Nowe funkcje QTS 4.2
Przedstawiamy przebudowany QTS 4.2
System operacyjny QNAP Turbo NAS "QTS" został przebudowany i ponownie zaprojektowany, aby zapewnić
użytkownikom większą elastycznoś i kontrolę, której potrzebują. Po zapoznaniu się z opiniami ponad 10 000
użytkowników, przebudowaliśmy cały system operacyjny, aby uczynić go bardziej intuicyjnym. Dzięki usłudze
myQNAPcloud, połączenie z twoim serwerem QNAP jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki czemu sprawniej
wyślesz, pobierzesz, udostępnisz lub utworzysz kopię zapasową plików do i z każdego komputera, tabletu lub
smartfonu, gdziekolwiek i kiedykolwiek.

Elegancki, wydajny, piękny
− QTS 4.2
Inteligentny pulpit QTS jest specjalnie zaprojektowany, aby
wspierać i umożliwiać twój styl pracy. QTS jest zaprojektowany
tak , aby zwiększyć produktywność twojej pracy. QTS jest
zaprojektowany po prostu, aby sprostać twoim wymaganiom
związanym z przechowywaniem danych, zarządzaniem, kopiami
zapasowymi, multimediami i
monitoringiem. Aby ułatwić korzystanie z QTS, zatrudniliśmy
zespół światowej klasy projektantów, których zadaniem było
poprawienie interfejsu użytkownika w QTS.

Tak prezentuje się nowy QTS 4.2.

• Nowy wygląd
W obliczu wysokich wymagań nasz zespół światowej klasy
projektantów, usunął z interfejsu użytkownika wszystkie
niepotrzebne elementy, wszystko po to, aby zapewnić
wygodny, spójny i przyjemny dla użytkownika wygląd.
Przeprojektowany interfejs QTS jest elegancki, wydajny i
faktycznie wspiera produktywność użytkownika.

• Poprawiona użyteczność
Inteligencja i wielozadaniowość w QTS 4.2, pozwalają
użytkownikom na realną poprawę ich produktywności.
Zdalne monitorowanie, zadania w tle i funkcje
scentralizowanego zarządzania zapewniają najlepsze
wykorzystanie i optymalne działanie Turbo NAS.

• Najlepsza forma i funkcje
Zmieniono wszystkie elementy interfejsu QTS, włączając
w t o p r z y c i s k i , l i n k i o r a z i k o n y, p r z y z a c h o w a n i u
intuicyjnego korz ystania z systemu bez konieczności
ponownej nauki. Minimalistyczna filozofia przyjęta podczas
przeprojektowywania interfejsu QTS oraz zoptymalizowane
aplikacje subtelnie poprawiają QTS, sprawiając, że wszystko
wygląda schludniej i bardziej przemyślanie.

Przydatność, użyteczność i design QTS
Przydatność

Wygląd

B

Użyteczność

Scentralizowane przechowywanie i zarządzanie plikami
QTS 4.2 udostępnia scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi twoimi danymi, gdziekolwiek one są,
włączając zdalne serwery NAS lub usługi w chmurze. Dzięki naszej najnowszej aplikacji Qsirch, jeszcze łatwiej
odnajdziesz dane, których potrzebujesz!

Zarządzaj lokalnymi i zdalnymi plikami w chmurze
z jednego miejsca − File Station 4.2
Usprawnienia File Station 4.2 obejmują liczne funkcje zdalnego
zarządzania plikami. Funkcje te pozwalają użytkownikom na
bezpośrednie montowanie współdzielonych folderów ze zdalnych
serwerów NAS na lokalnych serwerach NAS używając protokołów
FTP, WebDAV lub CIFS/SMB. Dodatkowo, można podłączyć usługi
w chmurze (np. Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive,
Box, Amazon Cloud Drive oraz Yandex Disk) i zamontować każdy
z nich jako napęd sieciowy na lokalnym serwerze NAS. Nowe
udogodnienia pozwalają na cieszenie się z wygodnego dostępu
do publicznych i prywatnych usług w chmurze i elastycznego
zarządzania danymi.
Utwórz zdalne połączenie w sekundy

Przedstawiamy QNAP Qsirch v1.0
− Wyszukiwanie w całej domenie dla twojego Turbo NAS
Wygoda jest krytycznym czynnikiem przy oszczędzaniu zarówno czasu jak i pieniędzy, a QTS 4.2 od teraz jest wyposażony w Qsirch,
wbudowany silnik wyszukiwania dla całej domeny, zaprojektowany, aby pomóc ci szybko zlokalizować twoje pliki. Ta nowa aplikacja
wyposażona jest w silnik wyszukiwania w niemal czasie rzeczywistym i gdy zdecydujesz się wykorzystywać ultraszybkie urządzenia
QNAP jako serwer plików, to będziesz w stanie natychmiast zlokalizować pliki, których potrzebujesz.

• Olbrzymi zakres obsługiwanych typów plików
Qsirch indeksuje ponad sześć tysięcy różnych typów plików
poczynając od dokumentów Microsoft Office, poprzez szeroki
zakres formatów multimedialnych aż do skompresowanych
plików archiwów.

• Szybka i dogłębna analiza
Pr z y pomoc y t ylk o jednej liter y, inteligentny silnik
wyszukiwania Qsirch może udostępnić natychmiastowe
wyniki i automatycznie zarekomendować kolejne, aby jeszcze
bardziej przyspieszyć wyświetlanie wyników.

• Podgląd wyników
Qsirch podświetla słowa kluczowe odnalezione w dokumentach
i wyświetla zarówno sugestie, jak i podglądy miniatur
zapewniając ci szybkie odnalezienie tego, czego szukałeś.

