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A Synology NAS adattároló eszköz számos biztonsági mentési funkciót kínál. Töltse le, majd telepítse a Csomagkezelési központot a 
DSM (DiskStation Manager) operációs rendszerben. Vállalati és személyes felhasználóink egyaránt könnyedén és gyorsan kiépíthetik 
saját biztonsági mentési környezetüket. Ez a megoldási útmutató végigvezeti Önt a Synology által kínált összes biztonsági mentési 
lehetőségen. Az egyes funkciókra vonatkozó részletes információkat a Synology hivatalos weboldalán talál.

Biztonsági mentés

･ Egyirányú

･ Előre meghatározott időpontban fut le

･ A biztonsági mentési adatokat a rendszer gyakran tömöríti és 

deduplikálja, így csak helyreállítást követően használhatók

Szinkronizálás

･ Egy- vagy kétirányú

･ Lehetővé teszi a legújabb verzió valós idejű megőrzését

･ A forrás és a cél fájlstruktúrája megegyezik

Asztali kliens Windows/
macOS/Ubuntu 

rendszeren

Office 365/G Suite

Synology Drive
Szerver

Active Backup for 
G Suite

Active Backup for 
Office 365

Snapshot
Replication

Active Backup
for Business

Snapshot Replication Windows PC/Server
File Server/VMware/Hyper-V

macOS Time
Machine

Fényképek 
intelligens 
biztonsági 
mentése

USB/eSATA 
meghajtók 

Synology  
Cloud2

Hyper Backup Vault

20-nál több 
nyilvános 

felhőszolgáltató

Synology Drive
Szerver 

Cloud Sync

Hyper Backup

Synology Drive 
ShareSync

USB
Másolás

Asztali kliens Windows/
macOS/Ubuntu rendszeren

Mi a különbség a szinkronizálás és a biztonsági mentés között?

Áttekintés – A Synology biztonsági mentési megoldásai adatokhoz

Adatszinkronizálás iránya

Adatok biztonsági mentésének iránya

Biztonsági mentési szoftverek
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A merevlemezek meghibásodása, természeti katasztrófák és az egyre szaporodó zsarolóvírus-támadások miatt bekövetkező váratlan 
adatvesztés fenyegetést jelent létfontosságú adataira. A 3-2-1 biztonsági mentési stratégia segítségével védelmet nyújthat családi 
fényképeinek, videóinak és céges adatainak, és minimálisra csökkentheti az adatvesztés kockázatát. Alább megismerheti a biztonsági 
mentéshez javasolt bevált gyakorlatainkat. 

Adatvédelmi stratégia: 
3-2-1 biztonsági mentési szabály

Otthoni és személyes célú felhasználók (1–10 eszköz): Csak a fájlok biztonsági mentése

Kisebb otthoni irodai felhasználók és kisebb munkacsoportok (11–50 eszköz): Fájlok és a teljes 
rendszer biztonsági mentése 

Kisvállalkozások és több irodával rendelkező vállalkozások (51–200 eszköz): Fájlok és a teljes 
rendszer biztonsági mentése 

Nagyvállalat (több mint 200 eszköz): Fájlok, LUN-ok és a teljes rendszer biztonsági mentése

macOS Windows PC
Synology Drive 

(biztonsági 
mentési feladat)

Hyper
Backup Internet Synology Cloud2

vagy

Hyper Backup Vault

Windows Server Windows PC
Active

Backup
Hyper

Backup Internet Synology Cloud2

vagy

Hyper Backup Vault

Az éles környezet szerverére telepítendő frissítések tesztelése

VMware,
Hyper-V

Windows
PC

Active
Backup

Windows 
Server

Futtatás a Virtual Machine 
Manager alatt

Snapshot
Replication Internet Célszerver

VMware,
Hyper-V

Windows
PC

Active
Backup

Windows 
Server

Snapshot
Replication

Internet

Célszerver

Üzletmenet folytonossági terve: Azonnali helyreállítás VMware, Hyper-V és Windows Server környezetben

Futtatás a Virtual Machine 
Manager alatt

Synology High Availability

VM-hipervizor

A NAS használata biztonsági mentési célként 

A NAS használata a virtuális gépek tárhelyeként 

iSCSI/NFS

Készítsen legalább 3 másolatot 
adatairól.

A biztonsági másolatokat tartsa legalább 2 
különböző adathordozón.

Tartson legalább 1 példányt az 
adatokból az eredeti helyszínen kívül.

Mappa
biztonsági 
mentése

Synology High Availability

Synology High Availability Synology High Availability



A Synology NAS eszköz segítségével otthoni számítógépei, vállalati szerverei és virtuális 
gépei számára egyaránt hatékony védelmet nyújthat.

