Průvodce řešeními
pro zálohování
Představení řešení zálohování v různých
uživatelských scénářích

PRŮVODCE
ŘEŠENÍMI
ZÁLOHOVÁNÍ

Strategie ochrany dat:
Pravidlo zálohování 3-2-1

Software pro zálohování
Synology NAS je zařízení úložiště dodávané mnoha různými funkcemi pro zálohování. Funkce si stáhnete a nainstalujete z Centra balíčků

Mějte alespoň 3 kopie dat.

Zálohy uchovávejte na 2 různých médiích.

Alespoň 1 kopii dat uchovávejte na jiném, vzdáleném místě.

v operační systému DSM (DiskStation Manager). Bez ohledu na to, jestli zařízení používáte ve firmě nebo pro osobní účely, umožňuje
vám snadno a rychle vytvořit chráněné a zabezpečené zálohovací prostředí. Tento průvodce řešeními vám představí všechny zálohovací

Neočekávaná ztráta dat z důvodu selhání pevných disků, přírodní katastrofy nebo útoků pomocí ransomwaru – to vše představuje

funkce poskytované produkty společnosti Synology. Další informace o jednotlivých funkcich se nachází na oficiálním webu Synology.

potenciální hrozbu pro vaše klíčová data. Strategie zálohování 3-2-1 vám pomůže ochránit rodinné fotografie, videa a firemní data a
minimalizovat tak riziko ztráty dat. V následující části se dozvíte více o osvědčených postupech zálohování.

Jaký je rozdíl mezi synchronizací a zálohováním?

Domácí a osobní použití (1–10 zařízení): Pouze záloha souborů

nebo
macOS

Windows

Synology
Drive (Úloha
zálohování)

Hyper
Backup
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Synology Cloud

Internet

Hyper Backup Vault

Domácí a malé kanceláře (11–50 zařízení): Zálohování souborů a kompletního systému
Zálohování

Synchronizace

･ Jednosměrné

･ Jednosměrná nebo obousměrná

･ Zálohovaná data se často komprimují a deduplikují, takže je lze

･ Struktura souborů na zdroji a cíli je stejná

･ Provádí se v určenou dobu
použít až po obnovení

･ Zachování nejnovější verze v reálném čase

nebo
Windows Server

Počítač se
systémem
Windows

Aktivní
Backup

Hyper
Backup

Internet
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Synology Cloud

Hyper Backup Vault

SMB a mezi kancelářemi (51–200 zařízení): Zálohování souborů a kompletního systému
Přehled – Řešení zálohování od společnosti Synology

Test upgradu na produkční server

Směr synchronizace dat
Spuštěno na platformě
Virtual Machine Manager

Směr zálohování dat

USB
Copy
Klient pro stolní počítače
v systémech Windows, macOS
nebo Ubuntu

Zálohování
složky

Office 365/G Suite

Synology Drive
ShareSync

VMware,
Hyper-V

Windows
Server

Klient pro stolní počítače v systémech
Windows, macOS nebo Ubuntu

Synology Drive
Server
Active Backup for
G Suite

Synology Drive
Server

Active Backup for
Office 365

Cloud Sync

Snapshot
Replication

Hyper Backup

Počítač
se systéme
Windows

Snapshot
Replication

Active
Backup

Podnik (200 a více zařízení): Soubory, LUN a kompletní zálohování
Plán nepřetržitého provozu firmy Okamžité obnovení ze systémů VMware, Hyper-V a Windows Server

Active Backup
for Business

Spuštěno na platformě
Virtual Machine Manager
Synology High Availability

Více než 20
poskytovatelů
veřejných cloudů
VMware,
Hyper-V

Windows
Server

Windows
Windows

Aktivní
Backup

Zařízení NAS jako cíl zálohování

Synology High Availability

1

Počítač/server Windows
Souborový server/VMware/
Hyper-V

macOS Time
Machine

Chytré
zálohování
fotografií

Disky USB/
eSATA

Synology
Cloud2

Hyper Backup Vault

VM Hypervisor

Cílový server

Synology High Availability

Synology High Availability

iSCSI/NFS
Snapshot Replication

Cílový server

Internet

Snapshot
Replication

Internet

Zařízení NAS jako úložiště VM
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Zálohování počítače/serveru
do zařízení NAS
Domácí počítače, firemní servery a virtuální počítače je možné
ochránit pomocí zařízení Synology NAS.

