA®, AirPlay®, iTunes® i Chromecast™. 
Odtwarzaniem można sterować przy użyciu urządzeń mobilnych, 
a ogromnym zbiorem multimediów można cieszyć się zarówno 
w domu, jak i podczas wypoczynku.

Domowa rozrywka i transmisja 
strumieniowa

QNAP NAS to osobista chmura prywatna, która 
zapewnia szybki dostęp z dowolnego urządzenia 
połączonego z Internetem. Udostępnianie jest też 
znacznie szybsze i prostsze, kiedy nie trzeba korzystać 
z urządzeń zewnętrznych i kiedy użytkownika nie 
ogranicza rozmiar załączników do wiadomości e-mail.

Zawsze online, udostępnianie 
w dowolnym miejscu

System QTS stworzono zgodnie z pierwszą zasadą 
bezpieczeństwa, którą jest minimalizowanie ryzyka 
nieuprawnionego dostępu do danych. W tym celu opracowano 
wiele mechanizmów ochrony danych i elementów sterujących 
uprawnieniami użytkowników. Wszystko to razem umożliwia 
ograniczenie dostępu do danych w zależności od osoby, 
urządzenia czy adresu IP, co zapewnia większe bezpieczeństwo.

Wiele warstw ochrony danych



QNAP od dawna dąży do zapewniania najlepszych rozwiązań do magazynowania danych. 
Oprócz nieustających innowacji i optymalizacji sprzętu firma QNAP podjęła się również 
nowych wyzwań w obszarze oprogramowania i opracowała ofertę kompleksowych 
rozwiązań inteligentnych, dzięki którym wyeliminowano typowe ograniczenia serwerów 
NAS. Obecnie QNAP NAS to nie tylko sieciowe urządzenie magazynujące do ochrony 
danych, tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania. Jest to również zintegrowana platforma 
do współpracy spełniająca potrzeby osobiste, rodzin i firm. Dzięki serwerom QNAP NAS 
wydajność pracy w zespole znacznie wzrasta, a cyfrowa rozrywka jest jeszcze ciekawsza.

Według międzynarodowej agencji Gartner zajmującej się badaniami i doradztwem 
dziesięć najważniejszych trendów w 2016 roku wskazuje, że w ciągu następnych 20 lat 
zastosowania zautomatyzowanych i inteligentnych agentów będą rozwijać się i rewolucyjnie 
zmieniać. „W ciągu najbliższych pięciu lat wkroczymy w erę postaplikacyjną. To agenty 
będą zapewniać dynamiczne i kontekstowe działania i interfejsy. Liderzy branży IT powinni 
badać zastosowania autonomicznych przedmiotów i agentów związane ze wspomaganiem 
ludzi, którzy powinni zajmować się zadaniami, jakie może wykonać tylko człowiek” — David 
Cearley, wiceprezes firmy Gartner. 

Z tej przyczyny firma QNAP opracowała QTS 4.3 — system operacyjny, który jest bardziej 
intuicyjny i inteligentny niż poprzednie wersje. QTS 4.3 zapewnia inteligentne usługi agentów, 
większą wydajność zarządzania i elastyczną, zautomatyzowaną obsługę danych i systemu. 
Qtier identyfikuje często i rzadziej używane dane („hot” i „cold data”), a aplikacja Qfiling 
automatycznie klasyfikuje i przenosi pliki na podstawie wstępnie skonfigurowanych ustawień.

QTS 4.3 spełnia wymagania firm i osób prywatnych, doskonale sprawdza się też  
w zastosowaniach multimedialnych, wprowadzając użytkowników w świat urządzeń 
inteligentnych przyszłości. 

Słowo wstępne
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Prostota i doskonałość

Informacje ogólne o systemie operacyjnym QTS

QTS — system operacyjny firmy QNAP — został przeprojektowany  
i zoptymalizowany pod kątem sprawności działania, która ma przypominać 
obsługę systemu komputerowego. Jest bardziej intuicyjny, wygodniejszy  
i dopracowany. Po prostu wygląda lepiej. System QTS został wyposażony w 
różnorodne aplikacje, aby spełnić wszystkie potrzeby użytkowników związane 
z zarządzaniem, pamięcią masową, kopiami zapasowymi, multimediami i 
nadzorem wizyjnym.

Instalacja chmurowa — prosta i intuicyjna 
instalacja NAS
Po skonfigurowaniu sprzętu wykonaj instrukcje przedstawione na naklejce 
Szybkiej konfiguracji, aby zainicjować serwer NAS. Aby rozpocząć 
inicjowanie serwera NAS, możesz w przeglądarce internetowej przejść 
na stronę install.qnap.com i wprowadzić klucz konfiguracji z chmury albo 
zeskanować kod QR na naklejce przy użyciu urządzenia mobilnego.

Inteligentny pulpit nawigacyjny
Stan systemu można łatwo wyświetlić, jednokrotnie klikając ikonę  
w prawym górnym rogu pulpitu. Inteligentny pulpit nawigacyjny służy 
do wyświetlania przeglądu ważnych informacji systemowych, np.  
o kondycji systemu i dysków twardych, zarządzaniu zasobami, miejscu 
do magazynowania, zaplanowanych zadaniach, a także uzyskiwanych 
w czasie rzeczywistym informacji o urządzeniu i oprogramowaniu 
układowym. Przeciągnij i upuść funkcje pulpitu nawigacyjnego na pulpit, 
aby monitorować je w dowolnym czasie. w razie krytycznej awarii 
inteligentny pulpit nawigacyjny zacznie migać i monitować administratora 
o natychmiastowe podjęcie działań w celu zapobieżenia utracie danych.

Powiadomienia w przeglądarce przesyłane  
w trybie „push”
QNAP QTS może przesyłać powiadomienia w trybie „push” bezpośrednio 
do przeglądarki internetowej, informując o błędach i ostrzeżeniach 
systemu. Dzięki bieżącym informacjom o stanie systemu dostępnym  
w zasięgu ręki możesz błyskawicznie reagować w celu usunięcia 
problemu i zminimalizowania ryzyka utraty danych.

 Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę start.qnap.com.

  Obsługuje tylko przeglądarki Chrome™ 42 (lub nowsze) lub Safari OS X 
10.9 (lub nowsze).
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Funkcja 
specjalna

  Obsługiwane są urządzenia mobilne z systemami: iOS®, Android™  
i Windows®.

Zarządzanie zadaniami tworzenia kopii 
zapasowych 
Stan bieżących zadań tworzenia kopii zapasowych można 
sprawdzać za pomocą urządzeń mobilnych, które mogą też 
służyć do inicjowania zapisanych zadań kopii zapasowych.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami 
do folderów udostępnionych
Zarządzanie przebiega niezwykle łatwo dzięki prostemu  
i eleganckiemu interfejsowi. Do monitorowania użytkowników, 
grup użytkowników i stanu folderów udostępnionych można 
używać urządzeń mobilnych. 

Powiadomienia „push”
Użytkownik może sprawdzać zdarzenia systemowe oraz 
informacje odbierane w czasie rzeczywistym, a także otrzymywać 
ważne powiadomienia przesyłane w trybie „push” na urządzenia 
mobilne.

Przy użyciu aplikacji Qmanager możesz przeglądać rekordy połączeń i systemu, ponownie uruchamiać lub wyłączać serwer QNAP NAS zdalnie, a także 
wybudzać serwer NAS z trybu uśpienia przy użyciu funkcji WOL i urządzenia mobilnego. Qmanager pomaga też bezpiecznie odłączać urządzenia zewnętrzne. 
System monitorowania obejmuje więc wszelkie aspekty działania.

Elastyczne alokowanie kont użytkowników  
i uprawnień dostępu

Folder macierzysty
Włącz funkcję Folder macierzysty, aby automatycznie tworzyć foldery 
osobiste dla uwierzytelnionych użytkowników. Folder macierzysty jest 
tworzony po pierwszym zalogowaniu użytkownika na serwerze NAS. 
Dzięki tej funkcji administratorzy IT nie muszą już tworzyć folderów  
i konfigurować uprawnień osobno dla każdego serwera NAS i użytkownika 
domeny. Wszystkie foldery macierzyste są wyświetlane w folderze 
„macierzyste” w File Station, co ułatwia administratorom IT tworzenie kopii 
zapasowych.

Lista kontroli dostępu systemu Windows 
(ACL)
Lista kontroli dostępu systemu Windows (ACL) umożliwia administratorom 
IT konfigurowanie uprawnień do plików i folderów na potrzeby 
użytkowników lokalnych i domeny na serwerze NAS. Włącz tę funkcję, 
a następnie skonfiguruj uprawnienia podstawowe i 13 zaawansowanych 
z poziomu Eksploratora plików systemu Windows. Te uprawnienia 
zapewniają lub uniemożliwiają dostęp do plików i folderów oraz są 
zgodne z uprawnieniami do folderu udostępnionego na serwerze NAS. 
Oprócz tego należy zastosować ustawienia uprawnień do usług Samba, 
FTP, udostępniania plików AFP i File Station poprzez włączenie funkcji 
Zaawansowane uprawnienia folderów.

Zmniejszenie obciążeń administracyjnych 
dzięki centralnemu uwierzytelnianiu
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) i Windows Active Directory 
(AD) to narzędzia korporacyjne, które umożliwiają administratorom 
IT nawiązywanie połączeń z zasobami sieciowymi, wyszukiwanie 
ich i centralne zarządzanie nimi. QNAP NAS obsługuje obie usługi. 
Administratorzy mogą centralnie tworzyć użytkowników/grupy  
i zarządzać nimi, zamiast utrzymywać informacje o osobnych kontach 
użytkowników na każdym serwerze NAS. Użytkownicy domen mogą 
korzystać z poświadczeń z dowolnej usługi, aby uzyskiwać dostęp do 
zasobów sieciowych (w tym serwera NAS) bez konieczności pamiętania 
danych wielu kont. Znacznie zmniejsza to obciążenie administratorów IT 
i zwiększa ogólną produktywność użytkowników. Oprócz tego, że Twój 
serwer NAS można połączyć z domeną w usłudze Active Directory, to 
może on pełnić rolę serwera LDAP. Inny serwer QNAP NAS i klienty LDAP 
(np. komputery Mac i z systemem Linux) tworzą powiązanie z serwerem 
dołączającym do usługi katalogowej, co pozwala na zarządzanie 
uprawnieniami dostępu użytkowników/grup LDAP do serwera NAS i na 
wyeliminowanie konieczności pozyskania i utrzymywania dedykowanego 
serwera LDAP.

LDAP

Qmanager — zdalny nadzór i zarządzanie
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Zarządzanie wszystkimi plikami z poziomu jednego interfejsu

File Station 4.3 
Zupełnie nowa aplikacja File Station ma bardziej elegancki interfejs. W poprzedniej wersji była już dostępna funkcja zdalnej instalacji, która umożliwia 
zarządzanie zawartością na serwerze NAS, urządzeniami zewnętrznymi, zdalnym serwerem NAS i plikami w chmurze, a w nowej dodatkowo zoptymalizowano 
operacje związane z zarządzaniem plikami i parę innych elementów. 

Prosty i elegancki interfejs oraz intuicyjna obsługa

Obsługuje widoki miniatur, listy i szczegółów

Wyraźnie zdefiniowane 
warstwy w lewej 
kolumnie pokazują 
strukturę danych

 Obsługuje transmisję strumieniową przy użyciu DLNA®, Apple TV® i ChromecastTM*

 Konieczne jest wcześniejsze zainstalowanie dodatku Media Streaming z App Center.

Kompleksowy zakres podstawowych operacji
Aby przekazać pliki przy użyciu File Station, po prostu przeciągnij pliki i katalogi z własnego komputera na interfejs File Station w celu zaimportowania ich do 
serwera NAS. File Station obsługuje też wszystkie podstawowe operacje na plikach i folderach, takie jak zmiana nazwy, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, 
kompresowanie/wyodrębnianie, co pomaga w zarządzaniu wszystkimi typami plików. Aby ułatwić organizowanie, pliki multimedialne różnych formatów są 
również wyświetlane w postaci miniatur.

  Oprócz tego możesz skonfigurować foldery jako multimedialne, klikając folder prawym przyciskiem myszy i wybierając w File Station wymagane właściwości, a także 
określając typ plików multimedialnych do indeksowania. 
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Przejrzysty podgląd plików
File Station łączy różne narzędzia do wyświetlania podglądu dokumentów, plików i wiadomości e-mail. Rozwiązanie to jest zintegrowane z przeglądarką 
multimediów — Media Viewer. Umożliwia to odtwarzanie zawartości multimedialnej bez pobierania jej albo używanie wtyczek takich jak VLC. 

Dokumenty
Przy użyciu rozszerzenia Google do pakietu Office* można otwierać 
pliki pakietu Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) i przeglądać 
ich zawartość bezpośrednio w File Station. Oprócz tego plik pakietu 
Office możesz także wyświetlić, klikając go prawym przyciskiem myszy  
i wybierając Office Online lub Dokumenty Google. 

Poczta e-mail
Zarządzaj wiadomościami e-mail, których kopie zapasowe tworzone są 
przy użyciu File Station i aplikacji QmailAgent firmy QNAP. Możesz też 
otwierać wiadomości e-mail (.eml), odpowiadać na nie, przekazywać je 
albo pisać nowe e-maile bezpośrednio w File Station.

Zdjęcia
Wyświetlaj wiele różnych formatów plików i odtwarzaj zdjęcia w postaci 
pokazu slajdów. Dodatkowo możesz ustawić zdjęcie jako tapetę QTS 
bezpośrednio w aplikacji Media Viewer.

Wideo
Transkodowanie na bieżąco pozwala na oglądanie wideo w czasie 
konwersji. Oprócz tego możesz kliknąć foldery w File Station prawym 
przyciskiem myszy i ustawić je na automatyczne transkodowanie 
zawartości wideo. Dzięki temu każde wideo dodane do tych folderów 
będzie automatycznie konwertowane na określony format.

Muzyka
Odtwarzaj muzykę zapisaną w wielu różnych formatach.

  Tylko do przeglądarki Google Chrome. Konieczne będzie odwiedzenie 
Chrome App Store w celu pobrania wymaganego rozszerzenia do pakietu 
Office umożliwiającego edycję dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych  
i pokazów slajdów.

  Tylko do modeli obsługujących transkodowanie plików online w czasie 
rzeczywistym.

Łatwe udostępnianie plików i folderów

Linki do udostępniania zewnętrznego
Twórz linki do udostępniania plików znajomym, którzy nie mają konta na serwerze NAS. 
Dzięki funkcji File Station SmartShare nastąpi płynne przekierowanie do żądanej witryny, 
niezależnie od danego środowiska sieciowego. Zarejestruj się w usłudze myQNAPcloud, 
aby szybko udostępniać pliki innym użytkownikom. Udoskonalenia funkcji Linki do 
udostępniania optymalizują przeglądanie w urządzeniach mobilnych.

Wewnętrzne udostępnianie plików
Pliki na serwerze NAS możesz szybko i łatwo udostępniać znajomym przy użyciu następujących metod: 

 » Udostępnianie linków do pobierania pocztą e-mail: użytkownicy mogą udostępniać linki przy użyciu własnego adresu e-mail.
 » Udostępnianie w serwisach społecznościowych: linki do udostępniania można skopiować, a następnie wkleić w serwisach  
społecznościowych.

 » Utworzenie linków do udostępniania: możesz utworzyć link do udostępniania plików lub folderów oraz skopiować go  
i wkleić tam, gdzie jest potrzebny.

 » Udostępnienie przestrzeni użytkownikowi: administratorzy systemu mogą przydzielić miejsce użytkownikom pamięci NAS i określić wielkość przydziału  
w File Station.

 » Bezpośrednie udostępnienie innym użytkownikom NAS: istnieje możliwość udostępniania plików wybranym użytkownikom serwera NAS bezpośrednio, bez 
konfigurowania uprawnień do folderu udostępnionego.

  Wzajemne udostępnianie plików: funkcja udostępniania linku umożliwia łatwe udostępnianie znajomym wielu 
plików w folderze udostępnionym. Po włączeniu funkcji Zezwól na przekazywanie plików do tego folderu 
znajomi będą mogli przekazywać pliki do File Station na Twoim serwerze bez posiadania konta użytkownika. 
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 Więcej informacji zawiera rozdział dotyczący grupy VJBOD

Zdalna instalacja w zasięgu ręki

W przeszłości konieczne było logowanie się do różnych urządzeń w celu 
kopiowania lub przesyłania plików. 

Teraz możesz łączyć się z urządzeniami zdalnymi / 
magazynami w chmurze za pośrednictwem File Station. 

Osiem usług chmurowych Protokoły sieciowe urządzeń zdalnych:
1.  Protokół CIFS sieci Microsoft: obsługuje transmisję 

strumieniową online i wyświetlanie miniatur. Umożliwia 
instalowanie pojedynczych folderów za pośrednictwem 
sieci LAN lub VPN.

2.  FTP: umożliwia zainstalowanie każdego folderu podczas 
używania usługi FTP w celu uzyskiwania łatwego dostępu 
do zdalnych danych.

Zdalna instalacja sprawia, że możesz mieć natychmiastowy dostęp do plików na innych serwerach w celu przeprowadzenia migracji. Jeśli musisz rozszerzyć 
miejsce na urządzeniu lokalnym, możesz użyć grupy VJBOD. Po instalacji zasobów obliczeniowych w grupie VJBOD można używać do przesyłania plików, 
wykonywania migawek i innych operacji z taką samą elastycznością jak w urządzeniu lokalnym.

Zdalna instalacja Wirtualna grupa JBOD

Interfejs użytkownika  File Station  Storage Manager

Metoda połączenia CIFS/SMB, FTP iSCSI

Obsługiwany poziom operacji Poziom pliku Poziom pliku i bloku

Automatyczne przywracanie po 
rozłączeniu Nieobsługiwane Obsługiwane

Obsługa urządzeń zdalnych Wszystkie serwery CIFS/SMB lub FTP Obsługa QNAP NAS z usługą iSCSI na poziomie bloku

Scenariusz użycia Szybkie łączenie z innymi pamięciami NAS lub serwerami W razie braku miejsca można ją rozszerzyć, wykorzystując 
nieużywaną przestrzeń z innych serwerów QNAP NAS.

Instalacja zapewnia zupełnie nowy zakres zastosowań



Funkcja 
specjalna
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Qfile — zdalny dostęp do plików na 
serwerze NAS

Wszechstronne zarządzanie pl ikami, 
również w czasie rzeczywistym
Użytkownik może zdalnie przekazywać/pobierać, udostępniać  
i strumieniowo przesyłać pliki oraz zarządzać nimi z poziomu serwera 
QNAP NAS, a także synchronizować je między sieciową pamięcią 
masową a urządzeniami mobilnymi. 

Automatyczne przekazywanie zdjęć/plików
Gdy włączysz automatyczne przekazywanie, Qfile będzie automatycznie 
tworzyć na serwerze NAS kopie zapasowe Twoich zdjęć lub plików  
z wyznaczonego przez Ciebie folderu.

Udostępnianie folderów i plików
Pliki lub foldery można udostępniać przy użyciu linków przesyłanych za 
pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS czy aplikacji mobilnych. 
Oprócz tego pliki można przesyłać w postaci załączników do wiadomości 
e-mail. Nie trzeba pobierać plików czy folderów przed załączeniem ich. 
Nie ma też ograniczeń rozmiaru ani typu.

Szybkie wyszukiwanie plików
Nie możesz znaleźć plików pośród ogromnych ilości danych na Twoim 
serwerze NAS?

  Funkcja synchronizacji/przekazywania folderów jest obsługiwana tylko przez 
Qfile do systemu Android 2.5.2 (lub nowszego).

  Obsługiwane są urządzenia mobilne z systemami: iOS®,  
Android™ i Windows®.

Zaawansowane wyszukiwanie
Teraz możesz błyskawicznie znaleźć potrzebny plik na podstawie 
ścieżki, rozmiaru, typu, daty utworzenia lub modyfikacji.

Moje ulubione
Funkcja Moje ulubione służy do przypinania w lewej kolumnie 
folderów, z których użytkownik często korzysta. Pomaga to  
w szybkim przeglądaniu plików.
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Sprawne, automatyczne organizowanie plików
Organizowanie stale rosnącej kolekcji plików i danych rozproszonych po dużej liczbie folderów może być trudne i czasochłonne. Przy użyciu aplikacji Qfiling 
możesz automatycznie organizować i sortować pliki, wybierając po prostu żądane kryteria sortowania.

Ustawianie warunków sortowania w celu błyskawicznego organizowania plików
Qfiling działa z wybranymi typami często używanych plików, takimi jak obrazy, utwory muzyczne, wideo i dokumenty. Po prostu ustaw automatyczną 
ścieżkę archiwizacji, aby określone typy plików były błyskawicznie przesyłane do osobnych folderów w wyznaczonym urządzeniu docelowym. Możesz też 
skonfigurować zaawansowane kryteria archiwizacji, aby przebiegała ona w sposób najlepiej dostosowany do danego typu pliku oraz aby baza danych była 
natychmiast porządkowana. 

Elastyczniejsze rozszerzanie pamięci 
masowej dzięki funkcjom Dysku 
wirtualnego i grupy VJBOD
Wyjątkowa funkcja Dysk wirtualny firmy QNAP umożliwia administratorom 
elastyczne rozszerzanie pojemności serwera QNAP NAS. Połączenie 
z innymi obiektami docelowymi iSCSI w sieci Web przy użyciu 
zintegrowanego inicjatora iSCSI pozwala na przekształcenie ich  
w wirtualne dyski systemu. Nowa wirtualna grupa JBOD (VJBOD) firmy 
QNAP umożliwia centralne zarządzanie i alokowanie niewykorzystanej 
przestrzeni z wielu serwerów NAS na jednym. 

Qfiling Beta

Planowanie przetwarzania wsadowego w tle
Dostosuj harmonogram automatycznego sortowania i organizowania 
plików w tle. Używaj sum kontrolnych, aby mieć pewność, że pliki są 
prawidłowo przenoszone z folderu źródłowego do docelowego. 

Zdjęcia
Organizowanie zdjęć może być bardzo pracochłonne. Teraz 
możesz dostosować sposób organizowania zdjęć, konfigurując 
kryteria, takie jak: marka i model kamery, data wykonania, słowa 
kluczowe IPTC, rozszerzenie pliku itd.

Wideo
Aplikację Qfi l ing wyposażono w zaawansowaną funkcję 
archiwizacji wideo łącznie z plikami napisów w formacie .srt  
o takiej samej nazwie co film. 

Muzyka
Pliki muzyczne mogą być sortowane i organizowane według 
kryteriów, takich jak album, wykonawca, twórca albumu, 
gatunek, rok publikacji itd. 

Dokumenty
Pliki PDF i pakietu Microsoft Office można sortować według 
autorów. Oprócz tego dokumenty można sortować na podstawie 
typów, tzn. na przykład na podstawie tego, czy są to pliki 
programów Word, PowerPoint czy Excel itd.

Elastyczny wybór źródła oraz czyszczenie 

podczas transferu plików
Oprócz automatycznego sortowania i organizowania plików na lokalnym 
serwerze NAS aplikacji Qfiling możesz też używać do kopiowania plików 
spełniających określone kryteria z urządzeń zewnętrznych lub zdalnego 
serwera NAS na lokalny serwer NAS. Oprócz tego możesz złapać dwie 
sroki za ogon i podczas transferu wykonać czyszczenie.

  Aby używać aplikacji Qfiling i powiązanych z nią funkcji, pobierz Qfiling i dodatek Qsirch z App Center. Wymagania sprzętowe: modele oparte na architekturze x86  
z co najmniej 2 GB pamięci RAM.

 Więcej informacji zawiera rozdział dotyczący grupy VJBOD
VJBOD

TVS- 473 Qfiling Przełącznik 10G

Funkcja 
specjalna
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Zarządzanie pamięcią masową
Wszystkie potrzebne informacje na temat urządzeń magazynujących, dysków, alokacji miejsca do magazynowania i wykorzystania przestrzeni możesz znaleźć 
w nowo zaprojektowanym interfejsie Menedżera pamięci. Menedżer pamięci to najlepsze narzędzie dla administratora, które służy do zarządzania miejscem do 
magazynowania. Łączy w sobie ułatwienia dostępu i łatwość obsługi, pozwalając na tworzenie pul magazynów w wielu grupach RAID oraz zastępowanie lub 
rozszerzanie grup RAID online.

Woluminy i pule magazynów
Kreator konfiguracji Menedżera pamięci pozwala nawet tym użytkownikom, którzy dysponują przeciętną wiedzą, na tworzenie, usuwanie i rozszerzanie 
nowych pul magazynów, ustawianie wartości progowych, zarządzanie grupami RAID i wybieranie odpowiednich woluminów. Przedsiębiorstwa mogą tworzyć 
różne aplikacje do obsługi pamięci masowej dla różnych grup roboczych. Co więcej, każdy wolumin i jednostkę LUN można błyskawicznie rozszerzyć online 
bez zakłócania operacji systemowych.

Centralne zarządzanie pamięcią masową

Menedżer pamięci 4.3
Menedżer pamięci QTS zawiera w przejrzysty sposób rozmieszczone narzędzia i opcje do zarządzania pamięcią masową systemu na intuicyjnym interfejsie 
graficznym. Jest centralnym miejscem, które ułatwia zarządzanie dyskami twardymi i zmaksymalizowanie wykorzystania pamięci masowej — od sprawdzania 
alokacji systemowej pamięci masowej na Pulpicie nawigacyjnym, po zarządzanie woluminami, pulami pamięci, dyskami i pamięcią iSCSI, a nawet nową 
funkcję migawek. 
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Dwa typy jednostek LUN iSCSI
Poziom bloku
Jednostki LUN na poziomie bloku tworzone w pulach magazynów 
nie tylko upraszczają zarządzanie miejscem do magazynowania, ale  
i obsługują ustawienia zaawansowane, takie jak Windows ODX i VAAI, 
które pozwalają na efektywne wykorzystanie miejsca w środowiskach 
wirtualnych i przestrzeniach z wieloma jednostkami LUN.

Poziom pliku
Tworzone w woluminach jednostki LUN na poziomie pliku sprawdzają 
się w roli pamięci podręcznej systemu. Są szczególnie przydatne  
w razie nieodpowiedniej wydajności dysków lub gdy trzeba udostępnić 
przestrzeń na serwerze NAS innym urządzeniom w małych lub średnich 
środowiskach. 

Zarządzanie dyskami i migracja
Menedżer pamięci jest wyposażony w wiele różnych technologii do zarządzania dyskami. Oprócz podstawowej funkcji rozszerzania macierzy RAID (przez 
dodawanie dysków) i wymiany (wymiana dysku na większy) obsługuje również migrację pul magazynów i macierzy RAID. Po bezpiecznym odinstalowaniu puli 
magazynu z serwera NAS można usunąć dysk twardy z jednego serwera NAS i włożyć go do innego bez wpływu na dane, które ten dysk zawiera. Ta funkcja 
bardzo pomaga personelowi IT w planowaniu rozszerzania miejsca do magazynowania, wymiany starych serwerów NAS i awaryjnym przywracaniu danych.

Automatyczne wykrywanie kolejności dysków
Nie musisz martwić się o zachowanie prawidłowej kolejności dysków podczas ponownego ich wkładania w trakcie prac konserwacyjnych. Menedżer pamięci 
wyposażono w mechanizm ochronny, który automatycznie wykrywa kolejność dysków. Nawet jeśli zostanie ona zmieniona, gdy system będzie wyłączony, 
Menedżer pamięci wykryje prawidłową kolejność w macierzy RAID, co pozwoli na normalny dostęp do danych po włączeniu zasilania. Zmniejsza to ryzyko 
utraty danych w wyniku błędu ludzkiego.

Dyski wirtualne podnoszą elastyczność 
rozszerzania pojemności
Dyski wirtualne umożliwiają administratorom elastyczne rozszerzanie 
pamięci masowej serwera QNAP NAS. Za pomocą inicjatora iSCSI 
do łączenia obiektu docelowego iSCSI na serwerze QNAP NAS 
administratorzy mogą utworzyć dysk wirtualny na serwerze lokalnym. 
Nowa wirtualna grupa JBOD (VJBOD) firmy QNAP umożliwia centralne 
zarządzanie i alokowanie niewykorzystanej przestrzeni z wielu serwerów 
NAS na jednym.

Wykorzystanie miejsca jest elastyczniejsze, 
ponieważ obliczana jest tylko przestrzeń, 
która faktycznie jest zajęta.

Możesz wstępnie alokować wszystkie wymagane 
miejsca do magazynowania, tak aby nie mogły być 
wykorzystywane przez inne woluminy jednostek LUN.

Wybór właściwego rodzaju woluminu

Wolumin statyczny
W y d a j n o ś ć  d o s t ę p u  d o  p l i k u  j e s t 
zoptymalizowana (ok. 20% wyższa niż  
w przypadku innych typów woluminów). 
Mimo braku zaawansowanych funkcji, 
t a k i ch  j a k  m igawka ,  t a  opc j a  j e s t 
odpowiedn ia  do  tworzen ia  wysoko 
wydajnych miejsc do magazynowania 
na potrzeby udostępniania plików lub 
współpracy online.

Wolumin pełny
Fizyczna pamięć masowa jest przydzielana 
podczas wstępnej alokacj i  woluminu 
pamięci. Jeśli Twój serwer NAS obsługuje 
ten typ woluminu, możesz chronić swoje 
dane przy użyciu migawek. Ta opcja jest 
odpowiednia w przypadku zwykłego 
magazynowania i używania aplikacji.

Pełny

Wolumin uproszczony
Rozmiar woluminu może zostać ustawiony 
na większy niż dostępna pula magazynu, 
dzięki czemu ten sam typ woluminów 
nie musi być ograniczany do określonej 
alokowanej przestrzeni. Ten tryb najlepiej 
nadaje się, gdy potrzebne jest dynamicznie 
przydzielane miejsce do magazynowania 
dla wielu użytkowników.

Uproszczony

 Więcej informacji zawiera rozdział dotyczący grupy VJBOD

RAID
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Dopracowana ochrona danych

Migawka
Technologia migawek QNAP umożliwia odzyskanie pojedynczego pliku, wielu plików lub folderów, a nawet całego woluminu do wyznaczonego punktu  
w czasie w razie przypadkowego usunięcia lub zmodyfikowania. To świetne narzędzie spełniające wymagania przedsiębiorstw dotyczące punktów (Recovery 
Point Objectives — RPO) i czasu (Recovery Time Objectives — RTO) odzyskiwania.

 Funkcja migawek jest dostępna tylko w niektórych modelach i wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Zdalne kopie zapasowe  
i przywracanie
Oprócz wykonywania migawek i przywracania 
określonych plików, folderów lub jednostek 
LUN iSCSI technologia migawek firmy QNAP 
umożliwia tworzenie migawek całego woluminu 
oraz obsługuje usuwanie duplikatów określonych 
plików z zapisem w różnych katalogach. Można nie 
tylko tworzyć i przywracać kopie zapasowe wielu 
wersji woluminu czy jednostek iSCSI na lokalnym 
serwerze NAS oraz w urządzeniu rozszerzającym, 
ale też zapisywać migawki na zdalnym serwerze 
QNAP NAS. w związku z tym cenne dane 
pozostaną bezpieczne nawet w razie katastrofy. 
Przy użyciu funkcji Migawka można zapisywać 
migawki na zdalnym serwerze QNAP NAS, dzięki 
czemu w razie problemów masz do dyspozycji 
kopię zapasową danych.

Migawka QNAP oparta na blokach 
Technologia migawek opartych na blokach firmy QNAP pomaga 
oszczędzać miejsce i zapisywać migawki do użytku w przyszłości. 
Obsługuje ona do 256 migawek na każdy wolumin lub jednostkę LUN 
(lub 64 zależnie od modelu), czyli do 1024 migawek (lub 256 zależnie od 
modelu) na cały system.

