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Capítulo 1:

Introdução

Parabéns por adquirir o Synology NAS. Synology NAS é um servidor de armazenamento multifuncional ligado
em Rede, que funciona como centro de compartilhamento de arquivos dentro da Intranet. Além disso, ele foi
especialmente planejado para várias finalidades, permitindo que você desempenhe as tarefas a seguir com o
Synology DiskStation Manager, baseado na Web (DSM):

Armazenar e compartilhar arquivos através da Internet
Os usuários de Windows, Mac e Linux podem compartilhar arquivos com facilidade dentro da Intranet ou através da
Internet. O suporte à linguagem Unicode facilita o compartilhamento de arquivos de diferentes idiomas no Synology NAS.

Configurações de análise com o Consultor de Segurança
O Consultor de Segurança é um aplicativo de segurança que verifica as configurações do DSM e do Synology
NAS. Ele verificará suas configurações e recomendará alterações que ajudam a manter seu Synology NAS seguro.

Gerenciamento de arquivos com File Station baseado na Web
Um dos aplicativos do Synology DiskStation Manager, o File Station, possibilita que os usuários gerenciem seus
arquivos no Synology NAS com facilidade através de uma interface com a Internet. Você também pode acessar
os arquivos armazenados no Synology NAS usando um dispositivo móvel.

Transferência de arquivos através de FTP
O Synology NAS oferece serviços de FTP com restrição de largura de banda e login anônimo. Para transferir dados
com segurança, FTP sobre SSL/TLS e o bloqueio automático de IPs indesejados também estão disponíveis.

Sincronização de arquivos com o Cloud Station
O Cloud Station é um serviço de compartilhamento de arquivo que permite que você sincronize arquivos entre
um Synology NAS centralizado e vários computadores clientes, celulares e dispositivos Synology NAS.

Compartilhamento da Capacidade de Armazenamento como um iSCSI LUNs
É possível definir uma porção do espaço do volume do Synology NAS como iSCSI LUN para que o iniciador
iSCSI possa acessar o espaço como um drive local.

Backup de arquivos no computador e no servidor
O Synology NAS oferece várias soluções de backup de dados do computador para o Synology NAS, backup de
dados do Synology NAS ou iSCSI LUN para um disco rígido externo, para outro Synology NAS, para um
servidor compatível com rsync, servidor Amazon S3, servidor de backup HiDrive, etc.

Ver Conteúdo de Entretenimento no Servidor
Download Station permite fazer o download de arquivos da Internet através de BT, FTP, HTTP, eMule e NZB
para o Synology NAS. O suporte do Servidor de Mídia e do iTunes permitem que computadores ou dispositivos
DMA dentro da LAN reproduzam arquivos de mídia no Synology NAS1.
Através da função USBCopy ou SDCopy, você pode pressionar o botão Copy no Synology NAS para copiar
arquivos imediatamente de uma câmera ou cartão SD para o Synology NAS.2

--------1
2
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Para os modelos de periféricos recomendados, incluindo disco rígido, impressora USB, DMA e UPS, visite www.synology.com.
USBCopy ou SDCopy são suportados apenas em modelos específicos. Visite www.synology.com para obter mais
informações.
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Organize vídeos com o Video Station
O Video Station permite que você organize sua coleção de filmes, programas de TV e vídeos domésticos em
uma plataforma de mídia em que você pode assistir e reproduzir videoclipes, transmissões ao vivo e programas
gravados de TV digital com um adaptador DTV USB conectado em seu Synology NAS, visualizar e editar
metadata de vídeos cujas informações sejam recuperadas automaticamente da Internet. Você também pode
transmitir vídeos para reprodução no iPhone ou iPad.

Gerenciar fotos pessoais de forma inteligente com o Moments
O Synology Moments permite reunir todas as suas fotos e vídeos em um único lugar privado. Este pacote
inaugura uma nova era no armazenamento de fotos, permitindo que fotos aleatórias sejam automaticamente
classificadas por uma técnica de reconhecimento de imagem capaz de identificar as pessoas, objetos e lugares
vistos nas fotos.

Organizar fotos profissionais com o Photo Station
Com o Photo Station, é possível organizar facilmente álbuns on-line utilizando pastas. As configurações
avançadas de privilégios e compartilhamento permitem aos fotógrafos profissionais mostrar suas fotos e obter
feedback de seus clientes de maneira muito fácil.

Ouvir música a qualquer hora e em qualquer lugar
Com o Audio Station você pode ouvir músicas armazenadas no Synology NAS, a partir de um iPod conectado
ou pelo streaming de estações de Rádio pela Internet. Além disso, você pode fazer streaming de músicas do
Synology NAS com um navegador da web através da Internet.

Hospedagem de websites
O recurso Host Virtual permite a hospedagem de até 30 websites com Web Station, com suporte a PHP e
MySQL.

Gravação de Vídeo com Câmeras IP
Com o Surveillance Station você pode gerenciar, ver e gravar vídeos de várias câmeras IP através da rede. Ao
acessar a interface de gerenciamento do Surveillance Station baseada na Web, você pode assistir à imagem em
tempo real que a câmera está monitorando e gravar vídeos continuamente, no modo de detecção de movimento
ou no modo de gravação de alarme.

Gerenciar diversos dispositivos Synology NAS
O Synology CMS (Sistema de Gerenciamento Central) permite gerenciar de forma rápida e conveniente vários
servidores Synology NAS. Com o CMS instalado, é possível designar o servidor Synology NAS como o Host
CMS e designar outros servidores como servidores gerenciados. O Host CMS fornece uma interface única para
monitorar e manter os servidores gerenciados.