FORGATÓKÖNYV

Egyszerűen beállítható, és azonnal védelmet nyújt 
a számítógépeken tárolt értékes adatoknak

･ Valós idejű biztonsági mentés akár 32 verzió megőrzésével

･ Növekményes biztonsági mentés a szükséges tárhely csökkentése 

érdekében

･ Intelligens verziókezeléssel csak a legfontosabb verziók megőrzése

･ Biztonsági mentés egyszerre több otthoni és irodai számítógépről

･ Kompatibilis a Windows, macOS és az Ubuntu rendszerrel

Hagyományos biztonsági mentés: FIFO algoritmus

A leglényegesebb változásokat tartalmazó verziók megőrzése

Intelligens verziókezelés

Okos megoldás, amely a fontos fájlverziókat őrzi meg

Saját biztonsági mentési szabályzatot határozhat meg, és 

beállíthatja, hogy hány verziót szeretne megőrizni a NAS eszközön. 

A Synology szabadalmaztatott „Intelligens verziókezelés” 

technológiája ráadásul csak a fontos verziókat rögzíti, de azt is 

beállíthatja, hogy a rendszer cserélje a legrégebbi verziókat.Megőrzött verziók

A Verzióintézővel kiválaszthatja az időpontot, amelyhez 
szeretne visszatérni, és kérje le könnyedén és gyorsan az 
eredeti adatokat

･ Korábbi adatok helyreállítása néhány kattintással

･ A fájlok a Verzióintézőből az eredeti útvonalra is helyreállíthatók

･ A könnyen átlátható naptár segítségével válogathat a korábbi 

verziók között

･ Hiányzó fájlok keresése kulcsszavak alapján
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Összetett nagyvállalati IT-környezetek védelme 
alacsonyabb összköltségek mellett

･ Az összes biztonsági mentési feladat (számítógépek, Windows, 

VMware és Hyper-V szerverek) egy helyen való kezelésére szolgáló 

portál

･ Az eszközök biztonsági mentéséhez mindössze egy NAS szükséges, 

nem kell licenceket vásárolnia

･ A VM-lemezképeket közvetlenül a Synology VMM alatt futtathatja a 

biztonsági mentések ellenőrzéséhez, feladatátvételi tesztekhez stb.

Összehasonlító 
táblázat

Képek biztonsági 
mentése

Képek helyreállítása

Fájlok/mappák 
helyreállítása

Blokkszintű 
deduplikáció

Képek Képek Képek

Központi felügyelet

Több szerver/kliens kezelése egyetlen NAS segítségével

Kezelje egy helyen a számítógépekhez, szerverekhez és virtuális 

gépekhez tartozó összes biztonsági mentési feladatot. Az 

alkalmazás intuitív kezelőfelületével könnyedén beállíthatja és 

ellenőrizheti az adatokról készült biztonsági mentéseket. Számos 

funkció: értesítések, rendszeres jelentések stb.

A blokkszintű növekményes biztonsági mentés és a globális deduplikáció jelentősen csökkenti a biztonsági mentéshez szükséges időt és 

tárhelyet. Ezenfelül támogatja a CBT (módosítottblokk-követés) technológiát Windows Server és VMware/Hyper-V biztonsági mentésekor.

Forrásadatok Biztonsági mentési adattár

Első biztonsági 
mentés

Növekményes biztonsági 
mentés

Forrásadatok Biztonsági mentési adattár

Ügynököt nem igényel Ügynökalapú

Fájlszerver VM-hipervizor Szerver

Fájl

Synology Drive Client  
(biztonsági mentési feladat)

A véletlenül törölt adatok helyreállítása a 
Verzióintézőből

Active Backup for Business

A biztonsági mentések hatékonyságának maximalizálása

Számítógép/szerver  
biztonsági mentése a NAS eszközre

Nagyvállalati szintű biztonsági mentési technológia szoftverlicenc költsége nélkül

㆒

㆒
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Globális deduplikáció
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Helyezze biztonságba a SaaS-platformokon tárolt 
adatait: készítsen róluk helyszíni biztonsági mentést

･ A vállalati felhőtárhely tartalma mellett a levelekről, a naptárakról 

és a névjegylistákról is biztonsági mentést készíthet

･ Rugalmas és könnyen tanulható kezelőfelület, amelyet az IT-

rendszergazdák és a többi alkalmazott egyaránt használhat

･ Növekményes/tükrözött/többverziós biztonsági mentések 

támogatása rugalmas verziómegőrzési szabályzatokkal

Új felhasználói fiókok automatikus felismerése

Csökkenti a rendszergazdák terhelését, és leegyszerűsíti az 
IT-felügyeletet

Az új fiókok felfedezésével és a biztonsági mentési feladatok 

automatikus elindításával növelheti a biztonsági mentések és a 

felügyelet hatékonyságát. A folyamatos biztonsági mentés emellett 

az adatvesztés kockázatát is csökkenti.