Migawki wykonywane z uwzględnieniem 
aplikacji przy użyciu Agenta migawek 
QNAP
Agent migawek QNAP (służący do obsługi jednostek LUN iSCSI) 
umożliwia połączenie serwera QNAP NAS z serwerami zdalnymi (VMware 
vCenter™ lub Windows Server®) w celu zapewnienia spójnych migawek. 
Na tych serwerach zdalnych działające aplikacje (maszyny wirtualne 
VMware® lub Hyper-V®) zapisują/przenoszą dane z pamięci do jednostki 
LUN iSCSI przed wykonaniem migawki. W ten sposób zachowywana 
jest spójność aplikacji, która będzie zawierać wszystkie niezbędne dane.  
W razie przywrócenia migawki nie będzie brakować żadnych danych.

QNAP NAS i wolumin jednostki rozbudowy

SnapSync

Lokalna migawka / replikacja migawki

Przywracanie plików i folderów

Przywracanie woluminów

Jednostka LUN iSCSI QNAP

Przywracanie bloków 
i jednostek LUN

A B C

Migawka na poziomie bloku

Migawka 1

Migawka 2

W celu oszczędzania przestrzeni i przepustowości 
w kopii zapasowej zapisywane są tylko zmodyfikowane dane

Migawka na poziomie pliku

A B C

A B C1

C1

Tworzona jest pełna kopia zapasowa danych, 
nawet jeśli zmodyfikowano tylko niektóre bloki 
(wyższe wymagania odnośnie do przestrzeni 
i przepustowości)

LUN iSCSI

QNAP NAS rozpoczyna zadanie 
wykonywania migawki

1

Agent migawek potwierdza, że 
można wykonać migawkę

3 NAS wykonuje migawkę4

VMware® wykonuje migawkę 
wszystkich maszyn wirtualnych 
i zapisuje je w jednostce LUN iSCSI

*System może tymczasowo zawiesić wykonywanie operacji podczas opróżniania danych do jednostki LUN iSCSI

Agent migawek QNAP aktywuje 
VSS w systemie Windows® 
w celu przekazania danych do 
jednostki LUN iSCSI

 
2

Agent migawek

TM

Migawka lokalna

Kontrola wersji
Menedżer migawek może pomóc administratorom NAS w szybkim  
i sprawnym zarządzaniu różnymi wersjami migawek. Aby przywrócić 
pliki do określonego punktu w czasie, wystarczy wybrać żądany punkt 
przywracania, a plik lub folder zostaną przywrócone w Menedżerze 
migawek. 
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Okno podglądu danych i kopie migawek
Użytkownik może wyświetlać zawartość folderów przy użyciu okna 
podglądu danych w Menedżerze migawek, a także tworzyć kopie 
woluminu/jednostki LUN. Oprócz tego może też uzyskiwać dostęp do 
plików w kopiach migawkowych i modyfikować je. Czas przywracania 
danych jest krótszy, a sam proces znacznie łatwiejszy.

Integracja funkcji Rsync/RTRR
Funkcje Rsync (Real Time Sync)/RTRR (Real Time Remote Replication)  
w Centrum zarządzania kopiami zapasowymi zostały zintegrowane 
z funkcją Migawka QNAP. Wykonują one migawki woluminu przed 
rozpoczęciem replikacji, a następnie tworzą kopie zapasowe migawek na 
serwerze zdalnym. Dzięki temu dane są spójne.

Integracja z rozwiązaniami VMware®/Microsoft® VSS
Migawka QNAP obsługuje również migawki maszyn wirtualnych VMware® 
lub we wdrożeniach usługi kopiowania woluminów w tle (VSS) firmy 
Microsoft®. Przed wykonaniem migawek Agent migawek powiadamia 
maszynę VMware® lub usługę VSS firmy Microsoft® o konieczności 
zakończenia dostępu do jednostek LUN iSCSI. Dzięki temu dane są 
spójne, a obciążenie systemu — mniejsze.

Kontrola wersji w systemie Windows®
Użytkownicy systemu Windows® mogą wybrać w Eksploratorze 
plików opcję Poprzednia wersja, aby przywrócić pliki przechowywane 
na serwerze NAS do poprzednich wersji. Znacznie skraca to czas 
przywracania, a dodatkowo nawet przecięty użytkownik może wykonać 
to zadanie bez pomocy administratora. Maksymalna liczba wersji, 
jaką można zapisać, jest taka sama jak maksymalna liczba migawek 
zapisywanych w woluminie.

Zdalna replika migawki zapobiega utracie danych

Replika migawek
Zdalna replika migawek w Centrum kopii zapasowych umożliwia replikację 
woluminów/jednostek LUN między różnymi serwerami zdalnymi przy 
użyciu technologii migawek. Zmniejsza to poziom wykorzystania pamięci 
masowej i przepustowości.

Zdalne zarządzanie migawkami z innej pamięci NAS
Nie musisz przywracać migawki, aby użyć tylko jednego pl iku 
znajdującego się w kopii zapasowej. Użyj Magazynu migawek na serwerze 
QNAP NAS, którego kopię zapasową utworzono, aby zainstalować 
migawkę jako standardowy wolumin lub jednostkę LUN iSCSI. Dostęp do 
plików możesz uzyskiwać bezpośrednio w File Station lub Hybrid Backup 
Sync. Aby połączyć się ze sklonowaną jednostką LUN iSCSI z innego 
komputera, należy użyć inicjatora iSCSI. 

Magazyn migawek
Magazyn migawek jest  centrum kopi i  zapasowych s łużącym 
do przechowywania wszystkich migawek utworzonych zdalnie  
i pochodzących z innych pamięci NAS QNAP oraz do zarządzania nimi. 
Jeśli to konieczne, można przywrócić pliki bezpośrednio na tym serwerze 
NAS.

Centralne zarządzanie funkcjami migawek
Funkcje Migawka, Replika migawek i Magazyn migawek zostały 
zintegrowane na karcie funkcji Migawka w Menedżerze pamięci. Po 
kliknięciu tej karty użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi zadaniami 
dotyczącymi migawek przy użyciu zintegrowanego interfejsu.

Wolumin

Zdalne przywracanie migawek 
z Magazynu migawek

Migawka

Wolumin Migawka

 Aby korzystać z funkcji Migawka, podczas uaktualniania systemu QTS 
z wersji 4.1 (i starszych) do 4.2 lub nowszych utwórz pulę magazynu. 
Samouczki dotyczące migracji i tworzenia kopii zapasowych danych znajdują 
się w oficjalnej witrynie internetowej firmy QNAP.
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Aktywacja podziału danych na warstwy

Qtier™ 2.0
Technologia Qtier™ umożliwia korzystanie z rozwiązań do automatycznego warstwowania, które przenoszą często używane dane („hot data”) do wysoko wydajnych warstw 
pamięci masowej, a rzadko używane („cold data”) — na tańsze dyski twarde o wyższej pojemności. Dzięki temu firmy mogą cieszyć się jednocześnie wyjątkową wydajnością 
aplikacji i niższym całkowitym kosztem posiadania (TCO) pamięci masowej. Poprawie ulegają wydajność systemu i wykorzystanie miejsca do magazynowania. Jest to bez 
wątpienia najlepsze rozwiązanie do magazynowania w zastosowaniach wirtualnych, w których obciążenia wynikające z przetwarzania danych często się zmieniają.

 Aplikacja Qtier jest obsługiwana tylko w określonych modelach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oficjalnej witrynie internetowej firmy QNAP. 

Odpowiedź na potrzeby związane z wydajnością pamięci masowej
Ceny dysków SSD są coraz niższe, a zapotrzebowanie na wysoko wydajną pamięć masową rośnie. Dzięki obsłudze dużej liczby operacji we/wy na sekundę 
(IOPS) i krótkim czasom reakcji dyski SSD podnoszą wydajność w centrach danych, które wymagają szybkości i spójności działania. Niemniej, koszt 
dysków SSD w przeliczeniu na gigabajt danych nadal jest wyższy niż konwencjonalnych dysków twardych (HDD), więc korzystanie z tych drugich w celu 
przechowywania dużych ilości rzadko używanych danych ma uzasadnienie ekonomiczne.

W odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorstw związane z pamięcią masową firma QNAP opracowała technologię Qtier (automatyczne warstwowanie QNAP), 
która pozwala na wykorzystanie znacznych szybkości dysków SSD i dużej pojemności dysków HDD w jednym systemie NAS. Qtier automatycznie przenosi 
dane na podstawie częstotliwości ich używania. Wykorzystuje do tego czołowy w branży kontroler SAS zapewniający szybkość 12 Gb/s. Podnosi to ogólną 
wydajność systemów, nawet przy najbardziej złożonych, mieszanych obciążeniach i aplikacjach serwerowych, a jednocześnie zapewnia pojemne miejsce do 
magazynowania rzadko używanych danych.

6 dysków SSD 2,5”
9 dysków SSD/HDD 3,5”  

TVS-EC1580MU-SAS-RP

SSD
Bardzo wysoka 

wydajność

SAS
Wysoka wydajność

HDD
Duża pojemność

Flash / SSD Dyski SAS Dyski SATA

Aktywne Standardowe Nieaktywne

Bardzo wysoka wydajność Wysoka wydajność Duża pojemność

JBOD
Moduły rozszerzające QNAP

SAS 12 Gb/s SAS 12 Gb/s
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Skonfiguruj automatyczne warstwowanie podczas tworzenia pul magazynów

Migracja danych oparta na aktualizacjach transakcyjnych

Inteligentne zarządzanie danymi
Qtier, system zarządzania wielowarstwową pamięcią masową, automatycznie przenosi najczęściej wykorzystywane dane na dyski o wysokiej wydajności,  
a dane używane mniej aktywnie są migrowane na dyski o wysokiej pojemności. Ta technologia odciąża administratorów, ponieważ wspomaga zadania, takie 
jak wstępne szacowanie wydajności, projektowanie rozkładu i przenoszenie danych zależnie od wydajności i budżetów.

Architektura automatycznego poziomowania QNAP
Na podstawie algorytmu sortowania opracowanego przez QNAP serwer NAS automatycznie przeniesie bloki danych o wyższych wagach do wyższych 
warstw (np. z grupy dysków twardych w macierzy RAID do grupy dysków SSD w macierzy RAID). Migracja danych i aktualizacje metadanych nie wpływają na 
normalne operacje we/wy. W związku z tym używanie aktualizacji transakcyjnych nie prowadzi do problemów z integralnością danych.
Podczas migracji danych możesz uzyskać statystyki dotyczące wszystkich danych przetwarzanych i oczekujących na przetworzenie. Jeśli administratorzy 
muszą wykonać zadania lub istnieją wymagania dotyczące przepustowości zewnętrznych połączeń, na tym etapie mogą opóźnić migrację danych. Co więcej, 
przypisywanie wag może pomóc w dostosowaniu alokacji przepustowości lub wyeliminowaniu konfliktów zewnętrznych operacji we/wy z wewnętrzną migracją 
danych.

P
rz

ed
 w

ar
st

w
ow

an
ie

m Pula magazynu

SSD SAS NL-SAS P
o 

w
ar

st
w

ow
an

iu

Pula magazynu

SSD SAS NL-SAS

Krótki czas dostępu Średni czas dostępu Długi czas dostępu

Harmonogram 
automatycznego 

poziomowania

Warstwa dużej szybkości Warstwa dużej pojemności

Aparat migracji 
danych

Aparat migracji 
danych i algorytmu 

wykrywania

Aktywne

Aktywne

Nieaktywne Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

Nieaktywne

NieaktywneAktywne

SSD / SAS SATA / NL-SAS
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Qtier pozwala na korzystanie z 3 warstw  
— o ultradużej szybkości (SSD), o dużej szybkości 
(SAS) i dużej pojemności (SATA/NL-SAS)  
— na które składają się różne dyski. Obsługiwana 
jest też konfiguracja 2-warstwowa.

Dane historyczne pomagają użytkownikom  
w dostrajaniu wydajności i udostępnianiu pamięci 
masowej, pozwalając na precyzyjne dostosowywanie 
zasad automatycznego warstwowania.

Urządzenie automatycznie wykrywa system 
operacyjny i określa priorytet migracji danych 
na podstawie stanów operacji systemowych. 
Dodatkowo użytkownicy mogą dostosować 
ustawienia automatycznego warstwowania, aby 
spełnić potrzeby powiązanych aplikacji.

Aktywacja funkcji Qtier na serwerze QNAP NAS
Celem automatycznego warstwowania na serwerze QNAP NAS jest optymalizacja wykorzystania infrastruktury pamięci masowej poprzez 
jednoczesne podnoszenie wydajności i wykorzystania pamięci.

Automatyczna optymalizacja 

lub ręczne planowanie
Funkcja Automatyczne planowanie  
w aplikacji Qtier dostępna w systemie QTS 4.3 
automatycznie decyduje o najlepszym czasie 
na migrację danych na podstawie bieżącego 
zapotrzebowania IO puli magazynu, a tym 
samym efektywnie podnosi wydajność pamięci 
masowej, nawet jeśli działa ona w trybie 24/7.

Analiza wydajności
Sprawdzaj raporty o historii automatycznego 
warstwowania, aby ocenić precyzję zasad 
regulujących ten proces.

Łatwa konfiguracja
Wystarczy użyć Menedżera pamięci QTS do 
utworzenia grup RAID dla każdej warstwy  
i ustawić wymagany harmonogram.

Zalety technologii Qtier

O p t y m a l n a  w y d a j n o ś ć 

pamięci masowej
Dane można elastycznie przenosić między wysoko 
wydajnymi dyskami SSD, dyskami SAS i pojemnymi 
dyskami SATA na podstawie częstotliwości używania. 
Efektywność magazynowania jest stale optymalizowana 
w czasie bezczynności systemu, a optymalizację danych 
można ukończyć przed godzinami szczytu użytkowania 
systemu.

Sprawny dostęp
Ogó lna  wyda jność  sy t emu  pop raw ia 
się, ponieważ często używane dane są 
przenoszone do warstw szybszej pamięci 
masowej.

Niższe koszty
Technologia „flash” jest kosztowna. Firmy 
mogą oszczędzić, kupując tylko faktycznie 
niezbędne dyski SSD.
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Pamięć masowa 
podzielona na warstwy

Wolumin / LUN

Pula magazynu

Pamięć podręczna

SSD

SSD JBOD HDD

Łatwe wdrożenie 2- lub 3-warstwowego rozwiązania do magazynowania przy użyciu JBOD
Martwisz się tym, że potrzeby związane z magazynowaniem danych stale rosną wraz z rozwojem firmy? Zacznij korzystać z serii  
TVS-ECx80U-SAS, która obsługuje rozszerzanie pamięci masowej online poprzez podłączenie do ośmiu modułów rozszerzających RAID 
QNAP (REXP-1620U-RP i REXP-1220U-RP). Pozwala to na elastyczne powiększenie łącznego miejsca do magazynowania do ponad 1 PB 
(przed sformatowaniem, zależnie od modelu). Dzięki temu firmy na dorobku nie muszą ponosić ogromnych kosztów inwestycji i zyskują do 
wyboru opcje nieobciążające budżetu IT.

Porównanie technologii magazynowania:
Celem automatycznego warstwowania na serwerze QNAP NAS jest optymalizacja wykorzystania infrastruktury pamięci masowej poprzez 
jednoczesne podnoszenie wydajności i wykorzystania pamięci.

Qtier™ Wyłącznie dyski SSD Pamięć podręczna SSD

Wydatki $ $$ $

Ilość miejsca do 
magazynowania Duża Mała Duża

Dostępne miejsce na 
SSD Rozszerzane wg potrzeb Rozszerzane wg potrzeb Ograniczane przez dostępną pamięć

Czas migracji danych Zaplanowana Brak Automatyczna

Mechanizm migracji 
danych

Przenosi dane zależnie od 
częstotliwości dostępu

Wszystkie dane znajdują się na dyskach 
SSD

Replikuje często używane dane na 
dyskach SSD

Zastosowania

Zwykle technologia ta jest stosowana  
w przypadku przewidywanych obciążeń 

we/wy, np. serwerów plików, WWW/
pocztowych oraz wirtualizacji lub edycji 

wideo

Zwykle używane, gdy wymagane jest 
szybkie przetwarzanie/przetwarzanie 

dużej liczby operacji we/wy, np.  
w bazach danych lub środowiskach 

zwirtualizowanych

Zwykle używane w środowiskach 
charakteryzujących się dużą 

częstotliwością dostępu do danych, np. 
w przypadku zwirtualizowanych aplikacji 

lub do przetwarzania multimediów  
o dużej rozdzielczości

NAS

JBOD

TVS-EC1580MU-SAS-RP

REXP-1220U-RP

Wydajność dysków 
twardych SAS

Pojemność dysków twardych 
NL-SAS / SATA

12G
bps x4 connection

Bardzo wysoka 
wydajność 

dysków SSD

Qtier z pamięcią podręczną SSD do szybszej obsługi
Qtier w pełni obsługuje jednoczesne poziomowanie i buforowanie na SSD. W tym trybie można używać pamięci podręcznej na SSD, która znacząco poprawia 
działanie woluminów o małym zapotrzebowaniu związanym zwykle z losowymi operacjami we/wy odczytu i zapisu (np. bazy danych i obrazy VDI), z pamięcią 
podręczną na SSD tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu. Inne dane są optymalizowane pod kątem przechowywania w różnych warstwach na podstawie 
bieżącego zapotrzebowania i mogą zostać przeniesione między warstwami, gdy będzie to konieczne. Jako zintegrowane narzędzie do magazynowania 
obsługujące automatyczne warstwowanie system pamięci masowej QNAP jest najbardziej inteligentny i pomoże w efektywnym zarządzaniu plikami oraz 
zapisywaniu odpowiednich danych na właściwych dyskach i w najlepszym do tego czasie.
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Widok stanów sieci na stronie przeglądu
Nowa strona przeglądu Sieć i przełącznik wirtualny umożliwia zwykłym 
użytkownikom i administratorom IT uzyskiwanie bieżących informacji na temat 
stanów połączeń sieciowych. Zaawansowana wizualizacja przeglądu pokazuje 
najnowszy stan połączenia niezależnie od złożoności danej infrastruktury sieciowej. 
W razie rozłączenia można szybko rozwiązać problem i w ten sposób zmniejszyć 
koszty.

Używanie trunking portów do zwiększenia ogólnej przepustowości usługi
Przy użyciu trunkingu portów (agregacja portów; znana też pod nazwą LACP: Link Aggregation Control Protocol), można połączyć dwa lub więcej interfejsów 
sieciowych i w ten sposób zrównoważyć obciążenia i zwiększyć przepustowość sieci w celu utrzymania szybkości transferu w scenariuszach z udziałem wielu 
użytkowników. Oprócz tego funkcja tolerancji błędów sieci umożliwia wzajemną obsługę kart sieci Ethernet, np. gdy jedna z nich będzie działać nieprawidłowo, 
druga może utrzymać jej połączenia i zapewnić nieprzerwany dostęp do usług.

Przejrzysty przegląd wszystkich ustawień sieciowych

Sieć i przełącznik wirtualny 1.4
Nowa funkcja Sieć i przełącznik wirtualny integruje istniejące funkcje zarządzania siecią w systemie QTS, takie jak TCP/IP, IPv6, Wi-Fi, Thunderbolt™,  
USB QuickAccess i bezprzewodowy punkt dostępu. Dodano nową stronę przeglądu i funkcję przełącznika wirtualnego. Teraz dzięki tym dwóm funkcjom 
zarówno użytkownicy indywidualni, jak i biznesowi mogą korzystać ze zoptymalizowanego tworzenia sieci i zarządzania nimi. 

Interfejs fizyczny

Przełącznik wirtualny

Komunikacja

Przełącznik wirtualny Przełącznik wirtualny

Sieć i przełącznik wirtualny

Interfejs fizycznyKarta fizyczna Wi-Fi MW Kontener

Interfejs wirtualny

 Thunderbolt / USB QuickAccess / bezprzewodowy punkt dostępu i inne funkcje specjalne są obsługiwane tylko w wybranych modelach.

 QNAP zapewnia siedem różnych umów dotyczących trunkingu portów (do użycia z obsługiwanymi przełącznikami sieciowymi).
 Ogólna wydajność transmisji zależy od szybkości odczytu/zapisu i konfiguracji urządzeń pamięci masowej (takich jak dyski SSD lub HDD; typ macierzy RAID).

Przełącznik 802.3ad

333Mb

333Mb

333Mb

Przełącznik 802.3ad

1Gb

1Gb

1Gb
Przepustowość 1 Gb

Trunking portów

Przepustowość 3 Gb

TVS-882T
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 » Można łączyć zarówno porty fizyczne, jak i wirtualne. (W ten sposób z szybkich portów sieciowych korzystać mogą również maszyny wirtualne).
 » Przełącznik wirtualny może służyć również do komunikacji między różnymi maszynami wirtualnymi. (Przykładowo serwerowa maszyna wirtualna będzie 
mogła uzyskiwać dostęp do usługi baz danych SQL hostowanej w kontenerze). 

Rozdzielenie sprzętowego i programowego elementu sieci pozwoli obniżyć wydatki 
inwestycyjne i operacyjne oraz podnieść wskaźnik ROI
Dzięki zastosowaniu przełączników wirtualnych serwer NAS może łatwo połączyć sieci Gigabit i 10 Gigabit bez kosztownych przełączników sieci Ethernet 1/10 Gb/s. Oprócz tego można 
połączyć sieci 10GbE w celu zapewnienia dostępu do plików i ich wymiany. Wystarczy połączyć urządzenia sieciowe 10GbE, aby cieszyć się wyższą przepustowością. Dodatkowo 
przełącznika wirtualnego można użyć do utworzenia wyizolowanego środowiska LAN przy użyciu wbudowanego serwera DHCP, co pozwoli na dostęp do materiału z kamer IP używanych 
do nadzoru wizyjnego w zamkniętym środowisku sieciowym. Poprawie ulega bezpieczeństwo danych, ponieważ dostęp do nagrań można uzyskać tylko za pośrednictwem intranetu.

USB QuickAccess
Port USB 3.0 QuickAccess w połączeniu z aplikacją Qfinder Pro umożliwia 
przeprowadzenie pierwszej instalacji i konfiguracji bez korzystania  
z łączności sieciowej. Po połączeniu portu USB QuickAccess na 
przednim panelu z komputerem Windows lub Mac można bezpośrednio 
uzyskiwać dostęp do folderów udostępnionych na serwerze NAS przy 
użyciu aplikacji Qfinder Pro. W takim przypadku wszyscy mogą uzyskiwać 
dostęp do swoich danych bez łączności sieciowej. Dodatkowo, aby 
zapobiec dostępowi osób nieupoważnionych do ważnych plików, można 
przypisać użytkownikom uprawnienia dostępu do różnych folderów.

Sieć i 
przełącznik 

wirtualny

10GbE

Serwerownia Biuro

Przełącznik 10GbE

Przełącznik 10GbE

Korzyści

Serwer DHCP

B
ez

pi
ec

ze
ńs

tw
o 

i n
ie

za
le

żn
oś

ć

GbE

Oszczędność 
wynosząca 

ponad 300 USD!

 Obsługuje tylko modele oparte na architekturze x86 (z wyjątkiem TS-269H, TS-269L, TS-569 Pro i TS-1269U-RP).

Używanie złącza Thunderbolt i przełącznika wirtualnego razem
Gdy połączysz swój komputer z serwerem NAS przy użyciu portu Thunderbolt 2, możesz nie tylko uzyskiwać dostęp do danych, ale też używać przełącznika 
wirtualnego T2E do zapewniania komunikacji między Twoim urządzeniem a maszynami wirtualnymi.

 Szybkość transmisji zależy od zasobów systemowych serwera NAS.

  Urządzenia Thunderbolt w architekturze NAT nie obsługują połączeń typu 
„end-to-end” z hostami i niektórych protokołów internetowych. 

 Kabel USB jest sprzedawany osobno.
 Obsługa tylko w wybranych modelach.

 Obsługuje tylko modele oparte na architekturze x86 (z wyjątkiem TS-269H, TS-269L, TS-569 Pro i TS-1269U-RP).

Konwerter T2E (Thunderbolt–Ethernet)
Możesz łatwo utworzyć środowisko dwukierunkowej transmisj i 
sieciowej. Wystarczy, że skonfigurujesz ustawienia sieciowe konwertera 
T2E i podłączysz kartę sieciową. Dzięki temu konwerterowi połączeń 
Thunderbolt serwer QNAP NAS może łączyć fizyczne i wirtualne karty 
sieciowe.

Brama lokalna Thunderbolt (NAT)
Włączenie usługi NAT przełącznika wirtualnego Thunderbolt umożliwia 
podłączanie urządzeń Thunderbolt do wszystkich portów sieciowych  
i maszyn wirtualnych za pośrednictwem serwera NAS, bez konfigurowania 
skomplikowanych ustawień sieciowych.

10GbE

10GbE

NASNAT

Sieć o dużej szybkości

USB 3.0

komputer

NAS
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Elastyczne i ekonomiczne wykorzystanie miejsca do magazynowania dzięki udostępnianiu

Wirtualna grupa JBOD
Jak uzyskać najlepszy wskaźnik wykorzystania pamięci masowej, gdy mam wiele jednostek QNAP NAS lub gdy muszę rozszerzać pojemność na 
żądanie? Przy użyciu QNAP VJBOD (Virtual JBOD) możesz połączyć niewykorzystaną przestrzeń w pamięci masowej na lokalnym serwerze NAS z innymi 
kompatybilnymi serwerami QNAP NAS i utworzyć wirtualną pulę magazynu lub grupę JBOD na lokalnym serwerze NAS. Zmaksymalizuj efektywność 
wykorzystania na każdym serwerze NAS poprzez udostępnianie.

Błyskawiczne alokowanie pamięci masowej  
na żądanie
Skorzystaj z QNAP VJBOD, aby elastycznie alokować miejsce do 
magazynowania z innego serwera QNAP NAS jako jednostkę LUN iSCSI. 
Następnie użyj jednostki LUN iSCSI do utworzenia pul magazynów, 
migawek, klonów migawek lub do indeksowania plików multimedialnych 
w bibliotece multimediów w lokalnej sieciowej pamięci masowej. 
VJBOD redefiniuje architekturę pamięci masowej dzięki wykorzystaniu 
odpowiedniego oprogramowania, tak aby nawet małe i średnie firmy 
mogły skorzystać z tej nowej technologii.

Intuicyjny, łatwy w obsłudze interfejs
Do konfiguracji wirtualnej grupy JBOD nie są potrzebne skomplikowane 
polecenia czy procedury. Użyj dwóch połączonych serwerów QNAP NAS 
i w systemie QTS w Menedżerze pamięci kliknij opcję Wirtualna grupa 
JBOD. Następnie wykonaj instrukcje przedstawione w Kreatorze dysku 
wirtualnego, aby wyszukać drugi serwer NAS. Po potwierdzeniu dostępnej 
pamięci masowej zostanie utworzona jednostka LUN iSCSI, a przestrzeń 
zostanie przekonwertowana na dysk wirtualny w danym urządzeniu. 
Z tego dysku można dowolnie korzystać. Można też zarządzać nim  
w Menedżerze pamięci, w tym sprawdzać stan i lokalizację sieciową 
dysku wirtualnego.

W porównaniu z tradycyjnym sposobem rozszerzania grupy JBOD grupa VJBOD zapewnia większą elastyczność dzięki możliwości rozszerzania miejsca do 
magazynowania online nie tylko w związku z obsługą przełączników i kart sieciowych 10GbE lub 40GbE, ale także rozładowaniem transferu danych między 
jednostkami LUN lokalnych i wirtualnych pul magazynów*.

Wysoko wydajna pamięć masowa VJBOD z superszybkimi łączami 40GbE i 10GbE

Zdalne zwiększanie pojemności pamięci 
masowej
Jeśli dany serwer QNAP NAS obsługuje konfigurowanie usług iSCSI i pul magazynów, 
można go dodać do wirtualnej grupy JBOD (VJBOD)*. Przykładowo serwer TVS-882 
połączony z czterema jednostkami rozbudowy UX-800P może dysponować pamięcią 
masową o łącznej pojemności ok. 300 TB (przed formatowaniem; obliczono na 
podstawie dysków twardych o pojemności 8 TB). Pojemność można łatwo rozszerzyć 
do 1 PB przy użyciu rozwiązania QNAP VJBOD**.

Bezpośrednie podłączanie

Przełącznik

iSCSI

iSCSI

iSCSI

(przy użyciu kabla eSATA, SAS, 
USB lub Thunderbolt)

Elastyczne połączenie sieciowe

QNAP NAS jako VJBOD

Pula wirtualna 1

Pula wirtualna 2

Konwencjonalna grupa JBOD

         * Zdalny serwer QNAP NAS musi obsługiwać iSCSI i pule magazynów oraz musi być na nim zainstalowane oprogramowanie układowe QTS 4.2.1 (lub nowsze). VJBOD 
obsługuje do 8 zdalnych serwerów NAS.

   ** Funkcja hosta VJBOD jest obsługiwana przez następujące modele: X89, X82, X80, X79, X71, X70, X63, X53, X51, IS-400. Wymagany jest system QTS 4.2.2 (lub 
nowszy).

  Wdrożenie Windows Offloaded Data Transfer (ODX) na serwerze Windows w celu bezpośredniego transferu danych między dyskami wirtualnymi. Omijając komputer-
host w ten sposób, można dodatkowo podnieść wydajność poprzez zastosowanie grupy VJBOD.

 Wirtualna grupa JBOD aktualnie nie obsługuje bezpośredniego rozszerzania lokalnej puli magazynu.

VJBOD JBOD

Interfejs połączeniowy Ethernet (1GbE, 10GbE, 40GbE) USB 3.0, SAS 6G/12G

Liczba połączeń 8 dysków wirtualnej grupy JBOD 1 do 8 (zależnie od modelu serwera NAS)

Metoda połączenia Ethernet Połączenie pojedyncze lub łańcuchowe

Połączenie zapasowe Obsługiwane (trunking portów) Nieobsługiwane

Scenariusze zastosowań

Wiele jednostek QNAP NAS zapewniających elastyczne 

wykorzystanie pamięci masowej przy zachowaniu 

największej dostępności

Można używać do rozszerzania lokalnych pul magazynów na 

jednym serwerze QNAP NAS
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Nadmiarowa arch i tektura s iec iowa 
zwiększająca niezawodność grupy VJBOD
Rozszerzanie pojemności online przez sieć nie powoduje niestabilności 
wykorzystania miejsca do magazynowania. Serwer QNAP NAS 
wyposażony w dwa lub więcej portów sieci Ethernet obsługuje trunking 
portów (agregację łączy z wieloma portami sieci LAN). Trunking portów 
zwiększa przepustowość serwera NAS i zapewnia odporny na awarie ruch 
umożliwiający utrzymanie łączności. Dzięki trunkingowi portów obciążenie 
w ruchu sieciowym również będzie automatycznie równoważone  
w przypadku każdego podłączonego urządzenia. 

Automatyczne przywracanie pamięci masowej VJBOD po automatycznym ponownym 
połączeniu
Integralność danych jest chroniona przy użyciu trybu ochrony przed rozłączeniem na serwerze QNAP NAS oraz podobnych mechanizmów grupy 
VJBOD. Jeśli zdalny serwer NAS zostanie rozłączony lub jeśli zmieni się adres IP, system będzie nie tylko wysyłał ostrzeżenia przy użyciu powiadomień  
o zdarzeniach, ale także będzie automatycznie próbował skanować, ponownie nawiązać połączenie i przywrócić pamięć masową VJBOD, gdy będzie 
dostępna.

Natychmiastowa migracja grupy VJBOD bez fizycznego podłączania i odłączania
Zwykle migracja jednostki rozbudowy wymaga ręcznego odłączenia urządzenia, przetransportowania go do miejsca docelowego i podłączenia. Jednak 
jednostka VJBOD obsługuje połączenie przy użyciu iSCSI i można ją bezpiecznie odłączyć jako pulę magazynu w Menedżerze pamięci. Dyski wirtualne, 
które zostały odłączone od serwera NAS, są od razu gotowe do ponownego wykorzystania w innych serwerach NAS, więc znajdujące się na nich dane  
i aplikacje są dostępne dla różnych serwerów QNAP NAS. Sprawia to, że przenoszenie dużych ilości danych, aplikacji i jednostek LUN z jednego serwera NAS 
na inny jest niezwykle proste.