Descobrir mais aplicativos com o Centro de Pacotes
O Centro de Pacotes traz a intuição e a conveniência para que os usuários instalem e atualizem facilmente uma
grande variedade de aplicativos (reunidos em um único pacote). Basta percorrer todos os aplicativos disponíveis
e selecionar aqueles que melhor atendem suas necessidades. Tudo isso pode ser feito com apenas alguns
cliques.

Configuração do servidor de impressão
As impressoras USB ou de rede conectadas ao Synology NAS podem ser compartilhadas por computadores
clientes através da rede de área local. O suporte ao AirPrint permite que você imprima através da impressora de
um dispositivo com iOS e o suporte ao Google Cloud Print permite a impressão quando você estiver usando
produtos e serviços Google.1

--------1

Para os modelos de periféricos recomendados, incluindo disco rígido, impressora USB, DMA e UPS, visite
www.synology.com.
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Recursos on-line
Se não conseguir encontrar o que precisa aqui, consulte Ajuda do DSM ou dê uma olhada nos recursos online da Synology abaixo.
Base de conhecimentos: https://www.synology.com/knowledgebase
Fórum: https://forum.synology.com/
Centro de download: https://www.synology.com/support/download
Suporte técnico: https://account.synology.com/support/support_form.php
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Capítulo 2:

Começar a usar o Synology DiskStation
Manager
Este capítulo explica como entrar no Synology DiskStation Manager (DSM), personalizar sua área de trabalho,
usar a barra de tarefas e widgets e abrir aplicativos e pacotes com o Menu Principal.

Instalação do Synology NAS e DSM
Para obter mais informações sobre a configuração do Synology NAS e instalação do DSM, consulte o Guia de
Instalação de Hardware do seu modelo de Synology NAS disponível no Centro de Download da Synology.

Entrar no DSM
Depois de configurar e instalar o DSM em seu Synology NAS é possível entrar no DSM usando um navegador
em seu computador.
Para fazer logon com o Web Assistant:
1 Verifique se o seu computador está conectado à mesma rede que o Synology NAS e pode acessar a Internet.
2 Abra um navegador da web em seu computador e vá para find.synology.com.
3 O Web Assistant encontrará o Synology NAS na rede local. Clique em Conectar para ir para a tela de login.
Para fazer logon com o nome do servidor ou endereço IP:
1 Verifique se o seu computador está conectado à mesma rede que o seu Synology NAS.
2 Abra um navegador da web no seu computador, digite qualquer uma das seguintes opções no campo de
endereço e pressione Enter no teclado:
http://Synology_Server_IP:5000
http://Synology_Server_Name:5000/ (ou http://Synology_Server_Name.local:5000/ em um Mac)
O Synology_Server_Name deve ser substituído pelo nome que você definiu para o Synology NAS durante o
processo de instalação inicial.

3 Configure seu nome de usuário e senha e clique em Entrar.
Observação: Para garantir que não haja problemas na conexão com o DSM, use os seguintes navegadores.
 Chrome
 Firefox
 Safari: 10 ou mais recente
 Internet Explorer: 10 ou mais recente
 Safari: iOS 10 ou mais recente
 Chrome: Android 6 ou mais recente
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Área de trabalho do DiskStation Manager
Ao entrar no DSM, você verá a área de trabalho. Nessa área, é possível começar a realizar tarefas, como
gerenciar configurações, usar pacotes ou visualizar notificações.

Área de trabalho
A área de trabalho é onde são exibidas as janelas do aplicativo e dos pacotes. Você também pode criar atalhos
na área de trabalho para aplicativos usados com frequência.

Barra de tarefas
A barra de tarefas na parte superior da área de trabalho contém os seguintes itens:

1 Mostrar Área de Trabalho: Minimiza todos os aplicativos e janelas de pacotes abertas.
2 Menu principal: Visualize e abra aplicativos e pacotes instalados no seu Synology NAS. Também é possível
clicar e arrastar para criar atalhos na área de trabalho.
3 Abrir aplicativos:
 Clique no ícone de um aplicativo para mostrar ou ocultar sua janela na área de trabalho.
 Clique com o botão direito no ícone e selecione no menu de atalho para gerenciar a janela do aplicativo
(Maximizar, Minimizar, Restaurar, Fechar) ou no ícone de sua barra de tarefas (Fixar na barra de
tarefas, Desafixar da barra de tarefas).
4 Fila de Upload: É exibida no início do upload de arquivos para o Synology NAS Clique para ver mais
detalhes, como o progresso e a velocidade de upload.
5 Dispositivos Externos: Essa opção é exibida quando um dispositivo externo (por ex. Unidade USB) é
conectado ao seu Synology NAS.
6 Notificações: Exibe notificações, como erros, atualizações de status e notificações de instalação de pacotes.
7 Opções: Desligar, reiniciar, sair, ou modificar as configurações da conta pessoal.
8 Buscar: Encontra rapidamente aplicativos específicos, pacotes ou artigos de Ajuda do DSM.
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9 Widgets: Mostrar ou ocultar widgets.
10 Visualização Piloto: Ver uma visualização de todas as janelas de aplicativos e pacotes abertos. Ative esse
botão em Opções > Pessoal > Outros.

Widgets
A seção de widgets exibirá vários tipos de informações do sistema relacionadas com seu Synology NAS.