•	Unikatowa technologia sekwencjonowania
i system rekomendacji
Unikalny algor ytm sekwencjonowania FT-IDF QNAP i
przewidujący system rekomendacji pozwala na sortowanie
plików szybciej i z większym stopniem dokładności.
*Aby używać Qsirch, zainstaluj aplikację Qsirch z QTS App Center.

* Obsługiwane modele: Każdy QNAP Turno NAS z architekturą x86
i przynajmniej 2GB RAM (zalecane 4GB)

Na wydajność wpływ będą miały sprzęt oraz dostępne
zasoby systemowe.
Oprogramowanie : QTS 4.1 lub nowsza wersja
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Nowe funkcje QTS 4.2
Zabezpiecz swoje dane z sześcioma mechanizmami
- Bezpieczeństwo danych
Rosnąca fala kradzieży danych, wycieków i szkodliwych działań oznacza, że twoje bezpieczeństwo jest zagrożone.
Nasze rozwiązania zbudowane są na podstawowym fundamencie "bezpieczeństwo przede wszystkim" co
sprawia, że skupiasz się na korzystaniu z danych, a nie na ich traceniu.
Ochrona przez
szyfrowanie
transmisji

Zdalna
replikacja
migawek

Bezpieczeństwo
konta i
powiadomienia
systemowe

1. Ochrona środowiska sieciowego
• Filtrowanie połączeń IP
Filtrowanie adresów IP przy pomocy białej lub czarnej listy,
która dopuszcza lub odrzuca dostęp z określonych adresów
IP lub całym podsieciom. Ta technika w sposób chirurgiczny
filtruje potencjalnie groźne elementy zapewniając, że
połączenia z twoim serwerem NAS są bezpieczne.

Dane

Lokalne
dane

Szyfrowanie
danych i ochrona
antywirusowa

Ochrona
środowiska
sieciowego

2.	Bezpieczeństwo konta oraz powiadomienia
systemowe
• Dwupoziomowa weryfikacja
Dwupoziomowa weryfikacja* dodaje dodatkową warstwę
ochrony poprzez wymóg logowania do serwera NAS przy
pomocy hasła i sześciocyfrowego jednorazowego hasła
(OTP) generowanego przez aplikację uwierzytelniającą.
*	Wymaga to zainstalowania jednej z następujących aplikacji na twoim urządzeniu
mobilnym: Google Authenticator (Android, iOS, BlackBerry) lub Authenticator
(Windows Phone).

• Powiadomienia typu Push

• Przypisywanie usług
Przypisywanie usług do wybranego interfejsu sieciowego
co znacznie zwiększa bezpieczeństwa systemu. Przykładem
może być przypisanie dostępu do krytycznych danych
firmy tylko na interfejsie numer 2 z wykorzystaniem tylko
protokołu VPN.
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Poza wiadomościami e-mail i SMS, możesz otrzymywać
powiadomienia wysyłane do twoich urządzeń mobilnych*.
W ten sposób jesteś powiadamiany o najnowsz ych
zdarzeniach, co umożliwia ci podjęcie natychmiastowych
działań, które zredukują ryzyko utraty danych.
*	Wymaga zainstalowania aplikacji mobilnej QNAP Qmanager na twoim urządzeniu
mobilnym. mobilnym.

3. Ochrona poprzez szyfrowanie transmisji
• Szyfrowanie ruchu sieciowego

• Klient VPN

Zaszyfruj transmisję swoich cennych danych ,gdy korzystasz
z usług takich, jak FTP, WebDAV lub HTTP.

• Serwer VPN
Wirtualna prywatna sieć ( VPN) zapewnia bezpieczne
połączenia przy dostępie do zasobów sieciowych i usług w
sieci publicznej. Czy jesteś użytkownikiem indywidualnym,
czy administratorem IT, możesz korzystać z wbudowanego
serwera VPN (L2TP/IPsec, PPTP lub OpenVPN) albo klienta
VPN (PPTP lub OpenVPN), co zapewni bezpieczeństwo i
anonimowość.

Komputery w domu

VPN może chronić twoje dane podczas pobierania. Ten
typ konfiguracji poz wala także na skonfigurowanie
zdalnego miejsca do tworzenia kopii zapasowych używając
bezpiecznej transmisji danych.

• Squid: bardzo popularny webowy serwer proxy
Webowe proxy udostępnia pamięć podręczną i kontroluje
połączenia dla usług internetowych, np HTTP, FTP. Squid
jest świetnym rozwiązaniem dla firm, które potrzebują
sz ybszego dostępu do stron inter netow ych oraz
lepszej kontroli nad pracownikami i tym do jakich stron
internetowych mają dostęp.
*	Aby używać Squid, zainstaluj aplikację Squid z
QTS App Center.

Tunel VPN

internetowe

Wewnętrzne
zasoby

Laptop w biurze w Warszawie

Internet
Internet

Urządzenia mobilne, np.
smartfony

Serwer VPN

4. Szyfrowanie danych i ochrona antywirusowa
•	Wewnętrzne szyfrowanie twardych dysków w
całym systemie
Szyfrowanie całego woluminu QTS
w absolutny sposób chroni dane
przechowywane na twoim serwerze
NAS. System zakomunikuje potrzebę
wprowadzenia klucza szyfrującego,
gdy montujesz zaszyfrowany wolumin
bez k lucza, dane są po prostu
niedostępne. Ochrona na poziomie
AES
root. Gwarancja bezpieczeństwa
danych, nawet w przypadku, gdy cały
serwer NAS lub pojedyncze dyski zostały skradzione.

• Szyfrowanie wybranych folderów
Poza pełnym szyfrowaniem woluminu, QTS oferuje
także szyfrowanie wybranych folderów - szyfrowanie
danych odbywa się przy pomocy klucza szyfrującego
tylko w określonym folderze, wszystko po to aby chronić
go przed dostępem
nieautoryzowanych
użytkowników. To podejście
jest przydatne, gdy nie
chcesz szyfrować całego
woluminu.