M o n i t o ro w a n i e  s t a n u  p o ł ą c z e n i a 
urządzenia przy użyciu funkcji przeglądu 
wirtualnej grupy JBOD
QNAP NAS zapewnia funkcje monitorowania i przeglądu pozwalające 
administratorom na uzyskiwanie najbardziej aktualnych informacji na 
temat podłączonej grupy VJBOD. Oprócz tego można używać strony 
połączenia iSCSI na zdalnym serwerze NAS, aby sprawdzać, który serwer 
NAS aktualnie używa funkcji wirtualnej grupy JBOD. Co więcej, jeśli na 
serwerze NAS jest niezależny system, w przypadku gdy serwer-host NAS 
nie będzie działać, a dziennik połączeń będzie niedostępny, nadal będzie 
można uzyskać dostęp do serwera NAS w celu wyświetlenia dzienników  
i rekordów, co ułatwi rozwiązanie problemów.

  Dyski wirtualne, które zostały podłączone za pośrednictwem obiektów docelowych iSCSI w celu używania w wirtualnej grupie JBOD, powinny 
zostać wykluczone z innych połączeń inicjatora iSCSI.

 Aplikacja Q'center zawiera więcej wygodnych narzędzi do monitorowania stanu zdalnego serwera NAS.

VJBOD VJBOD

Przełącznik

Kabel sieciowy

VJBOD + trunking portów 
(zapewnia tolerancję błędów połączenia)

JBOD + połączenie szeregowe SAS 
(bez tolerancji błędów)

USB 3.0
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Zupełnie nowy interfejs 
Wszystkie elementy do monitorowania w Monitorze zasobów zostały przeprojektowane w celu lepszej identyfikacji, a oprócz tego wyświetlane są teraz wartości 
średnie hiperwątkowości. W Monitorze zasobów są widoczne wszystkie informacje o wykorzystaniu sieci Ethernet i bezprzewodowej oraz inne dane. Prosty  
i elegancki interfejs zapewnia administratorom błyskawiczny wgląd w dane dotyczące wykorzystania zasobów serwera NAS, co sprawia, że monitorowanie 
jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Analiza różnicowa wydajności pamięci masowej
Przy użyciu menu monitorowania zasobów można wybrać monitorowanie IOPS, opóźnienia, przepływności i innych informacji o różnych dyskach w czasie 
rzeczywistym. Na wykresach można też wyświetlić informacje o grupie RAID, woluminach i jednostkach LUN. Przykładowo można monitorować aktywność 
pamięci podręcznej SSD, aby sprawdzić, na ile spełnia ona wymagania we/wy woluminów docelowych i jednostek LUN, albo porównać wydajność warstw 
dużej szybkości i pojemności w puli magazynu Qtier.

Lista aplikacji według typu
Żadne inne oprogramowanie do monitorowania nie może równać się z Menedżerem zasobów pod względem dostarczania informacji na temat serwera QNAP 
NAS. Monitor zasobów może nie tylko śledzić wykorzystanie zasobów obliczeniowych i pamięci masowej, ale również sortować aplikacje według typów. 
Pomaga to administratorom efektywnie identyfikować rożne aplikacje (Virtualization Station, Qsync itd.) i monitorować wykorzystanie przez nie zasobów oraz 
ich wskaźniki użycia. Zbierane dane mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów, konserwacji sprzętu i planowaniu aktualizacji. 

Dostosowanie wydajności serwera NAS przy użyciu zintegrowanej aplikacji do monitorowania

Monitor zasobów 1.0
Aby spełnić zróżnicowane wymagania użytkowników QTS obsługuje wiele różnych ustawień pamięci masowej i aplikacji. Z tego powodu potrzebny jest 
efektywny i przejrzysty przegląd sposobu wykorzystywania różnych zasobów serwera NAS.

  Poczynając od wersji QTS 4.3, system będzie tworzył dodatkową przestrzeń wymiany na dyskach SSD, która ma pierwszeństwo przed 
przestrzenią wymiany na dyskach HDD, co pomaga ograniczyć wpływ korzystania z przestrzeni wymiany na wydajność.
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Centralne przechowywanie plików i zarządzanie nimi
Hybrid Backup Sync to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych umożliwiające efektywne zarządzanie miejscem do magazynowania 
na wszystkich urządzeniach w sieci LAN, serwerach NAS w zdalnych lokalizacjach i w usługach chmurowych. QNAP NAS obsługuje też tworzenie 
kopii zapasowych danych z serwerów NAS w przestrzeni w chmurze w czasie rejestrowania i szyfrowania wszystkich połączeń zdalnych. Umożliwia to 
przyspieszenie realizacji zadań kopii zapasowych w chmurze lub w zdalnej lokalizacji.

Doskonała integracja chmury publicznej i prywatnej

Hybrid Backup Sync Beta
Firmy przechowują coraz większe ilości woluminów i danych w zasadniczo różnych infrastrukturach pamięci masowej i lokalizacjach oraz na różnych 
urządzeniach. Powoduje to ogromne problemy z zarządzaniem danymi i ich magazynowaniem. W odpowiedzi na te wyzwania QNAP oferuje kompleksowe 
rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania, które umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych na serwerze QNAP NAS i synchronizowanie 
danych ze zdalnymi urządzeniami NAS/serwerami i usługami chmurowymi.

Lokalna kopia zapasowa 
i synchronizacja
    Urządzenia zewnętrzne

    Tworzenie kopii zapasowych 
    w folderze lokalnym

NAS do DAS NAS do NAS NAS do chmury

Zdalne kopie zapasowe 
i synchronizacja na 
serwerze NAS:
    RTRR      FTP

    Rsync       CIFS/SMB

Kopia zapasowa serwera 
NAS w chmurze:

    Obsługa różnorodnych 
    chmurowych magazynów 
    klasy korporacyjnej

Lokalna kopia zapasowa i synchronizacja
Hybrid Backup Sync umożliwia tworzenie kopii zapasowych lokalnie, bez łączności z siecią. Teraz można tworzyć kopie zapasowe danych w folderze na 
serwerze NAS lub na podłączonym urządzeniu, co podnosi bezpieczeństwo danych. Nie jest do tego wymagana łączność sieciowa.

Tworzenie kopii zapasowych w folderze lokalnym
Tworząc kopie zapasowe i synchronizując dane na serwerze QNAP 
NAS, które następnie są zapisywane w innych folderach na urządzeniu 
lokalnym, możesz zapobiec przypadkowemu nadpisaniu danych lub 
usunięciu.

Kopia zapasowa na urządzeniu zewnętrznym
Aby błyskawicznie utworzyć kopię zapasową danych z urządzenia USB 
lub zapisać kopię w urządzeniu, takim jak aparat cyfrowy, kamera albo 
dysk USB, wystarczy podłączyć je do portu USB na przednim panelu 
i nacisnąć przycisk kopiowania.
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Zadania lokalne Zadania zdalne  Zadania w chmurze

Obsługa jedno- lub dwukierunkowej 
synchronizacji z usługami OneDrive, 
Dropbox™, Amazon® Cloud Drive© 

i Dysk Google®

Przywracanie danych 
z przestrzeni w chmurze

Tworzenie kopii zapasowych danych 
w przestrzeni w chmurze

Używanie protokołów Rsync, RTRR, 
FTP lub CIF/SMB do synchronizacji 

jedno- lub dwukierunkowej

Przywracanie danych ze 
zdalnego serwera NAS

Tworzenie kopii zapasowych danych 
na zdalnym serwerze NAS

Jednokierunkowa synchronizacja z katalogiem 
lokalnym lub urządzeniem zewnętrznym

Przywracanie danych z katalogu lokalnego 
lub urządzenia zewnętrznego

Tworzenie kopii zapasowych danych w katalogu 
lokalnym lub urządzeniu zewnętrznym

Zdalna kopia zapasowa
W procesie tworzenia kopii zapasowych Twój komputer lub serwer NAS mogą pełnić rolę obiektu źródłowego, docelowego lub serwera przekazującego. Przy 
użyciu technologii QNAP RTRR (Real-Time Remote Replication) lub Rsync możesz łatwo tworzyć kopie zapasowe danych z biura i zapisywać je na serwerze 
NAS w domu. Można też używać protokołów CIFS/SMB lub FTP do zdalnej replikacji w czasie rzeczywistym w Hybrid Backup Sync.

Monitorowanie kopii zapasowych
Hybrid Backup Sync pozwala administratorom na monitorowanie zadań 
kopii zapasowych z serwerów zdalnych. Administrator może sprawdzać 
stany wszystkich kopii zapasowych na pojedynczym serwerze NAS bez 
logowania się do niego. 

Inteligentna kontrola wersji i recykling
RTRR umożliwia zapisywanie różnych wersji plików kopii zapasowych z wybranych punktów w czasie. W razie przypadkowego zastąpienia, uszkodzenia lub 
usunięcia pliki będzie można przywrócić do wersji z kopii zapasowej utworzonej w określonym czasie. Inteligentne przechowywanie wersji umożliwia określenie 
liczby cogodzinnych, codziennych, cotygodniowych lub comiesięcznych kopii zapasowych odpowiednio do potrzeb związanych z przywracaniem. Można też 
korzystać z prostego przechowywania wersji, czyli zapisywania stałej liczby wersji kopii zapasowych w danym okresie i ich rotacji.

Dwukierunkowa synchronizacja folderu udostępnionego
Użyj usługi RTRR, aby skonfigurować synchronizację folderów 
udostępnionych między dwoma serwerami NAS w czasie rzeczywistym 
lub według harmonogramu. Dzięki synchronizacji dwukierunkowej podnosi 
się spójność kopii zapasowych plików. Jest ona szczególnie pomocna 
przy współpracy między oddziałami i filiami.



DAV

WebDAV Yandex Disk Amazon Glacier  Amazon S3
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Proste tworzenie kopii zapasowych w chmurze

Transmisja wielowątkowa
Hybrid Backup Sync obsługuje wielozadaniowe przetwarzanie  
i wielowątkowy transfer danych. Poprawia to szybkość transmisji 
plików, ponieważ większe pliki są segmentowane na mniejsze przed 
przekazaniem. Użytkownicy mogą wyświetlać podgląd plików w chmurze 
i pobierać pojedyncze pliki zamiast całych folderów.

Kompresja
Hybrid Backup Sync obsługuje skompresowane kopie zapasowe, 
usuwanie plików według harmonogramu określonego przez użytkowników 
oraz wykrywanie rozproszonych plików, dzięki czemu można unikać 
tworzenia kopii zapasowych niepotrzebnych danych. Pliki można filtrować 
według typu, rozmiaru i daty, aby tylko wymagane zostały zapisane  
w chmurze. W ten sposób można oszczędzać miejsce w pamięci 
masowej i zmniejszać koszty.

Wybór i szyfrowanie folderu
Hybrid Backup Sync obsługuje połączenia SSL i 256-bitowe szyfrowanie 
AES klasy wojskowej, co pozwala na ochronę danych podczas transmisji  
i przechowywania w chmurze.

Chmurowe kopie zapasowe i synchronizacja
Ochrona przed potencjalnie katastrofalną utratą danych ma ogromne znaczenie dla wszystkich firm niezależnie od ich wielkości. QNAP NAS jest 
kompleksowym rozwiązaniem do tworzenia kopii zapasowych i przywracania, które pomaga chronić pliki na wszystkich urządzeniach w sieci LAN oraz na 
zdalnych urządzeniach NAS i serwerach. Oprócz tego QNAP NAS w pełni obsługuje tworzenie kopii zapasowych danych z serwera NAS w usługach chmur 
publicznych (takich jak Dysk Google, Microsoft® OneDrive® dla Firm, Dropbox®, Amazon® Drive, Yandex® Disk, Box®, hubiC®, Amazon® S3, Amazon® Glacier, 
Microsoft® Azure, Google® Cloud Storage, a także usługach kompatybilnych z S3, OpenStack Swift i WebDAV). Zaawansowane i kompleksowe rozwiązanie 
Hybrid Backup Sync upraszcza tworzenie kopii zapasowych i przywracanie, niezależnie od strategii przywracania danej firmy.

  Aplikacja WebDAV nie obsługuje wielowątkowego transferu danych.
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Kopia zapasowa danych z komputera na 
serwerze NAS

QJBOD Express do szybkiej migracji danych 
bez sieci

NetBak Replicator
NetBak Replicator firmy QNAP pomaga użytkownikom systemu Windows 
w tworzeniu kopii zapasowych dokumentów, zdjęć, muzyki, wideo, 
czcionek, e-maili i innych plików z komputera oraz zapisywanie ich na 
jednym lub wielu serwerach QNAP NAS. Kilkoma kliknięciami można 
skonfigurować kopię zapasową w czasie rzeczywistym, zaplanowaną 
kopię zapasową lub automatyczną. Oprócz tego można skonfigurować 
wy łączen ie po wykonaniu kopi i  zapasowej ,  aby oszczędzać 
energię, filtrowanie niepotrzebnych plików lub powiadomienia e-mail  
o zakończonych zadaniach kopii zapasowej.

Kopia zapasowa serwera wirtualnego
Jako dodatkowe rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych serwer 
QNAP NAS jest zgodny z serwerami wirtualnymi, takimi jak VMware® 
ESXi, Citrix® XenServer i Microsoft® Hyper-V®.

Oprogramowanie do tworzenia kopii 

zapasowych oferowane przez inne firmy
Serwery QNAP NAS są kompatybilne z różnymi znanymi programami do 
tworzenia kopii zapasowych, takimi jak Acronis® True Image, Symantec® 
Backup, więc więcej użytkowników, którzy wdrożyli te programy, 
może błyskawicznie tworzyć kopie zapasowe danych z innych źródeł  
i zapisywać je na serwerze NAS.

Aby tworzyć kopie zapasowe plików z systemu Windows® i zapisywać 
je na serwerze NAS, użytkownicy mogą zainstalować bezpłatne 
narzędzie QNAP NetBak Replicator. Użytkownicy komputerów Mac do 
tworzenia kopii zapasowych plików mogą używać funkcji Time Machine. 
Obsługiwanych jest też wiele innych narzędzi i programów do tworzenia 
kopii zapasowych.

Nowa technologia QJBOD Express umożliwia błyskawiczne tworzenie 
kopii zapasowych lub migrację ogromnych woluminów danych do 
jednostek lokalnych lub zdalnych bez wykorzystywania przepustowości 
sieci. Poniższy przykład ilustruje migrację danych z siedziby głównej firmy 
w Tajpej do oddziału w Kaohsiung.

  Aby można było korzystać z tej funkcji, zdalny serwer NAS musi obsługiwać 
rozszerzanie JBOD.

JBODJBOD

Koszt migracji 50 TB danych z Tajpej do Kaohsiung.

Metoda Czas Koszt przepustowości

Sieć 100 Mb/s Około 45 dni 50 TB

QJBOD Express Jeden dzień 0

Funkcja 
specjalna
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Błyskawiczna synchronizacja ważnych plików z serwerem NAS 

Qsync Central 3.0
W związku z rozwojem sytuacji użytkownicy i administratorzy IT mogą nie być zadowoleni z tradycyjnych sposobów tworzenia kopii zapasowych zdjęć, wideo  
i ważnych plików. Bieżące metody tworzenia kopii zapasowych nie zapewniają natychmiastowego dostępu do różnych urządzeń i mogą powodować problemy 
z konfiguracją. Qsync Central to łatwa w obsłudze chmura prywatna do przechowywania i synchronizacji dużych woluminów danych osobistych, biznesowych 
i organizacyjnych między wieloma urządzeniami. Qsync stanowi kompleksowe rozwiązanie do synchronizacji plików, które pomaga firmom i organizacjom  
w zapewnianiu członkom zespołów aktualnych danych dla większej produktywności.

Konfiguracja w trzech krokach
1. Pobierz klient Qsync
2. Wprowadź adres IP serwera NAS i dane konta
3. Wybierz foldery lokalne do synchronizacji

Przeglądanie plików na różnych 
platformach i urządzeniach
Qsync Central obsługuje synchronizację plików między wieloma 
urządzeniami. Zsynchronizowane pliki można przeglądać na urządzeniach 
mobilnych, komputerach lub stronie WWW. Jeśli dany komputer jest 
offline, możesz wyświetlić/edytować pliki w lokalnym folderze Qsync. 
Po wznowieniu połączenia z Internetem Qsync będzie kontynuować 
synchronizowanie danych. Dzięki spersonalizowanym ustawieniom 
synchronizacji możesz wybrać trwałe przechowywanie plików na serwerze 
QNAP NAS, co oszczędza miejsce do magazynowania w urządzeniach 
lokalnych.

Warto zacząć korzystać z Qsync
Łatwy w obsłudze interfejs klienta Qsync zawiera wiele praktycznych  
i przydatnych funkcji, które umożliwiają tworzenie linków do pobierania, 
udostępnianie plików za pośrednictwem serwera e-mail komputera, 
testowanie szybkości połączenia i rozwiązywanie problemów z łącznością. 
Dzięki klientowi Qsync zarządzanie wszystkimi zadaniami to bułka  
z masłem.

Udostępnianie folderów zespołu w celu podniesienia efektywności współpracy
Zapewnienie spójności materiałów używanych w miejscach pracy ma priorytetowe znaczenie dla zespołów i działów. Qsync pomaga w stworzeniu środowiska 
lepszej współpracy. Wystarczy utworzyć podfolder w folderze Qsync, skonfigurować kilka nieskomplikowanych ustawień w swoim urządzeniu lub na serwerze 
NAS, aby móc udostępnić podfolder różnym grupom użytkowników serwera NAS, tak aby każda z nich miała najnowsze pliki.

Obsługa synchronizacji folderów 
udostępnionych między wieloma 
serwerami NAS w celu sprawnego 
udostępniania plików
Qsync obsługuje synchronizację między wieloma serwerami NAS, co 
umożliwia użytkownikom dowolne udostępnianie plików każdemu, kto 
posiada serwer QNAP NAS, albo synchronizowanie plików z partnerami 
biznesowymi w celu poprawienia warunków współpracy. Oprócz tego 
można synchronizować wiele folderów udostępnionych na serwerze 
QNAP NAS przy użyciu klienta Qsync na komputerze.

  Klient Qsync obsługuje systemy Windows® i Mac® oraz umożliwia 
synchronizację między wieloma komputerami.

  Synchronizacja między wieloma serwerami NAS jest aktualnie obsługiwana tylko przez system 
Windows®.
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Kontrolowanie ustawień urządzenia dla prostszego zarządzania
Jeśli utworzysz ustawienia domyślne w Qsync Central i zastosujesz je do klientów Qsync, nie musisz konfigurować poszczególnych klientów osobno. 
Administratorzy mogą również monitorować ustawienia użytkowników przy użyciu centralnego systemu zarządzania, umacniając zarządzanie IT  
w przedsiębiorstwie i kontrolę nad filtrowaniem plików, a tym samym eliminując ryzyko przypadkowego usunięcia plików na serwerze QNAP NAS podczas 
synchronizacji. Używając różnych ustawień uprawnień na każdym urządzeniu, administratorzy mogą też dostosowywać zarządzanie poszczególnymi 
urządzeniami. Oprócz powyższych udogodnień Qsync Central zapewnia też elastyczność i wygodę w zakresie centralnego zarządzania. 

Uważna ochrona danych z zastosowaniem zdalnego czyszczenia i kontroli wersji
Co stanie się z Twoimi prywatnymi lub poufnymi plikami w folderach Qsync, jeśli utracisz urządzenie? Folder Qsync w zgubionych lub ukradzionych 
urządzeniach można zdalnie wyczyścić, aby niepowołane osoby nie uzyskały dostępu do poufnych lub niejawnych danych. Jeśli urządzenie zostanie 
odzyskane, Qsync może łatwo przywrócić dane, które usunięto, po nawiązaniu pierwszego połączenia z Internetem, zapewniając idealną równowagę między 
bezpieczeństwem a wygodą.

Autoprzywracanie systemu zapewnia firmom przewagę
Twoja baza danych mogła zostać automatycznie uszkodzona w wyniku nieostrożnych operacji albo awarii sprzętowych serwera NAS. Czas wymagany do 
rozwiązania problemów i naprawy systemu może spowodować straty w Twojej firmie. Nowa funkcja samodzielnego wykrywania i przywracania w Qsync 
Central może pomóc w ograniczeniu częstotliwości występowania błędów, przyczynić się do zwiększenia niezawodności systemu i zredukować ryzyko 
przypadkowej utraty danych.

  Po zdalnym czyszczeniu dane nadal będą przechowywane na serwerze QNAP NAS.

Klient 
Qsync

Qsync Central Station 3.0

Niestandardowe ustawienia 
(indywidualnych urządzeń)

Jeśli administrator jest 
niedostępny, Adam 
może centralnie 
skonfigurować klienty 
Qsync w jego imieniu, 
używając do tego hasła 
zarządzania.

Administrator

Tomasz Przełożony Adam

Centralna konfiguracja Centralna konfiguracja Centralna konfiguracja
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Synchronizacja selektywna
Możesz wybrać typ pliku lub podfolderu na serwerze NAS w celu 
synchronizacji z folderem w Twoim urządzeniu, oszczędzając miejsce do 
magazynowania i usprawniając synchronizację.

Pomocne narzędzie do wykrywania 
problemów z połączeniem
W razie problemów z połączeniem pomocnik może wykryć problemy 
z serwerem NAS i urządzeniami. Oprócz tego można monitorować 
szybkość transmisji podczas normalnych połączeń. Źródło problemów 
z połączeniem mogą zlokalizować nawet ci użytkownicy, którzy nie 
posiadają głębokiej wiedzy z zakresu IT.

Możliwość wyświetlania plików z serwera NAS z dowolnego miejsca
Przeglądaj pliki na serwerze NAS dzięki prostemu mechanizmowi nawiązywania połączeń i wyboru. Pliki na serwerze NAS można przenosić, kopiować, 
usuwać, można też zmieniać ich nazwy bez używania komputera.

Przeglądanie offline
W celu przeglądania offline po prostu pobierz pliki lub zdjęcia z serwera 
NAS do folderu przeglądania offline. Po uwzględnieniu ważności plików 
i dostępnej przestrzeni w urządzeniu możesz pobrać najistotniejsze pliki, 
aby mieć do nich dostęp offline. Oprócz tego możesz skonfigurować 
ustawienia, tak aby synchronizacja była wykonywana tylko wtedy, gdy 
urządzenie jest ładowane i połączone z siecią Wi-Fi. 

Synchronizowanie danych mobilnych 
zapobiegające utracie ważnych danych
Wybierz folder w urządzeniu mobilnym, aby zsynchronizować go  
z folderem Qsync na serwerze NAS. Przechowuj ważne pliki w urządzeniu 
mobilnym, na komputerze i serwerze NAS, aby mieć je zawsze w zasięgu 
ręki, również podczas podróży. 

Lepsza współpraca dzięki błyskawicznemu 
udostępnianiu
Utwórz linki do pobierania plików lub folderów i wyślij je pocztą e-mail, 
SMS-em lub używając komunikatora. Oprócz tego możesz udostępniać 
foldery zespołu innym użytkownikom serwera NAS. Gdy zaakceptują 
oni zaproszenie, będziecie mogli wspólnie pracować nad plikami we 
wspomnianych folderach.

Odtwarzanie multimediów
Przesyłaj strumieniowo muzykę, zdjęcia i wideo z serwera NAS. Serwer 
NAS pełni rolę pamięci masowej urządzenia mobilnego, więc nie musisz 
już rezerwować dużych ilości miejsca w urządzeniu mobilnym na potrzeby 
magazynowania plików audio i wideo.

Qsync — wszystkie pliki na serwerze NAS  
w zasięgu ręki

 Obsługuje urządzenia z systemem Android™ 4.0 (lub nowszym).

Klient Qsync —
ochrona ważnych danych i plików
Klient Qsync wyświetla wszystkie stany w najprostszej i najbardziej intuicyjnej formie. Oprócz tego można monitorować stany zadań synchronizacji  
i przekazywania, a następnie otwierać pliki lub udostępniać linki.

Funkcja 
specjalna
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Łatwe tworzenie chmury prywatnej przy użyciu usług połączeń zdalnych

myQNAPcloud 2.6
Kreator konfiguracji myQNAPcloud pomoże w utworzeniu własnej chmury prywatnej. Przy użyciu myQNAPcloud 2.6 można bezpiecznie i wygodnie uzyskiwać 
dostęp do usług chmurowych QNAP NAS niezależnie od czasu i miejsca.

myQNAPcloud ID (QID)
Aby uzyskać dostęp do serwera QNAP NAS i bezpiecznie udostępniać 
dane i pliki, zaloguj się w portalu myQNAPcloud (www.myqnapcloud.
com), aplikacji mobilnej lub Qsync na komputerze przy użyciu swojego 
unikatowego identyfikatora QID.

Zdalne połączenie CloudLink
CloudLink to najlepsza metoda łączności do komunikacji z urządzeniem 
QNAP za pośrednictwem portalu WWW myQNAPcloud  
(www.myqnapcloud.com). Nie trzeba stosować skomplikowanych 
ustawień routera. Wystarczy zarejestrować się w urządzeniu w celu 
otrzymania identyfikatora myQNAPcloud (QID) i włączyć CloudLink. 
Następnie można zalogować się do portalu WWW myQNAPcloud przy 
użyciu identyfikatora myQNAPcloud (QID), aby połączyć się z urządzeniem 
QNAP. Aplikacja CloudLink automatycznie wybierze najlepszą metodę 
połączenia na podstawie środowiska sieciowego. Oprócz połączeń w 
sieci Web CloudLink obsługuje połączenia przy użyciu aplikacji QNAP 
phone lub Qsync. Dzięki CloudLink zdalne połączenie to bułka z masłem.

Obsługa bezpiecznych połączeń SSL
Certyf ikaty SSL myQNAPcloud są używane do ustanawiania 
bezpiecznych kanałów komunikacji między przeglądarką a serwerem 
QNAP NAS, a także do uwierzytelniania serwera i szyfrowanej transmisji 
danych. Te kanały zapewniają bezpieczeństwo wszystkich danych 
przesyłanych między serwerem QNAP NAS a przeglądarką internetową. 
Po zakupie i instalacji certyfikatu SSL myQNAPcloud, gdy używasz DDNS 
w celu uzyskiwania dostępu do serwera NAS, możesz mieć pewność, że 
przechodzisz do bezpiecznej i oryginalnej witryny internetowej. 

Zarządzanie wieloma urządzeniami i plikami w sieci Web
Witryna internetowa myQNAPcloud (www.myqnapcloud.com) to przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia sprawdzanie dostępnych i podłączonych 
serwerów NAS. Pliki przechowywane na serwerze QNAP NAS można pobierać, przenosić, kopiować i udostępniać przy użyciu przeglądarki internetowej, 
a także cieszyć się wygodą dostępu do wielu serwerów NAS z centralnego portalu internetowego. myQNAPcloud to fantastyczny asystent dla osób 
zarządzających wieloma serwerami QNAP NAS.

Zaufany certyfikat

Niezaufany certyfikat

A t a k u j ą c y  m o g ą  p r ó b o w a ć 
przechwycić Twoją komunikację
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Nieograniczone możliwości konfiguracji pamięci NAS firmy QNAP

App Center
Rozszerz funkcjonalność pamięci NAS QNAP, aby wzbogacić swoje życie służbowe i prywatne. W QTS App Center można znaleźć wiele różnych aplikacji 
do instalowania na żądanie, które spełnią wiele potrzeb — od tworzenia kopii zapasowych / synchronizacji w chmurze, przez domową rozrywkę i aplikacje 
biznesowe, po tworzenie centrum nadzoru.

Nowo zaprojektowany 
interfejs App Center
App Center przeprojektowano w celu 
zapewnienia większej prostoty i łatwości 
obsługi. Wyszukiwanie można prowadzić 
na podstawie słów kluczowych, kategorii, 
ale można też wypróbować aplikację 
zalecaną przez QNAP. App Center działa 
teraz w wielu językach odpowiadających 
preferencjom klientów. Aplikacje można 
też  wyśw ie t l ać  w  w idoku  l i s t y,  co 
pozwala zapoznać się ze szczegółowymi 
informacjami na ich temat.

Tworzenie warstw i stref w celu 
efektywnej alokacji zasobów
Dzięki wykorzystaniu architektury warstwowej 
pamięci masowej QNAP NAS aplikacje można 
insta lować w okreś lonych woluminach a lbo 
dowolnie migrować między różnymi woluminami. 
Pozwa la  to  admin is t ra torom na e las tyczne 
zarządzanie aplikacjami na podstawie wymagań 
związanych z wydajnością i pojemnością. Przykład: 
Często używane aplikacje można zainstalować  
w woluminach SSD, a apl ikacje wymagające 
wysokiej wydajności w woluminach SAS, co zapewni 
optymalne działanie i przestrzeń.

Aplikacje zapewniające wartość dodaną i umożliwiające poszerzenie horyzontów
W App Center można znaleźć ponad 100 aplikacji podzielonych na kilka kategorii, takich jak Kopie zapasowe i synchronizacja, Biznes, Zarządzanie 
zawartością, Komunikacja, Narzędzia deweloperskie, Pobieranie, Rozrywka i Nadzór, a także narzędzia ogólne. Aby dostosować serwer NAS do swoich 
potrzeb, pobierz aplikacje z QTS App Center. Alternatywnie można pobrać i wdrożyć aplikacje z publicznych repozytoriów, aby używać ich w Container Station 
lub Virtualization Station.

Wymagany częsty dostęp (chmura 
obliczeniowa lub analiza danych 

masowych („Big Data”))

SSD (niewielkie opóźnienia 
i wysoka wydajność)

Wymagana wysoka wydajność 
(wirtualizacja lub systemy ERP)

Dysk twardy SAS (lepsza 
wydajność niż SATA 

i pojemniejszy niż SSD)

Wolumin

Wymagana duża pojemność 
(nadzór wizyjny lub 
archiwizacja danych)

Dysk twardy SATA 
(najniższy koszt 

i największa pojemność)

  Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez niektóre 
aplikacje.
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Natychmiastowa pomoc techniczna

Helpdesk 1.0
Używaj wbudowanej aplikacji Helpdesk, aby szybko zgłaszać problemy i umożliwić inżynierom pomocy technicznej QNAP bezpieczne rozwiązywanie 
problemów z Twoim serwerem NAS za pośrednictwem szyfrowanego połączenia zdalnego. Każdy sprzedawany serwer NAS jest przykładem zaangażowania 
firmy QNAP w błyskawiczne i niezawodne odpowiadanie na opinie i pytania.

?

Bezpieczne us ług i  zda lne j  pomocy 
technicznej
Gdy nasz zespół pomocy technicznej potwierdzi żądanie połączenia 
zdalnego, możesz włączyć usługę zdalnego wsparcia*. QNAP Helpdesk 
automatycznie utworzy konto usługi pomocy technicznej, aby nasz 
zespół mógł zdalnie nawiązać połączenie z Twoim serwerem NAS 
za pośrednictwem dedykowanego, rejestrowanego i szyfrowanego 
połączenia (256-bitowe szyfrowanie SSL). Pomaga to nam szybko 
rozwiązywać problemy bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo 
danych.

Natychmiastowe wysyłanie żądań pomocy 
technicznej i otrzymywanie odpowiedzi  
w ciągu 24 godzin*
Helpdesk** umożliwia wysyłanie żądań pomocy technicznej bezpośrednio 
do zespołu wsparcia w firmie QNAP i automatyczne zbieranie wszystkich 
informacji niezbędnych do rozwiązania problemów, w tym na temat wersji 
oprogramowania układowego, konfiguracji RAID, zdarzeń systemowych 
i dzienników. Automatycznie zbierane informacje pomagają nam  
w zrozumieniu, na czym polega problem.