Adatok gyors biztonsági mentése a felhőbe 

･ Mintegy 20 nyilvános felhőszolgáltatással kompatibilis

･ Kiválaszthatja a szinkronizálni kívánt mappákat és adattípusokat, 

valamint ütemezést és sávszélesség-korlátozást állíthat be

･ A mappa- és adatátvitelek titkosításának támogatása

･ Valós idejű biztonsági mentés

Teljes körű beállítás mindössze néhány 
lépésben
A Cloud Sync beállításához mindössze be kell jelentkeznie 
a felhőszolgáltatásba, és követni a varázsló utasításait

A nyilvános felhős tárral való szinkronizáláshoz jelölje ki a kívánt 

nyilvános felhős szolgáltatást a Cloud Sync alkalmazásban, és 

jelentkezzen be. Megadhatja, hogy melyik mappához kíván csatlakozni, 

és beállíthatja a szinkronizálás irányát. A beállítás befejezését 

követően a szinkronizálási feladat automatikusan elindul.

Fájlok elérése az internetes külső sebességkorlátok nélkül

5

Titkosított megosztott mappa

Titkosított
kapcsolat

Az adatok biztonsági mentésénél beállítható az irány, az ütemezés,  
a titkosítása és szűrési szabály.

Az internetet érintő sebességkorlátozások miatt a felhőben tárolt 

adatok elérése a vártnál lassabb lehet. A helyi hálózaton keresztül 

jóval gyorsabban hozzáfér a NAS eszközön tárolt adatokhoz.

„A” stúdió „B” stúdió

A felhő és a helyi NAS eszköz között a fájlok 

szinkronizálásával az „A” és a „B” stúdióban 

egyaránt gyorsan hozzáférhet a helyi 

hálózathoz.

Active Backup
for G Suite

Active Backup
for Office 365

Meghajtó Levelezés Névjegy Naptár

Észlelni az új fiókokat, 
és biztonsági mentési 
feladatokat hajt végre

Pénzügy PR Értékesítés Új alkalmazott

Folyamatos biztonsági mentés

A fontos információk még a felhőszolgáltatás leállásakor is 
azonnal elérhetőek

Az Active Backup for Office 365/G Suite Portal aktiválásával

bármely jogosult felhasználó (az IT-rendszergazdák mellett minden 

általános felhasználó) könnyen megkeresheti a visszaállítani kívánt 

adatokat, és néhány kattintással exportálhatja azokat.

Cloud Sync

Adatok nagy sebességű elérése a helyi 
hálózaton

Active Backup for G Suite/
Office 365

Intelligens helyreállítás

FORGATÓKÖNYV

A Synology NAS a személyes fájloktól kezdve a nagyvállalati SaaS-megoldásokig 
bármilyen biztonsági mentési feladattal megbirkózik.

Biztonsági mentés felhőtárhelyből 
helyi NAS eszközre

Cloud Sync

OneDrive

Cloud Sync Cloud Sync

Biztonsági mentési megoldások útmutatója



Biztonsági mentés a NAS eszközön tárolt 
adatokról és konfigurációkról más szerverekre/
adathordozókra

･ A Synology NAS és a nyilvános felhős szolgáltatások egyaránt 
beállíthatók biztonsági mentési célhelyként

･ Támogatás adatok biztonsági mentéséhez megosztott mappáknál 
és alkalmazások biztonsági mentéséhez csomagoknál és 
rendszerbeállításoknál

･ Takarékos tárhely- és sávszélesség-kihasználás a nagy 
adattömörítési aránynak köszönhetően

･ Az adatok és az átvitelek titkosítása
･ A biztonsági mentési feladat elindítása előtt a rendszer megbecsüli 

az adatmennyiséget, a szükséges tárhelyet, valamint az időtartamot

Az ütemezések segítségével hatékonyabban 
kezelheti a sávszélességet

A biztonsági mentési feladatokat a csúcsidőn kívüli órákra 
ütemezheti

Ütemezze be a kevésbé forgalmas órákra, például éjfélre a 

biztonsági mentési feladatokat, hogy a munkanap során ne 

foglalják a sávszélességet.