Para abrir/fechar o painel de widgets:
Clique em Widgets para exibir ou ocultar o painel de widgets.
Clique no + para selecionar quais widgets deseja exibir. Você pode selecionar as seguintes opções:
 Backup: Ver status de suas tarefas de backup.
 Usuários Conectados: Veja uma lista de usuários atualmente acessando os recursos do Synology NAS.
 Registro de alteração de arquivo: Visualize os registros de alteração do arquivo dos serviços do Synology
NAS.
 Nenhum registro ativo: É exibido quando nenhum dos registros (Samba, WebDAV, FTP, File Station) está
habilitado.
 Nenhum registro disponível: É exibido quando qualquer um dos registros (Samba, WebDAV, FTP, File
Station) está habilitado.
 Registros recentes: Visualize os registros dos serviços do Synology NAS.
 Monitor de recursos: Monitora a utilização da CPU, memória e fluxo de rede.
 Tarefas agendadas: Veja uma lista de tarefas futuras.
 Armazenamento: Exibe o uso do volume e o status do drive do Synology NAS.
 Integridade do sistema: Obtenha um status geral de seu Synology NAS e todos os dispositivos conectados
(se houver). Você será avisado para tomar ações corretivas quando ocorrerem erros no sistema.
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Abra aplicativos e pacotes com o menu principal
O Menu principal (o botão no canto superior esquerdo da área de trabalho) é o lugar onde você pode encontrar
todos os aplicativos e pacotes instalados do Centro de pacotes em seu Synology NAS.

Para abrir aplicativos ou pacotes:
Abra o Menu principal e clique no ícone do aplicativo ou pacote que você deseja abrir.
Para reorganizar os ícones:
Abra o Menu principal e arraste um ícone para a posição desejada.
Para criar atalhos na área de trabalho:
Abra o Menu principal e arraste um ícone para o lado.
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Desligar, reiniciar, sair, ou gerenciar as configurações
pessoais
Clique no menu Opções (o ícone em forma de pessoa no canto superior direito) para desligar, reiniciar, sair ou
gerenciar as configurações de sua conta pessoal.

Para gerenciar configurações pessoais:
Selecione Pessoal no menu suspenso para gerenciar as opções de contas pessoais, como senha, verificação
em 2 passos, área de trabalho, etc.
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Conta
Em Conta, você pode editar suas configurações de conta, habilitar a verificação de 2 passos e ver a atividade
de login recente de sua conta DSM.
Limitações:
 A descrição do usuário diferencia maiúsculas e minúsculas e pode ter de 0 a 64 caracteres Unicode visíveis.
 A senha diferencia maiúsculas e minúsculas e deve ter de 0 a 127 caracteres Unicode visíveis, incluindo letras,
números, símbolos e espaços.

Verificação de 2 passos
A verificação de 2 passos fornece maior segurança para sua conta DSM. Se a verificação de 2 passos estiver
habilitada, será necessário digitar um código de verificação único além da sua senha ao entrar no DSM. Os
códigos de verificação são obtidos dos aplicativos autenticadores instalados em seu dispositivo móvel. Portanto,
se alguém quiser acessar sua conta, precisará não apenas do nome de usuário e da senha como também do
dispositivo móvel.
Requisitos:
A verificação de 2 passos requer um dispositivo móvel e um aplicativo autenticador que suporte o protocolo senha
de uma única vez baseada em tempo (TOTP). O aplicativo autenticador inclui o Google Authenticator
(Android/iPhone/BlackBerry) ou o Authenticator (Windows Phone).

Atividade da conta
Atividade da Conta exibe a atividade do login de sua conta DSM, incluindo conexões atuais, dispositivos
lembrados e histórico de login.

Proteção de Conta
Em Proteção de Conta, é possível executar ações relacionadas à proteção da conta, como gerenciar clientes
confiáveis e cancelar a proteção. Essa guia está disponível apenas quando usuários pertencentes ao grupo de
administrators ativam o recurso de proteção de conta em Painel de Controle > Segurança > Conta >
Proteção de Conta.

Cota
Em Quota, você pode ver sua cota em todos os volumes do Synology NAS definidos por administrators do
DSM, assim como a capacidade que usou em cada volume. Em modelos com suporte Btrfs, é possível também
visualizar a cota e o uso da capacidade de cada pasta compartilhada.

Área de trabalho
Em Área de trabalho, você pode personalizar a aparência de sua área de trabalho alterando o estilo do menu
principal, o tamanho do ícone, a cor do fundo e do texto da área de trabalho ou fazendo upload de imagens a
serem usadas como papel de parede na área de trabalho.

Photo Station
Essa guia está visível apenas quando os usuários que pertencem ao grupo administrators habilitam o serviço
Personal Photo Station no Photo Station. O Synology NAS fornece a pasta home/photo onde você pode
armazenar fotos e vídeos que queira compartilhar. O sistema criará miniaturas de índice das fotos e vídeos
automaticamente, e as pessoas poderão ver os álbuns de fotos através de um navegador da web.

Conta de e-mail
Você pode adicionar ou editar contas de e-mail para enviar arquivos armazenados no File Station como anexos
usando os endereços de e-mail adicionados aqui.

Outros
Em Outros, você pode personalizar outras configurações pessoais. Para obter mais informações sobre as
configurações pessoais, consulte Ajuda do DSM.
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Capítulo 3:

Modificação das configurações do
sistema

Após você conectar-se ao Synology DiskStation Manager (DSM) e aprender a acessar suas funções e
personalizar sua aparência, os usuários que pertencem ao grupo administrators podem começar a modificar
suas configurações básicas.
Este capítulo explica as informações básicas sobre a modificação das configurações de rede, idiomas de exibição,
horário e recursos de economia de energia. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Uso do painel de controle
Selecione Painel de controle no Menu principal para definir as configurações do DSM.