Opinia użytkowników jest ważna
Chcemy, aby Helpdesk stanowił więcej niż tylko kanał pomocy 
technicznej. Chcemy, aby użytkownicy przekazywali sugestie i opinie 
na temat istniejących aplikacji oraz wnioskowali o dodawanie funkcji  
w systemie Helpdesk. Cenimy sobie informacje od użytkowników  
i będziemy śledzić postępy w realizacji podjętych działań. Dzięki tej 
platformie możesz znacząco przyczynić się do rozwoju QNAP i pomóc 
nam w tworzeniu produktów lepiej spełniających Twoje potrzeby.

  Przed włączeniem usługi zdalnej pomocy technicznej przeczytaj 
Warunki świadczenia usługi Helpdesk.

 *  Czasy reakcji mogą różnić się w zależności od stref czasowych  
i miejscowych dni ustawowo wolnych od pracy.

   ** Jeśli używasz wcześniejszej wersji systemu QTS, zainstaluj aplikację 
Helpdesk z App Center.

 



System operacyjny serwera NAS QTS 4.3         Bezpieczeństwo danych

31

Stała linia obrony

Bezpieczeństwo danych
Jeśli ważne dane zostaną udostępnione lub utracone w wyniku awarii sprzętu 
lub ataków z zewnątrz, organizacje mogą ponieść znaczne straty finansowe. 
Przy rosnącym ryzyku naruszeń bezpieczeństwa danych i przecieków 
ochrona sieciowej pamięci masowej staje się coraz ważniejsza. Ochrony  
wymagają w szczególności poufne pliki biznesowe, ale też prywatne 
zdjęcia, wideo i pliki multimedialne. QNAP pomaga minimalizować ryzyko 
naruszenia bezpieczeństwa danych poprzez stosowanie wielu mechanizmów 
zabezpieczeń, dzięki którym użytkownicy mogą skupiać się przede wszystkim 
na używaniu danych, a nie na ich ochronie.

Ochrona środowiska sieciowego

Zarządzanie połączeniami (biała i czarna lista)
Tworząc białe i czarne listy służące do filtrowania adresów IP, można 
zezwolić na dostęp do serwera NAS z określonych adresów IP lub 
podsieci albo go zablokować. Serwery, których adresy IP zablokowano, 
nie będą mogły połączyć się z NAS. Można na przykład blokować 
dostęp do serwera NAS z 
określonych adresów IP przez 
godzinę, dzień lub stale, jeśli 
w ciągu minuty nastąpiło pięć 
nieudanych prób logowania. 
Serwery korzystające  
z zablokowanych adresów 
IP nie będą mogły nawiązać 
połączenia z urządzeniem NAS. 
Aby podnieść bezpieczeństwo 
systemu, można też blokować 
użytkowników, którzy za długo 
byli online albo zalogowali się  
z podejrzanego adresu IP.

Powiązanie usługi
Urządzenia QNAP NAS z wieloma portami 
sieci Ethernet zwykle zezwalają na dostęp 
do danych za pośrednictwem każdego 
z nich. Może to jednak zmniejszyć 
bezpieczeństwo danych. Powiązanie usługi 
umożliwia użytkownikowi powiązanie kart 
sieciowych z określonymi usługami, co 
wzmacnia ochronę. Przykładowo dostęp do 
danych firmowych o znaczeniu krytycznym 
można przyznać tylko wybranym 
pracownikom i jedynie za pośrednictwem 
określonych protokołów lub dozwolonych 
wewnętrznych adresów IP. Zezwalanie 
na dostęp do określonych usług i kart 
sieciowych lub jego blokowanie nie tylko 
poprawia bezpieczeństwo, powiązanie 
usługi z portami sieci LAN oznacza też, że 
usługi o znaczeniu krytycznym otrzymają 
dedykowaną przepustowość.

Weryfikacja dwuetapowa
Weryfikacja dwuetapowa* wymaga zalogowania się 
do serwera NAS przy użyciu nazwy użytkownika, hasła 
i 6-cyfrowego hasła jednorazowego wygenerowanego 
przez apl ikację uwierzytelniającą. Podnosi to 
bezpieczeństwo w razie utraty danych konta.

Usługa push
Użytkownicy mogą otrzymywać nie tylko wiadomości e-mail i SMS, ale i wiadomości wysyłane 
na urządzenia mobilne w razie awarii systemów lub innych stanów ostrzegawczych. Dzięki temu 
mają dostęp do bieżącego stanu systemu i natychmiast mogą podjąć działania w celu usunięcia 
problemu i uniknięcia utraty danych.

SSH

Web

 QTSSMB

SMB

Powiadomienia o bezpieczeństwie konta i systemowe

  Aby używać tej funkcji, musisz zainstalować jedną z poniższych aplikacji uwierzytelniających w urządzeniu mobilnym: Google® Authenticator (Android™, iOS®, 
BlackBerry®) lub Authenticator (Windows® Phone).

 Wymaga to aplikacji mobilnej Qmanager.

......
...... ......
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Szyfrowanie całego systemu
QTS oferuje szyfrowanie woluminów w celu ochrony wszystkich danych 
przechowywanych w sieciowej pamięci masowej (NAS). Podczas 
szyfrowania woluminów system wyświetli monit o podanie klucza 
szyfrowania. Bez niego dostęp do danych nie będzie możliwy. Ta funkcja 
skutecznie chroni dane przed nieupoważnionym dostępem w razie 
kradzieży całego serwera NAS lub poszczególnych dysków.

Szyfrowanie folderów
Oprócz szyfrowania całych woluminów QTS umożliwia szyfrowanie 
tylko wybranych folderów i ochronę ich zawartości przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Z powodów związanych z bezpieczeństwem 
zawartość folderów udostępnionych również będzie szyfrowana.

Szyfrowanie zewnętrznych dysków twardych
Zewnętrzne urządzenia pamięci masowej umożliwiają wygodną migrację 
danych, ponieważ można je łatwo podłączać i odłączać. QNAP NAS 
obsługuje szyfrowanie w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem 
do dysków zewnętrznych w razie utraty lub kradzieży. Można wybrać 
szyfrowanie AES-128, AES-192, AES-256 lub inne jego formy.

Oprogramowanie antywirusowe
System QTS zawiera zintegrowany zestaw narzędzi antywirusowych 
ClamAV™, który chroni przed najnowszymi wirusami, szkodliwym 
oprogramowaniem, robakami i końmi trojańskimi. Stałe bezpłatne 
aktualizacje definicji wirusów gwarantują brak zakłóceń w działalności 
biznesowej. Administratorzy mogą wybierać określone foldery, 
aby przeprowadzić natychmiastowe lub zaplanowane skanowanie 
antywirusowe. Jeśli wirus zostanie wykryty, administrator otrzyma 
powiadomienie e-mail. Oprócz tego do ochrony ważnych danych można 
wybrać oprogramowanie antywirusowe McAfee™.

Ochrona danych przez szyfrowanie

 Oprogramowanie antywirusowe McAfee™ można zakupić w App 
Center.

Szyfrowanie transmisji sieciowej
Zaawansowane szyfrowanie AES zapewnia bezpieczeństwo folderów udostępnionych. Bez klucza 
nikt nie może uzyskać dostępu do danych w szyfrowanych folderach lub plikach. Dane przesyłane 
przez Internet również mogą być szyfrowane celu ochrony podczas korzystania z usług FTP, 
WebDAV czy File Station.

Szyfrowanie jest dostępne do następujących usług:
tworzenie kopii zapasowych przy użyciu rsync (szyfrowanie SSH), kopie zapasowe RTRR (szyfrowanie 
TLS), SFTP: FTP (szyfrowanie SSH)
FTPS: szyfrowanie TLS, serwer WWW (szyfrowanie TLS), zapewnianie dostępu (szyfrowanie SSH).

QTS 4.3 nie tylko obsługuje certyfikaty przekazane z platform kontroli i wydane przez autoryzowane 
jednostki, ale umożliwia też tworzenie certyfikatów z podpisem własnym albo korzystanie  
z certyfikatów Let's Encrypt (publicznego urzędu certyfikacji). 

Ochrona poprzez szyfrowanie transmisji

   Let's Encrypt to instytucja zewnętrzna. QNAP nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo, zgodność lub niezawodność jej usług. W razie 
wątpliwości należy używać certyfikatów SSL myQNAPcloud. Aby uzyskać więcej informacji, zob. rozdział na temat usługi myQNAPcloud.

Usługa QVPN — ekonomiczna  
wirtualna sieć prywatna

Wirtualna sieć prywatna (VPN) umożliwia bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych i usług w sieciach publicznych. Zapewnia bezpieczne, szyfrowane 
połączenie na potrzeby transmisji danych. Zarówno użytkownicy indywidualni, jak i biznesowi mogą tworzyć ekonomiczne i bezpieczne środowiska wirtualnych 
sieci prywatnych, wybierając usługi QVPN na serwerze NAS (L2TP/IPSec, PPTP lub OpenVPN) albo na kliencie (L2TP/IPSec, PPTP lub OpenVPN).

Usługi serwerowe QVPN
Dzięki usłudze VPN zarówno Ty, jak i Twoi 
pracownicy możecie z dowolnego miejsca 
bezpiecznie łączyć się z serwerami lub innymi 
udos tępn ionymi  zasobami  w domu lub  
w sieci prywatnej firmy. Usługi serwerowe 
QVPN w QVPN zapewniają usługi zarządzania 
połączeniem i kontem, obsługują połączenia 
użytkowników zdalnych i umożliwiają efektywną 
kontrolę dostępu do usługi VPN. Dodatkowo 
VPN może pomagać w uzyskiwaniu dostępu 
do zasobów, z których korzystać można tylko  
w lokalnym środowisku sieciowym.

Komputer domowy

Notebooki w biurze 
w Szanghaju

Urządzenia mobilne
Internet

Intranet
Wewnętrzne 
zasoby

Usługi serwera QVPN

Tunel VPN

Internet

NOWOŚĆ

Funkcja 
specjalna
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Klienty VPN obsługujące 
wiele połączeń
Jeden klient VPN obsługuje teraz wiele połączeń 
VPN z różnymi usługami serwerowymi QVPN. 
Przykładowo urządzenie NAS może jednocześnie 
korzystać z połączeń tunelowych z usługami 
serwerowymi QVPN zarówno po stronie firmy, 
jak i klienta. W związku z tym można korzystać 
z kopii zapasowych wykonywanych przy użyciu 
Backup Station, a także z połączeń zdalnych za 
pośrednictwem protokołu Samba w File Station  
i bezpiecznie przesyłać dane.

Połączenie usług 
serwerowych QVPN i ról 
klienta VPN
Urządzenie NAS może jednocześnie obsługiwać 
usługi serwerowe QVPN i pełnić rolę klienta 
VPN. W ten sposób usługi serwerowe QVPN 
będące częścią serwera NAS mogą nawiązywać 
łączność z różnymi interfejsami sieciowymi 
odpowiednio do ustawień urządzenia NAS  
w celu uzyskiwania dostępu do urządzeń w sieci 
i łączenia się z Internetem. Przykładowo można 
skonfigurować NAS pod kątem obsługi usług 
serwerowych QVPN, aby zapewnić bezpieczny 
dostęp do zasobów w intranecie z urządzeń 
zdalnych. Oprócz tego można skonfigurować 
serwer NAS, tak aby łączył się z innymi usługami 
serwerowymi QVPN, takimi jak Netflix i Hulu, za 
pośrednictwem HD Station, co pozwala ominąć 
ograniczenia regionalne wspomnianych usług.

VyprVPN
QNAP jest pierwszym na świecie producentem urządzeń NAS, który obsługuje rozwiązania Golden Frog (zewnętrznego 
usługodawcy VPN). W porównaniu z innymi aplikacjami VPN VyprVPN oferuje zaawansowane funkcje zarządzania 
siecią, zapewniające użytkownikom szybki i bardzo bezpieczny dostęp do sieci VPN. Za pośrednictwem VyprVPN 
użytkownik serwera QNAP NAS może łączyć się z serwerami Golden Frog na całym świecie, korzystając z protokołów 
PPTP lub OpenVPN. 

Usługi klienckie QVPN
Urządzenia NAS można używać jako klienta 
VPN, który będzie łączył się z usługami 
serwerowymi QVPN na innym urządzeniu 
NAS lub z innymi usługami serwerowymi 
QVPN. Połączenia VPN chronią prywatność 
użytkowników podczas korzystania z usług 
pobierania (takich jak BT, eMule, Thunder). 
Dodatkowo można utworzyć bezpieczny 
kanał sieciowy do obsługi międzynarodowej 
(np.  skonf igurować urządzenie NAS, 
aby pełniło rolę klienta VPN na potrzeby 
bezpiecznej transmisji danych podczas 
konfigurowania usług kopii zapasowych 
lub innych w oddziałach lub lokalizacjach 
zdalnych).

  Użytkownicy QNAP mają do dyspozycji próbną usługę VyprVPN. Po zakończeniu okresu próbnego będą naliczane stosowne 
opłaty za dalsze korzystanie z usługi.

 Usługi serwerowe QVPN, klient VPN i L2TP/IPSec. Usługi VPN zintegrowano z usługą QVPN. Aby używać funkcji 
związanych z siecią VPN, należy zainstalować usługę QVPN z App Center. Istniejące ustawienia VPN zostaną 
automatycznie zachowane.

Usługi serwera QVPN

Usługi serwera QVPN

Klient VPN

Magazyn NAS na dane 
dotyczące sprzedaży

VPN 1

VPN 2

Intranet

Wewnętrzne 
zasoby

Internet

Serwer NAS poza siedzibą, 
do kopii zapasowych

Magazyn NAS na rekordy klientów

Internet

Internet

Router VPN
IP VPN: 192.168.0.1

Klient VPN
IP VPN: 192.168.0.2

Klient VPN
IP VPN: 192.168.0.3

Tunel VPN

Intranet

Internet

Wewnętrzne 
zasoby

Usługi serwera QVPN 
i obsługa klientów

HD Station

Połączenie z 
klientem VPNKlient VPN

Klient VPN Dostawcy VPN
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Serwer proxy

Aplikacja Proxy Server ma intuicyjny interfejs, który ułatwia konfigurowanie ustawień serwera proxy w urządzeniu NAS. Wystarczy kilka kliknięć, aby uruchomić 
własny serwer proxy. Proxy Server zawiera funkcje kontroli połączeń i buforowania na potrzeby usług internetowych. Firmy, które chcą skrócić czas reakcji  
i podnieść poziom zabezpieczeń, mogą użyć tej aplikacji, aby przekształcić urządzenie NAS w serwer proxy sieci Web w celu ochrony innych urządzeń w sieci 
lokalnej przed atakami z Internetu.

Istotne funkcje
 » Pamięć  podręczna :  popraw ia  czas  reakc j i  
i oszczędza przepustowość wymaganą do dostępu 
do sieci Web poprzez buforowanie zawartości sieci 
Web i innych zasobów sieciowych, do których 
użytkownicy wcześniej uzyskali dostęp. Dostęp do 
zbuforowanej zawartości nie wymaga wykorzystania 
przepustowości.

 » Kontrola zawartości: umożliwia ograniczanie łączności 
z witrynami sieci Web, serwerami lub komputerami.

 » Zapisywanie dzienników: zachowania użytkowników 
są rejestrowane w plikach dzienników, co może 
posłużyć do analizy zwyczajów i zainteresowań.

 » Program antywirusowy: QNAP zintegrowano  
z SquidClamav — pakietem antywirusowym do 
serwerów proxy, który skanuje każdy pakiet odebrany 
za pośrednictwem takiego serwera. QTS obsługuje 
również ustawienia białych l ist pl ików i kont, 
które umożliwiają wybieranie zaufanej zawartości 
(funkcja obsługiwana tylko w modelach opartych na 
architekturze x86).

 » Ustawienia zaawansowane: Użytkownicy mogą 
wprowadzać polecenia Squid w celu dostosowania 
serwera proxy, edytować ustawienia pamięci 
podręcznej i kontrolę dostępu bez narzędzia SSH.

Doskonałe rozwiązanie do wdrożeń serwerów proxy
Aplikacja Proxy Server wykorzystuje dostępne miejsce do magazynowania w urządzeniu jako tymczasowy bufor pozwalający na zachowanie przepustowości 
połączenia i podniesienie wydajności sieci. To idealna rola dla serwera NAS ze względy na wysoki potencjał magazynowania i możliwość przypisywania 
zasobów do dedykowanych funkcji pamięci podręcznej. Serwery proxy obsługujące buforowanie dobrze współdziałają z konfiguracjami macierzy RAID i 
wysoko wydajnej pamięcią masowej (np. SSD), znacząco poprawiając wydajność.

Przykładowe zastosowanie: buforowanie na serwerze proxy — oszczędzanie przepustowości i 

szybsze działanie aplikacji
W bibliotece uniwersyteckiej komputer kliencki często wysyła żądania pobierania dużych czasopism i materiałów badawczych. Powoduje to znaczne 
wykorzystanie przepustowości i jest bardzo czasochłonne. Zastosowanie aplikacji Proxy Server w urządzeniu QNAP NAS w środowisku sieciowym biblioteki 
może pomóc w utworzeniu wysoko wydajnej przestrzeni buforowania. Często używane materiały mogą być przechowywane na serwerze NAS i w razie 
potrzeby pobierane bezpośrednio z sieci wewnętrznej. To nie tylko oszczędza czas, ale i obniża koszty przepustowości, jakie ponosi biblioteka.

Internet

Pamięć podręczna proxy Pierwsze pobranie 
z Internetu

Pobranie tych 
materiałów, ale 
z serwera proxy

Serwer proxy w bibliotece
Laptop
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Komputery działu 
administracji

Komputery działu 
badań i rozwoju

Komputery działu 
sprzedaży

Ograniczony dostęp 
do Twittera

Ograniczony dostęp 
do Facebooka

Serwer proxy

Internet

Funkcja 
specjalna
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Sieci definiowane programowo
Dzięki zastosowaniu sieci definiowanych programowo (Software-defined Network 
— SDN) maszyny wirtualne mogą teraz udostępniać interfejs sieciowy urządzeniom 
QNAP NAS w celu utrzymania najwyższej szybkości transmisji danych bez ograniczeń 
ze strony zasobów sprzętowych. Architektura SDN składa się z warstwy aplikacji, 
warstwy kontrolera i warstwy struktury. Virtualization Station (warstwa aplikacji) może 
służyć do uruchamiania maszyn wirtualnych i zarządzania nimi. VM Orchestrator 
odbiera sygnały z Virtualization Station na potrzeby tworzenia harmonogramów 
zadań. Gdy Virtualization Station Orchestrator odbierze żądanie transmisji  
z hypervisora, zasygnalizuje to kontrolerowi vSwitch Controller (kontroler sieciowy 
QNAP NAS), a następnie vSwitch Controller dynamicznie dostosuje szybki przełącznik 
wirtualny tak, aby maszyny wirtualne mogły łączyć się z sieciami fizycznymi lub 
pamięcią NAS w celu transmisji danych. Dzięki zastosowaniu wysoko wydajnego 
przełącznika wirtualnego maszyny wirtualne nie są ograniczane szybkością transmisji 
fizycznych kart sieciowych przesyłających dane między maszynami wirtualnymi lub 
maszynami wirtualnymi a pamięciami NAS.

Kompleksowa platforma wirtualizacji

Aplikacje do wirtualizacji
Idealne aplikacje do wirtualizacji można znaleźć na serwerach QNAP NAS. 
Na potrzeby wdrożenia pamięci masowej w przedsiębiorstwie QNAP oferuje 
Virtualization Station i Container Station. Virtualization Station rewolucjonizuje 
bazową architekturę sieciową i znacznie poprawia wydajność sieci. Przydaje 
się szczególnie wtedy, gdy do uruchamiania aplikacji potrzebne są kompletne 
i niezależne systemy operacyjne, które muszą być bezpiecznie izolowane od 
hosta. Z kolei Container Station obsługuje powszechnie używane platformy, takie 
jak Docker® i LXC (Linux Containers), oraz może posłużyć do błyskawicznego 
wdrożenia niezasobochłonnych rozwiązań wirtualizacyjnych ukierunkowanych na 
wysoką dostępność i usługi aplikacji. Dzielenie jądra z systemem-hostem umożliwia 
zastosowanie tego rozwiązania na wielu różnych platformach usług chmurowych 
obsługujących Docker® bez instalowania systemu operacyjnego. 

Zupełnie nowa jakość obsługi dzięki kolejnym udoskonaleniom kopii zapasowych

Virtualization Station 3.0

Virtualization Station 3.0 ma intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs, 
który może znacznie skrócić czas obsługi. Oprócz tego wprowadzono 
funkcję Przyrostowa kopia zapasowa w celu skrócenia transmisji  
i wykorzystania przepustowości podczas tworzenia kopii zapasowych. 
Virtualization Station eliminuje ograniczenia konwencjonalnych maszyn 
wirtualnych, aby zapewnić użytkownikom wyższą jakość obsługi. 
Utwórz wiele maszyn wirtualnych na serwerze QNAP NAS i zainstaluj 
maszyny wirtualne oparte na systemach Windows®, Linux®, 
Android™ i UNIX®, tak aby każda MW mogła służyć innemu celowi. 
Jeden serwer QNAP NAS może stać się każdym potrzebnym typem 
komputera. 

Virtualization StationAplikacje NAS
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Sieci mostkowane
Podłączenie interfejsu Ethernet (trunking 
portów dostępny*) z przełącznikiem wirtualnym 
powoduje powstanie sieci mostkowanej. Serwer 
NAS i przełącznik wirtualny mogą korzystać 
z tego samego interfejsu sieci Ethernet bez 
zajmowania go i obsługują szybki transfer 
danych dzięki wewnętrznemu routingowi.

Procesor: Intel Xeon E5-2620 2,4 GHz x 2
Zewnętrzna karta graficzna: AMD Radeon R9 Nano (gniazdo PCIe: 16x)
Dysk twardy: HDD Seagate 1 TB
Pamięć: 16 GB DDR4 REG

Sieć izolowana
Sieć jest izolowana, jeśli przełącznik wirtualny nie 
może nawiązać połączenia z żadnym interfejsem 
sieciowym. Maszyny wirtualne połączone  
z przełącznikiem mogą komunikować się ze 
sobą, jeśli ich adresy IP zostaną skonfigurowane 
ręcznie, ale nie będą mogły komunikować się  
z serwerem NAS ani z sieciami zewnętrznymi.

Tylko zewnętrzny tryb działania w sieci
Wybierz interfejs Ethernet na potrzeby przełącznika 
wirtualnego, aby umożliwić dedykowany routing 
między przełącznikami wirtualnymi a sieciami 
zewnętrznymi. Włącz automatyczne przydzielanie  
adresu IP przełącznikowi wirtualnemu przez DHCP 
lub wybierz ręczne przypisywanie adresu IP.

Przełącznik wirtualny
Przełączniki wirtualne umożliwiają maszynom wirtualnym korzystanie z tych samych interfejsów sieciowych co serwer NAS, co eliminuje potrzebę utworzenia 
dedykowanej sieci maszyn wirtualnych. Ominięcie konieczności przesyłania danych w sieciach fizycznych powoduje również zwiększenie szybkości transmisji 
między maszynami wirtualnymi a pamięcią NAS. Przełącznik wirtualny obsługuje łączność 10GbE i trunking portów, dzięki czemu można korzystać z szybkiej  
i bezpiecznej komunikacji.

GPU pass-through
QNAP NAS używa procesorów Intel® i technologii Intel® VT do obsługi platform mobilnych  
i dzięki niezależnym jednostkom obliczeniowym maszyny wirtualne mogą zapewniać 
bezpieczne środowisko (np.: klasyfikacja Ring w procesorze). Oprócz tego efektywnie 
segreguje zasoby obliczeniowe, więc nie trzeba martwić się o ich nadmierną alokację. 
Dodatkowo dzięki obsługiwanej przez Intel® VT-d funkcji pass-through I/O wirtualna stacja 
robocza może wykorzystać pass-through GPU. Kartę graficzną można podłączyć do maszyny 
wirtualnej, co spowoduje podniesienie wydajności graficznej tej maszyny. Obsługiwane są 
również OpenGL, Direct X i API.
 
Karta graficzna najpierw nawiązuje komunikację z modułami systemu Linux® w niższej 
warstwie (KVM/VFIO), następnie łączy się z maszyną wirtualną za pośrednictwem wirtualnej 
stacji roboczej. Mimo że pass-through GPU przechodzi przez dwie warstwy, wydajność nadal 
przekracza 80%. Na poniższej ilustracji porównano dwa rdzenie testowe DirectX.

  Obsługiwane są tylko następujące tryby 
trunkingu portów: Active Backup, IEEE 802.3ad, 
Balance-tlb.

 Funkcja pass-through GPU jest dostępna tylko w modelach TVS-ECX80U, TS-ECX80U, TVS-X82 i TDS-16489U.

 Obsługiwane są tylko karty graficzne AMD z serii R7/R9/RX (przed zakupem sprawdź wymiary fizyczne i wymagania dotyczące zasilania).
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AMD
Obsługa API: DirectX® 12, Mantle, OpenGL® 
4.58, Vulkan™ i OpenCL™ 2.0
Wersja PCI EXPRESS®: 3.0
Obsługa rozdzielczości 4K: tak
Taktowanie GPU: do 1000 MHz
Wymagane złącza zasilania: 8-pinowe x 1
Wymiary ogólne: pełna wysokość, mała 
konstrukcja, dwa gniazda
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Obsługa QVM 4K, wyjście audio
Dzięki QVM w HybridDesk Station maszyny wirtualnej można używać 
jak komputera. Wystarczy podłączyć do serwera NAS klawiaturę, mysz 
i wyświetlacz HDMI. W przeciwieństwie do przeglądarki internetowej 
HTML5 używanej do łączenia się z pulpitem wirtualnym (obsługuje 
tylko obraz 1080p bez dźwięku), QVM zapewnia obraz 4K z dźwiękiem 
analogowym i może służyć do obsługi wielu innych zastosowań, na 
przykład usług wideo.

Łatwa konfiguracja zadań tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych i przywracania
Maszyna wirtualna jest ukierunkowana na zadania i obsługuje lokalne i zdalne tworzenie kopii zapasowych oraz przywracanie. Postęp i harmonogram zadań 
można sprawdzać w czasie rzeczywistym, przy użyciu ujednoliconego interfejsu zarządzania. Oprócz tego można uruchamiać lub przerywać zadania. 
Aby maszyny wirtualne działały bez zakłóceń w usługach, Virtualization Station obsługuje też tworzenie kopii zapasowych online i kopii przyrostowych*. Te 
ostatnie pozwalają na skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowej i mniejsze wykorzystanie przepustowości. W celu efektywnego wykorzystywania miejsca do 
magazynowania można też konfigurować harmonogramy i górne limity kopii zapasowych. Obsługiwane jest także bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych 
przy użyciu maszyny wirtualnej podczas tworzenia lokalnych zadań przywracania, co skraca czas przestoju w trakcie przywracania.

Obsługa zdalnego importowania i eksportowania
Funkcja importowania i eksportowania maszyny wirtualnej umożliwia szybkie udostępnienie  
jej w wirtualnej stacji roboczej QNAP NAS lub na innych platformach wirtualizacji (hypervisorach).

Obsługa funkcji pass-through USB
W przypadku wirtualnych stacji roboczych QNAP możesz używać urządzeń USB bezpośrednio w maszynie wirtualnej. Urządzenia magazynujące USB, 
czytniki kart, klucze i czujniki często używane w fabrykach, a także skanery kodów kreskowych można podłączyć do portu USB w serwerze QNAP NAS i 
wybrać bezpośrednio przy użyciu strony informacyjnej maszyny wirtualnej, z którą można je połączyć. Pulpit wirtualny QVM pomaga ograniczyć wykorzystanie 
przepustowości łącza, a dodatkowo jego obsługa jet prosta i wygodna jak obsługa komputera. Oprócz tego obsługiwany jest standard USB 3.0, co pozwala 
na podłączanie szybkich urządzeń.

 Obsługa tylko w wybranych modelach.

  Funkcja przyrostowych kopii zapasowych będzie dostępna w I kwartale 2017 r.

 Przeglądarka internetowa (HTML5) używa noVNC do otwierania pulpitu 
maszyny wirtualnej. Ten protokół transmisji nie obsługuje przesyłania 
dźwięku. Jeśli chcesz korzystać z dźwięku, użyj połączenia przy użyciu 
pulpitu zdalnego systemu Windows® i klienta SPICE. Aby uzyskać więcej 
informacji o używaniu klienta SPICE, zobacz „Samouczki i często zadawane 
pytania” w witrynie www.qnap.com.

  Aktualnie obsługiwane są tylko systemy operacyjne Windows® 10, Windows® 8, CentOS 7, Fedora 16, RHEL 7, Ubuntu® 14.04, General Linux® 3.4.6 (lub nowszy).
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Wyjątkowa technologia wirtualizacji
Gdy musisz pobrać pl ik z serwera QNAP NAS na 
komputer lokalny, a jest on bardzo duży, cała operacja 
będzie trwać długo i zajmie dużą część przepustowości. 
Za pośrednictwem maszyn wirtualnych zainstalowanych 
na serwerze QNAP NAS i odpowiednich aplikacji pliki 
można otworzyć bezpośrednio w maszynie wirtualnej, bez 
marnowania czasu czy przepustowości. W przeszłości 
nie można było otwierać niektórych formatów plików 
bezpośrednio na serwerze QNAP NAS. Trzeba było najpierw 
pobrać je na komputer lokalny. Jeśli na Twoim komputerze 
nie została zainstalowana odpowiednia aplikacja (lub jeśli 
nie można jej zainstalować), często nie możesz otwierać 
plików na serwerze QNAP NAS. Używanie aplikacji  
w maszynie wirtualnej pozwala jednak na bezpośrednie 
wyświetlanie plików przy użyciu danej maszyny w różnych 
przeglądarkach.

Oszczędzanie przepustowości  
i czasu
Gdy musisz pobrać plik z serwera NAS na komputer 
lokalny, a jest on bardzo duży, cała operacja będzie trwać 
długo i spowoduje wykorzystanie przepustowości. Za 
pośrednictwem maszyn wirtualnych zainstalowanych na 
serwerze QNAP NAS i odpowiednich aplikacji pliki można 
otworzyć bezpośrednio w maszynie wirtualnej, co pozwala 
oszczędzać czas i przepustowość.

Większe bezpieczeństwo
Przy użyciu maszyny wirtualnej na serwerze QNAP NAS  
i zainstalowanych aplikacji można bezpośrednio otwierać 
i wykonywać pliki, tak aby wszystkie informacje były 
podczas tej operacji utrzymywane na serwerze QNAP 
NAS. W ten sposób można uniknąć transmisji danych  
i potencjalnego szkodliwego przejęcia.

Ustawienia uprawnień zależne od 
użytkownika
Administratorzy Virtualization Station mogą tworzyć użytkowników 
maszyn wirtualnych oraz przyznawać im różne uprawnienia. W związku  
z tym, że potrzeby i cele każdego użytkownika różnią się, dla 
administratora ustawienie uprawnień może stanowić sposób na 
efektywniejsze zarządzanie korzystaniem z maszyny wirtualnej i alokowanie 
zasobów. Z perspektywy użytkownika możliwość niezależnego używania 
maszyny wirtualnej oznacza, że nie musi się on martwić o przypadkowe 
działania innych użytkowników (takie jak wyłączenie maszyny wirtualnej), 
które mogłyby spowodować utratę danych lub potencjalne zakłócenia 
usług.

Korzystanie z maszyn wirtualnych jak  
z pulpitów zdalnych
Na maszynie wirtualnej można zainstalować system operacyjny, można 
też obsługiwać maszynę wirtualną i zarządzać nią za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej. Oprócz tego można zatrzymać maszynę 
wirtualną, wymusić jej zamknięcie, ponownie uruchomić, utworzyć 
migawkę systemu, użyć klawiszy Ctrl + Alt + Del w maszynie wirtualnej, 
otworzyć klawiaturę i wykonać inne operacje.