Tárhely takarékos használata több verziónál

Akár 65 535 verziót is megőrizhet, míg a növekményes biztonsági 

mentés akkor is fenntartja a szükséges tárhelyet, ha a verziók 

száma növekszik. Beállíthatja a régebbi verziók cseréjét, amely 

törli a már nem szükséges biztonsági mentéseket.
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A pillanatfelvételekkel elkerülheti az emberi mulasztás 
miatti problémákat, a katasztrófa utáni helyreállítás 
biztosítására pedig replikálást használhat

･ A pillanatfelvételek elkészítése csak elhanyagolható többlettárhelyet 

használ, és alig van hatással a rendszer teljesítményére

･ A megosztott mappákról és a LUN-okról készült pillanatfelvételeket 

azonnal replikálhatja, így azok csak csekély mértékben befolyásolják a 

NAS teljesítményét

･ Az aktív szerver meghibásodásakor a rendszergazdák átadhatják a 

szolgáltatásokat a replikált szervernek

Különböző replikálási kombinációk

Testreszabás a vállalat struktúrája és szabályzatai szerint

A pillanatfelvételek replikálása számos különböző konfigurációban 

beállítható, így az egyedi vállalati környezethez igazítható. 

VMware Site Recovery Manager-kompatibilitás

Ha az aktív szerver meghibásodik, a VMware Site Recovery Manager közvetlenül a vCenter alá végez helyreállítást, ami egyszerűsíti a 
folyamatot.

Verziók száma

Felhasznált tárhelykapacitás (GB)

Hagyományos többverziós biztonsági mentés Hyper Backup

Külső 
meghajtó

rsync-
szerver

Nyilvános
felhők

Synology 
Cloud2

Synology
NAS

Központi iroda éles szervere Távoli biztonsági mentési szerver

Tokió 
(központi)

Tokió 
(másodlagos)

Oszaka 
(másodlagos)

Oszaka 
(központi)

1. fiók

2. fiók

1. fiók

2. fiók

Tokió Fukuoka

Oszaka

TovábbításAktív – Aktív

Több az egyhez Egy a többhöz

Központi 
iroda

Központi
iroda

„A” telephely (elsődleges) „B” telephely（másodlagos）

VMware
vCenter Server

Site
Recovery Manager

VMware vSphere

VMware
vCenter Server

Site
Recovery Manager

VMware vSphere

Hyper Backup

Többverziós biztonsági mentés

Snapshot Replication

Rövidebb helyreállítási határidő (Recovery Time Objective – RTO)

Verziókezelés

Titkosítás

FORGATÓKÖNYV

A katasztrófák és a zsaroló támadások elleni védekezés érdekében biztonsági mentést 
készíthet Synology NAS eszközéről egy távoli helyre vagy más adathordozóra.

NAS biztonsági mentése  
más eszközökre

7

Hyper Backup
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További biztonsági mentési funkciók

Kompatibilitás a Time Machine alkalmazással

A NAS beállítható a Time Machine biztonsági mentési célhelyeként akár több iMac és 

MacBook esetében is. Annak érdekében, hogy a Time Machine ne foglalja el a teljes 

tárhelyet, célszerű előzetesen beállítani a Time Machine mappájának méretét (például a 

számítógép tárhelykapacitásának két-háromszorosára).

Külső tárolóeszközök adatainak másolása a NAS eszközre az USB Copy segítségével

A NAS felismeri a csatlakoztatott USB-eszközt, és elvégzi a másolást. A feladat 

előkonfigurálását követően a NAS automatikusan lefuttatja a feladatot, ha az USB-eszközt 

bedugják a NAS eszközbe.

Fényképek biztonsági mentése okostelefonról

A Moments mobilalkalmazással a mobileszközön tárolt fényképekről és videókról manuális 

vagy automatikus biztonsági mentést készíthet a NAS eszközre. Beállíthatja azt is, hogy a 

rendszer csak Wi-Fi-kapcsolaton keresztül töltse fel az adatokat.