As configurações DSM no Painel de Controle estão agrupadas nas seguintes categorias:
 Compartilhamento de arquivos: Gerencie as opções de compartilhamento de arquivos para hospedar seus
arquivos e compartilhá-los com outras pessoas facilmente.
 Conectividade: Torne o seu Synology NAS acessível pela Internet e proteja-o com mecanismos de
segurança, como firewall e bloqueio automático.
 Sistema: Gerencie as configurações do sistema de seu dispositivo Synology NAS.
 Aplicativos: Gerencie configurações gerais relacionadas com aplicativos criados pela Synology.
Observação: O Painel de controle só é acessível para usuários do grupo administrators. Consulte “Criar grupos”
para obter mais informações.
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Alterar configurações da rede
Vá para Painel de Controle > Rede para configurar as definições de rede e conectar o dispositivo Synology
NAS à Internet. Você também pode gerenciar regras de controle de tráfego para ajustar o tráfego de saída
permitido quando os clientes acessam os serviços em seu Synology NAS. Para obter instruções mais
detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Geral
A guia Geral fornece opções para editar o nome e o gateway padrão do Synology NAS, bem como configurar o
servidor de nome de domínio ou configurações do servidor proxy e tunelamento IPv6.

Interface de rede
A guia Interface de rede fornece opções para gerenciar as interfaces de rede com as quais o Synology NAS se
conecta à rede.

Controle de tráfego
O controle de tráfego ajuda a controlar o tráfego de saída dos serviços em execução no Synology NAS. Clique
em Criar para criar regras de controle de tráfego.

Rota Estática
A rota estática controla o caminho que as informações da rede devem seguir para alcançar um host ou rede
específico no Synology NAS. Clique em Criar para criar uma rota estática. .

Configurações do DSM
Altere o número da porta para acessar o DSM ou configurar as definições de HTTPS. Quando a função de
conexão HTTPS está ativada, as conexões ao Synology NAS através do protocolo HTTPS são criptografadas
com o mecanismo de criptografia SSL/TLS.
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Entrar em uma rede sem fio1
Em Painel de Controle > Sem fio é possível conectar seu dispositivo Synology NAS a uma rede sem fio ou
criar um hotspot sem fio para compartilhar sua conexão Internet com outros dispositivos sem fio. Também é
possível gerenciar adaptadores Bluetooth e conectar dispositivos Bluetooth ao seu Synology NAS. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Modificar opções regionais
Vá ao Painel de Controle > Opções regionais para configurar as opções regionais a seguir. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Hora
Clique na guia Hora para definir as configurações de hora do sistema do Synology NAS. Você pode verificar a
hora atual, ajustar manualmente a data e a hora do servidor ou ajustar a hora automaticamente usando um
servidor de hora de rede.

Idioma
Clique na guia Idioma para definir o idioma para o Synology DiskStation Manager, notificações e especificar a
página de código para a conversão de nome de arquivo Unicode.
 Idioma de exibição: Selecione seu idioma preferido para exibição, ou use o mesmo idioma da configuração
padrão do navegador.
 Idioma de notificação: Defina o idioma preferido para notificações por e-mail e mensagens instantâneas do
Synology NAS.
 Página de código: O Synology NAS usa Unicode para evitar a inacessibilidade de arquivos entre computadores
que usam idiomas diferentes. Mas para que os dispositivos e aplicativos a seguir usem os serviços do Synology
NAS sem problemas, você precisará selecionar a página de código apropriada para eles:
 Computadores sem suporte a Unicode

--------Suportado apenas em modelos específicos.

1
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 Aplicativos que convertem sequências não Unicode para Unicode, como o serviço FTP, suporte a UPnP,
indexação de metadata de música

Serviço NTP
Clique na guia Serviço NTP para fazer o Synology NAS servir como um servidor de hora de rede, para
sincronizar a hora entre os diferentes dispositivos e seu Synology NAS na rede.
Observação: O serviço NTP é necessário para o Surveillance Station e para o Synology High Availability. Portanto,
se você tiver o Surveillance Station instalado e executado em seu Synology NAS, o serviço não poderá ser
desabilitado enquanto o pacote estiver em execução.

Uso de Recursos de Economia de Energia
Vá ao Painel de controle > Hardware e energia para gerenciar os seguintes recursos de economia de energia
fornecidos pelo DSM. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
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Geral
Clique na guia Geral para habilitar a recuperação de energia, Wake on LAN (WOL)1 e Compressão de memória.
Você também pode modificar o controle sonoro e o modo de velocidade do ventilador aqui.

Agendamento de energia1
Clique na guia Agendamento de energia para iniciar ou desligar automaticamente num horário especificado.

Hibernação de HDD
Clique na guia Hibernação de HDD para gerenciar a hibernação do disco rígido de todos os drives internos e
externos do Synology NAS.
Quando um drive entra no modo de hibernação de HDD, ele para de girar e torna-se inativo, o que não apenas
economiza energia mas também aumenta a vida útil do drive.

No-break
Na guia No-break você pode modificar as configurações relacionadas ao no-break. Um no-break (Fonte de
alimentação ininterrupta) é um dispositivo de energia de segurança que permite que o Synology NAS continue a
funcionar por um curto período se ocorrer uma falha de energia. Essa função ajuda a evitar perda de dados
dando ao Synology NAS tempo suficiente para salvar os dados e desmontar volumes antes de perder a energia
e desligar. O Synology NAS suporta conexão com os dispositivos locais ou no-break SNMP.