AES

• Ochrona antywirusowa
QTS integruje zestaw narzędzi antywirusowych ClamAV,
aby chronić przed najnowszymi wirusami, szkodliwym
oprogramowaniem, robak ami i końmi trojańsk imi.
Oprogramowanie ClamAV nieustannie za darmo aktualizuje
bazę danych wirusów, zapewniając bezpieczeństwo twoich
danych.
*	QTS obsługuje także oprogramowanie antywirusowe McAfee, które dostępne jest
w QTS App Center na 30-dniowej licencji próbnej.

5. Lokalna migawka
M igawk i całego woluminu/LUN w ser werach QNAP
wykorzystują technologię kopiuj-i-zapisz, aby zapewnić
spójność danych. W przypadku niespodziewanej awarii
systemu, możesz natychmiast przywrócić system do wersji
sprzed awarii z pełną spójnością aplikacji, włączając w to
otwarte pliki.

6. Zdalna replikacja migawki
Korzystając z funkcji replikacji migawki w Backup Station,
możesz tworzyć kopie zapasowe migawek na zdalnych
lokalizacjach.
*Zauważ, że funkcja migawek jest dostępna tylko na określonych modelach i wymaga
minimum 4 GB RAM w systemie.
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Usprawniony, gotowy do współpracy z chmurą,
rozrywka multimedialna i centrum kolekcjonowania
QTS udostępnia liczne funkcje i aplikacje, które pozwalają na kolekcjonowanie, tworzenie kopii zapasowych i
udostępnianie twoich ulubionych plików multimedialnych korzystając z przeglądarki internetowej. Dodatkowo,
QTS sprawia, że łatwiej niż kiedykolwiek można strumieniować media tj. po przez port HDMI lub do urządzeń,
które obsługują DLNA, AirPlay oraz Chromecast.

Twój idealny, osobisty dziennik fotograficzny
− Photo Station 5

Tryb zarządzania

Tryb galerii

• Tryby przeglądania galerii i zarządzania
Ca ł k i e m n ow y i n te r fe j s j e s t zo p t y m a l i zow a ny t a k ,
aby usprawnić przeglądanie zdjęć oraz zarządzanie
archiwizowaniem.

•	Twórz interesujące galerie i udostępniaj
swoje wspomnienia
Wybierz zdjęcia i utwórz albumy lub ustaw polityki i pozwól
Photo Station 5 na tworzenie inteligentnych albumów dla
ciebie; na przykład, po prostu ustaw zakres dat i utwórz
inteligentny album dla twojej ostatniej wycieczki.

•	Zamieniaj istniejące foldery w albumy
lub inteligentne albumy
Używaj File Station, aby szybko i łatwo konwertować istniejące
foldery ze zdjęciami w albumy lub inteligentne albumy dla
zdjęć, które już zorganizowałeś.

• Wtyczka: Aplikacja do wykrywania twarzy
Dzięki wykrywaniu twarzy może tagować osoby na zdjęciach.
W celu wygodnego przeglądania na innych urządzeniach
możesz konwertować zdjęcia do plików PDF.
* Aby używać wykrywania twarzy, zainstaluj aplikację Face Detection z QTS App Center.

•	Twórz i udostępniaj spersonalizowane
kolekcje zdjęć
Twór z spersonalizowane i temat yczne albumy, aby
udostępniać najlepsze zdjęcia przyjaciołom i rodzinie,
używając całkiem nowego Koszyka udostępniania lub wysyłaj
zdjęcia na platformy społecznościowe (np. Flickr, Picasa, Weibo
lub YouTube).
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Ciesz się nagraniami wideo z poprawionym wsparciem
dla napisów − Video Station 4.2
Video Station to twoja osobista biblioteka wideo, która może
organizować i odtwarzać twoje wideo. Video Station umożliwia
wyszukiwania okładek i napisów online; umożliwia także

• Wyszukiwanie napisów online
Napisy do filmów mogą być przesłane z twojego komputera
lub wyszukane w internetowej bazie danych, pozwalając
oglądającym na oglądanie filmu w swoim języku lub w języku,
którego się uczą.

• Ręczny import napisów
Poprzez zaimportowanie napisów z komputera oszczędzasz
sobie kłopotu związanego ze zmianą nazwy pliku napisów i
miejsca przechowywania. Obsługiwane są napisy w formacie
.ssa oraz .ass. QTS bez problemu wyświetli napisy w wielu
językach uwalniają cię od troszczenia się o niekompatybilność
formatu oraz problemów związanych z wyświetlaniem
znaków specjalnych.

Poprawiona obsługa napisów

• Dostosuj style napisów
Wyświetlanie napisów może być dostosowane do
twoich potrzeb poprzez zmianę czcionki, rozmiaru,
koloru oraz czasu wyświetlania, co pozwala na
wyświetlanie napisów w sposób, dokładnie taki jaki
lubisz.

Symultaniczne strefowe strumieniowanie do wielu urządzeń
QT S 4 . 2 i n te gr u j e te r a z o b s ł u g ę s y m u l t a n i c z n e g o
strumieniowania do wielu urządzeń. Nowy interfejs sprawia,
że prościej jest kontrolować i zarządzać multimediami. QNAP
umożliwiastrumieniowanie multimediów na różne urządzeniach
w różnych miejscach w tym samym czasie używając urządzeń
kompatybilnych ze standardami AirPlay, DLNA, Chromecast, USB
DAC, HDMI oraz Bluetooth.