Synology High Availability (SHA)

Az SHA két Synology NAS szervert egyetlen high-availability klaszterben (HA klaszterben) 

egyesít. Az aktív szerver kezeli az összes adatkérést és szolgáltatást, miközben a rendszer 

folyamatosan replikálja az adatokat a passzív szerverre. Ez a kialakítás lehetővé teszi, hogy a 

passzív szerver automatikusan átvegye a feladatokat, ha váratlan meghibásodás lép fel, így 

a szolgáltatások és az alkalmazások működése néhány perc alatt helyreállítható.
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Műszaki 
adatok/ 

Biztonsági 
mentési 
típusok

Synology Drive 
(biztonsági mentési 

feladat)

Funkció
Név

Kompatibilis 
Synology 
eszközök

Biztonsági 
mentés
célhelye

Biztonsági 
mentés 
módja

Verziók 
maximális 

száma

Verziómegőr-
zési/cserélési 

szabályzat

Biztonsági 
mentés 

gyakorisága

Verzió-
tallózó

Adattömörítés

Átvitel 
titkosítása

Adatok
titkosítása

Deduplikáció

A NAS csomag-
jainak és rends-
zerkonfiguráci-

ójának biztonsági
mentése

Számítógép/szerver biztonsági 
mentése Felhőtárhely biztonsági mentése NAS biztonsági mentése

Active Backup
for Business

Összes típus

Synology NAS

Növekményes

32

FIFO vagy 
intelligens 

verziókezelés 
fájlonként

Valós idejű, illetve 
nap vagy óra 

szerint ütemezve

㆒

V

V

㆒

㆒

Synology Drive
Client

(feladat visszaállítási 
megtekintője)

Synology NAS

A Btrfs fájlrendszert 
használó Plus/xs/
xs+/SA/FS sorozat

Növekményes, 
többverziós 

tükrözés4

Korlátlan

Régebbi verziók 
eltávolítása a GFS  

(vagy nagyapa- 
apa-fiú) szabály 

szerint

Nap vagy óra 
szerint ütemezve 

Átvitel alatt

V

一
(megosztott mappa 

titkosítása)1

V 
(fájlok/képek)2

一

Önkiszolgáló 
helyreállítási portál

1: Az Active Backup for Business/G Suite/Office 365 szolgáltatással a NAS eszközre mentett adatok mappánként titkosíthatók.

2: A képeken végzett deduplikációt a rendszer Windows PC/Windows Server/VMware/Hyper-V biztonsági mentésekor alkalmazza.

3: A fájlokra a rendszer deduplikációt alkalmaz. A metaadatok, például e-mailek, névjegylisták és naptárak nem deduplikálhatók.

4: A többverziós és tükrözéses biztonsági mentési mód csak SMB/Rsync szervernél alkalmazható. 

5: A Cloud Sync több nyilvános felhős szolgáltatást támogat: Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS), Amazon Drive, Amazon S3, hicloud S3 és SFR NAS Backup,  

    Backblaze B2, Baidu Cloud, Box, Dropbox, Google Cloud Storage, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure, az OpenStack Swift rendszerrel kompatibilis  

    felhőszolgáltatások (IBM SoftLayer, RackSpace, RackSpace UK) stb.

Nem alkalmazható(a 

felhőszolgáltatástól függ)

Valós idejű

Nem alkalmazható

1

Tükrözés

Összes típus

Cloud Sync

Synology NAS

Active Backup  
for G Suite/  
Office 365

A Btrfs fájlrendszert 
használó Plus/xs/
xs+/SA/FS sorozat

Synology NAS

Többverziós
tükrözés,

növekményes

Korlátlan

Régebbi verziók 
eltávolítása 

beállított idő után 

Valós idejű vagy óra 
szerint ütemezve

V 
(fájlszintű feladatonként)3

Webportál

Hyper Backup 
Explorer (Windows/

Mac/Ubuntu) és 
Synology C2 
webportál 

Nap vagy óra 
szerint ütemezve 

FIFO vagy 
Smart Recycle 
feladatonként 

65 535/megosztott 
mappa, 1/LUN

Tükrözés,
növekményes

Felhő/NAS/
külső HDD/

rsync-szerver

Összes típus

Hyper Backup
Snapshot

Replication

A Btrfs fájlrendszert 
használó Plus/xs/
xs+/SA/FS sorozat

Synology NAS

Pillanatfelvétel és 
replikáció

1024/megosztott 
mappa, 256/LUN, 
összesen 65 535 

Régebbi verziók 
eltávolítása a GFS  

(vagy nagyapa- 

apa-fiú) szabály szerint

･ Megosztott mappa:  
    akár 5 percenként
･ LUN: akár  
    15 percenként

File Station/
Windows Intéző

㆒ ㆒ ㆒

㆒

㆒

㆒

V

V

V

V

V

V

V

V V

一 一

㆒

一
(megosztott mappa titkosítása)

1

Biztonsági 
mentés
forrása

Windows, macOS 
és Ubuntu 

Windows PC és 
szerverek

20+ felhőtár5 Office 365/G Suite Synology NAS Synology NAS

Biztonsági mentési megoldások útmutatója
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