--------1

Suportado apenas em modelos específicos.
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Capítulo 4:

Execução de tarefas avançadas de
gerenciamento

O Synology DiskStation Manager vem com várias funções de gerenciamento que permitem verificar informações
do sistema, monitorar os recursos do sistema, gerenciar serviços de notificação, restaurar ou atualizar o DSM,
acessar aplicativos com login independente, indexar arquivos multimídia de aplicativos, e muito mais.
Este capítulo explica como compreender essas funções de gerenciamento avançadas para ter certeza que o
Synology NAS está oferecendo o melhor desempenho. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda
do DSM.

Verificação de Informações do sistema
O Centro de informações fornece uma visão geral de status do Synology NAS e outros dispositivos conectados.
Vá para Painel de Controle > Centro de Informações para verificar as informações a seguir. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
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Geral
Na guia Geral é possível ver informações básicas sobre o Synology NAS, incluindo o número de série, o nome
do modelo, a quantidade de memória física, a versão do DSM, informações do tempo, status térmico e
dispositivos externos.

Rede
Na guia Rede você pode ver o status da configuração de rede e as interfaces de rede.

Armazenamento
Na guia Armazenamento você pode verificar o espaço livre ou usado dos volumes do Synology NAS e verificar
o status dos discos rígidos.

Serviço
Na guia Serviço, é possível ver a lista de serviços DSM que podem ser habilitados ou desabilitados clicando-se
em Habilitar ou Desabilitar na coluna Ação. As marcações na coluna Status indicam se os serviços estão
habilitados.

Visualização dos registros do sistema
O Centro de registros é um aplicativo de gerenciamento de registros centralizado que permite visualizar e
gerenciar os registros de log de serviços do Synology NAS de forma fácil e eficiente. Para acessar as funções
avançadas, é necessário ir ao Centro de Pacotes e instalar o pacote da Centro de registros. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
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Monitoramento de recursos do sistema
O Monitor de recursos permite monitorar o uso da CPU, uso da memória, a utilização do disco e o fluxo de
rede. Você pode escolher monitorar em tempo real ou visualizar os dados anteriores. Para obter instruções mais
detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Analisar Uso do Sistema
O Analisador de Armazenamento é um pacote de complementos com o qual é possível visualizar de forma
rápida as tendências gerais de uso do seu Synology NAS, criar e gerenciar tarefas para analisar os espaços de
armazenamento e gerenciar relatórios detalhados sobre uso do volume. Para instalar o Analisador de
Armazenamento em seu Synology NAS, vá para o Centro de pacotes. Para obter instruções mais detalhadas,
consulte Ajuda do DSM.
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Analisar as configurações do sistema
O Assistente de Segurança permite que você verifique e digitalize as configurações do DSM para quaisquer
atividades suspeitas que possam oferecer riscos à segurança. Para obter instruções mais detalhadas, consulte
Ajuda do DSM.

Implantação da solução de high-availability
O High Availability Manager permite formar um “cluster high-availability” a partir de dois servidores, onde um
assume o papel do servidor ativo e o outro, o de servidor passivo. Se o servidor ativo apresentar defeito, o
servidor passivo assume todos os serviços, minimizando assim o tempo parado do servidor. Para instruções
mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM e Relatório de High Availability.
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Automação de tarefas
Vá para Painel de Controle > Agendamento de Tarefas para agendar e executar serviços ou scripts em
horários predefinidos. Você pode criar e gerenciar tarefas para executar automaticamente scripts definidos pelo
usuário, esvaziar as lixeiras de pastas compartilhadas ou iniciar e interromper alguns serviços. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Atualizar o DSM ou Restaurar padrões
Em Painel de controle > Atualizar e restaurar, você pode atualizar o DSM para uma versão mais recente,
fazer backup e restaurar as configurações do sistema ou restaurar o dispositivo Synology NAS para as
configurações originais do fabricante. Você também pode configurar um cronograma para instalar atualizações
do DSM automaticamente para manter seu Synology NAS sempre atualizado.
Importante: Os dados salvos no Synology NAS não serão apagados durante a atualização. Contudo, por motivos
de segurança, é recomendável que primeiro seja feita uma cópia de segurança dos dados.
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Recebimento de notificação de eventos
Em Painel de controle > Notificações, você pode configurar seu Synology NAS para enviar notificações
quando ocorrerem eventos ou erros específicos, notificando-o via e-mail, SMS, navegadores (Safari/Chrome) ou
dispositivos móveis. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Acesso a aplicativos com login independente
No Portal de aplicativos você pode definir as configurações de conexões de vários aplicativos, o que o permite
acessar e executar esses aplicativos em guias ou janelas independentes do navegador. Para habilitar o Portal
de aplicativos, vá para Painel de Controle > Portal de Aplicativos.

Alias personalizado
Os aplicativos podem ser abertos em uma janela independente do navegador em [http(s)://Endereço do
servidor DSM:Número da porta do servidor DSM [HTTP(S)]/nome do alias/] quando o alias do portal estiver
configurado.

Portas HTTP(S) personalizadas
Os aplicativos podem ser abertos em uma janela independente do navegador em [http(s)://Endereço do
servidor DSM:Número da porta personalizada] quando a porta HTTP(S) estiver configurada.