AirPlay®

DLNA®

Chromceast™

USB DAC

HDMI®

Bluetooth®

*Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji, zainstaluj Multimedia Extension Pack z QTS
App Center.
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Technologia migawek oraz całkowita ochrona danych
dla firm
Migawki woluminów i LUN-ów na serwerach QNAP korzysta z technologii kopiuj-i-zapisuj. Migawki działają na poziomie blokowym
co pozwala na szybkie przywrócenie plików do ich normalnego stanu po awarii i bardzo efektywnie redukuje rozmiary migawek.
Korzystając ze zdalnej repliki migawki w Backup Station, możesz utworzyć kopie zapasowe migawek na zdalnym serwerze NAS. Nie
tylko umożliwia to zwiększenie bezpieczeństwa danych, ale także znacząco obniża koszty związane z działaniem infrastruktury IT.
*Migawka jest dostępna tylko na określonych modelach NAS z wymaganymi przynajmniej 4 GB RAM w systemie.

Przestrzeń dyskowa

Migawka

Dysk 1
Dysk 2
Dysk 1

LUN
Migawka

Przestrzeń dyskowa

LUN

Snapshot
Agent

• Zalety migawek w serwerach QNAP
Ponieważ w serwerach QNAP migawki działają na poziomie
bloków to to kolejne kopie zapasowe przesyłają tylko
zmienione bloki, co w znaczący sposób zmniejsza rozmiar
migawki. Na jednym woluminie oraz LUN możemy stworzyć
do 256 migawek (lub 1024 migawek dla całego serwera),
migawki mogą się wykonywać zgodnie z ustalonym
harmonogramem, można je tworzyć co minutę, godzinę,
dzień, tydzień lub miesiąc. Takie podejście automatyzuje
wykonywania kopi bezpieczeństwa. . QNAP dostarcza także
rozwiązanie Snapshot Agent dla zapewnienia integralności
danych, które są używane przez system lub inne aplikacje.

• Lokalna migawka dla ochrony danych
Tradycyjne techniki tworzenia kopii zapasowych zazwyczaj
zapisują wszystkie skopiowane dane do jednego olbrzymiego
pliku. Nie tylko zabiera to znaczną przestrzeń dyskową,
ale także sprawia, że trudno jest odnaleźć i przywrócić
pojedyncze pliki. Technologia migawek w serwerach QNAP
umożliwia przywracanie pojedynczych plików danych, co
znacznie zwiększa elastyczność przywracania danych.
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• 	Zdalna replika migawki zwiększa
ochronę przed katastrofami
Zdalna replika migawki pozwala na utworzenie migawki
zarówno na twoim lokalnym Turbo NAS jak i w zdalnym
miejscu, na zdalnym Turbo NAS, aby zapewnić lepszą ochronę
danych.
*	P ule pamięci utworzone przed QTS 4.2 nie obsługują funkcji migawki, jeżeli
potrzebujesz korzystać z migawek to musisz utworzyć nowe pule pamięci

Rozwiązanie prywatnej chmury w połączeniu ze
scentralizowanym zarządzaniem oraz synchronizacją
współdzielonych folderów − Qsync Central Station 2.0
•	Synchronizacja plików między różnymi
platformami

•	Popraw efektywność zarządzania poprzez
monitorowanie ustawień sprzętu

Qsync Central Station 2.0 obsługuje synchronizację plików
między wieloma urządzeniami, umożliwiając wykorzystanie
smartfonu, tabletu, komputera lub strony internetowej do
przeglądania zsynchronizowanych plików. Gdy twój komputer
jest offline, możesz edytować pliki offline lub przeglądać pliki
w lokalnym folderze Qsync, a w momencie podłączenia do
sieci, dane będą automatycznie synchronizowane.

Administrator może utworzyć domyślne ustawienia w Qsync
Central Station 2.0, a także zastosować je do klientów Qsync,
co pomaga w zaoszczędzeniu czasu , który traciliśmy na
konfigurację pojedynczych klientów z osobna, ale także
pozwala administratorom na monitorowanie ustawień
użytkowników, co ułatwia zarządzanie oraz zwiększa kontrolę
nad danymi firmowymi.

•	Obsługa synchronizacji folderów
współdzielonych oraz bezproblemowe
udostępnianie plików
Poza prywatnymi folderami , możesz synchronizować także
foldery współdzielone utworzone na serwerze QNAP do
których ma dostęp więcej niż jedna osoba. W ten sposób
ułatwiasz pracę w grupach dla osób, które pracują na tych
samych plikach.

Platforma zarządzania wieloma serwerami NAS
− centralny system zarządzania Q’center
Q’center to wszechstronne narzędzie do zarządzania serwerami QNAP. Umożliwia monitorowanie status oraz informacji systemowych
wielu serwerów NAS w tym samym czasie.

•	Scentralizowana platforma do
zarządzania
Panel zarządzania udostępnia ci narzędzia do wygodnego
nadzorowania i monitorowania statusu systemu wszystkich
podłączonych serwerów NAS i pozwala na efektywne
przeglądanie logów systemowych wybranych serwerów NAS.
Panel zarządzania możesz dostosować tak, aby uzyskać szybki
podgląd określonych informacji systemowych lub statusów
oraz interesujących zdarzeń.

• Q’center dla VM
QNAP oferuje Q'center w wersji wirtualnej maszyny do
uruchamiania na VMware i Windows Hyper-V.

Q’center Server

• Zarządzaj serwerem NAS za firewallem
Technologia penetracji firewalla od QNAP umożliwia
Q'center na połączenie się z różnymi serwerami NAS w
różnych lokalizacjach geograficznych i podsieciach. Używając
agenta Q'center możesz szybko ustanowić połączenie
między serwerem NAS, a serwerem Q'center, tym samym
oszczędzając czas na skomplikowane ustawienia routera oraz
VPN.