Maszyna lokalna Maszyna wirtualna 

 Konfigurowalne uprawnienia użytkowników:   uprawnienia do pulpitu 
zdalnego, możliwość 
kontrolowania i wyświetlania 
uprawnień maszyny 
wirtualnej, migawki i 
ustawienia zaawansowane.
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Rosnąca liczba popularnych aplikacji
Container Station aktualnie zapewnia najpopularniejsze, wstępnie 
skonfigurowane aplikacje, które można błyskawicznie wdrożyć. Dostępne 
są następujące aplikacje: LibreOffice, MongoDB, Nginx, Nodejs, Redis, 
MySQL, WordPress, Deluge, Minecraft, Wine, Jenkins, GitLab, Redmine, 
Joomla!, OpenERP itd.

Dwie technologie wirtualizacji podnoszące 
wartość serwera NAS

 » LXC — niezasobochłonna maszyna wirtualna oparta na systemie 
Linux®: ukończ tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux® 
przy użyciu LXC na serwerze NAS: możesz zainstalować Ubuntu®, 
Debian, Fedora i inne kontenery wirtualne systemu Linux® o pełnej 
funkcjonalności systemu operacyjnego.

 » Docker® — błyskawiczne wdrożenie dużej liczby aplikacji: wdrożenie 
niezasobochłonnych mikrousług Docker na serwerze NAS.

  Docker i logo Docker są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Docker, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach/regionach. Docker, Inc. i inne strony 
mogą dysponować prawami do znaków towarowych dotyczącymi innych terminów użytych w tym dokumencie. Linux® jest zarejestrowanym znakiem towarowym 
Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i innych krajach lub regionach.

Błyskawiczne wdrożenie aplikacji kontenerowych

Container Station 1.6
Wraz z rozwojem aplikacji internetowych i platform chmurowych wirtualizacja stała się jedynym sposobem przedsiębiorstw na przejście do środowisk 
chmurowych. Z tego powodu firma QNAP wprowadziła na rynek stację roboczą opartą na oprogramowaniu kontenerowym, która usprawnia działanie systemu 
operacyjnego. Dzięki tej technologii wirtualizacyjnej, która nie powoduje dużego wykorzystania zasobów, deweloperzy i menedżerowie IT mogą łatwo i bez 
przeszkód zmieniać środowiska — od komputera, przez serwer QNAP NAS, po chmurę. Komputer może pełnić rolę środowiska deweloperskiego, a po 
zakończeniu każdego etapu pracy można utworzyć kontener zawierający ukończone oprogramowanie i środowisko operacyjne, a następnie przekazać do 
DockerHub™ albo wyeksportować i zapisać na serwerze NAS. W tym samym czasie inni uczestnicy projektu, np. testerzy, kierownicy projektu, klienci lub 
inni deweloperzy, mogą pobierać i testować oprogramowanie albo przejść do następnej fazy rozwoju produktu. Dzięki wzajemnemu połączeniu wystąpień 
Container Station (czy znajdują się na serwerze QNAP NAS, komputerze, hoście wirtualnym, czy w chmurze) wszystkie mogą stać się częścią procesu rozwoju 
oprogramowania.

Aplikacje instalowane na żądanie
Szukaj oficjalnego oprogramowania innych firm za pośrednictwem 
Docker Hub Registry. Czy będzie to baza danych, serwer WWW, 
język programowania, czy narzędzie deweloperskie, wystarczy kliknąć  
i zainstalować, co przypomina pobieranie aplikacji na urządzenie mobilne.

Instalacja za jednym kliknięciem
Kreator instalacji Container Station eliminuje skomplikowany proces 
konfiguracji, może automatycznie wykrywać konfigurację systemu  
i ułatwia instalację. Wystarczy kliknąć opcję Konfiguracja, aby natychmiast 
zacząć korzystać z aplikacji kontenerowych.
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Wiele wbudowanych narzędzi zwiększających produktywność i obsługujących bardziej 
zaawansowane formaty

 » Zaawansowany pakiet narzędzi biurowych LibreOffice®: obsługa programów Writer (edycja tekstu), Calc (arkusze kalkulacyjne), Impress (prezentacje), Draw 
(grafiki i schematy blokowe), Base (bazy danych i interfejs frontonu) oraz Math (edytor funkcji matematycznych).

 » Pinta do przygotowywania materiałów graficznych lub edycji zdjęć: przydatne oprogramowanie do edycji obrazów, które obsługuje formaty JPEG / JPG, Tiff, 
TGA, PNG, ICO, BMP i Open Raster i ma więcej funkcji niż Paint.

 » Edytor tekstu Emacs: zawiera bardzo dużo funkcji, jest bardzo popularny wśród programistów i innych użytkowników komputerów interesujących się 
technologiami.

Łatwe tworzenie środowiska stałego 
rozwoju integracji
Nie musisz pamiętać skompl ikowanych ustawień programów.  
W przypadku popularnych aplikacji w Container Station i funkcji instalacji 
jednym kliknięciem wszystkie ustawienia są automatycznie i w całości 
ładowane, tak aby deweloperzy aplikacji mogli szybko i łatwo utworzyć 
środowisko rozwoju integracji.

Serwer NAS z procesorem ARM nie 
stanowi wyjątku
Podstawowe modele QNAP: do TS-231+, TS-431+ i TS-531P, instalując 
Container Station w systemie QTS 4.2.2, możesz pobrać domyślną wersję 
maszyny wirtualnej z systemem Linux® w celu utworzenia pierwszego 
serwera NAS opartego na architekturze ARM z obsługą dwóch technologii 
wirtualizacji LXC + Docker®.

Eksportowanie/importowanie kontenerów 
oprogramowania
Kontenery oprogramowania można łatwo eksportować wraz z danymi, 
które zawierają, do dowolnego folderu udostępnionego. Funkcja 
importowania/eksportowania nie tylko umożliwia utworzenie kopii 
zapasowej kontenera, ale sprawia też, że transfer kontenerów między 
różnymi serwerami QNAP NAS jest wygodniejszy.

Zarządzanie zasobami
Wizualizacja danych umożliwia wyświetlanie zasobów na hoście za 
pośrednictwem przeglądarki, a także jednoczesne monitorowanie 
wykorzystania zasobów każdego kontenera. Dzięki temu nigdy się nie 
pomylisz, niezależnie od liczby zainstalowanych kontenerów. Dodatkowo 
możesz ustawić dla poszczególnych kontenerów górny limit wykorzystania 
procesora i pamięci, aby dostosować serwer NAS pod kątem wydajności.

Foldery udostępnione
Zainstaluj foldery bezpośrednio w kontenerach oprogramowania lub 
z innych kontenerów. Dane wygenerowane przez aplikację mogą być 
zapisywane z szybkością zbliżoną do maszyny hosta.

Sondowanie

VCS 
Gitlab

CI Server 
Jenkins

Archiwum

Image Hub

Komputer 
testowy

KVM

  Zalecane aplikacje do szybkiej instalacji: Private Registry, GitHub, Jenkins.
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Kontenery QIoT — błyskawiczny rozwój 
chmury prywatnej IoT

Platforma operacyjna IoT składa się z warstw percepcji, 
sieci i aplikacji. Warstwa percepcji zawiera: obiekty do 
wykrycia, czujniki, bramy i inne komponenty, które służą do 
identyfikowania obiektów, a także zbierania i przesyłania 
informacji do warstwy sieci. Warstwa sieci odpowiada za 
przesyłanie wykrytych informacji do programów z warstwy 
aplikacji. W tej warstwie następuje łączenie różnych 
informacji i wizualne prezentowanie ich w celu spełnienia 
różnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstw.

Apl ikacje kontenerowe zaprojektowane  
pod kątem IoT
Przykład błyskawicznego wdrożenia kontenerów QIoT: Container 
Station udostępnia Ponte, Node-RED, MongoDB, Freeboard i 
inne dedykowane kontenery oprogramowania IoT, aby ułatwić 
utworzenie wyjątkowego środowiska IoT dla dewelopera. 
Typowa architektura IoT łączy czujniki z wersjami rozwojowymi 
dostępnymi na rynku (np. Raspberry Pi), Ponte (odbiór danych), 
Node-RED (analiza danych), MongoDB (przechowywanie 
danych) i Freeboard (prezentowanie danych) na serwerze QNAP 
NAS.

QButton — dostosowywanie funkcji przycisków
QButton w pilotach zdalnego sterowania QNAP można powiązać z funkcjami aplikacji w systemie QTS, aby cieszyć się wygodą, jaką zapewnia Internet Rzeczy 
(IoT). Połączenie z monitami głosowymi sprawia, że wygoda obsługi znacznie wzrasta. Wystarczy pobrać QButton z App Center, kliknąć żądaną sytuację 
i zdarzenia, użyć przycisku, aby powiązać wiele aplikacji QNAP. Dzięki temu do wykonania określonego działania wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. 
Aktualnie QButton obsługuje tylko serię x73.

Container Station 1.6 udostępnia polecane aplikacje IoT, takie 
jak:
•Kafka•RabbitMQ•MQTT•Freeboard•Node-RED
•Redis•MongoDB•Ponte•Dashing•Freeboard

RabbitMQ Copyright © 2007–2016 Pivotal Software, Inc. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.
Node-RED Copyright 2013, 2016 IBM Corp. Ochrona z mocy 
licencji Apache 2.0.
freeboard jest produktem Bug Labs, Inc. © Wszelkie prawa 
zastrzeżone.
MongoDB Mongo, MongoDB i logo z liściem MongoDB są 
zarejestrowanymi znakami towarowymi MongoDB, Inc.
Kafka Copyright © Confluent, Inc. 2015. Wszelkie prawa 
zastrzeżone. Apache®, Apache Kafka, Kafka i logo ApacheKafka 
są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi 
Apache Software Foundation w Stanach Zjednoczonych lub innych 
krajach.

  Technologia IoT może być dość skomplikowana, ale 
opiera się na aktualnych technologiach czujników, sieci  
i aplikacji. Utworzenie środowiska IoT w przedsiębiorstwie 
wymaga tylko dalszej integracji i wzajemnych połączeń.

Aparat reguł Magazyn

Chmura publiczna

AplikacjaDowolna łącznośćUrządzenia

Przesyłanie danych 
w trybie „push”

Przesyłanie danych 
w trybie „pull”

Container Station

Brama Aparat reguł

HTTP, MQTT i CoAP

Baza danych Pulpit nawigacyjny

NAS

freeboard

Funkcja 
specjalna
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NAS jako PC

QvPC
Technologia QvPC (QNAP Virtualized Personal Computer) to wynik 
prac badawczo-rozwojowych firmy QNAP związanych z trendami 
dotyczącymi SDx (Software-defined Anything) i mających na celu stałe 
doskonalenie i rozwój technologii sprzętowych i oprogramowania. 
Podłączenie klawiatury, myszy i wyświetlacza HDMI do serwera NAS 
umożliwia przekształcenie go w komputer. W związku z tym QNAP 
NAS stanowi ekonomiczne, uniwersalne urządzenie o większej 
funkcjonalności.

Oprogramowanie układowe NAS

Platforma sprzętowa NAS

HD Station 3.1 (HybridDesk Station 3.1)

Złącze USB

Pass-through USB

QVM Desk

Hypervisor

Defense Desk Local Display Desk

Linux

Po zakupie serwera NAS następnym krokiem jest użycie instalacyjnego dysku CD do zainstalowania oprogramowania i znalezienia serwera NAS w sieci. 
W celu instalacji można też nawiązać połączenie z witryną internetową dostawcy. Przeprowadzenie instalacji może okazać się trudne dla użytkowników 
niemających wiedzy o sieciach. QNAP NAS to najlepszy wybór w zakresie pamięci masowej. Dzięki technologii QvPC instalacja i konfiguracja wymaga tylko 
podłączenia do serwera QNAP NAS klawiatury, myszy i wyświetlacza HDMI, a następnie wykonania instrukcji wyświetlanych na ekranie. Przypomina to 
korzystanie z komputera i poradzą sobie z tym nawet ci użytkownicy, którzy nie znają się na sieciach. Wszystkie pliki są chronione poprzez zastosowanie 
macierzy RAID i można do nich uzyskać dostęp w dowolnym czasie przez Internet.

NAS

?
NAS

HDMI®

STATUS LAN USB eSATA

10G ENTER

SELECT

POWER

COPY

STATUS LAN USB eSATA

10G ENTER

SELECT

POWER

COPY

Pasywna instalacja serwera NAS: Instalacja i konfiguracja 
wymagają instalacyjnego dysku CD lub zewnętrznej strony 
internetowej. Dla przeciętnego użytkownika te procesy 
mogą być zbyt skomplikowane.

Usprawniona instalacja: Aby przeprowadzić instalację, 
wystarczy podłączyć klawiaturę, mysz i wyświetlacz HDMI, 
a następnie wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
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Szybki i wygodny dostęp do materiałów wideo

HD Station 3.1
Używanie HD Station jest bardzo łatwe. Po podłączeniu serwera NAS do wyświetlacza HDMI można przeprowadzić sprawną procedurę instalacji, aby oglądać 
wideo nawet w formacie 4K*. Dzięki temu nie trzeba przeprowadzać skomplikowanej konfiguracji sieciowych odtwarzaczy multimedialnych, a dodatkowo 
można używać swojego serwera NAS jako kina domowego i bezpośrednio korzystać z materiałów multimedialnych.

 Nie wszystkie modele obsługują wyświetlanie obrazu 4K.

Bogactwo aplikacji
Oprócz obsługi aplikacji firmy QNAP HD Station działa z wieloma 
powszechnie używanymi odtwarzaczami multimediów (HD Player, 
Plex Home Theater, DeaDBeeF, Clementine, Jriver), przeglądarkami 
internetowymi (Chrome™, Firefox) i innymi platformami multimedialnymi 
(YouTube, Spotify, TuneIn Radio), zapewniając użytkownikom pełny 
zestaw funkcji rozrywkowych.

Udoskonalona wielozadaniowość i obsługa 
wielu języków
HD Station obsługuje wprowadzanie w wielu językach, więc można 
używać własnego podczas wyszukiwania w przeglądarce. HD Station 
obsługuje też wielozadaniowość. W przeszłości w HD Station można 
było wyświetlać tylko jedną aplikację naraz. Teraz użytkownicy mogą 
przełączać się między aplikacjami, co ułatwia korzystanie z nich.

Qremote — łatwe początki
Oprócz klawiatury, myszy czy pilota QNAP możesz też używać aplikacji mobilnej 
Qremote (do urządzeń z systemami iOS i Android), aby przekształcić swoje 
urządzenie w pilot zdalnego sterowania. W Qremote dostępne są cztery tryby: 
skróty do aplikacji, prosty pilot zdalnego sterowania, panel dotykowy lub klawiatura. 
Ułatwiają one wprowadzanie tekstu i obsługę.

Dostosowywanie pilota zdalnego sterowania — zakup dedykowanego pilota nie jest potrzebny
HD Station udostępnia funkcję nauki i zapamiętywania w pilocie zdalnego sterowania. Można używać własnego pilota i tym samym zmniejszyć liczbę 
niepotrzebnych urządzeń w salonie. Wykonaj dwie proste czynności, aby sparować działający na podczerwień pilot zdalnego sterowania z HD Station.

1. W HD Station przejdź do opcji [Ustawienia] > [Preferencje], znajdź opcję 
Niestandardowy pilot zdalnego sterowania i wybierz polecenie Zapisz 
funkcje teraz.

   Wymagania systemowe:
   »HD Station 3.1.1 (lub nowsza wersja) » Obsługiwany sprzęt: NAS z serii TS-x53A » Obsługa maksymalnie trzech niestandardowych pilotów zdalnego sterowania » Niektóre 
piloty zdalnego sterowania mogą nie obsługiwać tej funkcji

2. Naciśnij odpowiednie przyciski na pilocie zdalnego sterowania, aby go 
sparować. Podczas parowania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni przycisk, 
dopóki pasek postępu nie pokaże, że operacja została zakończona.

Funkcja 
specjalna
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 Nie wszystkie modele obsługują wyświetlanie obrazu 4K.

Rozwiązania dostosowane do ery IoT

Linux Station 1.2
Firma QNAP w idealny sposób połączyła systemy QTS i Linux® z zastosowaniem zaawansowanej technologii wirtualizacji. Pobierz Linux Station z App Center, 
a następnie podłącz klawiaturę, mysz i wyświetlacz HDMI, aby używać serwera QNAP NAS jak komputera stacjonarnego z systemem Linux®. Możliwość 
używania bardzo popularnej platformy „open source” Linux® do rozwoju kolejnych aplikacji sprawia, że serwer NAS jest najlepszym rozwiązaniem do 
dodatkowego rozwoju programów i aplikacji IoT. Przy użyciu Linux Station można łatwo zmieniać rozdzielczość wyjściową, a nawet włączyć zdalne połączenie 
w celu dostępu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

DDNS myQNAPcloud / 
przekierowanie portów

Kontrola 
procesów

System 
komunikacji 

d-bus

Dyski twarde SATA Urządzenia USB

Ethernet

Wejście/wyjście 
audio HD

Wyjście wideo 
4K2K

Usługi 
NAS

M
W

M
W

A
plikacje

A
plikacje

Panel 
sterowania

Hypervisor 
KVM

App
Center

Struktura aplikacji QTS

Wyszukiwarka Qsirch

Aplikacje 
pozyskiwania 

danych IoT

Aplikacje 
sytemu Linux

Ocean 
KTV

HD
Station

Maper 
we/wy

Udostępniony 
system plików

System 
pakowania 

Debiana

Aparat 
2D/3D GFX

Kontener LXC

Menedżer 
we/wy

Menedżer 
sieci

Menedżer 
zasobów

Woluminy udostępnione

Migawka

Zarządzanie pamięcią masową

RAID / JBOD / pojedynczy dysk

UbuntuQTS

 Obsługuje Ubuntu i Ubuntu Kylin.
 Do używania Linux Station niezbędny jest program Container Station.
 Linux Station wymaga serwera QNAP NAS z co najmniej 4 GB pamięci RAM i wyjściem HDMI. Pulpit zdalny aktualnie nie obsługuje odtwarzania dźwięku.

Łatwe przełączanie między HD Station a systemem Linux® — podwójny interfejs wyświetlania HDMI
Korzystając z wyświetlacza HDMI, można wybrać prosty tryb wyświetlania HD Station lub zaawansowany tryb systemu Linux®. Bieżący tryb wyświetlania 
można ustawić w sekcji [Panel sterowania] > [Aplikacje] > [HybridDesk Station].

Interfejs trybu zaawansowanego systemu Linux®

Korzystając z funkcji platformy „open source” Linux, możesz zainstalować 
dowolny pakiet, dostosować środowisko komputerowe 3D i określić 
ustawienia wstępne wielu komputerów związane z różnymi tematami, aby 
serwer NAS mógł być używany tak sprawnie jak komputer.

Tryb prosty HD Station

Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi oraz pakietom dodatkowym 
(np. HD Player, YouTube lub JRiver itd.) serwera NAS można używać jak 
zwykłego odtwarzacza multimediów. Działający na podczerwień pilot 
zdalnego sterowania lub aplikacja mobilna Qremote mogą służyć do 
wygodnej obsługi urządzenia.



System operacyjny serwera NAS QTS 4.3         Narzędzia zwiększające produktywność

45

Maksymalizacja wartości serwera QNAP NAS

Narzędzia zwiększające 
produktywność
Aby podnieść wartość serwera QNAP NAS, stale uaktualniamy 
aplikacje i usługi zarządzania, aby administrowanie informacjami i 
wieloma urządzeniami było łatwe. Wprowadziliśmy na rynek wiele 
aplikacji, które pozwalają na pełne wykorzystanie danych z serwera 
QNAP NAS, w celu zwiększenia produktywności oraz podniesienia 
wygody i bezpieczeństwa obsługi.

Najlepsze narzędzia dla administratorów IT
Q'center to zaawansowane narzędzie firmy QNAP do zarządzania pamięciami NAS. Wykresy podsumowujące ułatwiają zarządzanie dyskami, pojemnością  
i kondycją wielu serwerów QNAP NAS przy użyciu Q'center. W środowisku sieci LAN można po prostu zainstalować Q'center na jednym serwerze QNAP NAS 
i używać go jako serwera zarządzania. Inne serwery QNAP NAS należy skonfigurować jako klienty, dzięki czemu wszystkie ich informacje systemowe będą 
widoczne w interfejsie Q'center. Q'center to doskonałe narzędzie do alokacji zasobów IT i planowania miejsca do magazynowania.

Platforma zarządzania wieloma serwerami QNAP NAS

Q'center 1.4
W przeszłości, gdy kierownik ds. IT musiał zarządzać wieloma serwerami QNAP NAS, musiał zalogować się na każdym z nich, aby sprawdzić stan systemu. 
Q'center stanowi platformę centralnego zarządzania wieloma serwerami QNAP NAS i monitorowania ich. Dzięki błyskawicznemu wdrożeniu, zbieraniu danych 
w czasie rzeczywistym, raportom graficznym i innym funkcjom personel IT łatwiej i sprawniej wykonuje swoją pracę.

Dział IT

Dział 
filmowania

Dział 
postprodukcji

Dział emisji
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Zwizualizowane statystyki
Zwizualizowane dane i komunikaty umożliwiają szybkie uzyskanie 
informacji o stanie systemu wszystkich serwerów QNAP NAS,  
np. o: wykorzystaniu pamięci masowej, IOPS dysków twardych, 
opóźnieniach dysku, użytkowaniu folderów udostępnionych i procesora 
itd. Te informacje mogą następnie posłużyć do analizy trendów 
związanych z użytkowaniem systemu.

Zarządzanie serwerem QNAP NAS  
za zaporą 
Dzięki aplikacji Q'center Assistant klient QNAP NAS może aktywnie 
inicjować połączenia z serwerem Q'center. Nie trzeba już wprowadzać 
skomplikowanych konfiguracji routera czy połączeń VPN.

Instalacja w maszynie wirtualnej
QNAP dostarcza urządzenie wirtualne Q'center do stosowania z VMware® 
i Windows® Hyper-V®. Tę wersję można zainstalować bezpośrednio  
w maszynie wirtualnej, co nie wymaga żadnego konkretnego serwera 
QNAP NAS i zapewnia elastyczną opcję instalacji.

Ujednolicone wdrożenie na dużą skalę
Oprócz monitorowania i rejestrowania zachowań ludzi Q'center 
umożliwia zastosowanie jednolitej konfiguracji dużej liczby systemów 
QNAP NAS, domen i usług sieciowych. Q'center udostępnia też 
bardziej zaawansowane funkcje (takie jak: regularne kopie zapasowe 
i przywracanie ustawień serwera NAS, wsadowe aktualizacje aplikacji 
lub instalacja, aktualizowanie oprogramowania układowego wszystkich 
modeli NAS jednocześnie itd.), które mogą znacząco podnieść wydajność 
operacyjną centrów danych w zakresie zarządzania wieloma urządzeniami 
magazynującymi.

Centralna platforma zarządzania
Centralny pulpit nawigacyjny służy do wyświetlania przeglądu stanu 
systemu wszystkich serwerów QNAP NAS i dzienników systemowych 
QNAP NAS na potrzeby rozwiązywania problemów. Pulpit nawigacyjny 
można też dostosować, tak aby wyświetlane na nim były alerty  
i niestandardowa zawartość.

Q'center

Hyper-V ®
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Zintegrowane rozwiązanie do zarządzania serwerem zdalnym i komputerem

QRM+ Beta
QRM+ zaprojektowano specjalnie dla personelu IT. Jest to zintegrowane rozwiązanie QNAP do zdalnego zarządzania serwerami i komputerami. QRM+ może 
monitorować puls i kondycję wszystkich najważniejszych serwerów działających w sieci oraz kontrolować je. QRM+ udostępnia w tym celu wiele różnych 
rozwiązań, takich jak wykrywanie, reagowanie, monitorowanie oraz zarządzanie wszystkimi ważnymi urządzeniami w danej sieci (np.: serwerem / komputerem 
i klientami uproszczonymi). Urządzeniami IT można zarządzać za pośrednictwem ujednoliconego interfejsu i szybko poznawać infrastrukturę. Uważamy, że jest 
to najefektywniejsza metoda zarządzania.

!

QRM+

Zdalne zarządzanie

IPMI
™

  Przed użyciem QRM+ najpierw należy przejść do App Center, aby pobrać Container Station i QRM+. QRM+ obsługuje tylko modele serwerów QNAP NAS wyposażone 
w procesor Intel® i5 (lub lepszy) i wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Najważniejsze zalety
 » Większa kontrola nad serwerami o znaczeniu krytycznym.
 » Wykrywanie, reagowanie, monitorowanie i zarządzanie zasobami sieciowymi 
przy użyciu jednej platformy.

 » Centralna, oparta na sieci Web platforma zarządzania.
 » Obsługuje kontrolę opartą na agencie (QRMAgent) i realizowaną bez agenta 
(IPMI) oraz IPMI 2.0.

 » Śledzenie ważnych parametrów systemów wszystkich urządzeń oraz 
zapewnianie najbardziej zaawansowanych funkcji zarządzania alertami  
i zdarzeniami.

 » Generowanie raportów pomagających w analizowaniu wydajności zasobów 
sieciowych.

 » Obsługa wielu platform (w tym Windows® i Linux®), prosta i szybka 
konfiguracja oraz konserwacja przy użyciu zastrzeżonego agenta QRMAgent 
firmy QNAP (niezasobochłonnej usługi proxy do zdalnego zarządzania). Krótsze 
rozwiązywanie problemów, szybkie przywracanie działania systemu.

 » Redukcja kosztów zarządzania i konserwacji. Maksymalizacja produktywności 
personelu IT.

 » Efektywne skrócenie przestojów i szybkie naprawy. 

Dostosowywane pulpity nawigacyjne
Menedżerowie IT często nie mają wystarczających informacji, aby 
rozwiązać problem. Jeśli istotne informacje sieciowe, które zostały 
zgromadzone, nie mają wartości logicznej i nie można na ich podstawie 
podjąć decyzji, odpowiednią pomoc zapewni pulpit nawigacyjny QRM+. 
Umożliwia on monitorowanie wszystkich urządzeń i powiązanych 
parametrów przy użyciu grafik i raportów oraz dostosowywanie pulpitu 
nawigacyjnego do osobistych preferencji. Zarządzanie ułatwiają liczne 
narzędzia graficzne. Aby uzyskać więcej informacji i wyświetlić każdy 
serwer, nie trzeba już otwierać wielu okien. QRM+ wyświetla wszystko w 
jednym oknie, sprawiając że zarządzanie jest łatwiejsze.

Wykrywanie urządzeń i topologia
QRM+ może wykryć wszystkie urządzenia sieciowe, w tym: routery, 
przełączniki i inne. Skanując odpowiedni zakres adresów IP, możesz 
wykryć wszystkie urządzenia sieciowe, a QRM+ może również wyświetlić 
wykryte urządzenia w postaci diagramu architektury sieciowej. Diagram 
można dostosować. Prezentuje on przegląd środowisk sieciowych, 
pozwala zwizualizować je i szybko się z nimi zapoznać w celu znalezienia 
źródła problemu.

Wykrywanie Reagowanie

Monitorowanie Sterowanie

偵測 對應

監控 控管

偵測 對應

監控 控管

偵測 對應

監控 控管

偵測 對應

監控 控管
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Zarządzanie przez WWW
QRM+ to oparta na sieci Web, scentralizowana platforma zarządzania. Menedżerowie IT mogą logować się i korzystać z niej z dowolnego miejsca. QRM+ 
obsługuje też wykrywanie wielu informacji systemowych (np. dotyczących: użycia procesora, pamięci, miejsca na dysku, temperatury procesora i szybkości 
działania wentylatora procesora), aby można było szybko przejrzeć wszystkie warunki działania systemu.

QRMAgent

QRMAgent to agent opracowany przez firmę QNAP do instalacji na kliencie. Przy użyciu tego agenta QRM+ może monitorować urządzenie i zarządzać nim. 
Gdy chcesz dodać klient do serwera QRM+, system automatycznie instaluje agent, ale można to też zrobić ręcznie.

QRMAgent aktualnie obsługuje następujące systemy operacyjne:

Zdalne rozwiązanie KVM do IPMI
Wielokanałowe/centralnie zarządzane rozwiązanie KVM jest odpowiednie 
do serwerów z funkcjami IPMI. Nawet jeśli serwer jest wyłączony  
w systemie BIOS, zastrzeżone przez QNAP rozwiązanie KVM Proxy 
umożliwia zdalne zarządzanie nim. Rozwiązanie QRM+ KVM również jest 
wielokanałowe i umożliwia różnym użytkownikom nawiązywanie połączeń 
z serwerami zdalnymi jednocześnie przy użyciu KVM. Dzięki technologiom 
noVNC i RDP QRM+ umożliwia obsługę pulpitu zdalnego również 
urządzeniom bez IPMI. Dodatkowo QRM+ obsługuje zdalne połączenia 
SSH.

Zdalne rejestrowanie i odtwarzanie w KVM
Gdy włączona jest funkcja rejestrowania KVM, można używać formatu 
wideo do rejestrowania wszystkich danych KVM na serwerze NAS. 
Możesz rejestrować wszystkie zdarzenia według daty i godziny,  
a następnie je odtwarzać. W ten sposób można rejestrować wszystkie 
działania na serwerze i znacznie podnieść bezpieczeństwo systemu.

  Zdalne zarządzanie w przeglądarce przy użyciu KVM over IP.

Platforma System operacyjny

x86 — Windows Windows XP/7/Vista/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012

AMD64 — Windows Windows XP/7/Vista/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012

x86 — Linux Ubuntu 12.x/14.x/15.x

Funkcja 
specjalna
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Agent poczty e-mail serwera NAS

QmailAgent 1.0.2
QmailAgent to program kliencki poczty e-mail online, który pomaga w centralnym zarządzaniu wieloma kontami poczty elektronicznej. Możesz zalogować 
się i uzyskać dostęp do kont poczty e-mail przy użyciu jednej platformy, synchronizować e-maile i tworzyć ich kopie zapasowe na serwerze NAS, zyskując 
centralną platformę poczty e-mail i większą wygodę obsługi.

Inne...

EML

File Station

Magazyn

Kopia zapasowa 
wszystkich 
wiadomości e-mail

QmailAgent

synchr. synchr.

Centralne zarządzanie prywatnymi
i służbowymi e-mailami

QmailAgent serwera NAS

Ochrona własnej prywatności, wysyłanie i odbieranie wiadomości bez problemów z zaporą
Poczta e-mail jest powszechnie używana. Nie ma znaczenia, gdzie się w danym momencie znajdujesz — w domu, w biurze czy w podróży — często musisz 
wysyłać wiadomości z różnych adresów IP. Jednak logowanie z różnych adresów IP naraża Cię na potencjalne problemy związane z prywatnością. Aby lepiej 
chronić e-maile, firma QNAP stworzyła QmailAgent — centralną platformę poczty e-mail hostowaną na serwerze QNAP NAS. Po zalogowaniu w QmailAgent 
używany jest tylko jeden adres IP niezależnie od miejsca, z którego wysyłasz e-maile lub uzyskujesz dostęp do poczty. Oprócz tego podczas podróży po 
Chinach możesz używać Gmaila bez problemów z zaporą.

Przełamanie ograniczeń rozmiaru załącznika, 
bezpieczne udostępnianie dowolnego linku
Funkcja udostępniania załączników programu QmailAgent usuwa limity 
i umożliwia łatwe załączanie dużych plików lub folderów (np. wideo lub 
prezentacje) poprzez tworzenie linków do udostępniania zawartości  
z  serwera NAS i  wstawian ie  ich do wiadomości  e-mai l .  D la 
bezpieczeństwa i prywatności możesz ustawić ograniczenia dostępu 
do swoich plików. Aby użytkownicy mogli odbierać załączniki dowolnej 
wielkości, gdy ich serwer poczty e-mail zezwala tylko na załączniki 
do 10 MB, możesz użyć funkcji aplikacji QmailAgent umożliwiającej 
udostępnianie załączników za pośrednictwem usług myQNAPcloud / 
CloudLink. W ten sposób odbiorca może kliknąć link do udostępniania, 
aby nawiązać połączenie z serwerem NAS w celu wyświetlenia podglądu i 
pobrania załączników.