Synology Drive Client
(Úloha zálohování)

Active Backup for Business

Bez agenta

Na bázi agenta

Srovnávací tabulka

Snadná instalace a okamžitá ochrana vašich
cenných dat na počítači

Ochrana komplexních podnikových
infrastruktur IT se sníženými celkovými náklady

･ Zálohování v reálném čase až pro 32 verzí

･ Portál pro centralizovanou správu všech úloh zálohování

･ Přírůstkový režim zálohování snižuje nároky na kapacitu úložiště

z počítačů a serverů se systémem Windows a systémů VMware a

･ Technologie Intelliversioning uchovává nejdůležitější verze

Hyper-V

･ Možnost zálohovat všechna zařízení pomocí zařízení NAS bez

･ Je možné zálohovat více počítačů doma i v kanceláři zároveň
･ Kompatibilní se systémy Windows, macOS a Ubuntu

potřeby jakýchkoli licencí

･ Možnost spouštět bitové kopie virtuálních počítačů přímo

Souborový server

Zálohování bitové

VM Hypervisor

Server

㆒

kopie

㆒

Obnovení kopie
Obnovení souboru/
složky
Deduplikace na
úrovni bloku

Soubor

Mezi kopiemi

Mezi kopiemi

Mezi kopiemi

v aplikaci Synology VMM v rámci ověření zálohy, testy převzetí
služby při selhání apod.

Intelli-versioning
Konvenční zálohování: podle pořadí zápisu

Uchová verze, které obsahují nejvýznamnější změny
Uchované verze

Chytřejší zálohování, které uchovává důležité verze
Nakonfigurujte zásady zálohování a počet verzí, které chcete

Centralizovaná správa

uchovávat v zařízení NAS. Patentovaná technologie „Intelliversioning“

Správa více serverů/klientů pouze s jedním zařízením NAS

společnosti Synology umožňuje uchovávat nejdůležitější verze nebo
Integrace všech úloh zálohování z počítačů, serverů a virtuálních

jednoduše rotovat nejprve ty nejstarší verze.

počítačů. Intuitivní rozhraní umožňující snadno nakonfigurovat
a sledovat zálohovaní dat. K dispozici jsou rovněž funkce jako
upozornění a pravidelné sestavy.

Neúmyslně odstraněná data lze obnovit
z Průzkumníka verzí
V Průzkumníku verzí vyberte časový bod, pro který se
mají požadované verze obnovit a původní data se načtou
snadno a rychle
･ Obnovení předchozích dat pomocí pár kliknutí

･ Obnovení souborů do původního umístění z Průzkumníka verzí
･ Vyhledání předchozích verzí pomocí snadno použitelného
kalendáře

･ Vyhledání chybějících souborů pomocí klíčového slova
2
3

Maximalizace efektivity zálohování
Zdrojová data

Úložiště zálohování

První zálohování

Zdrojová data

Přírůstkové zálohování

Úložiště zálohování

Globální deduplikace

Nasazení technologie zálohování firemní úrovně bez nákladů na softwarové licence
Přírůstkové zálohování na úrovni bloku a globální deduplikace dramaticky zkracují dobu zálohování a požadovanou kapacitu úložiště. Kromě
toho je při zálohování systémů Windows Server a VMware/Hyper-V k dispozici podpora funkce CBT (Sledování změn bloků).

Průvodce řešeními pro zálohování
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Zálohování z cloudového úložiště
do místního zařízení NAS
Zařízení Synology NAS zvládá všechny úlohy zálohování od
osobních souborů po podnikové systémy SaaS.