Departament IT

Departament RD

Departament PM
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Hybrydowe wirtualizacja
Wszechstronne rozwiązania dla wirtualizacji,
VM czy kontenery? Możesz mieć oba!
W 2014 roku QNAP zaprezentował Virtualization Station, pierwszego, całkowicie niezależnego od dostawców
wirtualizacji, wbudowanego w NAS hiperwizora obsługującego chmurę obliczeniową oraz technologie
przechowywania. Po tej pomyślnej premierze, QNAP kontynuował ścieżkę innowacyjności i zaadaptował
technologię programowalnej sieci komputerowej (SDN). Zaadaptowanie SDN pozwoliło na fundamentalną
zmianę architektury sieci i poprawę wydajności sieci.
Virtualization Station 2.0 to dodanie Container Station obsługującej zarówno LXC (kontenery Linux) jaki i
kontenery Docker. Niezależnie od tego, jakiej wirtualizacji potrzebujesz, możesz być pewny, że QNAP zapewni
pełny zakres usług wirtualizacyjnych.

• Virtualization Station 2.0
−	W szechstronne rozwiązania do wirtualizacji systemu
operacyjnego

VM

− Bezpieczne, wyizolowane środowisko obliczeniowe
Aplikacja

NEW

Aplikacja

Aplikacja

®
plików
DockerSystem

System plików

Gościnny system
operacyjny

Container Station
LXC/Docker®

−	Obsługuje Windows®, Linux®,
UNIX® oraz Android™

System plików

Gościnny system
operacyjny

Gościnny system
operacyjny

LXCVirtualization Station
Goszczący system operacyjny

• Container
Station 1.0
VM

Sprzęt

−	Lekki system operacyjny oparty na Linuxie i aplikacja do
wirtualizacji Aplikacja
Aplikacja
Aplikacja
System plików

System plików

System plików

−	 Ł a t w e w d r o ż e n i e ,
Gościnny system
lekkość, migralność
i Gościnny system Gościnny system
NEW
operacyjny
operacyjny
efektywnośćoperacyjny
®

Docker

Virtualization Station

Container Station
LXC/Docker®

− Obsługuje kontenery LXC® i Docker®

Kontener
Aplikacja

Aplikacja

Aplikacja

System plików

System plików

System plików

Goszczący system operacyjny (host)

Goszczący system operacyjny
Sprzęt

LXC

Sprzęt

VM, LXC oraz Docker®, możesz potrzebować wszystkich
W wielu zastosowaniach maszyny wirtualne są idealnym
rozwiązaniem dla systemów z ustalonymi zasobami. Jednakże,
ostatnio LXC urósł w oczach administratorów, którzy wdrażali
niezwykle lekkie systemy operacyjne. W przeciwieństwie do
Docker, LXC cieszy cię coraz większym zainteresowaniem,
szczególnie dla szybko wdrażanych aplikacji na różnych
platformach, włączając w to chmurę, serwery i komputery. Z
rosnącym poziomem skomplikowania, dostosowanie twojej
strategii wirtualizacyjnej do potrzeb stało się jeszcze łatwiejsze.
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Maszyna
wirtualna

+

+

LXC

Virtualization Station

Docker®

=

Wszechstronne
rozwiązania
wirtualizacyjne

Container Station
Czas
konfiguracji

Zasoby
Wymogi

Maszyna wirtualna

Średnia

Średnia

LXC

-

-

Szybko

Niska

Docker®

-

-

Szybko

Niska

Platforma wirtualizacyjna
Wymóg

Windows®
OS

Windows®
aplikacja

Linux®
OS

-

Linux®
aplikacja

Wszechstronne rozwiązania do wirtualizacji systemu
operacyjnego − Virtualization Station 2.0
W oparciu o architekturę SDN, Virtualization Station 2.0 umożliwia
twoim wirtualnym maszynom oraz serwerowi NAS na współdzielenie
portów sieciowych i komunikowanie się ze sobą. Ten wewnętrzny,
bezproblemowy system ułatwia transfer danych i znacząco poprawia
wydajność sieci. Zaletą zastosowania architektury SDN dla sieci
oraz dla ruchu w sieci jest większa wydajność transmisji danych
oraz wymiana danych między VM lub między VM, a serwerem NAS.
Transmisja odbywa się poprzez bardzo szybkie wirtualne switche,
które nie są ograniczane przez wydajność fizycznych kart sieciowych,
co sprawia, że wydajność znacząco się zwiększa.
Usuwa potrzebę dedykowanych interfejsów
sieciowych dla wirtualnych maszyn

System
operacyjny
NAS QTS

Aplikacja

Aplikacja

Aplikacja

VM

VM

VM

Uruchomienie

Hiperwizor
Adapter sieci
wirtualnej

Adapter sieci
wirtualnej

Adapter sieci
wirtualnej

Wirtualny switch
(kontroler)

Warstwa
kontroli

sygnał
kontrolny

NAS
(wolumin)

Poziom
aplikacji

Open vSwitch

Zarządzanie sieciowe QTS
1Gbps
Karta

1Gbps
Karta

10Gbps
Karta

10Gbps
Karta

Warstwa
architektury

Lekki, oparty o system operacyjny Linux rozwiązanie do
wirtualizacji aplikacji − Container Station 1.0
Podczas, gdy prawie wszystkie aplikacje mobilne łączą się z platformami chmury obliczeniowej, wirtualizacja jest podstawą dla firm
chcących wejść w ekosystem chmury. W 2015 roku ponownie, QNAP jako pierwszy zaprezentował Container Station 1.0., stworzony
zgodnie z filozofią JeOS. Ta lekka technologia wirtualizacyjna może natychmiast stworzyć gotowe do użycia środowisko wirtualne
dedykowane dla deweloperów RD oraz administratorów IT.