Tworzenie kopi i  zapasowych e-mail i  
na serwerze NAS
QmailAgent umożliwia nieograniczone tworzenie kopii zapasowych 
e-maili na serwerze NAS. Po skonfigurowaniu konta poczty e-mail będzie 
zapisywać wszystkie e-maile na serwerze NAS, zapewniając ochronę 
przed przypadkowym usunięciem. Oprócz tego można zapisywać 
załączniki, co ułatwia archiwizowanie całych wiadomości i znajdowanie 
potrzebnych plików.

Wysyłanie wiadomości e-mail 
z linkami do udostępniania

NAS

Zmiana ustawień linków 
do udostępniania

Wyświetlanie lub 
pobranie ze strony, 
do której prowadzi link

Nadawca Odbiorca

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP

IP
NAS

Qmail Agent

Wysyłanie e-maili przy użyciu stałego adresu IP

NAS

NAS

Synchronizacja

Czytanie, pisanie, przekazywanie, 
odpowiadanie na wiadomości e-mail
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Wyświetlanie i otwieranie bez pobierania
W przypadku tradycyjnych serwerów NAS w przeszłości trzeba było 
pobierać z nich pliki na urządzenie lokalne, aby odczytać lub wysłać 
wiadomości e-mail. Teraz można czytać wiadomości e-mail przy 
użyciu aplikacji QmailAgent, a także otwierać kopie zapasowe e-maili 
bezpośrednio w File Station.

Wyszukiwanie słów kluczowych, najlepsze wyniki
Znajdowanie e-mail i  wśród ogromnej l iczby zarchiwizowanych  
i znajdujących się w skrzynce odbiorczej wiadomości nie jest łatwym 
zadaniem. QmailAgent zawiera funkcję natychmiastowego wyszukiwania, 
za pomocą której można zdefiniować zakres (wiadomości w podfolderach, 
zmiana opcji wyszukiwania na nadawcę, odbiorcę, temat itd.) i szybko 
znaleźć żądane wiadomości e-mail.

Łatwe przełączanie między kontami
Nie ma znaczenia, czy korzystasz z poczty Gmail, Yahoo lub Outlook, 
ponieważ QmailAgent umożliwia zarządzanie wszystkimi kontami e-mail 
jednocześnie! QmailAgent obsługuje wszystkie najważniejsze usługi 
poczty e-mail i każdy serwer pocztowy oparty na protokole IMAP. 
Możesz więc przełączać różne konta, aby wyświetlać podgląd, czytać, 
przekazywać wiadomości i odpowiadać na nie, a także dodawać lub 
wyświetlać załączniki.

Łatwy i wygodny dostęp do załączników 
Czasem trzeba wysłać pocztą e-mail pliki, których nie ma pod ręką. Jeśli 
jednak nie zostały zapisane w urządzeniu mobilnym, trzeba pobrać je 
jeszcze raz, zanim zostaną ponownie wysłane. Jest to raczej kłopotliwe. 
QmailAgent łączy serwer NAS z urządzeniem lokalnym, zapewniając 
bezpośredni dostęp do plików, dokumentów i zdjęć na serwerze NAS  
oraz możliwość wysyłania ich w postaci załączników do wiadomości 
e-mail. Podobnie można zapisać załączniki z wiadomości przychodzących 
na serwerze NAS.

Qmail AgentZdalny serwer NAS

Załączanie z serwera NAS

Pobieranie na serwer NAS

QmailClient — wysyłanie i odbieranie e-maili  
w dowolnym czasie przy użyciu serwera NAS

Zalety QmailAgent są bezpośrednio widoczne w urządzeniach 
mobilnych z aplikacją towarzyszącą QmailClient. System 
automatycznie przesyła nowe wiadomości w trybie „push” do 
urządzenia mobilnego. Przy użyciu klienta QmailClient możesz 
także zapisywać najnowsze przychodzące wiadomości e-mail  
w urządzeniu mobilnym i czytać je offline w dowolnym czasie.

   Obsługiwane są urządzenia z systemami iOS® i Android™

100%9:41 AM

Funkcja 
specjalna
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Znajdowanie plików za jednym naciśnięciem klawisza

Qsirch 2.3
Zdjęcia, wideo, muzyka, dokumenty, wiadomości e-mail i inne pliki zajmują mnóstwo miejsca na serwerze NAS, co utrudnia wyszukiwanie i znajdowanie 
żądanych pozycji. Aplikację Qsirch stworzono, aby zapewnić zaawansowaną funkcję wyszukiwania, która łatwo przeskanuje dużą liczbę plików na serwerze 
NAS i szybko znajdzie potrzebne pliki. Nie tylko sprawdza ona zaindeksowane pliki i ich zawartość, ale jest też doskonale zintegrowana z aplikacją QmailAgent, 
więc zapewnia zaawansowaną funkcję wyszukiwania e-maili.

Szybkie znajdowanie żądanej wiadomości jest teraz bardzo proste
Aplikacja Qsirch jest doskonale zintegrowana z aplikacją QmailAgent, więc zapewnia zaawansowaną funkcję wyszukiwania e-maili. Można skonfigurować 
niestandardowe kryteria wyszukiwania (takie jak: data, kopia, nadawca, odbiorca itd.) i szybko przeszukiwać wiadomości w formacie .eml zapisywane 
centralnie na serwerze QNAP NAS przez QmailAgent. Nawet jeśli nie pamiętasz daty, nadawcy czy innych informacji, po prostu wprowadź słowo kluczowe, 
aby znaleźć zgodną zawartość w archiwach wiadomości e-mail. Dodatkowo możesz bezpośrednio otwierać e-maile i odpowiadać na nie, przekazywać je  
i pisać nowe wiadomości*. 

Qsirch w połączeniu z aplikacją QmailAgent sprawia, że skomplikowane wyszukiwanie e-maili staje się proste

Zastrzeżona technologia, dokładne 
wyszukiwanie
Mechanizm pełnotekstowego wyszukiwania aplikacji Qsirch obsługuje 
ponad 6000 formatów plików. Oprócz tego używa zastrzeżonej 
technologii TF-IDF i systemu automatycznego rekomendowania wyników, 
więc już kiedy wprowadzasz słowo kluczowe, widzisz wyniki sugerowane 
przez system. Skraca to wyszukiwanie plików i znacznie podnosi 
produktywność. Po przejściu do aplikacji Qsirch prezentowany jest wykres 
dystrybucji plików, skonstruowany zgodnie ze wstępnie skonfigurowanymi 
formatami plików, takimi jak obrazy, muzyka, wideo, e-maile, dokumenty 
itd. Dzięki niemu można szybko zapoznać się z wynikami wyszukiwania. 
Oprócz wyświetlania wg typu pliku możesz wybrać inne warunki 
prezentacji, takie jak data modyfikacji, rozmiar pliku itp.

Zainstaluj QmailAgent: importuj konta e-mail na serwera NAS.

Skorzystaj z zaawansowanych filtrów Qsirch: użyj funkcji 
kategoryzacji dostępnej w Qsirch, aby fi ltrować e-maile. 
Wprowadź posiadane informacje o wiadomości (np. w przypadku 
planu podróży przyjaciela do Japonii z zeszłego miesiąca 
możesz w polu wyszukiwania wprowadzić „Podróż do Japonii”,  
a następnie zaznaczyć nadawcę jako warunek filtrowania). 
Pomoże Ci to w szybkim znajdowaniu wiadomości.  W 
porównaniu ze zwykłymi aplikacjami do obsługi poczty e-mail, 
które wymagają ręcznego wprowadzenia nadawcy wiadomości, 
Qsirch ułatwia obsługę poprzez aktywne prezentowanie 
filtrowanych wyników.

Wyszukiwanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi jest 
dobrze zintegrowane: gdy Qsirch znajdzie wiadomość, można 
bezpośrednio otworzyć ją, aby przeczytać jej zawartość  
i bezpośrednio odpowiedzieć lub przekazać wiadomość za 
pośrednictwem aplikacji QmailAgent.

1

3

2
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Większa efektywność wyszukiwania dzięki dostosowaniu filtrów
Nowa, elastyczna funkcja filtrów niestandardowych znacząco podniosła precyzję wyszukiwania. Użytkownicy mogą teraz tworzyć własne kryteria filtrowania 
na podstawie różnych typów plików, np. w przypadku zdjęć użytkownik może wybrać model aparatu, rozdzielczość, ogniskową i inne warunki; w przypadku 
plików muzycznych można wybrać wykonawcę, nazwę albumu; dla dokumentów filtrem będzie nazwa autora. Dostępna jest też funkcja wyszukiwania 
zaawansowanego, która znajduje się po prawej stronie wyników wyszukiwania. Qsirch przeskanuje wszystkie dane na serwerze NAS odpowiednio do 
ustawionych warunków i szybko znajdzie pliki.

Natychmiastowe wyświetlanie podglądu i łatwe 
udostępnianie linków do zawartości
Szukając obrazów, wideo, e-maili, plików PDF i innych w Qsirch, po prostu kliknij 
plik, aby wyświetlić jego zawartość. Ta aktualizacja wprowadza lepiej zintegrowane 
narzędzie do wyświetlania podglądu plików w formatach innych (np.: dokumenty 
programu Microsoft Word) niż dotychczas dostępne pliki multimedialne, wiadomości 
e-mail i pliki PDF. Narzędzie Qsirch jest zintegrowane z narzędziami chmurowymi, 
takimi jak Dokumenty Google i Office Online, aby użytkownicy mogli wyświetlać 
zawartość dokumentów. Wystarczy kilka kroków, aby w tym samym czasie 
przeprowadzić wyszukiwanie słów kluczowych, wyświetlić podgląd zawartości  
i udostępnić pliki, co znacząco podnosi jakość obsługi.

Indeksowanie folderów i zarządzanie historią 
wyszukiwania
Qsirch zapewnia jeszcze inne zaawansowane funkcje, takie jak indeksowanie 
folderów i zarządzanie historią wyszukiwania. Nieindeksowane foldery można 
odfiltrować w sekcji [Ustawienia]. Następnie zadania w tle widoczne w prawym 
górnym rogu zawsze będą obejmować sprawdzenie stanu indeksowania, aby 
użytkownik miał dostęp do bieżącego stanu. Oprócz tego w sekcji [Ustawienia] 
możesz zarządzać rekordami historii wyszukiwania. Qsirch zapisuje historię 
wyszukiwania, aby przedstawiać użytkownikowi bardziej zautomatyzowane 
rekomendacje. Pliki można też wyszukiwać poprzez wyświetlanie rekordów 
wcześniejszego wyszukiwania i przeglądanie ich w celu skrócenia całego procesu.

Qsirch Assistant, błyskawiczne wyszukiwanie

Qsirch Assistant to wtyczka Qsirch do 
przeglądarki Chrome™. Korzystając  
z wtyczki Qsirch Assistant, możesz kliknąć 
ikonę Qsirch na pasku narzędzi, aby 
wyszukać pliki na serwerze QNAP NAS. 
Oprócz tego Qsirch Assistant obsługuje 
wyszukiwanie synchronizowane z Google, 
więc za każdym razem, gdy używasz 
wyszuk iwan ia  w Goog le ,  wtyczka 
synchronicznie szuka plików na serwerze 
NAS i  prezentuje wynik i  po prawej 
stronie wyników wyszukiwania Google. 
Błyskawiczne wyszukiwanie jest szybkie  
i wygodne.

   Aplikacja Qsirch jest zgodna ze wszystkimi modelami opartymi na architekturze ARM 
x86, z co najmniej 2 GB pamięci RAM.

Obsługuje jednoczesne wyszukiwanie w GoogleQsirch Helper (rozszerzenie do przeglądarki Chrome)

Funkcja 
specjalna
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Bezpieczne zachowywanie cennych zasobów sieciowych

Qcontactz Quantum Contacts Manager 1.0
Każdego dnia nawiązujemy kontakty z coraz większą liczbą ludzi — 
czy to wirtualnie, czy w rzeczywistości. W związku z tym, że liczba 
kontaktów rośnie wykładniczo, zarządzanie nimi staje s ię coraz 
trudniejsze. Qcontactz to Twój prywatny magazyn kontaktów w chmurze. 
Jest bezpieczny i ma dużą pojemność, co pozwala na importowanie 
kontaktów Google. Aplikacja Qcontactz umożliwia centralne zarządzanie 
kontaktami. Pełni rolę sejfu w bardzo bezpiecznej chmurze prywatnej,  
w której możesz zachować swoje cenne kontakty na przyszłość.

Idealna architektura zapewniająca najbezpieczniejszą chmurę prywatną
Aplikacja Qcontactz wspierana przez chmurę prywatną może zapewnić kompletną architekturę bazy danych do optymalnego przechowywania i wyszukiwania 
kontaktów. Przełamuje ograniczenia komputerów i telefonów komórkowych związane z miejscem do magazynowania i umożliwia niezwykle efektywne 
zarządzanie milionami kontaktów. Qcontactz zapewnia też niezrównaną ochronę i poufność listy kontaktów dzięki takim funkcjom, jak ochrona hasłem 
kontaktów prywatnych, pełne szyfrowanie całego systemu i inne mechanizmy zabezpieczeń.

Najlepszy menedżer do zarządzania kontaktami i aplikacjami API oraz importowania
Aplikacja Qcontactz wspierana przez chmurę prywatną może zapewnić kompletną architekturę bazy danych do optymalnego przechowywania i wyszukiwania 
kontaktów. Przełamuje ograniczenia komputerów i telefonów komórkowych związane z miejscem do magazynowania i umożliwia niezwykle efektywne 
zarządzanie milionami kontaktów. Qcontactz zapewnia też niezrównaną ochronę i poufność listy kontaktów.

   Zanim zaczniesz używać aplikacji Qcontactz, pobierz i zainstaluj Container Station z App Center. Informacje  
o obsługiwanych modelach serwerów QNAP NAS zamieszczono w oficjalnej witrynie.
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Międzyplatformowe importowanie ułatwiające dodawanie kontaktów
Qcontactz obsługuje synchronizację z kontaktami Google, importowanie kontaktów z pliku CSV, vCard i innych formatów, a także ręczne dodawanie nowych 
pozycji. Podczas pierwszego użycia aplikacji Qcontactz wyświetli się krótkie wprowadzenie, podczas którego zostaną zaprezentowane 3 sposoby dodawania 
kontaktów:

Synchronizacja kontaktów z kontem 

Google:
Jeśli wybierzesz synchronizację ze swoim kontem Google, 
będzie je można powiązać i po skutecznym uwierzytelnieniu 
zyskasz możliwość zaimportowania kontaktów Google. Aplikacja 
Qcontactz obsługuje importowane danych kontaktowych z wielu 
kont Google oraz synchronizowanie wprowadzonych w nich 
zmian.

Importowanie kontaktów z plików CSV  

i vCard 
Większość typowych narzędzi do zarządzania kontaktami  
i popularnych aplikacji (Skype, MS Outlook, Yahoo Contacts, 
IBM Notes) obsługuje eksportowanie kontaktów do plików CSV 
lub vCard. Następnie takie pliki można zaimportować do aplikacji 
Qcontactz. Podczas importowania kontaktów z plików .csv 
użytkownik może zamapować pola kontaktu i wybrać określone 
kontakty do zaimportowania.

Ręczne tworzenie nowych kontaktów:
Użytkownik może tworzyć nowe kontakty, wprowadzając 
odpowiednie informacje.

1

3

2

  Qcontactz aktualnie obsługuje tylko format vCard v3.0. Oprócz 
importowania kontaktów aplikacja Qcontactz umożliwia również 
eksportowanie ich do plików CSV i vCard 3.0.
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Inteligentne funkcje poprawiające efektywność zarządzania zasobami sieciowymi

Scalanie i łączenie zduplikowanych 

kontaktów jednym naciśnięciem 

klawisza
Qcontactz identyfikuje zduplikowane kontakty. Przy użyciu tej 
funkcji po zaimportowaniu kontaktów można łatwo znaleźć 
zduplikowane pozycje. Wystarczy kliknąć opcję Scal, aby je 
połączyć. Oprócz tego można wyświetlić historię scalania 
kontaktów i przywrócić je, jeśli to będzie konieczne.

Proste zarządzanie zasobami 

sieciowymi z Quick Search
Nawet jeśli dysponujesz ogromną liczbą kontaktów, możesz 
łatwo znajdować konkretne pozycje, wyszukując według 
nazwisk, adresów e-mail, numerów telefonów i innych 
informacji.

Zarządzanie grupami i wysoce poufnymi 

kontaktami
Wiele osób ma ponad sto kontaktów. Jeśli nie są one skategoryzowane, 
znalezienie pojedynczego kontaktu może być żmudne i czasochłonne. 
Kontakty z aplikacji Qcontactz można zorganizować, używając wstępnie 
zdefiniowanych grup (taki jak: Klienci, Rodzina czy Koledzy z klasy) albo 
dodając kolejne grupy, gdy jest to wymagane. Kontakty poufne można 
dodać do wysoce poufnych grup, które mogą być chronione hasłem  
w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa.

Używanie migawek do tworzenia kopii 

zapasowych różnych wersji listy kontaktów  

i zarządzania nimi
W dowolnej chwili możesz zrobić kopie migawkowe listy kontaktów. 
Nie istnieje ograniczenie liczby migawek. W razie problemów możesz 
błyskawicznie przywrócić poprzednie kontakty z listy.

Rodzina Ulubione

WspółpracownikPrzyjaciel

Zaimportowano 50 kontaktów z pliku CSV

Zaktualizowano 20 kontaktów

Zaimportowano 100 kontaktów z Google
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Więcej sposobów na poprawę wydajności dzięki Qcontactz

Usprawnienie całego procesu roboczego związanego z aplikacjami Qcontactz i QmailAgent
QmailAgent to aplikacja poczty e-mail wprowadzona na rynek przez QNAP. Aplikacja Qcontactz jest zintegrowana z QmailAgent, automatycznie tworzy rekordy 
często używanych kontaktów, znajduje najnowsze kontakty i wyświetla je w kolumnie Często używane kontakty na lewo od aplikacji Qcontactz. Oprócz tego 
możliwe jest szybkie wysyłanie e-maili do kontaktów poprzez klikanie ich w aplikacji Qcontactz.

Qcontactz na urządzenia mobi lne — 
kontakty zawsze dostępne w telefonie

Utrzymuje w telefonie komórkowym dane kontaktowe, 
które są stale aktualizowane. Przy użyciu aplikacji mobilnej 
Qcontactz można błyskawicznie importować kontakty  
z telefonu komórkowego do serwera QNAP NAS. Oprócz 
tego można skonfigurować automatyczną synchronizację  
z serwerem NAS zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Elastyczna integracja API z istniejącymi korporacyjnymi systemami CRM/ERP
Interfejs API aplikacji Qcontactz jest dostępny dla aplikacji innych firm jako część systemu. Aby wyświetlić plik, w przeglądarce internetowej wprowadź adres 
„:9090/api/v1/docs”. Aplikację Qcontactz można też zintegrować z istniejącą, korporacyjną bazą danych CRM/ERP, aby zapewnić międzyplatformowe  
i wieloterminalowe narzędzie do zarządzania kontaktami.

Aaron Chen

Abel Lin

Adam Li

Adrian Chen

Aidan Ou

Alva Lin

Bab Chen

Ben Lin

NAS

  Obsługuje: Telefony z systemem Android™ oraz iPhone.

Funkcja 
specjalna
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Dedykowane kopie zapasowe poczty e-mail 

Gmail Backup 1.4
Nowa wersja programu Gmail Backup 1.4 nie tylko tworzy kopie zapasowe ważnych e-maili i informacji, ale również osobno zapisuje załączone pliki  
w folderze, co umożliwia kategoryzację, wyszukiwanie i poprawienie efektywności pracy.

Kompletna kopia zapasowa poczty e-mail
Gmail Backup umożliwia tworzenie kopii zapasowych poczty osobistej  
i domenowej, a także obsługuje uwierzytelnianie Oauth2 na potrzeby kopii 
zapasowych i migracji. W systemie można skonfigurować automatyczne 
tworzenie kopii zapasowych w dedykowanym folderze zapisu dla tej 
samej domeny lub osobistej poczty e-mail. Pomaga to użytkownikom  
w szybkim wyszukiwaniu ważnych wiadomości, zarządzaniu nimi, a także 
łatwym tworzeniu kopii zapasowych całego folderu poczty.

Dostęp do indywidualnych załączników 
wiadomości e-mail i wyszukiwanie ich
Umożliwia dostęp i tworzenie kopii zapasowych w wyznaczonych 
folderach. Załączniki można zapisywać w wyznaczonych folderach, aby 
ułatwić zarządzanie i używać Qsirch do szybkiego znajdowania plików.

Efektywne przywracanie poczty i migracja
Jeśli e-maile zostaną przypadkowo usunięte lub utracone, aplikacja 
Gmail Backup może pomóc w szybkim przywróceniu kopii zapasowej 
w oryginalnej skrzynce pocztowej bez używania dodatkowych narzędzi. 
Oprócz tego można przenosić wiadomości e-mail na koncie kopii 
zapasowej do określonej skrzynki pocztowej. Niezależnie od tego, czy 
wiadomości e-mail będą przywracane, czy przenoszone, użytkownik 
będzie miał możliwość obsługi wszystkich e-maili jednocześnie lub tylko 
wybranych wiadomości.

Kompletne dzienniki operacyjne
Dzienniki działania systemu, stan i harmonogramy kopii zapasowych 
poczty e-mail są szczegółowo rejestrowane, więc można wcześnie 
uchwycić zaistniałą sytuację.
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Platforma współpracy i notatek w chmurze prywatnej

Notes Station 3.0 
Firma QNAP wprowadziła na rynek nową aplikację Notes Station 3.0, w której dodano funkcje współpracy przy utrzymaniu bezpieczeństwa i wygody 
korzystania ze środowiska chmurowego. Przy użyciu Notes Station użytkownicy serwera NAS mogą wspólnie edytować notatki i utworzyć środowisko 
współpracy autorskiej.

Zoptymalizowany interfejs użytkownika
Nowy interfejs zawiera odpowiednio główny obszar funkcji, obszar zarządzania notatkami i obszar edycji notatek. Nowo zoptymalizowany interfejs użytkownika 
umożliwia łatwe tworzenie, organizowanie i udostępnianie notatek.

Nowo wprowadzona platforma współpracy nad notatkami w chmurze prywatnej
Notes Station wyposażono w kompleksowe funkcje współpracy. Nie tylko można wspólnie z innymi użytkownikami serwera NAS tworzyć notatki, ale 
również wyświetlać zmiany wprowadzone przez inne osoby. Notes Station znacząco podnosi poprzeczkę w zakresie oprogramowania do notatek  
w chmurze prywatnej.

Nowy edytor obrazu — poręczne 
narzędzie do tworzenia pięknie 
ilustrowanych notatek
Tworzenie atrakcyjnych wizualnie dokumentów nie jest już problemem. 
Notes Station ma wbudowany, wysoce zautomatyzowany edytor układu, 
więc można łatwo przekształcić zawartość tekstową w piękne notatki. 
Oprócz tego można szybko zastosować efekty obrazów i wykonać proste 
operacje edycji.

Tagowanie i Moje ulubione — 
organizowanie ważnych notatek
Oprócz eleganckiego zarządzania notatkami i zaawansowanych funkcji 
wyszukiwania Notes Station udostępnia też funkcję tagowania. Do 
notatek można dodawać tagi, które zapewniają szybszy dostęp. Oprócz 
tego można dodawać często używane notatki do ulubionych, aby 
przechodzenie do nich było łatwiejsze.

   Aplikacja Notes Station 3.0 będzie dostępna od IV kwartału 2016 r.

Główny obszar 
funkcji

Dodatkowy obszar funkcji Obszar edycji
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Przyjemniejsze życie dzięki udostępnianiu
Udostępnianie stało się niezbędnym elementem życia. Notes Station ma wbudowaną funkcję udostępniania, które wymaga wykonania tylko dwóch kroków. 
Po udanym udostępnieniu notatek inni użytkownicy mogą je wyświetlać lub edytować.

Bezpieczeństwo danych najwyższym priorytetem w Notes Station
Notes Station zawiera też cztery inne funkcje: szyfrowania, migawek wersji, eksportowania i importowania notatek oraz tworzenia pełnych kopii zapasowych. 
Pomagają one prawidłowo chronić dane.

Linki publiczne
Jeśli musisz udostępnić zawartość innym użytkownikom serwera NAS, 
skorzystaj z funkcji linków publicznych w Notes Station. Wystarczy kilka 
czynności, aby przekształcić Notes Station w platformę publikowania 
wiadomości. Użytkownicy mogą włączyć ochronę hasłem podczas 
przesyłania wiadomości prywatnych, aby zapobiec wyciekom informacji.

Lista udostępniania
O ile udostępnianie informacji jest bardzo proste, o tyle zarządzanie 
udostępnianiem już takie nie jest. QNAP zapewnia nowy interfejs 
zarządzania udostępnianiem. Niezależnie od tego, czy jest to dokument 
udostępniony przez innych lub innym osobom, czy link publiczny, 
można centralnie zarządzać nimi z poziomu interfejsu zarządzania 
udostępnianiem.

Dodawanie pl ików z serwera NAS jako 
załączników — wszystkie dane z serwera 
NAS w zasięgu ręki
Każdy użytkownik może mieć mnóstwo danych i  mater ia łów 
autorskich zapisanych na serwerze NAS. Notes Station umożliwia 
uzyskiwanie dostępu do danych na serwerze NAS w dowolnym czasie 
i przekształcenie ich w załącznik. Oprócz tego można bezpośrednio 
kopiować i wklejać, co pozwala na szybkie tworzenie notatek.

Och rona  has ł em zabezp i ecza  p r zed 

nieautoryzowanym dostępem do notatek
W związku z tym, że Notes Station kładzie nacisk na udostępnianie  
i współpracę, ochrona hasłem jest niezbędną funkcją. Notatki można 
zabezpieczyć hasłem przed nieupoważnionym dostępem.
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Migawki wersji
Podczas edytowania zawartości Notes Station będzie ją stale zapisywać. 
Niemniej, powrót do poprzednio edytowanej zawartości nie jest łatwy. 
Jednym z dostępnych sposobów jest włączenie funkcji migawek, która 
umożliwia zapisywanie edytowanych wersji z różnych punktów w czasie 
na potrzeby użytku w przyszłości.

Eksportowanie notatek i pełna kopia 

zapasowa
Notes Station ma wbudowaną funkcję eksportowania notatek, która 
umożliwia zapisywanie ich na zdalnym serwerze NAS lub własnym 
komputerze. Dodatkowo administratorzy serwera NAS mogą utworzyć 
harmonogram tworzenia kopii zapasowych, aby zapobiegać utracie 
danych w wyniku uszkodzenia sprzętu lub awarii systemu.

Qnotes 3.0 — ewolucja w dziedzinie  
przenośnych notatek

Program Qnotes ewoluował i zawiera nowo opracowaną platformę współpracy nad notatkami w chmurze prywatnej — Notes Station 3.0. Możesz zapraszać 
współpracowników, aby razem z Tobą edytowali notatki, i wyświetlać zmiany w notatkach w urządzeniu.

Łatwa obsługa notesu
Dzięki trzem poziomom struktury można szybko organizować  
i kategoryzować notatki. Oprócz tego dostępna jest funkcja szybkiego 
tworzenia notatek, której można używać do rejestrowania dźwięku, 
robienia zdjęć i pisania tekstu. Dodatkowo załączniki można otwierać przy 
użyciu wbudowanego odtwarzacza multimediów w telefonie.

Udostępnianie w społeczności
Po edycji notatek można zawsze udostępnić je w głównych serwisach 
społecznościowych i podzielić się swoimi pomysłami lub przemyśleniami 
ze światem.

Etykieta niestandardowa
Etykiety niestandardowe połączone z funkcją wyszukiwania służą do 
szybkiego kategoryzowania i znajdowania notatek, nawet jeśli jest ich 
bardzo dużo.

Lista udostępniania
Qnotes zachęca do udostępniania własnych materiałów lub zapraszania 
innych do uzupełniania notatek. Jednocześnie funkcja listy udostępniania 
zapewnia wyraźny widok stanu udostępniania notatek (udostępnionych 
przez innych lub innym użytkownikom albo za pomocą linku publicznego).

  Obsługuje: urządzenia z systemami iOS®, Android™, Windows® Phone.

Funkcja 
specjalna
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Transmisja strumieniowa do wielu miejsc docelowych
QNAP NAS obsługuje tryby i protokoły transmisji wielostrumieniowej, co umożliwia użytkownikom przesyłanie multimediów do kilku urządzeń odtwarzających 
jednocześnie. QTS 4.3 zawiera nową funkcję kontrolowania list odtwarzania różnych urządzeń, co pozwala na używanie jednego urządzenia NAS do 
sterowania wszystkimi operacjami odtwarzania.

  Na serwerze NAS musi być zainstalowany dodatek Media Streaming.

Rozrywka w domu dzięki technologii chmurowej

Centrum rozrywki multimedialnej  
i kolekcji
Twoje kolekcje wideo, zdjęć cyfrowych i muzyki wymagają bardziej 
niezawodnego miejsca do magazynowania, aby można było łatwo 
je przeglądać i zarządzać nimi niezależnie od czasu i miejsca. QNAP 
udostępnia wiele różnorodnych aplikacji i funkcji do obsługi kolekcji 
wideo i audio, tworzenia kopii zapasowych, udostępniania i odtwarzania 
przy użyciu jednego urządzenia, a także umożliwia zarządzanie kolekcją 
prywatną za pośrednictwem interfejsu WWW oraz odtwarzanie w innych 
urządzeniach multimedialnych przy użyciu HDMI™, DLNA®, AirPlay®, 
Chromecast™ i innych metod. Dodatkowo obsługuje pobieranie, dzięki 
czemu można szybciej powiększać swoją kolekcję.

ENTER

SELECT

Umożliwia bezpośrednie odtwarzanie muzyki przy użyciu 
wzmacniaczy / odbiorników lub urządzeń podłączonych 
do portu HDMI serwera NAS. Oprócz tego muzykę można 
odtwarzać przy użyciu głośników Bluetooth, urządzeń 
DLNA, Apple TV lub Chromecast.

Music Station

Umożliwia strumieniową transmisję wideo do urządzeń Apple TV, 
Chromecast lub DLNA, takich jak PlayStation czy Xbox.

Video Station

Umożliwia przesyłanie pokazów slajdów utworzonych ze zdjęć 
do urządzeń Apple TV, Chromecast lub DLNA.

Photo Station

Umożliwia strumieniowe przesyłanie wideo, muzyki lub zdjęć do 
telewizorów inteligentnych obsługujących DLNA.

File Station
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Ochrona cennych chwil i dzielenie się nimi

Photo Station 5.3 
Liczba wysokiej jakości zdjęć i kamer stale rośnie. Każdy może zostać fotografem rejestrującym cenne momenty życia. Czy nadal używasz tradycyjnych metod 
zarządzania zdjęciami i udostępniania ich? Używaj Photo Station, aby zarządzać zdjęciami umieszczanymi w wirtualnych albumach, kategoryzować zdjęcia za 
pomocą tagowania, szybko wyszukiwać i udostępniać zdjęcia oraz spełniać inne potrzeby administracyjne.

Albumy wirtualne, łatwe zarządzanie
Album wirtualny usuwa ograniczenia związane ze ścieżką do plików, więc można łatwo tworzyć albumy na różnorodną zawartość bez obaw o zapisanie zbyt 
wielu kopii plików. Oprócz tego można tworzyć albumy inteligentne na podstawie ustawionych warunków, aby zdjęcia, które je spełniają, były automatycznie 
do nich dodawane. Albumy uwalniają użytkowników od ograniczeń wynikających ze złożonych ustawień uprawnień do folderów na serwerze NAS.  
W ustawieniach albumu można w prosty sposób wybrać konto na potrzeby udostępniania. Można też użyć linku do udostępniania, dzięki któremu można 
udostępniać zdjęcia użytkownikom, którzy nie posiadają konta.