Indexação de arquivos multimídia para aplicativos
Vá para Painel de controle > Serviço de indexação para procurar automaticamente arquivos multimídia como
fotos, música e vídeos armazenados em seu Synology NAS e os compilar em uma biblioteca multimídia para ser
utilizada pelos aplicativos multimídia: Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Restabelecimento de senha do Admin
Se você esqueceu a senha de admin e por isso não consegue fazer logon no DSM, pode redefinir a senha para
em branco e definir uma nova senha.
Para redefinir a senha de admin:
Pressione e segure o botão RESET no painel traseiro do Synology NAS por 4 segundos até ouvir um bipe.
Observação: Além de redefinir a senha do administrador, o uso do botão RESET também restaurará o IP e DNS do
Synology NAS para o valor padrão.
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Reinstalação do Synology NAS
Se quiser reinstalar seu Synology NAS sem perder seus dados, poderá usar o botão RESET no painel traseiro.
Para reinstalar o Synology NAS:
1 Pressione e segure o botão RESET (Redefinir) por 4 segundos até que o Synology NAS emita um bipe.
2 Dentro dos próximos 10 segundos, pressione e segure o botão RESET (Redefinir) por 4 segundos até que o
Synology NAS emita um bipe.
3 Siga as instruções de instalação no Guia de Instalação de Hardware para o seu modelo, disponível no Centro
de Download da Synology, para configurar o Synology NAS.
Importante: Os dados salvos no Synology NAS não serão apagados durante a reinstalação. Contudo, por motivos
de segurança, é altamente recomendável que primeiro seja feita uma cópia de segurança dos dados.

Ativar serviço SNMP
Vá até Painel de controle > Terminal e SNMP para habilitar o serviço SNMP, que permite que os usuários
monitorem o fluxo de rede de Synology NAS com o software de gerenciamento de rede.

Habilitar Serviços de terminal
Vá para Painel de controle > Terminal e SNMP para habilitar o serviço de Terminal, que permite o uso de
Telnet ou SSH para fazer login no Synology NAS e modificar suas configurações.
Importante: Use o serviço Terminal com cautela. A manipulação incorreta ou modificação do Synology NAS pode
resultar no mau funcionamento do sistema ou perda de dados.
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Capítulo 5:

Gerenciar o espaço de armazenamento

Antes de aproveitar as vantagens de vários recursos de seu Synology NAS, é necessário configurar pelo menos um
espaço de armazenamento. Este capítulo explica como o Gerenciador de Armazenamento pode ajudá-lo a gerenciar
diferentes tipos de espaços de armazenamento RAID e não RAID, como pools e volumes de armazenamento, bem
como exibir o status dos drives instalados. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Pools e volumes de armazenamento
Um volume é o espaço básico de armazenamento no seu Synology NAS; ele é construída em um pool de
armazenamento. Antes de criar um volume, é preciso primeiro criar um pool de armazenamento.1 Nos modelos
Synology NAS compatíveis com o modo de criação rápida, você pode criar um volume e um pool de
armazenamento ao mesmo tempo; o Assistente de Criação de Volume otimizará automaticamente o desempenho e a
capacidade de armazenamento.2 Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Criar pools de armazenamento
Vá para o Gerenciador de Armazenamento > Pool de Armazenamento e clique em Criar para escolher um dos
seguintes tipos de pool de armazenamento. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
Tipo

Descrição

Melhor desempenho

Esse tipo de pool de armazenamento é compatível com apenas um único volume, mas fornece melhor
desempenho.

Maior flexibilidade

Esse tipo de pool de armazenamento suporta vários volumes, o Synology Hybrid RAID (SHR) e o
recurso RAID Group.

--------Em certos modelos, o Gerenciador de Armazenamento criará automaticamente um volume e um pool de armazenamento
após a instalação do DSM.
2
O modo de criação rápida está disponível apenas nos modelos compatíveis com o Synology Hybrid RAID (SHR).
1
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Criar volumes em modelos utilizando o modo de criação rápida
Nos modelos Synology NAS compatíveis com o modo de criação rápida, é possível criar um volume e um pool
de armazenamento ao mesmo tempo.1 Vá para Gerenciador de armazenamento > Volume e clique em Criar.
Em seguida, escolha um dos métodos a seguir:
Método

Descrição
Essa é a melhor opção para iniciantes. Selecione esse modo se você desejar otimizar
automaticamente a capacidade de armazenamento e desempenho sem se preocupar com os
aspectos técnicos, como tipos de RAID.

Rápido

Para usuários que queiram configurar as opções avançadas da criação do volume, como tipos de
RAID e atribuição de capacidade.

Personalizar

Criar volumes em outros modelos
Certifique-se de que o Synology NAS tenha um pool de armazenamento existente com espaço alocável. Vá para
Gerenciador de armazenamento > Volume e clique em Criar. Para obter instruções mais detalhadas, consulte
Ajuda do DSM.

Tipos de RAID
Dependendo do seu modelo e número de discos rígidos instalados, os tipos de RAID abaixo podem ser
implementados ao se criar pools personalizados de armazenamento.
Tipo de RAID

SHR2

Nº do
HDD

Falha permitida
de No. de HDD

1

0

2-3

1

≧4

Basic

JBOD

1

≧1

1-2

Descrição
Um volume Synology Hybrid RAID otimiza a
capacidade de armazenamento e desempenho ao
combinar discos rígidos de diferentes tamanhos. Os
volumes SHR consistindo em dois ou três discos rígidos
fornecem tolerância de falha de 1 drive, enquanto os
volumes SHR de quatro ou mais discos rígidos podem
fornecer tolerância de falha de 1 ou 2 drives.

0

JBOD é uma coleção de discos rígidos.

Soma de
todos os
tamanhos de
HDD
Soma de
todos os
tamanhos de
HDD
Menor
tamanho de
HDD

≧2

0

RAID 1

2-4

(HDD No.) - 1

O sistema gravará dados idênticos em cada disco rígido
ao mesmo tempo, de forma que a integridade dos
dados é protegida quando pelo menos um drive é
normal.