• Dlaczego LXC?
LXC obsługuje wirtualizację systemów operacyjnych dla systemów opartych na
Linux, podczas gdy Docker jest idealny do wirtualizacji aplikacji. Jak pokazano
na ilustracji poniżej, większość produktów NAS na rynku może obsługiwać
tylko jednordzeniowe kontenery Docker a te jako takie nie są odpowiednie do
wdrażania usług opartych na Linuxie. Dlatego serwer NAS firmy QNAP, jako jedyny
dwurdzeniowy serwer NAS na rynku obsługuje zarówno LXC jak i Docker, co
sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do wirtualizacji.
Docker® and the Docker® logo are trademarks or registered trademarks of Docker®, Inc.
in the United States and/or other countries. Docker®, Inc. and other parties may also
have trademark rights in other terms used herein. Linux® is the registered trademark of
Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Po prostu Docker®
nie jest
wystarczający!!!

LXC

Docker®

Architektura

Obsługuje pełną wirtualizację systemu operacyjnego
Linux, włączając w to procedury uruchamiania, np init
oraz deamon

Pojedynczy obraz, współdzielony z kernelem hosta i
uruchamiany jako aplikacja

Cel

1. Uruchamiaj wiele aplikacji w pojedynczym systemie
operacyjnym Linux
2. Wymaga pełnego systemu operacyjnego Linux, np.
init, deamon
3. Wymaga aktualizacji Linux

1. Pojedynczy kontener, pojedyncza aplikacja
2. Szybkie wdrożenie i migracja między platformami
3. Niezależne kontenery w odpowiednich wersjach
systemu operacyjnego Linux

9

Sieciowy system przechowywania danych danych (NAS)
Seria SS-ECx79U-SAS-RP
Modele

SS-EC2479U-SAS-RP

Seria TS-ECx79U-SAS-RP

SS-EC1879U-SAS-RP

SS-EC1279U-SAS-RP

TS-EC1679U-SAS-RP

TS-EC1279U-SAS-RP

Procesor

Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v2 Quad-Core 3.4GHz

Pamięć

8GB DDR3 ECC (maks. 32GB)

8GB DDR3 ECC (maks. 32GB)

Napęd*

24 x 2.5"

18 x 2.5"

12 x 2.5"

16 x 3.5" / 2.5"

12 x 3.5" / 2.5"

Typ napędu

SAS/SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

SAS/SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

Porty LAN

4 x GbE (maks. 8 x GbE lub 4 x 10GbE + 4 x GbE)

4 x GbE (maks. 8 x GbE lub 4 x 10GbE + 4 x GbE)

2

2

1/2/4/0

1/2/4/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

1200

1200

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Maks. 8 x REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP

Maks. 8 x REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP

Gniazdo PCI-E
HDMI / USB 3.0 /
USB 2.0 / eSATA
Użytkownicy / Grupy /
Foldery współdzielone
Maks. konkurentnych
połączeń (CIFS)

Maks. kamer IP
Obudowa
rozszerzająca
Pamięć podręczna SSD

Transkodowanie
sprzętowe
Virtualizatio Station

TVS-x71U Series
Modele

TVS-871U-RP

Procesor

Intel® Core™ i7-4790S Quad-Core 3.2GHz / Core™ i5-4590S Quad-Core 3.0GHz
Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz / Pentium® G3250 Dual-Core 3.1GHz

Pamięć

Model i7 : 32GB DDR3/ Model i5: 16GB DDR3
Model i3 : 8GB DDR3 / Pentium® : 4GB DDR3 (maks. 32GB)

Intel® Core™ i5-4590S Quad-Core 3.0 GHz /
Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz /
Pentium® G3250 Dual-Core 3.1GHz
Model i5 : 8GB DDR3
Modele i3 i Pentium® : 4GB DDR3 (maks. 32GB)

Napęd*

12 x 3.5" / 2.5"

8 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

4 x GbE (maks. 8 x GbE lub 4 x 10 GbE + 4 x GbE)

4 x GbE (maks. 8 x GbE lub 4 x 10GbE + 4 x GbE)

2

2

1/4/4/0

1/4/4/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

1500

1500

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Typ napędu
Porty LAN
Gniazdo PCI-E
HDMI / USB 3.0 /
USB 2.0 / eSATA
Użytkownicy / Grupy /
Foldery współdzielone
Maks. konkurentnych
połączeń (CIFS)

Maks. kamer IP
Obudowa
rozszerzająca
Pamięć podręczna SSD

Transkodowanie
sprzętowe
Virtualizatio Station
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TVS-1271U-RP

Maks. 8 x REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP

Maks. 8 x REXP-1200U-RP / REXP-1600U-RP

Seria TS-ECx80U-RP
TS-EC2480U-RP

24 x 3.5" / 2.5"

TS-EC1680U-RP

Seria TVS-ECx80
TVS-EC1080+

TVS-EC1080

TVS-EC880

Intel® Xeon® E3 Quad-Core 3.4GHz

Intel® Xeon® E3
Quad-Core 3.4GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3
Quad-Core 3.4GHz /
Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz

Intel® Xeon® E3-1245 v3
Quad-Core 3.4GHz

4GB DDR3 ECC (maks. 32GB)

32GB DDR3

Modele E3 : 8GB / 16GB DDR3
Modele i3 : 8GB DDR3(maks. 32GB)

Modele E3 : 16GB / 8GB
DDR3 (maks. 32GB)

10 x 3.5" / 2.5"

10 x 3.5" / 2.5"

8 x 3.5" / 2.5"

16 x 3.5" / 2.5"

TS-EC1280U-RP

TS-EC880U-RP

12 x 3.5" / 2.5"

8 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

4 x GbE (maks. 8 x GbE lub 4 x 10GbE + 4 x GbE)