Zaawansowane uprawnienia folderów
Photo Station 5.3 obsługuje zaawansowane uprawnienia folderów.  
W pane lu  s te rowan ia  można kon f igurować uprawn ien ia  do 
poszczególnych folderów, aby każdy z użytkowników mógł wyświetlić 
zdjęcie lub wideo tylko z dozwolonych folderów w Photo Station. Sprawia 
to, że zarządzanie uprawnieniami jest bardziej precyzyjne i prostsze.

Zaawansowane wyszukiwanie zdjęć
Używaj różnych warunków wyszukiwania, wyszukuj według tytułu, tagu, 
daty, ścieżki do pliku, modelu aparatu itd., aby szybko znaleźć żądane 
zdjęcie.

Udostępnianie zdjęć w koszyku
Udostępnianie zdjęć przy użyciu 
koszyka umożliwia wybieranie 
żądanych zdjęć i udostępnianie 
znajomym i rodzinie. Z kolei linki 
do udostępniania umożl iwiają 
t akże  kon f i gu rowan ie  hase ł  
i dat ważności w celu poprawy 
bezpieczeństwa. Dodatkowo 
można przekazywać zd jęc ia  
l ub  w ideo  bezpoś redn io  do 
serwisów Flickr, Picasa, Twitter, 
YouTube i innych społeczności 
online.

Zwykły album: ręczne dodawanie zdjęć.

Album inteligentny: po 
ustawieniu godziny, 
etykiety i innych warunków 
spełniające je zdjęcia są 
automatycznie dodawane 
do albumu.
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Slajdy
Niezależnie, czy korzystasz z Photo Stat ion, czy z l inków do 
udostępniania, zawsze możesz oglądać zdjęcia w postaci pokazu slajdów. 
Oprócz tego możesz wybierać listy odtwarzania w Music Station oraz 
odtwarzać różne utwory muzyczne z wielu albumów w celu stworzenia 
idealnego nastroju!

Tryb mapy
W albumie można włączyć tryb mapy, aby później  odtworzyć 
wspomnienia dzięki znacznikom na mapach.

Wysoka jakość multimediów
QTS automatycznie tworzy miniatury zdjęć w trzech rozmiarach. 
Obsługuje wiele formatów zdjęć, aby można było cieszyć się ich 
najwyższą jakością i szybkością w telefonie, komputerze i na tablecie oraz 
sprawnie je przeglądać nawet w sieci komórkowej.

Blokowanie zapisu zdjęć kl iknięciem 
prawego przycisku
Photo Station całkowicie blokuje możliwość używania operacji 
aktywowanych naciśnięciem prawego przycisku myszy. W ustawieniach 
można też wyłączyć funkcję pobierania, tak aby znajomi otrzymujący link 
do udostępniania mogli wyświetlić zdjęcie, ale nie mogli go pobrać.

Zestaw rozszerzeń do Photo Station

Dzięki zestawowi rozszerzeń do Photo Station można 
tagować twarze, konwertować pliki PDF na albumy  
i odtwarzać album jako serię zdjęć.

   Obsługa tylko w modelach opartych na architekturze x86.

Funkcja 
specjalna
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Obsługa systemu plików exFAT — szybko 
działająca kolekcja dla fotografów

Qphoto — mobilna galeria zdjęć
  Obsługuje: urządzenia z systemami iOS® i Android™ oraz Windows® Phone

Przeglądanie zdjęć
Przeglądaj swoją kolekcję zdjęć przy użyciu widoków osi czasu, 
miniatur, szczegółowej listy i folderów.

Zaawansowane wyszukiwanie 
Używaj słów kluczowych lub znaczników, aby łatwo znajdować 
konkretne zdjęcia i wideo na serwerze QNAP NAS.

Natychmiastowe udostępnianie zdjęć
Udostępniaj zdjęcia z serwera QNAP NAS za pośrednictwem 
takich usług, jak Facebook, Twitter, Google+, WhatsApp, Line, 
Instagram, Gmail itp.

QTS 4.3 obsługuje system plików exFAT. Wystarczy podłączyć czytnik kart SD do portu USB serwera QNAP NAS, aby móc utworzyć kopię zapasową zdjęć 
i wideo bezpośrednio na serwerze NAS oraz wyświetlać w Photo Station i innych aplikacjach. Swoje materiały możesz też udostępniać innym fotografom, 
współpracownikom, rodzinie i znajomym za pośrednictwem sieciowych odtwarzaczy multimedialnych lub HD Station, bez korzystania z komputera.

   Aby używać systemu plików exFAT, musisz najpierw zakupić licencję. W tym celu skontaktuj się ze sprzedawcą lub przejdź na stronę license.qnap.com. 

Funkcja 
specjalna
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Dążenie do doskonałości audio i wideo

Video Station 5.0 
Video Station stanowi wyraz tradycji firmy QNAP w zakresie uwzględniania potrzeb klientów i stałego podnoszenia jakości. Video Station ma nowy interfejs, 
który ułatwia udostępnianie. Obsługuje kompleksowe tryby wyszukiwania i wiele języków filmów/danych programów telewizyjnych. Podczas odtwarzania 
umożliwia korzystanie z osadzonych ścieżek dźwiękowych/napisów i dodawanie zakładek do wideo ułatwiających zapamiętywanie ulubionych fragmentów. 
Oprócz tego kompleksowo zmienia strukturę programów telewizyjnych, aby seriale były wyświetlane według numeru sezonu/serii, a także filtruje na podstawie 
katalogów, aktorów i innych informacji. Dodatkowo wprowadzono wygodną funkcję śledzenia serialu naciśnięciem klawisza. Firma QNAP włożyła wiele pracy 
w podniesienie jakości audio i wideo.

Nowy interfejs
Video Station w znacznym stopniu 
udoskonalono na podstawie informacji 
przekazanych przez użytkowników. 
Aplikacja ta umożliwia oglądanie filmów 
bez zakłóceń. Ulubione kolekcje są 
pokazywane w interfejsie Video Station.

Łatwe udostępnianie 
W Video Station zastosowano koszyk udostępniania opracowany przez 
QNAP. Po wybraniu wideo do udostępnienia możesz utworzyć link do 
niego przeznaczony dla znajomych i rodziny oraz przekazać swój film do 
serwisu YouTube, Youku i innych powszechnie znanych witryn wideo.

Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy, w których można było wyszukiwać na podstawie ograniczonych 
warunków, dawno minęły. Teraz można skonfigurować połączenie 
kryteriów wyszukiwania, takich jak tytuł, tag, długość wideo, postęp 
wyświetlania i innych, co umożliwia szybkie znajdowanie filmów.

Zakładki odtwarzania
Zakładki dodawane do wideo służą do oznaczania ulubionych 
fragmentów, aby następnym razem można było do nich szybko przejść. 
Oprócz tego można edytować zakładkę z innymi użytkownikami  
i udostępniać ulubione fragmenty.

Centrum udostępniania
Video Station zorganizuje wszystkie Twoje udostępnione wideo 
w Centrum udostępniania. Możesz nimi zarządzać na podstawie 
udostępnionej zawartości, np.: usunąć link do udostępniania, sprawdzić 
historię udostępniania, a nawet ponownie udostępnić materiały innym 
użytkownikom.

Osadzone audio/napisy
Jeśli w wideo osadzono ścieżkę dźwiękową lub napisy (np.: w formacie 
MKV), można wybrać je w odtwarzaczu i łatwo przełączać między różnymi 
językami audio i napisów.

   Odtwarzanie osadzonego dźwięku i napisów wymaga transkodowania.



System operacyjny serwera NAS QTS 4.3         Centrum rozrywki multimedialnej

66

Struktura programu telewizyjnego
Programy telewizyjne można organizować według sezonów lub serii, aby 
łatwo znajdować żądane odcinki i odtwarzać seriale przy użyciu jednej 
listy odtwarzania, co spowoduje automatyczne odtworzenie następnego 
odcinka bez żadnej przerwy po zakończeniu poprzedniego.

Obsługa baz danych online
Video Station 5.0 w połączeniu z systemem QTS 4.3 obsługuje pobieranie 
informacji z baz danych online w celu rozszerzenia danych wideo.

Śledzenie serialu naciśnięciem przycisku
Funkcja ta umożliwia automatyczne zapamiętanie miejsca, w którym 
odtwarzanie zostało zatrzymane, więc użytkownik nie musi pamiętać 
sezonu ani odcinka, który ostatnio oglądał. Wystarczy nacisnąć przycisk, 
aby zacząć oglądanie od tego miejsca.

   Należy nazywać wideo programów telewizyjnym w określony sposób, np.: 
tytuł „Gra o tron.S06O01.mp4” zostanie skategoryzowany jako „Gra o tron”, 
sezon szósty, odcinek pierwszy.

Qvideo — mobilne kino

Qvideo to bezpłatne narzędzie do mobilnego zarządzania wideo, 
zaprojektowane specjalnie pod kątem Video Station. Umożliwia 
odtwarzanie wideo na serwerze QNAP NAS w dowolnym czasie i miejscu 
albo udostępnianie ulubionych filmów rodzinie i znajomym.

  Obsługuje: urządzenia z systemami iOS® i Android™ oraz Windows® 
Phone

Obsługa urządzeń Airplay®, DLNA® i Chromecast™ do transmisji strumieniowej
Używaj Qvideo jak pilota zdalnego sterowania podczas oglądania wideo ze swoimi bliskimi.

Dzięki funkcjom miniodtwarzacza i list odtwarzania nigdy nie przeoczysz dobrego filmu
Qvideo obsługuje miniodtwarzacz i listy odtwarzania, pozwalając na stałe dodawanie wideo, nawet podczas wyświetlania i bez zakłóceń. Pamiętaj tylko, że 
czas ucieka, a kiedyś trzeba pójść spać!

Pobieranie wideo w celu obejrzenia  
w wybranym przez siebie czasie
Czy podczas podróży lub jazdy autobusem zdarza się, że sieć działa 
niestabilnie? Irytuje Cię to? Po prostu pobierz wideo z serwera NAS do 
Qvideo przed wyjazdem, aby cieszyć się płynnym odtwarzaniem wideo 
nawet w tunelu lub samolocie.

Błyskawiczne udostępnianie
Udostępnianie wideo za pośrednictwem Qvideo jest proste. To 
rozwiązanie jest w pełni zintegrowane z różnymi społecznościami  
i aplikacjami do komunikacji, więc zawsze można udostępnić ulubione 
wideo rodzinie i znajomym!

Funkcja 
specjalna
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Osobista chmura muzyczna

Music Station 5.0 
Music Station nie tylko odtwarza muzykę z komputerów i urządzeń mobilnych przez sieć, ale jest też osobistym, chmurowym centrum muzycznym. Wystarczy 
nawiązać połączenie z Internetem, aby słuchać muzyki również poza domem. Zarządzanie dużą kolekcją muzyki jest dla wielu melomanów dużym problemem. 
Music Station udostępnia wiele trybów kategoryzacji i przeglądania do wyboru, a użytkownik może utworzyć do 200 list odtwarzania. Nigdy nie napotkasz 
problemów ze znalezieniem ulubionej muzyki.

Nowy tryb Spotlight
Nowy tryb Spotlight umożliwia łatwe przełączanie między trybami Spotlight 
i zarządzania w celu wykonywania różnych zadań. W trybie Spotlight 
Music Station będzie automatycznie polecać różne listy odtwarzania, np.: 
Losowo [100], [Najwyżej oceniane], [Ostatnio odtwarzane] itd. Oprócz 
tego na stronie Spotlight można przypinać dostosowane listy odtwarzania, 
aby po każdorazowym otwarciu Music Station można było szybko je 
znaleźć i od razu zacząć odtwarzać!

Niestandardowe okładki albumów
Podczas słuchania muzyki możesz też zwrócić uwagę na oprawę graficzną! Wraz z muzyką Music Station automatycznie pobierze okładki albumów. Jeśli 
efekty nie są zadowalające, możesz przekazać własne obrazy lub znaleźć lepszą okładkę albumu przy użyciu wybudowanej wyszukiwarki.

Inteligentna lista odtwarzania
Przy użyciu nowej funkcji inteligentnego odtwarzania można ustawiać 
różne kryteria, aby szybko tworzyć ulubione listy odtwarzania. Jeśli 
chcesz słuchać popu z lat 80., po prostu wybierz (inteligentna lista 
odtwarzania) podczas tworzenia listy i dodaj warunek roku, a Music 
Station automatycznie przygotuje wszystkie pasujące utwory. To proste  
i bardzo wygodne!
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Odtwarzanie muzyki na wielu urządzeniach jednocześnie za naciśnięciem klawisza w QNAP NAS!
Music Station nie odtwarza już muzyki tylko przez przeglądarkę. Teraz 
możesz strumieniowo przesyłać ją na różne urządzenia jednocześnie. 
Music Station obsługuje protokoły transmisji wielostrumieniowej, takie 
jak: AirPlay®, Chromecast™, DLNA, Bluetooth, HDMI, USB itd. Po 
prostu kliknij ikonę słuchawek w kolumnie sterowania, aby rozpocząć 
transmisję strumieniową do domowych wzmacniaczy, urządzeń Apple 
TV®, Chromecast™, telewizorów internetowych, głośników Bluetooth 
czy nawet głośników USB (można odtwarzać na wielu urządzeniach 
jednocześnie). QNAP NAS to domowe centrum rozrywki muzycznej!

Odtwarzanie muzyki za jednym 
naciśnięciem klawisza
Dostępnych jest bardzo wiele funkcji błyskawicznego odtwarzania, więc 
można dostosować utwory do własnego nastroju — odtwarzać ulubione, 
losowe i najnowsze utwory, a także włączać dowolne listy odtwarzania.

Pobieranie muzyki i odtwarzanie offline
Chcesz słuchać muzyki, nawet gdy nie masz łączności z Internetem? 
Po prostu kliknij polecenie [Pobierz], aby pobrać muzykę z serwera NAS 
na urządzenie mobilne, aby następnie odtwarzać ją bez połączenia  
z Internetem.

Przeglądanie biblioteki muzyki
Nie możesz znaleźć żądanych utworów? Przeglądaj muzykę na serwerze 
QNAP NAS przy użyciu Qmusic, kierując się tytułem utworu, nazwiskiem 
wykonawcy, nazwą albumu, folderu i innymi kryteriami, aby łatwo znaleźć 
utwór najlepiej dopasowany do Twojego aktualnego nastroju.

Edytowanie list odtwarzania online
Łatwo twórz listy odtwarzania, edytuj ich zawartość albo zapisuj listy 
utworów [Teraz odtwarzane] jako indywidualne listy odtwarzania.

Qmusic — mobilna biblioteka muzyki
Dzięki łatwemu połączeniu i wyborowi możesz teraz strumieniowo przesyłać muzykę przechowywaną na serwerze QNAP NAS. To bardzo prosty sposób na 
utworzenie mobilnej biblioteki muzyki, którą można zabrać ze sobą wszędzie.

   Obsługuje: urządzenia z systemami iOS® i Android™ oraz 
Windows® Phone

Funkcja 
specjalna
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Zupełnie nowy interfejs użytkownika
Download Station ma udoskonalony interfejs użytkownika. Nie 
tylko lepiej wygląda, ale i szybciej reaguje oraz umożliwia lepsze 
zarządzanie. Dodatkowo dzięki niestandardowym ustawieniom interfejsu 
administracyjnego można łatwo uzyskiwać informacje o stanie wszystkich 
zadań w czasie rzeczywistym, aby móc zrozumieć skomplikowane 
zadania związane z zarządzaniem.

Instalowanie wtyczek rozszerzających 
funkcjonalność
Aby rozszerzyć funkcjonalność Download Station, możesz instalować 
wtyczki opracowane wewnętrznie lub dostarczone przez zewnętrzne firmy. 
W ten sposób możesz na przykład: dodać obsługę RSS dla określonej 
witryny i więcej witryn BT w celu zwiększenia ilości wyników wyszukiwania 
albo włączyć Download Station w celu dekodowania adresów URL 
specjalnych witryn i pobierać z nich pliki.

Wbudowany mechanizm wyszukiwania 
obsługujący źródła BT w wielu językach
Do wyszukiwania wielojęzycznych pozycji BT używaj wbudowanej funkcji 
Download Station. Nie musisz przeglądać wszystkich najważniejszych 
witryn udostępniania, aby znaleźć żądany zasób. Download Station 
pomoże łatwo znaleźć żądane pliki i pobrać je bezpośrednio.

Całodobowe centrum pobierania

Download Station 5.0
Gdy do pobierania plików używasz komputera, zwykle musi on pozostać włączony, co nie jest zbyt wygodne i powoduje marnotrawienie energii. Download 
Station do działające przez całą dobę centrum pobierania. Po skonfigurowaniu zadania pobierania możesz wyłączyć komputer, a zadanie będzie nadal 
wykonywane na serwerze NAS, dzięki czemu cały proces będzie wygodniejszy i bardziej energooszczędny.

Pobieranie przez wielu użytkowników
Po uzyskaniu zezwolenia* Download Station może przyznawać uprawnienia zwykłym użytkownikom serwera NAS, tak aby rola administratora już ich nie 
ograniczała. W ten sposób wszyscy Twoi znajomi i członkowie rodziny mogą doświadczyć wysokiej jakości obsługi, jaką zapewnia Download Station.

   Przyznaj użytkownikom uprawnienia do programu Download Station w sekcji Panel 
sterowania > Użytkownicy > Edytuj uprawnienia do aplikacji.
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Wiele protokołów pobierania
Obsługiwanych jest wiele protokołów transferu i typów kodowania, w tym: 
HTTP / HTTPS, FTP / FTPS, BT, PT *, Magnet link, Thunder, Express, 
format kodowania qqdl i chmurowa przestrzeń pobierania Baidu.

   Pobieranie wspierane przez PT różni się w zależności od 
platformy. Jeśli Download Station (libtorrent) nie znajduje się na 
liście zalecanych źródeł PT i nie może pobierać normalnie nawet 
po uruchomieniu trybu zgodności, znajdź alternatywne narzędzie 
do pobierania (takie jak Transmission) w App Center.

Subskrypcja RSS i automatyczne 
pobieranie
Download Station w pełni obsługuje pobieranie przy użyciu źródeł RSS  
z zastosowaniem filtrów i kryteriów. Zasubskrybuj źródło RSS, a aplikacja 
Download Station automatycznie pobierze zawartość.

Qget — zdalne zarządzanie  
zadaniami pobierania

Przy użyciu aplikacji Qget można łatwo wyświetlać stan wszystkich zadań pobierania i nim zarządzać. Obejmuje to rozpoczynanie, wstrzymywanie i usuwanie 
zdań pobierania. Po zakończeniu pobierania aplikacja Qget wyśle powiadomienie, więc zawsze masz informacje o bieżącym stanie operacji.

Ustawienia pobierania online i zarządzanie 
harmonogramem
Ustaw limity szybkości pobierania/przekazywania do własnych potrzeb 
przy użyciu elastycznego harmonogramu, aby zoptymalizować 
dystrybucję przepustowości.

Tworzenie kopi i  zapasowych wideo  
z witryn filmowych
Wystarczy jedno kliknięcie w HappyGet*, aby utworzyć kopię zapasową wideo 
z serwisu YouTube na serwerze QNAP NAS. Zamiast żmudnego procesu 
tworzenia kopii zapasowych teraz wystarczy jedno naciśnięcie klawisza.

Pobieranie w dowolnym czasie
Dzięki wbudowanej przeglądarce nie musisz już kopiować i wklejać 
żadnych linków. Wystarczy wybrać link do bezpośredniego pobierania  
w witrynie (np.: HTTP / FTP / magnet link / Thunder / FlashGet / qqdl itd.) 
i szybko dodać zadanie pobierania do Download Station.

Szybkie dodawanie zadań pobierania
W aplikacji Qget możesz wprowadzić wiele linków do pobierania albo 
przekazać pliki torrent, aby szybko dodać zadania i zezwolić Download 
Station na pobieranie materiałów.

Wyszukiwanie plików BT 
Nie musisz już wykonywać skomplikowanych operacji wyszukiwania 
plików BT przy użyciu komputera! Możesz wyszukiwać zasoby za 
pomocą urządzeń mobilnych w dowolnym czasie i miejscu, a następnie 
używać do pobierania aplikacji Download Station.

   Obsługa: urządzenia z systemami iOS® i Android™.

  Przekazywanie plików torrent jest dostępne tylko w aplikacji Qget 
przeznaczonej na urządzenia z systemem Android™.

  Aplikację HappyGet można pobrać z App Center. Służy ona do tworzenia 
kopii zapasowych wideo z witryn filmowych.
  Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w wersji aplikacji Qget na urządzenia  
z systemem Android™.

Funkcja 
specjalna
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Wyjątkowa struktura śpiewnika, wstępnie 
uporządkowane utwory
Przy użyciu systemu zarządzania biblioteką utworów OceanKTV możesz z 
wyprzedzeniem dodawać ulubione utwory do swojego śpiewnika. Często 
nie możesz zdecydować się na konkretny utwór? Funkcja [Mój ulubiony 
śpiewnik] pozwala nawiązać łączność z serwerem NAS za pośrednictwem 
przeglądarek internetowych, wstępnie uporządkować utwory, które 
chcesz zaśpiewać, a następnie wybrać takie, które będą odpowiednie do 
okazji. Dzięki wstępnie przygotowanemu śpiewnikowi nie zdarzy Ci się 
żadna przykra sytuacja.

HDMI i wygodna, ekonomiczna i inteligentna rozrywka w domu
Po podłączeniu serwera NAS do telewizora przez złącze HDMI, można łatwo zacząć korzystać z zawartości multimedialnej przechowywanej na serwerze NAS. 
To proste i intuicyjne. Zainstaluj OceanKTV na serwerze NAS, uruchom w HybridDesk Station, a następnie użyj złącza HDMI, aby wyświetlić obraz na dużym 
ekranie i zacząć śpiewać. Zaproś gości i razem bawcie się systemem karaoke na serwerze NAS!

Doskonała jakość obsługi, cztery piękne 
motywy do wyboru
Aby użytkownicy jak najlepiej bawili się przy karaoke, firma QNAP 
poświęciła mnóstwo czasu i wysiłków, aby udoskonalić interfejs 
użytkownika i jakość obsługi. Do pomocy przy pracach związanych  
z rozwojem systemu karaoke zaprosiła nawet ekspertów. W OceanKTV 
dostępne są cztery piękne motywy, które można wybrać odpowiednio do 
nastroju i otoczenia, aby stworzyć dobrą atmosferę do śpiewania!

Najlepszy klub karaoke w Twoim salonie

OceanKTV Beta
Firma QNAP wprowadziła niedawno oprogramowanie OceanKTV umożliwiające połączenie serwera NAS z systemem karaoke. Dzięki zastrzeżonemu 
rozwiązaniu HybridDesk Station Twój serwer NAS można przekształcić w system karaoke, przy którym doskonale będą się bawić zarówno dzieci, jak i dorośli! 
Oprócz tego obsługiwane są systemy QTS, iOS® i Android™, więc do bezpośredniego wybierania utworów można używać urządzeń mobilnych. Niezależnie 
od tego, czy zapraszasz znajomych na przyjęcie z muzyką, czy zarządzasz ogromną kolekcją muzyki w zaawansowanych aplikacjach QTS, QceanKTV w pełni 
spełni Twoje wymagania!

  Najpierw przejdź do obszaru [Panel sterowania]> [Usługi aplikacji]> [HybridDesk Station], aby zainstalować HD Station. Następnie możesz zainstalować aplikację 
OceanKTV z App Center.
  Serwer NAS musi być wyposażony w wyjście HDMI, co najmniej 4 GB pamięci RAM i zintegrowaną kartę dźwiękową (lub QNAP Audio Box KAB-001). Obsługiwane są 
tylko mikrofony dynamiczne.

Karta 
dźwiękowa 

x53A

Mikrofon z 
wtyczką 
6,3 mm

Wzmacniacz

TS-453A

TV

Wyjście dźwięku

System stereo

HDMI
HDMI
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Telefon pilotem do karaoke 
OceanKTV pozwala na używanie urządzeń z systemami iOS® i Android™ 
do zdalnego sterowania jego funkcjami. Pobierz i zainstaluj w swoim 
urządzeniu OceanKTV Client do systemów iOS® lub Android™,  
a następnie połącz z tą samą siecią, w której znajduje się serwer 
NAS, po czym zaloguj się i zacznij wybierać utwory! Możesz łatwo 
manipulować wszystkimi podstawowymi funkcjami karaoke za pomocą 
urządzenia mobilnego, np. włączać/wyłączać podpowiedzi dla wokalisty, 
dostosowywać efekt echa, przerywać piosenki, dostosowywać głośność, 
wstrzymywać, a nawet odtwarzać efekty specjalne.

Dostęp do globalnej biblioteki muzycznej 
serwisu YouTube
Dzięki nowej funkcji pozwalającej na korzystanie z serwisu YouTube™ 
nie musisz już trzymać się tradycyjnych źródeł muzyki! Nie musisz się 
martwić, skąd wziąć dany utwór. Wystarczy, że otworzysz OceanKTV, 
aby bez dodatkowych kosztów korzystać z milionów piosenek z 
bibliotek YouTube™. Uwaga: OceanKTV strumieniowo przesyła utwory  
z serwisu YouTube™ i nie można ich pobrać na serwer NAS.

Konsola OceanKTV 
Oprócz odtwarzacza OceanKTV działającego w HD Station i aplikacji do 
systemów iOS® / Android™ firma QNAP wprowadziła też uruchamiane 
na platformie QTS narzędzie do edycji, obsługi i zarządzania. Za jego 
pomocą można wybierać utwory, przesyłać strumieniowo, regulować 
głośność lub włączyć wskazówki dla wokalisty. Tonacja jest za wysoka 
i trudno Ci się śpiewa? Dzięki wbudowanej funkcji możesz dostosować 
tonację do swojej skali, aby śpiewanie było czystą przyjemnością!
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Wyszukiwanie utworów w serwisie 
YouTube
Przy użyciu aplikacji OceanKTV można wyszukiwać dowolne utwory  
w serwisie YouTube™. Aby je odtworzyć, wystarczy wybrać odpowiednią 
pozycję z wyników wyszukiwania. Oprócz tego można wyszukiwać na 
listach odtwarzania i dodawać wiele pozycji do listy życzeń, dzięki czemu 
śpiewanie będzie przyjemniejsze.

Automatyczne prezentowan ie  l i s ty 
popularnych utworów
Chcesz wiedzieć, co ostatnio jest na topie? OceanKTV zaprezentuje 
najnowsze, najpopularniejsze utwory, dzięki czemu zawsze będziesz na 
bieżąco z ostatnimi trendami w muzyce.

QNAP Audio Box — więcej serwerów  
NAS z funkcjami muzycznymi

QNAP Audio Box sprawia, że sieciowa pamięć masowa (NAS) staje się 
czymś więcej! Dzięki specjalnemu urządzeniu Audio Box firmy QNAP do 
serwera NAS można podłączyć dwa mikrofony dynamiczne 6,3 mm, więc 
więcej urządzeń NAS może obsługiwać OceanKTV.

  OceanKTV obsługuje też zewnętrzne karty dźwiękowe USB innych firm, 
nieprodukowane przez QNAP. Lista zgodnych urządzeń znajduje się  
w oficjalnej witrynie.
    Więcej informacji zamieszczono w oficjalnej witrynie OceanKTV: 
http://OceanKTV.com.

Specyfikacja produktu:
Interfejs: 1 port USB 2.0
Sygnał wejściowy: 2 mikrofony dynamiczne 6,3 mm
Sygnał wyjściowy: 2 wyjścia sygnału RCA
Pokrętło głośności mikrofonów

Funkcja 
specjalna



System operacyjny serwera NAS QTS 4.3         Rozwiązanie do nadzoru wizyjnego

74

QNAP Audio Box — więcej serwerów  
NAS z funkcjami muzycznymi

Warstwowa i partycjonowana architektura pamięci masowej
Wiele funkcji i architektura QNAP opiera się na warstwach i partycjach. Architektura pamięci masowej oparta na pulach magazynów umożliwia rozróżnienie 
między serwerem NAS a sieciowym rejestratorem wideo (NVR) i zapisywanie w różnych pulach magazynów składających się z innych dysków twardych. 
Oprócz tego można skonfigurować dedykowane porty sieciowe dla rejestratorów NVR, aby osiągnąć najwyższą wydajność odczytu/zapisu w przypadku 
współistnienia serwera NAS i rejestratora NVR.

Profesjonalny system nadzoru

Rozwiązanie do nadzoru wizyjnego
Bezpieczeństwo środowiska jest ważną częścią rozwoju serwerów 
QNAP NAS. Wraz z rozwojem urządzeń do nadzoru cyfrowego 
sprzęt i oprogramowanie do monitorowania, które wcześniej były 
nieosiągalne ze względu na wysokie ceny, teraz są dostępne dla 
przeciętnego użytkownika. Niezależnie od środowiska — czy będzie 
to dom, biuro korporacji, szkoła, czy instytucja — QNAP zapewnia 
kompletne rozwiązanie do nadzoru. QNAP NAS ma co najmniej dwa 
wolne kanały kamer, a ich liczbę można w razie potrzeby zwiększyć. 
Obsługuje uniwersalne protokoły kamer ONVIF i PSIA, a także ponad 
3000 modeli kamer ponad 100 marek.

Profesjonalny system nadzoru wizyjnego i zarządzania

Surveillance Station 5.1 
Surveillance Station to profesjonalne oprogramowanie do nadzoru wizyjnego i zarządzania wideo. Uzbrojony w kamery IP serwer QNAP NAS staje się 
profesjonalnym system nadzoru wizyjnego (NVR), umożliwiającym kompletne zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, nagrywanie, odtwarzanie, 
inteligentne rejestrowanie wideo, obsługę alarmów, inteligentną analizę i zarządzanie w celu ochrony otoczenia.

 Lista zgodnych kamer znajduje się w witrynie internetowej www.qnap.com.
Ręczne 

rejestrowanie

Mikrofon

Dźwięk

Migawka

Informacje 
o kamerze

Konfiguracja 
kamer

Przybliżenie 
cyfrowe

Obszar 
zainteresowania

Pula magazynu dedykowana 
dla serwera NAS i służąca do 
przechowywania ogólnych plików

Pula magazynu dedykowana dla 
serwera NAS i służąca do 
przechowywania nagrań wideo

3. port sieci LAN do obsługi 
ruchu zawiązanego z dostępem 
do danych na serwerze NAS

1. port sieci LAN do obsługi 
ruchu danych wideo 
rejestrowanych przez NVR

2. port sieci LAN do obsługi 
ruchu danych wideo 
odtwarzanych z NVR
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1. Wybierz miejsce zapisu danych  

z Surveillance Station
Podczas pierwszego użycia centrum nadzoru wizyjnego musisz określić 
miejsce, w którym mają być przechowywane pliki wideo. Zalecamy użycie 
osobnej puli magazynu do zapisu obrazów z nadzoru wizyjnego.

Szybkie konfigurowanie profesjonalnego systemu nadzoru w trzech krokach

Wszystkie nagrania zawsze dostępne
Zarządzanie ścieżką odtwarzania
Po zmianie lokalizacji wideo centrum nadzoru wizyjnego automatycznie 
zarejestruje ścieżkę prowadzącą do starego miejsca zapisu w tabeli 
zarządzania ścieżką odtwarzania. Przy użyciu tej funkcji w centrum 
nadzoru wizyjnego można odtwarzać również pliki wideo zapisane  
w innym folderze.

2. Ustawienia kamery
Po podłączeniu kamery i sprawdzeniu, czy kamera i serwer NAS znajdują 
się w tej samej sieci, kliknij przycisk kamery [Nowa], a centrum nadzoru 
wizyjnego automatycznie znajdzie kamerę w sieci.