RAID 6

≧4

Otimizado pelo
sistema

1 x (tamanho
do HDD)

0

RAID 0

≧3

1 x (tamanho
do HDD)

O volume Basic deve ser criado com um disco rígido
como unidade independente. Ao criar um volume Basic,
você pode selecionar apenas um disco rígido de cada
vez.

Combinando múltiplos drives para criar um espaço de
armazenamento, RAID 0 oferece Distribuição, um
processo de divisão dos dados em blocos e distribuição
dos blocos de dados em vários discos rígidos, mas sem
medidas de segurança.

RAID 5

bruta interna
máxima

1

Esta configuração inclui uma opção de cópia de
segurança. Usa o modo de paridade para armazenar
dados redundantes num espaço igual ao tamanho de
um drive, para recuperação posterior.

(HDD # – 1) x
(menor
tamanho de
HDD)

2

RAID 6 oferece proteção extra dos dados. Ele usa o
modo de paridade para armazenar dados redundantes
em um espaço igual ao tamanho de dois drives para
recuperação posterior dos dados.

(HDD # – 2) x
(menor
tamanho de
HDD)

--------1
2

O modo de criação rápida está disponível apenas nos modelos compatíveis com o Synology Hybrid RAID (SHR).
Os tipos RAID, exceto o Basic, são suportados apenas em modelos específicos. Visite www.synology.com para obter mais
informações.
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Tipo de RAID

RAID 10

RAID F1

Nº do
HDD

Falha permitida
de No. de HDD

Descrição

bruta interna
máxima

≧4

1 HDD em cada
grupo RAID 1 /
Metade do HDD
total

RAID 10 tem o desempenho de RAID 0 e o nível de
proteção dos dados de RAID 1. RAID 10 combina dois
discos rígidos em um grupo RAID 1 e combina todos os
grupos com RAID 0.

(HDD # / 2) x
(menor
tamanho de
HDD)

1

RAID F1 implementa a distribuição em nível de blocos
com dados de paridade distribuídos em todos os drives
membros. Ele grava mais informações de paridade em
determinado drive para evitar que todos os outros drives
falhem ao mesmo tempo. Recomendado para
conjuntos totalmente em flash.

(HDD # – 1) x
(menor
tamanho de
HDD)

(número
par)

≧3

Reparar pools de armazenamento
A função de reparação está disponível para os pools de armazenamento RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6,
RAID F1 e SHR. Dependendo dos seus tipos de RAID, quando um dos discos rígidos no pool de
armazenamento falha, o status do pool de armazenamento muda para degradado. Você pode reparar o pool de
armazenamento substituindo os drives paralisados para manter protegidos os dados no volume. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Alterar o tipo de RAID
Os tipos RAID dos pools de armazenamento existentes podem ser alterados sem perder os dados existentes, o
que permite que você gerencie de modo fácil e econômico sua capacidade de armazenamento. Por exemplo,
você pode criar um volume RAID 1 em seu Synology NAS e mais tarde alterar para RAID 5 se instalar mais
discos rígidos.
As seções abaixo fornecem informações básicas sobre a alteração dos tipos de RAID. Para obter instruções
mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Tipos de RAID compatíveis
Os tipos de RAID podem ser alterados como a seguir.
Tipo de RAID

Pode ser alterado para...

Basic

RAID 1, RAID 5

RAID 1

RAID 5

RAID 1 (adicionar discos espelho ao RAID 1)

RAID 1 (para proporcionar maior redundância)

RAID 5

RAID 6

SHR-1

SHR-2

Requisitos de Disco Rígido
Para alterar o tipo de RAID de um pool de armazenamento, deve haver um número suficiente de discos rígidos
instalados em seu Synology NAS. Consulte abaixo o número mínimo de discos rígidos necessários para cada
tipo de RAID.
Tipo de RAID

Mínimo de discos rígidos

RAID 1

2 ou 4

RAID 5

3

RAID 6

4

SHR-2

4 ou 5 (dependendo da constituição de drives do SHR-1)
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Expandir volumes e pools de armazenamento
A capacidade de armazenamento dos volumes e pools de armazenamento pode ser expandida gradualmente
instalando-se mais discos rígidos ou discos rígidos maiores. Esse recurso permite expandir a capacidade do
volume e do pool de armazenamento de acordo com seu orçamento e sem necessidade de se preocupar em
perder nenhum dado existente.
As seções abaixo fornecem informações básicas relativas à expansão de volumes e pools de armazenamento.
Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Ampliação do volume
Com relação a volumes criados em um pool de armazenamento com suporte a volumes múltiplos (maior
flexibilidade), se o pool de armazenamento subjacente apresentar capacidade suficiente, é possível expandir o
volume diretamente, alterando o seu tamanho. Com relação a volumes criados em um pool de armazenamento
sem suporte a volumes múltiplos, será necessário primeiro expandir o pool de armazenamento subjacente. Para
obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Expandir um pool de armazenamento substituindo os drives
Para SHR, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 e RAID F1, a capacidade de armazenamento dos pools de
armazenamento pode ser expandida substituindo-se os discos rígidos menores por outros maiores. Ao expandir
a capacidade de armazenamento com esse método, tenha cuidado para substituir cada disco rígido, um a um.
Após substituir um disco rígido, o pool de armazenamento deve ser reparado antes que o próximo disco rígido
seja substituído. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
Consulte a tabela a seguir para ver quais discos rígidos devem ser substituídos primeiro.
Tipo de RAID

Observações
Se a capacidade de todos os discos rígidos membros for igual,
deve-se substituir pelo menos dois discos rígidos. Caso
contrário, a capacidade do pool de armazenamento não será
expandida.