4 x GbE +
2 x 10GbE

4 x GbE
(maks. 6 x GbE lub 2 x 10GbE + 4 x GbE)

2

1

1

1

1/4/4/0

1/3/6/2

1/3/6/2

1/3/6/2

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

1500

1500

1500

1500

Domyślnie 8 / Maks. 80 (opcjonalnie)

Domyślnie 8 / Maks. 80 (opcjonalnie)

Maks. 8 x REXP-1600U-RP / REXP-1200U-RP

Maks. 4 x REXP-1000 Pro

TVS-x71 Series
TVS-871

TVS-671

TVS-471

Intel® Core™ i7-4790S Quad-Core 3.2GHz /
Core™ i5-4590S Quad-Core 3.0GHz
Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz / Pentium® G3250 Dual-Core 3.1GHz
Model i7 : 16GB DDR3 / Model i5 : 8GB DDR3
Modele i3 i Pentium® : 4GB DDR3 (maks. 16GB)

Intel® Core™ i5-4590S Quad-Core 3.0GHz /
Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz /
Pentium® G3250 Dual-Core 3.1GHz
Model i5 : 8GB DDR3
Modele i3 i Pentium : 4GB DDR3 (maks. 16GB)

8 x 3.5" / 2.5"

6 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

Intel® Core™ i3-4150 Dual-Core 3.5GHz
Pentium® G3250 Dual-Core 3.1GHz
4GB DDR3 (maks. 16GB)

4 x GbE (maks. 8 x GbEccc4 x 10GbE + 4 x GbE)
2

2

2

1/3/2/0

1/3/2/0

1/3/2/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

1500

1500

1500

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Domyślnie : 4 / Maks. : 72 (opcjonalnie)

Domyślnie 4 / Maks. 72 (opcjonalnie)

Maks. 4 x REXP-1000 Pro lub maks. 2 x UX-800P / 500P

Maks. 4 x REXP-1000 Pro lub maks. 2 x UX-800P / 500P Maks. 4 x REXP-1000 Pro lub maks. 2 x UX-800P / 500P

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia
* Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą
kompatybilności HDD.
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Sieciowy system przechowywania danych danych (NAS)
Serie TVS-x63
Modele

TVS-863+

Procesor

TVS-863

TS-563

TVS-663

TVS-463

TS-563

AMD G-Series
Quad-Core 2.0GHz

AMD G-Series Quad-Core 2.4GHz

Pamięć

16GB / 8GB (maks. 16GB)

Napęd*

8 x 3.5" / 2.5"

Typ napędu

8GB / 4GB (maks. 16GB)
8 x 3.5" / 2.5"

6 x 3.5" / 2.5"

Porty LAN
Gniazdo PCI-E

1 (preinstalowany 10GbE NIC)

HDMI / USB 3.0 /
USB 2.0 / eSATA
Użytkownicy / Grupy /
Foldery współdzielone
Maks. konkurentnych
połączeń (CIFS)

Maks. kamer IP
Obudowa
rozszerzająca

TS-1253U
TS-1253U-RP

TS-853U
TS-853U-RP

Intel® Celeron® Quad-Core 2.0GHz
(up to 2.42GHz)

8GB / 2GB (maks. 16GB)

4GB DDR3L (maks. 8GB)

4GB DDR3L (maks. 8GB)

5 x 3.5" / 2.5"

12 x 3.5" / 2.5"

8 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco
2 x GbE +
1 x 10GBASE-T 10GbE (maks. 4
x GbE lub 2 x 10GbE + 2 x GbE)

Serie TS-x53U

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

2 x GbE (maks. 4 x GbE lub 2 x 10GbE + 2 x GbE)

4 x GbE

4 x GbE

1

---

---

2/5/0/0

0/5/0/0

1/4/0/0

1/4/0/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

1050

800

800

800

1

Domyślnie 4 / Maks. 40 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 / Maks. 40 (opcjonalnie)

Maks. 2 x UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x UX-800U-RP / UX-1200U-RP

Pamięć podręczna SSD

Transkodowanie
sprzętowe

----

Virtualizatio Station

TS-453mini
Modele

Procesor
Pamięć
Napęd*
Typ napędu
Porty LAN
Gniazdo PCI-E
HDMI / USB 3.0 /
USB 2.0 / eSATA
Użytkownicy / Grupy /
Foldery współdzielone
Maks. konkurentnych
połączeń (CIFS)

Maks. kamer IP
Obudowa
rozszerzająca
Pamięć podręczna SSD

Transkodowanie
sprzętowe
Virtualizatio Station
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TS-453mini

Intel® Celeron®
Quad-Core 2.0GHz
(up to 2.42GHz)
8GB / 2GB DDR3L
(maks. 8GB)

4 x 3.5" / 2.5"

Serie TS-x51
TS-851

TS-651

TS-451

TS-251

Intel® Celeron® Dual-Core 2.41GHz (up to 2.58GHz)

4GB / 1GB DDR3L (maks. 8GB)
6 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

Intel® Celeron® Dual-Core 2.41GHz (up to 2.58GHz)

1GB DDR3L (maks. 8GB)

1GB DDR3L (maks. 8GB)

2 x 3.5"

4 x 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s,
wymienialne na gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s

SATA 6Gb/s i 3Gb/s,
wymienialne na gorąco

2 x GbE

2 x GbE

1 x GbE

2 x GbE

---

---

---

---

1/1/2/0

1/3/0/0

1/3/2/0

1/2/2/0

2 x 3.5" / 2.5"

TS-451S

SATA 6Gb/s i 3Gb/s,
wymienialne na gorąco

1/3/2/0

8 x 3.5" / 2.5"

TS-251C

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

800

600

600

600

Domyślnie 2 /
Maks. 40 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 32 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 32 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 32 (opcjonalnie)