3. Rozpocznij monitorowanie lub odtwarzanie wideo
Centrum nadzoru wizyjnego zapewnia wiele sposobów monitorowania 
lub odtwarzania nagrań. Aby prowadzić nadzór, możesz kliknąć materiał 
wizyjny i przycisk odtwarzania albo użyć Vmobile, aplikacji mobilnych lub 
funkcji lokalnego wyświetlania QvPC.

Ustawienie automatycznego zastąpienia
Centrum nadzoru wizyjnego zawiera ustawienia domyślne progu 
wykorzystania przestrzeni dla dwóch kamer i nie zezwoli na pozostawienie 
mniej niż 5% wolnego miejsca do zapisu wideo ani na przekroczenie 
wartości 1 TB. Jeśl i potrzebna będzie przestrzeń dyskowa do 
magazynowania wideo z nadzoru wizyjnego większa niż 1 TB, można 
dostosować jej rozmiar.

 Zalecamy używanie dysków twardych przeznaczonych specjalnie do 
sieciowych rejestratorów wideo/do nadzoru. Lista kompatybilnych urządzeń 
znajduje się w witrynie www.qnap.com.

 Modele NAS z wyjściem HDMI i ponad 4 GB pamięci RAM mogą obsługiwać 
centrum nadzoru wizyjnego QvPC (wyświetlanie lokalne). Dla lepszego 
widoku można wyświetlać obraz bezpośrednio na dużym ekranie przy użyciu 
złącza HDMI.
 Aby można było wyświetlać obraz na komputerach PC lub Mac, musi 
być zainstalowane na nich oprogramowanie klienckie. Kliknij przycisk 
monitorowania lub odtwarzania, aby włączyć kreator instalacji. Do 
jednoczesnego logowania się do różnych centrów nadzoru wizyjnego  
w celu wyświetlania wielu kadrów można użyć jednego programu klienckiego 
przeznaczonego na komputer.

 Oprócz kamer IP QNAP zapewnia również inne opcje. Aplikacja QUSBCam 
w App Center umożliwia korzystanie ze standardowych kamer USB. 
Następnie przy użyciu tej samej operacji co w przypadku kamery IP można 
użyć centrum nadzoru wizyjnego do rejestrowania i odtwarzania wideo.

Ustawienia magazynowania można zmienić w dowolnym czasie.

Po dodaniu 
system będzie 

mógł rozpocząć 
nagrywanie.

Dostępne miejsce: należy zarezerwować 
co najmniej 5% przestrzeni dyskowej

Górne i dolne limity pamięci masowej do precyzyjnej kontroli administracyjnej

Miejsce na nagrania: 
nie należy przekraczać 1 TB
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Ogólna redukcja efektu rybiego oka 
(„fisheye”) QNAP (Qdewarp)
Do monitorowania dużych obszarów idealnie nadają się obiektywy 
typu „fisheye” („rybie oko”). Jeśli zostanie zastosowana technologia 
poprawiania obrazu, użytkownicy uzyskają materiał wizyjny bez 
zniekształceń i będą lepiej widzieć szczegóły. Aplikacja Qdewarp jest 
zgodna ze wszystkimi obsługiwanymi kamerami typu „fisheye”. Możesz 
w dowolnym czasie wybrać typ kamery do wyświetlenia w poprawionym 
układzie wideo i przenieść poprawiony obszar. Qdewarp obsługuje 
monitorowanie w czasie rzeczywistym i odtwarzanie nagrań oraz pozwala 
upewnić się, że nie ma martwych pól.

Rejestrowane obszary
W porównaniu z tradycyjnymi, analogowymi kamerami do monitorowania, 
wysokiej rozdzielczości kamery IP obejmują znacznie większy obszar. 
Pilot zdalnego sterowania QNAP umożliwia szybkie konfigurowanie 
rejestrowanych obszarów. Z pełnego obrazu możesz wybrać obszar 
podzielony na 5 lub 7 części, aby go przybliżyć i móc dostrzec więcej 
szczegółów oraz monitorować obszar zainteresowania bez konieczności 
uzyskania dodatkowych licencji na kamery.

Przewijanie do przodu, do tyłu, regulowanie 

szybkości i odtwarzanie klatka po klatce
Przeciągaj przycisk odtwarzania w prawo, w lewo, do przodu lub do 
tyłu, aby szybko i łatwo znajdować żądane ramki z wybraną przez siebie 
szybkością. Gdy znajdziesz fragment w pobliżu zdarzenia, możesz 
zmienić widok ramki, aby sprawdzić szczegóły.

Kamery wirtualne
Używając kamer o wysokiej rozdzielczości w celu objęcia nadzorem 
dużego obszaru, możesz wykorzystać kamery wirtualne, aby zaznaczyć 
obszary, które mają być stale dozorowane. Kamery wirtualne nie 
wymagają autoryzacji. Mogą być częścią wersji niestandardowych  
i działać w połączeniu ze zwykłą kamerą.

Sterowanie PTZ
Sterowanie kamerą sieciową polega na przesuwaniu jej obiektywu do 
góry, do dołu, przybliżaniu i oddalaniu widoku za pomocą funkcji PTZ 
(panoramowania / wychylania / przybliżania) w Surveillance Station. 
Oprócz tego można włączyć funkcję przechodzenia po kliknięciu, aby 
wybrać lokalizację do ustawienia i dostosować pod kątem zdalnego 
monitorowania.

 Aby wyświetlić układ natychmiast po dostosowaniu, kliknij opcję [Odśwież].

 Centrum nadzoru wizyjnego 5.1 zawiera narzędzie cyfrowego znaku 
wodnego, który pokazuje datę i godzinę nagrania, nazwę kamery i model 
serwera QNAP NAS, co pozwala na zidentyfikowanie autentyczności 
wyjściowego wideo lub migawki.

Elastyczne tryby monitorowania
Zróżnicowane układy odtwarzania  

i monitorowania do wyboru
Ustawienia domyślne QNAP zapewniają bogaty zestaw trybów, w tym 
tryby wyświetlania 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 25, 36, 49, 64 
kanałów. Jeśli te standardowe tryby nie spełniają Twoich wymagań 
dotyczących monitorowania, możesz je dostosować przy użyciu funkcji 
zarządzania układem.

Natychmiastowe alerty o zdarzeniach
Ustawianie alertów i powiadomień

Gdy kamery wykryją ruch lub zostaną zainicjowane alerty, Surveillance 
Station automatycznie wyśle powiadomienia na maksymalnie 5 adresów 
e-mail.

Pokazywanie stanu w miejscu instalacji kamery na mapie

Po przekazaniu obrazów z monitorowanego obszaru do Surveillance 
Station przeciągnij i upuść ikonę kamery w miejscu instalacji. W razie 
alarmu ikona kamery zacznie migać ostrzegawczo. Kliknij ikonę, aby 
wyświetlać obrazy w czasie rzeczywistym, albo podejmij niezbędne 
działania.
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Doskonała integracja sprzętu i oprogramowania

Profesjonalne oprogramowanie do nadzoru przy użyciu NVR + zaawansowana platforma NAS

Niezależnie sterowane środowisko monitorowania

QVR Pro Beta
QVR Pro to rozwiązanie do nadzoru wizyjnego, które integruje istniejące urządzenia QVR w systemie QTS. Umożliwia wyodrębnienie osobnych miejsc 
do zapisu wideo i środowisk operacyjnych z zastosowaniem osobnej maszyny, a także rozszerzanie pamięci masowej QTS na potrzeby zapisu materiału 
wizyjnego.

Niezależne środowisko operacyjne
QVR Pro z wyprzedzeniem rezerwuje miejsce do magazynowania, więc jeśli działa na tym samym serwerze NAS lub w tej samej puli magazynu co QTS, nadal 
może zapisywać pliki w niezależnej przestrzeni wideo przy jednoczesnym zarządzaniu pamięcią masową przez QTS.

QVR Pro

Wolumin Wolumin 1

Przestrzeń do rejestracji (3 TB) 

Nadzór

Nadzór

Nadzór

Zdjęcia Muzyka

Wideo

Dziennik Wideo Muzyka Zdjęcia

Zdjęcia

Muzyka Dziennik PDFPDF

Muzyka Dziennik PDFPDF

Dziennik Wideo Muzyka Zdjęcia

Surveillance Station QVR Pro
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Doskonała integracja sprzętu i oprogramowania

Profesjonalne oprogramowanie do nadzoru przy użyciu NVR + zaawansowana platforma NAS

Zbiorcze dodawanie / 
edytowanie kamer
W porównaniu z dodawaniem / edytowaniem kamer 
pojedynczo zbiorcze wykonywanie tych czynności 
znacznie skraca czas i obniża koszty pracy związane  
z konfiguracją i utrzymaniem systemu monitorowania.

Wyszukiwanie w sieci  
i dodawanie kamer
W związku z ograniczeniami wynikającymi z dostępnych 
protokołów funkcja automatycznego wyszukiwania 
kamer była w przeszłości dostępna tylko w lokalnej 
sieci NAS. Dzięki QVR Pro, jeśli sieci są połączone, 
wystarczy przejść do tej, w której ma być prowadzone 
wyszukiwanie.  QVR Pro będzie automatycznie 
wyszukiwać kamery w tej sieci. Znacznie skraca 
to czas dodawania nowej kamery i obniża koszty 
pracy związane z instalacją kamer od wyznaczonego 
dostawcy.

Elastyczna pamięć do 
magazynowania wideo 
Rozszerzanie w dowolnym czasie 

bez obaw o dostępną pojemność
Przestrzeń do magazynowania wideo w QVR Pro może 
obejmować wiele woluminów dysków. Nawet jeśli sieciowa 
pamięć masowa jest pełna, możesz rozszerzyć dostępne 
miejsce przy użyciu grup SAS JBOD, USB JBOD, 
Thunderbolt™ JBOD, VJBOD i z zastosowaniem innych 
środków oraz elastycznie konfigurować ustawienia pamięci 
masowej, sprawiając, że długoterminowe rejestrowanie 
wideo będzie wygodniejsze i bardziej skalowalne.

Zapasowy wolumin dysku, 

niezakłócone rejestrowanie wideo
Miejsce do magazynowania nagrań może obejmować 
wiele woluminów dysków, aby można było nagrywać 
bez zakłóceń. Nawet jeśli jedno miejsce magazynowania 
nagrań ulegnie uszkodzeniu, nie wpłynie to na zapis całego 
wideo.

Wars twowa pam ięć  masowa , 

maksymalizacja wydajności sprzętu
QVR Pro może posłużyć do skonfigurowania różnych 
miejsc do magazynowania wideo odpowiednio do 
zastosowań. Nagrania 4K o wysokiej jakości można 
zapisywać na dyskach SSD, aby obrazy uzyskane 
na przyk ład podczas re jest rowania  zdarzeń lub 
monitorowanych obszarów (ROI) były wyraźne i wysokiej 
jakości, a wydajność sprzętu — optymalna.

Dojście sieciowe
QVR Pro może służyć do ochrony dysku przed zapisem, 
a także do rozdzielania przepływów danych QTS od 
zwykłych przepływów danych serwera NAS. Możesz 
przełączyć przepływy danych z nadzoru wizyjnego na 
serwerze NAS przy użyciu dwóch portów sieciowych, aby 
dodatkowo podnieść ogólną wydajność sprzętu.

USB

Ethernet

Thunderbolt TX-800p

TS-853A

US-800P

REXP-1620U-RP

SAS

Wolumin aktywny Wolumin zapasowy

SSD

HDD

rejestrowanie zdarzeń

rejestrowanie zdarzeń

3. port sieci LAN do obsługi ruchu 
zawiązanego z dostępem do 
danych na serwerze NAS

1. port sieci LAN do obsługi ruchu 
danych wideo rejestrowanych 
przez NVR

2. port sieci LAN do obsługi ruchu 
danych wideo odtwarzanych z NVR

10.8.104.xxx 10.11.53.xxx
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Jednoczesne rejestrowanie wideo  
o różnych rozdzielczościach
QVR Pro obsługuje jednoczesne rejestrowanie wielu strumieni 
wideo, co pozwala na równoczesne nagrywanie wideo  
w wysokiej i standardowej rozdzielczości na potrzeby różnych 
sytuacji. W związku z tym użytkownicy będą mogli wybierać 
wideo o różnej jakości do odtworzenia we własnej sieci, np.: 
w intranecie mogą być przesyłane obrazy wideo o wysokiej 
rozdzielczości, w sieciach zewnętrznych — średniej, a na 
urządzenia mobilne — niskiej jakości. Dzięki temu odtwarzanie 
jest płynniejsze, a wykorzystanie przepustowości optymalne. 
Dodatkowo, kiedy konieczne będzie odtworzenie wideo  
o innej rozdzielczości, serwer NAS nie będzie musiał wykonywać 
kodowania CPU, a jego działanie będzie ukierunkowane na 
rejestrowanie i poprawę stabilności wideo.

Rozszerzanie listy zgodnych urządzeń
Aby wdrażanie aktualizacji zgodnych z kamerami przebiegało 
szybko i we właściwym czasie, QVR Pro oddziela integrację 
kamery od aplikacji. W związku z tym, gdy dostępny jest nowy 
model kamery, nie trzeba aktualizować całego oprogramowania 
QVR Pro. Wystarczy zainstalować rozszerzenie do kamery.

niska

średnia

wysoka
KAM.

NAS
komputer

urządz. mobil.

internet
komputer

2016 / 06 nowość

2016 / 05 nowość

2016 / 06 nowość

 NEW Cameras100 NOWYCH kamer

Klient QVR Pro — nowa jakość obsługi 

Elastyczne tryby monitorowania
Klient QVR Pro umożliwia intuicyjne przeciąganie wielu kamer lub map 
elektronicznych na ekran i łatwe dostosowywanie wielkości i położenia 
układu. Niezwykle elastyczny układ, który można w dużym zakresie 
dostosowywać, sprawdza się w różnych scenariuszach monitorowania.

Jeden interfejs odtwarzania materiału 
wizyjnego
W tym samym interfejsie można wyświetlać obraz z wielu kamer  
w czasie rzeczywistym oraz odtwarzać nagrania bez konieczności 
ciągłego przełączania obu rodzajów materiału. Jeśli zauważysz 
jakąkolwiek podejrzaną aktywność, po prostu kliknij obraz, aby odtworzyć 
materiał z dowolnego punktu w czasie i znaleźć problem.

 Obsługa trzech rodzajów platform systemowych: Windows® / Mac® / HD Station.

Funkcja 
specjalna
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Nowy program QUSBCam 2 obsługuje protokoły Onvif i RTSP
Nowy program QUSBCam2 przekształca kamerę internetową USB w kamerę sieciową przy użyciu standardów Onvif i protokołu transmisji strumieniowej 
RTSP. W Surveillance Station można monitorować i wyświetlać obraz z kamery USB za pośrednictwem aplikacji QUSBCam2. Możesz szybko i bez trudu 
skonfigurować domowy system nadzoru wizyjnego, a następnie rejestrować oraz monitorować obraz i dźwięk z kamery USB.

Sterowanie PTZ i wstępnie ustawioną 
pozycją
Jeśli Twoja kamera internetowa obsługuje sterowanie PTZ, możesz 
łatwo zdalnie zmieniać kąt obiektywu przy użyciu urządzenia mobilnego 
i monitorować określone obszary przy użyciu konkretnej, wstępnie 
zdefiniowanej funkcji.

Natychmiastowe powiadamianie  
o zdarzeniach
W razie wystąpienia zdarzenia Vmobile może powiadomić użytkownika 
przy użyciu dźwięku, wibracji, powiadomienia „push”, aby mógł on 
błyskawicznie podjąć stosowne działania.

Zarządzanie profilami
Możliwość utworzenia wielu profili z różnymi zestawami rejestratorów 
sieciowych VioStor lub pamięci NAS firmy QNAP i kamer IP pozwala 
na efektywne przełączanie między różnymi widokami monitorowania  
z poziomu listy profili.

Tryb niskiej przepustowości łącza
Ten tryb służy do wyświetlania płynniejszych obrazów, jeśli sieć jest wolna 
lub ruch w niej jest duży. Ten tryb nie wpływa na jakość rejestrowania.

Obsługa pakietu CodexPack obniżająca obciążenie procesora
Dzięki transkodowaniu sprzętowemu QUSBCam2 może efektywnie zmniejszyć zależność od procesora, aby serwer NAS dysponował większą ilością zasobów 
podczas wykonywania innych operacji. W związku z obsługą kodowania sprzętowego QUSBCam2 może zarządzać aż 4 kamerami USB, co rozszerza ich 
zakres zastosowań.

QUSBCam2 — poręczne narzędzie do nadzoru

Vmobile — profesjonalne monitorowanie działań

 Zgodne kamery USB do QUSBCam2 znajdują się na liście kompatybilnych urządzeń opracowanej przez firmę QNAP.

 Obsługa: urządzenia z systemami iOS® i Android™.

Funkcja 
specjalna
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Qfile — łatwe zarządzanie plikami  
i uzyskiwanie do nich dostępu
Możesz zdalnie zarządzać plikami na serwerze QNAP NAS, przekazywać 
i pobierać je, używać strumieniowej transmisji wideo / muzyki, łatwo 
udostępniać i automatycznie synchronizować pliki z wielu urządzeń 
mobilnych.

Qmanager — zdalne monitorowanie  
i zarządzanie
Możesz zdalne wysyłać zapytania do dzienników systemowych  
i dzienników połączeń z urządzenia mobilnego oraz zdalnie zarządzać 
serwerem QNAP NAS (np. aby zamknąć, ponownie uruchomić, 
zlokalizować serwer QNAP NAS itd.). Qmanager 2.0 obsługuje też 
bezpieczne usuwanie urządzeń zewnętrznych, dzięki czemu zarządzanie 
serwerem QNAP NAS jest łatwiejsze.

Wygoda obsługi niezależnie od miejsca

Narzędzia i aplikacje mobilne
Firma QNAP wprowadziła na rynek wiele różnorodnych aplikacji mobilnych 
i odpowiadających im programów do systemu QTS, ułatwiając pracę  
z urządzeniami mobilnymi i korzystanie z mądrych sposobów na życie.

Qvideo — mobilne kino
Qvideo to bezpłatne narzędzie do mobilnego zarządzania wideo, 
zaprojektowane pod kątem Video Station. Umożliwia odtwarzanie wideo 
na serwerze QNAP NAS w dowolnym czasie i miejscu albo udostępnianie 
ulubionych filmów rodzinie i znajomym. Jeśli znasz już Video Station, nie 
musisz uczyć się niczego nowego. Aby oglądać wideo, po prostu otwórz 
Qvideo.

Qmusic — mobilna biblioteka muzyki
Teraz możesz strumieniowo przesyłać muzykę zapisaną na serwerze 
QNAP NAS, aby stworzyć mobilną bibliotekę muzyki, którą można zabrać 
ze sobą wszędzie.
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Qget — zdalne zarządzanie zadaniami 
pobierania
Przy użyciu aplikacji Qget można łatwo wyświetlać stan wszystkich zadań 
pobierania i nim zarządzać. Obejmuje to rozpoczynanie, wstrzymywanie 
i usuwanie zdań pobierania. Po zakończeniu pobierania aplikacja Qget 
wysyła powiadomienie, więc zawsze masz informacje o bieżących 
stanach wszystkich tych operacji.

Mobilna galeria zdjęć Qphoto
Nadal martwisz się, że masz za mało dostępnego miejsca w urządzeniu 
mobilnym? Masz zdjęcia wykonane profesjonalnym aparatem, ale nie 
możesz ich udostępnić znajomym, ponieważ pliki są zbyt duże i można 
je co najwyżej zapisać na komputerze? Teraz wystarczy że zapiszesz 
zdjęcia na serwerze NAS, aby później łatwo wyświetlać je (nawet  
w formacie RAW) w urządzeniu mobilnym i szybko udostępniać 
znajomym. Nigdy więcej nie będziesz martwić się o rozmiar zdjęć i zbyt 
małą ilość miejsca do magazynowania.

Vmobile — profesjonalne monitorowanie 
działań
Vmobile może pomóc w nawiązywaniu połączeń z systemem nadzoru 
wizyjnego niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki tej aplikacji możesz 
natychmiast wyświetlać ekran z kamery monitorującej i błyskawicznie 
otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach i warunkach.

Przenośne notatki w Qnotes
Qnotes to sprawnie działający i zapewniający prywatność notatnik. To 
jedyna aplikacja notatnika do systemów Android™, która obsługuje 
chmury prywatne. Qnotes może synchronizować dane z innymi 
urządzeniami za pośrednictwem serwera QNAP NAS albo działać 
niezależnie. W trybie autonomicznym Qnotes działa bez jakiegokolwiek 
serwera NAS czy połączenia sieciowego.

Klient Qsync
Po prostu nawiąż połączenie i wybierz pliki do przejrzenia na serwerze 
NAS. Pliki na serwerze NAS można też łatwo przenosić, kopiować, 
usuwać, można też zmieniać ich nazwy bez używania komputera.

OceanKTV Client
Połącz swoje urządzenie z tą samą siecią, w której znajduje się serwer 
NAS, i pobierz aplikację OceanKTV Client. Następnie zaloguj się  
w OceanKTV i zacznij śpiewać.

Zastrzeżony pilot zdalnego sterowania 
Qremote
Qremote to pilot zdalnego sterowania zaprojektowany pod kątem  
HD Station. Tak długo, jak telefon komórkowy jest sparowany z serwerem 
NAS, możesz go obsługiwać bez podłączania klawiatury czy myszy.

Vcam 1.0
Aplikacja Vcam umożliwia używanie kamery we własnym urządzeniu 
do rejestrowania otoczenia serwera QNAP NAS, dzięki czemu nie 
trzeba wydawać dodatkowych kwot na zakup profesjonalnej kamery 
internetowej.

QmailClient
Usługi poczty e-mail są dostępne również w urządzeniach z systemami 
iOS® i Android™. System automatycznie przesyła nowe wiadomości 
w trybie „push” do urządzenia, zapewniając najnowsze informacje. 
Przy użyciu klienta QmailClient możesz także zapisywać najnowsze 
przychodzące wiadomości e-mail w urządzeniu mobilnym i czytać je 
offline.

Qcontactz
Przy użyciu aplikacji mobilnej Qcontactz można błyskawicznie importować 
kontakty z telefonu komórkowego do serwera QNAP NAS. Oprócz tego 
można skonfigurować automatyczną synchronizację z serwerem NAS 
zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Węcej  
wkrótce

Węcej  
wkrótce
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Poprawa produktywności

Aplikacje narzędziowe
QNAP dostarcza różne aplikacje narzędziowe, które umożliwiają szybkie 
nawiązywanie połączeń z serwerem QNAP NAS, usprawnienie operacji, 
ułatwiają wykonywanie zadań, takich jak instalacja systemu, tworzenie kopii 
zapasowych, synchronizacja, pobieranie plików itd.

Qfinder Pro

myQNAPcloud Connect

Qfinder Pro umożliwia szybkie wyszukiwanie, instalowanie serwera QNAP NAS i nawiązywanie połączeń w danej sieci. Obsługuje wszystkie platformy, więc nie 
trzeba martwić się o sposób połączenia po instalacji serwera NAS. Wszystko, co trzeba zrobić, to pobrać i zainstalować aplikację. Qfinder Pro automatycznie 
wyszuka serwer QNAP NAS w sieci LAN, a użytkownik musi tylko dwukrotnie kliknąć serwer NAS, aby nawiązać połączenie z systemem QTS.

myQNAPcloud Connect to oprogramowanie VPN zaprojektowane dla 
użytkowników systemu Windows. Obsługuje wszystkie połączenia VPN  
(w tym L2TP / IPsec, PPTP i OpenVPN) na serwerze NAS. Użytkownicy 
mogą ustanowić połączenie VPN z serwerem NAS i łączyć się z innym 
serwerem QNAP NAS w sieci LAN, aby umożliwić korzystanie z każdej 
usługi i łatwo zarządzać plikami poprzez przeciąganie i upuszczanie.

  Obsługa: Windows, Mac, Linux, Chromebook i Chrome.

  Obsługa: systemy operacyjne Windows i Mac.

Łatwy dostęp za pośrednictwem 

Storage Plug & Connect
Wersja programu Qfinder Pro przeznaczona do systemu Windows 
zapewnia wygodny dostęp do dysków sieciowych podłączonych 
do serwera QNAP NAS lub do dysków wirtualnych. Aplikacji Qfinder 
Pro można użyć do utworzenia folderu udostępnionego na serwerze 
NAS i połączenia go z dyskiem sieciowym. Można z niego korzystać 
jak z dodatkowego miejsca do magazynowania, tak jak w przypadku 
dysku lokalnego.

Przekazywanie wideo przy użyciu 

Qfinder Pro
Qfinder Pro nie tylko pomaga w szybkim znalezieniu serwera 
QNAP NAS w sieci LAN i nawiązaniu połączenia z dyskami 
sieciowymi. Może też automatycznie generować miniatury podczas 
przekazywania wideo, oszczędzając zasoby systemowe serwera 
NAS.

1

2

6

4

Przekazywanie multimediów

Wybór folderów lub plików do przekazania

Włączenie automatycznego transkodowania wideo

Wyświetlanie bieżącego postępu przekazywania

Rozpoczęcie przekazywania

Tworzenie miniatur zdjęć
3

5
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Qsync 

NetBak Replicator 

Rozwiązania do wirtualizacji Q'center

Qsync obsługuje systemy Windows i Mac oraz umożliwia synchronizację między wieloma komputerami. Aby łatwo synchronizować pliki między urządzeniami, 
takimi jak komputery i telefony komórkowe, możesz przeciągać pliki do folderu Qsync. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Qsync Central Station 2.0.

Bezpłatna aplikacja QNAP NetBak Replicator umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych plików, zdjęć, muzyki, filmów, czcionek i wiadomości e-mail  
z komputerów z systemem Windows i zapisywanie ich na serwerze QNAP NAS. W prosty sposób można tworzyć kopie zapasowe w czasie rzeczywistym, 
zaplanowane i automatyczne. Wystarczy kilka kliknięć. NetBak Replicator obsługuje też protokoły FTP i WebDAV na potrzeby tworzenia kopii zapasowych na 
serwerach zdalnych.

Q'center to zaawansowane narzędzie do zarządzania wieloma serwerami QNAP NAS. Można go używać jako aplikacji wirtualnej wbudowanej w środowisko 
wirtualne (takie jak Microsoft® Hyper-V® lub VMware® ESXi™), co rozszerza zakres zastosowań Q'center, m.in. na duże środowiska sieciowej pamięci 
masowej.

  Obsługa: systemy operacyjne Windows i Mac.

  Obsługa: tylko system Windows.

  Obsługa: tylko system Windows.
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Agent migawek QNAP

Wtyczka vSphere Client

Qsnap

Dostawca QNAP SMI-S

Po skonfigurowaniu jednostki LUN iSCSI na serwerze Windows Server lub w VMware vCenter Agenta migawek QNAP można użyć do wykonania na serwerze 
NAS migawki jednostki LUN iSCSI spójnej z aplikacjami.

QNAP NAS obsługuje wtyczkę vSphere Client i umożliwia administratorom bezpośrednie zarządzanie pulami magazynów VMware (magazyny danych) na 
serwerze QNAP NAS z poziomu konsoli vSphereClient. W dużych środowiskach wirtualizacji serwerów zarządzanie hostem wirtualnym może być bardziej 
scentralizowane niż do tej pory. Administratorzy mogą łatwo sterować serwerem QNAP NAS i klastrami pamięci masowej, a także szybko tworzyć klastry pul 
magazynów na wielu hostach wirtualnych ESXi. Wystarczy do tego tylko kilka kliknięć.

Qsnap pomaga w szybkim tworzeniu zrzutów ekranów komputera i łatwym ich edytowaniu, archiwizowaniu i udostępnianiu. Doskonale sprawdza się jako 
narzędzie do szybkiego sporządzania notatek oraz poprawiania komunikacji w domu i w biurze.
Klawisze dostępu funkcji zrzutu ekranu: umożliwiają tworzenie zrzutów ekranu bez użycia myszy.  
Szybkie edytowanie: edytowanie, oznaczanie, dodawanie adnotacji lub usuwanie zbędnych elementów z wielu obrazów.
Błyskawiczne udostępnianie: przeciągnij zrzut ekranu do programu do komunikacji lub dodaj do wiadomości e-mail jako załącznik i od razu udostępnij.

Dostawca QNAP SMI-S umożliwia administratorom bezpośrednie zarządzanie serwerem QNAP NAS przy użyciu oprogramowania Microsoft System Center 
Virtual Machine Manager 2012 (SCVMM).

  Obsługa: tylko system Windows. Modele z serii TS-x51 nie obsługują wtyczki vSphere Client.

  Obsługa: tylko system Windows.

ESXi ESXi

vSphere Client

ESXi



Strefa chłodzenia procesora Strefa chłodzenia dysków

QuickAccess Port — najlepszy pomocnik fotografa
 

Użytkownicy domowi i z małych biur często używają pamięci masowej podłączanej bezpośrednio przez USB, ponieważ sądzą, 
że konfiguracja i obsługa serwera NAS są trudne. QNAP z przyjemnością wprowadza QuickAccess Port serwera NAS, który 
umożliwia użytkownikom niemal natychmiastowe przesyłanie plików przez złącze USB. W związku z tym serwer NAS staje 
się łatwą w obsłudze, szybką i bardzo pojemną pamięcią masową.

Wielostrefowe ustawienia wentylatora 
inteligentnego Ostrzeżenia głosowe

Kiedy system NAS zacznie wydawać sygnały dźwiękowe, nie musisz szukać 
instrukcji obsługi. Serwer QNAP NAS obsługuje ostrzeżenia głosowe*, które 
przekazują ważne powiadomienia. Dzięki temu natychmiast dowiesz się, co 
dzieje się z systemem, bez korzystania z instrukcji!

komputer
NAS

USB 3.0

Wyjątkowe funkcje

(Obecnie ostrzeżenia głosowe są dostępne tylko w językach angielskim i chińskim).

Te funkcje są obsługiwane przez wybrane modele.

Serwer QNAP NAS jest wyposażony w wielostrefowy wentylator inteligentny*, 
który umożliwia użytkownikom niezależne i dynamiczne dostosowywanie 
szybkości poszczególnych wentylatorów w celu odpowiedniego chłodzenia 
dysków twardych i procesorów. Każdy wentylator może działać z optymalną 
szybkością i efektywnie zmniejszać poziom hałasu i zużycie energii. 
W systemie QTS jest dostępna funkcja wentylatora inteligentnego, 
która umożliwia zdefiniowanie wartości progowych, tak aby oprogramowanie 
mogło dostosowywać szybkości wentylatorów automatycznie i dynamicznie. 
Zaawansowana analiza temperatury w systemie QTS umożliwia dostosowanie 
ustawień wentylatorów do środowiska, co pozwala na zmniejszenie hałasu 
i użycia energii, a także zwiększenie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI).

Doskonała integracja 
sprzętu i oprogramowania



Seria TVS-x73 Serwer NAS gotowy do obsługi 10GbE 
z czterordzeniowym procesorem APU 
AMD RX-421BD 2,1 GHz (do 3,4 GHz)

Turbo vNAS

DDR4
8GB / 16GB /64GB

HDMI
4K2K

Wbudowany głośnikx 2 Gniazdo 
mikrofonowe 3,5 mm

Pilot z przyciskami QButton
Pilot jest wyposażony w przyciski skrótów w czterech 
kolorach, które umożliwiają definiowanie skrótów do 
działań i zdarzeń. Jest zgodny z różnymi urządzeniami 
i programami, co ułatwia sterowanie i obsługę.

Daje możliwość bezpośredniego podłączenia do komputera Mac lub 
z systemem Windows przy użyciu kabla USB na potrzeby instalacji i 
dostępu do danych. Nie trzeba nawiązywać połączenia sieciowego ani 
konfigurować skomplikowanych ustawień.

 USB QuickAccess

TVS-473 TVS-673 TVS-873

2 x SATA 6Gb/s Opcjonalnie 10GbE

10GbE
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