Active Backup for G Suite/
Office 365

Cloud Sync
Šifrovaná sdílená složka

Snadné zálohování dat do cloudu

Zabezpečení dat platformy SaaS
prostřednictvím místních záloh

･ Kompatibilita přibližně se 20 veřejnými službami cloudového úložiště
･ Vyberte složku a typ dat, které chcete individuálně synchronizovat, a

･ Kromě podnikového cloudového úložiště se také ihned zálohují

･ Podpora šifrování složek a datových přenosů

･ Flexibilní a intuitivní rozhraní pro správce IT i běžné zaměstnance

e-maily, kalendáře a seznamy kontaktů

nastavte plán a omezení šířky pásma

･ Podpora zálohování v reálném čase

Cloud Sync

Active Backup
for G Suite

･ Podpora režimu přírůstkového zálohování / zrcadlení / zálohování

Šifrované
připojení

více verzí pomocí flexibilních zásad uchovávání verzí

Drive

Úplná instalace vyžaduje jen pár kroků

Zjišťuje nové účty a provádí
úlohy zálohování

V nástroji Cloud Sync se stačí přihlásit ke cloudové službě a
dokončit nastavení podle pokynů průvodce

směr synchronizace. Po dokončení nastavení se synchronizace

Kontakt

Calendar

Automatické zjišťování nového uživatelského
účtu

Pomocí automatického zjišťování nových účtů a spouštění úloh
zálohování můžete zlepšit efektivitu zálohování a správy. Rovněž

úložiště, vyberte cloudovou službu v nástroji Cloud Sync a
přihlaste se. Můžete stanovit složku, která se má připojit, a nastavit

Pošta

Méně práce pro správce a zefektivnění správy IT

Průběžné zálohování

Pokud chcete synchronizovat do svého veřejného cloudového

Konfigurovatelný směr, plán a šifrování dat
a pravidla filtrů.

Active Backup
for Office 365

lze provádět průběžné zálohování a minimalizovat tak riziko ztráty
Finance

Public relations

Prodej

Nový
zaměstnanec

dat.

automaticky spustí.

Inteligentní obnovení
Okamžitý přístup ke kritickým informacím i během

Vysokorychlostní přístup k datům v místní síti
Přístup k souborům bez omezení rychlostí vnějšího připojení
k internetu

Cloud Sync

Cloud Sync

Kvůli omezené rychlosti připojení k internetu může přístup

Zálohováním souborů z cloudu do místního

k souborům v cloudu chvíli trvat. Pokud budou data uložena do

souborům vysokou rychlostí místní sítě LAN

zařízení NAS, můžete k nim v rámci místní sítě přistupovat rychleji.

5

výpadku cloudové služby

OneDrive

všichni oprávnění uživatelé – tj. nejen správci IT, ale i běžní uživatelé
– snadno vyhledat požadovaná data, obnovit je a exportovat pomocí

zařízení NAS můžete přistupovat k těmto

pár kliknutí.

na pracovišti A i na pracovišti B.
Pracoviště A

Po aktivaci portálu Active Backup for G Suite / Office 365 mohou

Pracoviště B

Průvodce řešeními pro zálohování
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Zálohování zařízení NAS
do jiných zařízení
Data můžete zálohovat v zařízení Synology NAS na vzdálený server nebo do
jiného média, což zajistí efektivní řešení obnovení po havárii a chrání také před
ransomwarem.

Hyper Backup

Snapshot Replication

Zálohujte data a konfigurace v zařízení NAS na
jiný server/médium

Zabraňte lidským chybám pomocí snímků a
používejte replikaci jako opatření pro obnovení
po havárii

Kontrola verze
Šifrování

･ Jako cíl záloh lze vybrat zařízení Synology NAS a veřejné cloudové

･ Pořízení snímku spotřebuje jen malou další část úložiště a má jen

služby

･ Podpora zálohovaní dat sdílených složek a zálohování dat aplikací

malý vliv na výkon systému.