Maks. 1 x
UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x
UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x
UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x
UX-800P / UX-500P

TS-451U

Serie TS-x53 Pro

TS-453U
TS-453U-RP

TS-451U

Intel® Celeron® Quad-Core
2.0GHz (up to 2.42GHz)

Intel® Celeron® Dual-Core
2.41 GHz (up to 2.58GHz)

4GB DDR3L (maks. 8GB)

1GB DDR3L (maks. 8GB)

4 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

TS-853 Pro

TS-653 Pro

TS-453 Pro

TS-253 Pro

Intel® Celeron® Quad-Core 2.0GHz
(up to 2.42GHz)

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

6 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

4GB DDR3L (maks. 8GB)
2 x 3.5" / 2.5"

2 x GbE

---

---

1/4/1/0

1/4/1/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

800
Domyślnie 2 / Maks. 40
(opcjonalnie)

8 x 2.5"

4 x 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na
gorąco

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

4 x GbE

TS-453S Pro

Intel® Celeron® Quad-Core 2.0GHz
(up to 2.42GHz)

8GB / 2GB DDR3L (maks. 8GB)
8 x 3.5" / 2.5"

TS-853S Pro

4 x GbE

2 x GbE

4 x GbE

---

2 x GbE

---

1/3/2/0

1/3/2/0

1/3/0/0

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

600

800

800

800

Domyślnie 2 / Maks. 32
(opcjonalnie)

Domyślnie 2 / Maks. 40 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 / Maks. 40 (opcjonalnie)

Maks. 1 x UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x UX-800P / UX-500P

Maks. 1 x UX-800U-RP / UX-1200U-RP

Silent NAS

TS-431U

HS-251

TS-431U

Intel® Celeron®
Dual-Core 2.41GHz
(up to 2.58GHz)

Freescale
Dual-Core 1.2GHz

Annapurna Labs AL-212
Dual-Core 1.4GHz

2GB

1GB

1GB

2 x 3.5" / 2.5"

4 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

1/2/2/0

Serie TS-x31+
TS-431+

TS-231+

4 x 3.5" / 2.5"

2 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na
gorąco

2 x GbE

2 x GbE

2 x GbE

---

---

---

1/ 2 / 2 / 0

0/4/1/0

4096 / 512 / 512

Serie TS-x31
TS-431

TS-231

4 x 3.5" / 2.5"

Serie TS-x12
TS-212P

TS-112P

Freescale
Dual-Core 1.2GHz

Marvell
1.6GHz

Marvell
1.6GHz

512MB

512MB

512MB

2 x 3.5"

1 x 3.5"

2 x 3.5" / 2.5"

TS-131

1 x 3.5" / 2.5"

SATA 6Gb/s i 3Gb/s, wymienialne na gorąco

1 x GbE

1 x GbE

---

---

---

0/3/0/0

0/3/0/1

0/2/1/0

0/2/1/1

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

4096 / 512 / 512

600

200

400

200

Domyślnie 2 /
Maks. 32 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 8
(opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 25 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 8 (opcjonalnie)

Domyślnie 2 /
Maks. 8 (opcjonalnie)

Maks. 1 x
UX-800P / UX-500P

----

----

----

----

----

----

----

2 x GbE

1 x GbE

SATA 6Gb/s i 3Gb/s

2048 / 256 / 256 2048 / 256 / 256
130

130

----

----

----

----

----

----

----

----

Wszystkie specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia
* Standardowy system wysyłany jest bez dysków twardych Odwiedź www.qnap.com, aby zapoznać się z listą
kompatybilności HDD.
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Przystępny cenowo, dostosowany do zadań biznesowych serwer
NAS z czterordzeniowym procesorem i siecią 10GbE

64bit x86

10GbE Łączność
SFP+

10GBASE-T

∙ Bezpieczne, scentralizowane przechowywanie
danych i kopii zapasowyche
Rozwiązanie projektowane z myślą o zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych. Kopia
zapasowa, udostępnianie plików oraz wirtualizacja, wszystko zbudowane na wydajnym,
przyspieszanym sprzętowo silniku szyfrowania, wydajność przekraczająca 300MB/s.

∙ Uruchamiaj wiele maszyn wirtualnych oraz wirtu
alnych urządzeń
Virtualization Station sprawia, że wdrażanie Paas, SaaS oraz VDI jest łatwiejsze niż

Container Station

Virtualization Station

∙ Skalowalna przestrzeń dyskowa
Bądź spokojny o to, że twoje potrzeby, co do przestrzeni dyskowej w przyszłości
będą zaspokojone. Wystarczy, że podłączysz dodatkowo do 21 dysków poprzez
obudowę rozszerzającą QNAP UX-800P.

∙ Elastyczne łącze 10GbE
Efektywna kosztowo, niezawodna, redundantna przestrzeń na dane z szybkim
łączem 10GbE, które gwarantuje wysoką przepustowość.

kiedykolwiek. Uruchamiaj wiele maszyn wirtualnych opartych na Windows/Linux/UNIX/Android i wdrażaj gotowe kontenery wirtualizacyjne dla twoich usług.

Systems, Inc.
TEL : +886-2-2641-2000 FAX : +886-2-2641-0555 E-mail: qnapsales@qnap.com
Address：3F, No.22, Zhongxing Rd., Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
QNAP może wprowadzać zmiany w specyfikacji i opisach produktów w każdej chwili bez uprzedniego powiadamiania.
Copyright © 2015 QNAP Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
QNAP® i inne nazwy produktów QNAP są znakami należącymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi QNAP Systems, Inc.
Inne produkty i nazwy firm wymienione tutaj są znakami firmowymi odpowiednich właścicieli.
Celeron jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
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