Hyper Backup

pro balíčky a nastavení systému

･ Snímek sdílené složky a jednotky LUN je možné okamžitě replikovat,

･ Úspora místa na disku a šířky pásma prostřednictvím vysoké míry

aby se minimalizoval dopad na celkový výkon zařízení NAS

･ Výpočet odhadovaného množství dat, potřebného místa a doby

Vzdálený server pro zálohování

･ V případě výpadku aktivního serveru mohou správci přepnout

komprimace dat

･ Podpora šifrování dat a datových přenosů

Produkční server v hlavní kanceláři

Externí
disk

Server
rsync

Veřejné
cloudy

Synology
2
Cloud

Synology
NAS

služby na replikovaný server

před provedením vlastní úlohy zálohování

Aktivní – Aktivní

Nastavení plánů umožňující efektivní správu
šířky pásma

Hlavní tokijská
kancelář

Pomocná tokijská
kancelář

Pomocná ósacká
kancelář

Hlavní ósacká
kancelář

Naplánujte úlohy zálohování mimo dobu špičky sítě, například na

Tokio

Pobočka 2

Fukuoka

Různé kombinace replikací

Osaka

Mnoho k jednomu
Pobočka 1

Provádějte úlohy zálohování mimo špičku

Předávání

Přizpůsobitelné v závislosti na struktuře a zásadách

Jeden k mnoha

Hlavní
kancelář

Hlavní
kancelář

Pobočka 1
Pobočka 2

společnosti
Replikaci po vytvoření snímku lze nakonfigurovat pomocí mnoha
různých kombinací, které flexibilně vyhoví individuálnímu
podnikovému prostředí.

půlnoc, aby se zabránilo obsazení šířky pásma během dne.

Zkrácení délky trvání obnovy dat (RTO)
Server A (primární)
Využitá kapacita úložiště (GB)

VMware
vCenter Server

Server
Recovery Manager

Server B（sekundární）
VMware
vCenter Server

Server
Recovery Manager

Zálohování více verzí
Úspora prostoru úložiště pro více verzí

VMware vSphere

VMware vSphere

Můžete uchovávat až 65 535 verzí, přičemž přírůstkové zálohování
zachová potřebné zálohy, i když se počet verzí zvýší. Přizpůsobte
vlastní zásady rotace pro starší verze, aby se odstranily

Kompatibilita s nástrojem VMware Site Recovery Manager

nepotřebné zálohy.

Počet verzí
Tradiční zálohování více verzí

7

Hyper Backup

Když dojde k selhání aktivního serveru, nástroj VMware Site Recovery Manager provede obnovení přímo z aplikace vCenter, což zjednodušuje
proces obnovení.

Průvodce řešeními pro zálohování
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Ostatní funkce zálohování

Kompatibilita se službou Time Machine
Zařízení NAS může být cílem zálohování služby Time Machine pro více počítačů iMac a
MacBook současně. Aby se službě Time Machine zabránilo obsadit veškerý prostor úložiště,
doporučuje se předem určit velikost složky Time Machine (například jako dvojnásobek nebo
trojnásobek kapacity počítače).

Specifikace/
Typy zálohy

Funkce
Název
Dostupné
modely
Synology
Zálohování
Zdroj

Zálohování počítače/serveru

Synology Drive
(Úloha zálohování)

Všechny modely

Cloud Storage Backup

Active Backup
for Business
Řady Plus/xs/xs+/
SA/FS používající
souborový systém
Btrfs

Cloud Sync

Active Backup
for G Suite/
Office 365

Všechny modely

Windows, macOS a Počítač a servery se Cloudové úložiště
5
Ubuntu
systémem Windows
pro 20 a více

Zálohování zařízení NAS

Hyper Backup

Snímek
Replikace

Řady Plus/xs/xs+/
SA/FS používající
souborový systém
Btrfs

Všechny modely

Řady Plus/xs/xs+/
SA/FS používající
souborový systém
Btrfs

Office 365/G Suite

Synology NAS

Synology NAS

Zálohování
Cíl

Synology NAS

Synology NAS

Synology NAS

Synology NAS

Cloud/NAS/
externí disk HDD/
Server rsync

Synology NAS

Zálohování
Režim

Přírůstkové

Přírůstkové,
zrcadlení mezi více
verzemi

Zrcadlení

Více verzí
Zrcadlení
Přírůstkové

Zrcadlení
Přírůstkové

Snímek a replikace

4

Zkopírování dat externího úložiště do zařízení NAS pomocí funkce USB Copy
Zařízení NAS rozpozná a provede úlohu kopírování, jakmile se připojí zařízení USB. Když

Maximální
počet verzí

32

Neomezeno

1

1 024 na sdílenou
65 535 na sdílenou
složku, 256 na
složku, 1 na
jednotku LUN, 65 535
jednotku LUN
celkem

Neomezeno

bude v zařízení NAS přednastavena příslušná úloha, spustí se po připojení zařízení USB
k zařízení NAS automaticky.

Zálohování fotografií z chytrého telefonu
Zálohujte fotografie a videa z mobilního zařízení ručně nebo automaticky do zařízení NAS
pomocí mobilní aplikace Moments. Odeslat je můžete také jen tehdy, když je připojena síť
Wi-Fi.

Synology High Availability (SHA)
Služba SHA spojuje dva servery Synology NAS do jednoho clusteru high-availability (HA

Uchovávání
verzí / Zásady
rotace

automaticky převzít služby v případě neočekávaných incidentů. Služby a aplikace pak
mohou být obnoveny během pár minut.

Nevztahuje se

Podle pořadí zápisu Odstranění starších
Odebrání starších
nebo technologie verzí pomocí zásad
verzí po nastaveném
GFS
Smart Recycle
období
(neboli GrandFatherpro každou úlohu
Father-Son)
･ Sdílená složka:
až každých 5 minut
･ Jednotky LUN: až
každých 15 minut

Frekvence
zálohování

V reálném čase
nebo naplánováno
v určité dny
nebo hodiny

Naplánováno
v určité dny
nebo hodiny

V reálném čase

Komprimace
dat

㆒

Při přenosu

㆒

㆒

V

㆒

Šifrovaný
přenos dat

V

V

V

V

V

V

Data
Šifrování

V

V

㆒

Deduplikace

㆒

V

㆒

Zálohování
balíčků a
konfigurace
systému
zařízení NAS

cluster). Aktivní server zpracovává všechny datové požadavky a služby, přičemž průběžně
replikuje veškerá data na pasivní server. Tato spolupráce umožňuje pasivnímu serveru

Podle pořadí zápisu Odstranění starších
nebo technologie verzí pomocí zásad
GFS
Intelliversioning
(neboli GrandFatherpro každý soubor
Father-Son)

Verze
Prohlížeč

㆒

Synology Drive
Klient
(prohlížeč obnovení úlohy
zálohování)

一

V

2

㆒

(úroveň souboru pro

一

一

V

㆒

Webový portál

Hyper Backup
Explorer v systému
Windows/Mac/
Ubuntu a
Webový portál
služby Synology C2

File Station /
Průzkumník
Windows

(soubor / mezi kopiemi)

一

Samoobslužný
portál obnovení

一

1

(šifrování sdílené složky)

V

V reálném čase
Naplánováno
nebo naplánováno v určité dny nebo
hodiny
v určité hodiny

Nevztahuje se (závisí
na cloudové službě)

1

(šifrování sdílené složky)

V

každou úlohu)3

1: Data zálohovaná do zařízení NAS pomocí služby Active Backup for Business / G Suite / Office 365 mohou být šifrována na úrovni každé složky.
2: Deduplikace mezi bitovými kopiemi se používá při zálohování systémů Windows / Windows Server / VMware / Hyper-V.
3: Deduplikace na úrovni souborů. Metadata, jako jsou e-maily, seznamy kontaktů a kalendáře, nejsou deduplikována.
4: Režim zálohování více verzí a zrcadlení se vztahuje pouze na server SMB/Rsync.
5: Služba Cloud Sync podporuje několik veřejných cloudových služeb, například Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS), Amazon Drive, Amazon S3, hicloud S3 a SFR
NAS Backup, Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure, cloudové služby kompatibilní se
službou OpenStack Swift (IBM SoftLayer, RackSpace, RackSpace UK) apod.
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