SHR (Synology Hybrid RAID)

RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Se as capacidades dos discos rígidos membros forem
diferentes, os novos discos rígidos trocados deverão ser iguais
ou maiores do que o maior disco rígido existente. Além disso, é
necessário substituir os menores discos rígidos membros
primeiro para otimizar o uso da capacidade.
Ao substituir o disco rígido dos pools de armazenamento nesses
tipos de RAID, o menor drive deve ser sempre substituído
primeiro para maximizar o uso dos drives.

Expandir um pool de armazenamento adicionando drives
Para SHR, JBOD, RAID 5, RAID 6 e RAID F1, a capacidade de armazenamento dos pools de armazenamento
pode ser expandida adicionando-se mais discos rígidos se houver baias de disco rígido vazias em seu Synology
NAS. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
Consulte a tabela abaixo relativa ao tamanho mínimo dos novos discos rígidos.
Tipo de RAID

Tamanho mínimo do disco rígido

SHR

A capacidade do drive que deseja adicionar deve ser igual ou
superior ao maior drive no pool de armazenamento ou igual a
qualquer um dos drives no pool de armazenamento. Por
exemplo, se seu volume SHR for composto por três drives –
2 TB, 1,5 TB e 1 TB respectivamente –, a capacidade do novo
drive deverá ser de pelo menos 2 TB ou igual a 1,5 TB ou 1 TB.

RAID 5, RAID 6, RAID F1
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Depuração do sistema de arquivos/RAID
A depuração do sistema de arquivos/RAID é a função de manutenção de dados que inspeciona os pools de
armazenamento e repara qualquer inconsistência de dados detectada. A depuração de RAID pode ser usada
com pools de armazenamento que implementam SHR (composto por três ou mais drives), RAID 5, RAID 6 ou
RAID F1. A depuração do sistema de arquivos pode ser usada em volumes no sistema de arquivos Btrfs.
Recomendamos a execução regular da depuração do sistema de arquivos/RAID para manter a consistência dos
dados e evitar perda de quaisquer dados críticos em caso de falha do drive. Para obter instruções mais
detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

SSD TRIM
Se o volume consistir totalmente em SSDs (Unidades de Estado Sólido), recomendamos ativar o SSD TRIM.
Esse recurso otimiza o desempenho de gravação e leitura dos volumes criados nos SSDs, aumentando a
eficiência além de prolongar a vida útil de seus SSDs.
Antes de tentar configurar o SSD TRIM, consulte Ajuda do DSM para obter instruções detalhadas e mais
limitações.
Observação:
 O SSD TRIM está disponível apenas em certos modelos de Synology NAS e tipos de RAID.
 Alguns modelos de SSD não conseguem fazer o SSD TRIM em volumes RAID 5 e RAID 6. Consulte a lista de
compatibilidade em www.synology.com.

Gerenciamento de discos rígidos
A guia HDD/SSD permite que você monitore o status dos discos rígidos instalados no Synology NAS,
fornecendo opções para gerenciar e analisar o estado e o desempenho dos discos rígidos. Para ver essa guia,
vá para Gerenciador de armazenamento e clique em HDD/SSD. Para obter instruções mais detalhadas,
consulte Ajuda do DSM.

Habilitação do suporte de cache de gravação
Habilitar o suporte do cache de gravação aprimora o desempenho do seu Synology NAS. Apenas alguns
modelos de disco rígido suportam esse recurso. Para garantir a proteção de dados durante o uso do suporte do
cache de gravação, recomendamos enfaticamente o uso de um dispositivo no-break. Também sugerimos que o
sistema seja sempre desligado adequadamente após cada uso. A desabilitação do cache de gravação reduzirá
a possibilidade de perda de dados causada pelos cortes anormais de energia, mas o desempenho do sistema
diminuirá.

Execução de S.M.A.R.T. Testes
Os testes S.M.A.R.T. do drive o ajudarão a examinar e relatar o status do disco rígido alertando-o sobre
possíveis falhas do drive. Recomendamos a troca imediata do drive em caso de detecção de algum erro. Os
testes S.M.A.R.T. também podem ser agendados para serem executados automaticamente criando tarefas.

Verificação de informações do drive
Em Gerenciador de Armazenamento > HDD/SSD > HDD/SSD, clique na seta para baixo ao lado do nome de
um disco rígido para exibir o nome do modelo, número de série, versão do firmware e tamanho total do disco
rígido.
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Cache do SSD
Os drives de cache SSD1 podem ser instalados e montados em uma configuração somente leitura (RAID 0) ou
somente gravação (RAID 1, RAID 5, RAID 6) para aumentar a velocidade de leitura/gravação de um volume.
Você pode criar um cache e exibir informações relacionadas a Gerenciador de Armazenamento > Cache SSD.
Consulte o Guia de Instalação de Hardware do Synology NAS para obter informações sobre a instalação do
SSD. Para obter informações mais detalhadas sobre o gerenciamento do SSD, consulte a Ajuda do DSM ou o
Informe Técnico do Cache SSD do Synology.

Hot Spare
Os drives2 hot spare são discos rígidos de reserva que podem reparar um pool de armazenamento danificado
substituindo um drive com defeito automaticamente. Os drives hot spare podem ser atribuídos globalmente para
proteger qualquer pool de armazenamento dentro do seu Synology NAS, desde que o pool de armazenamento
atenda aos seguintes critérios:
 O tipo RAID do pool de armazenamento deve ter proteção de dados (isto é, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID
10, RAID F1).
 O tamanho do drive hot spare deve ser maior ou igual ao tamanho do menor drive do pool de
armazenamento.

Gerenciamento de Hot Spares
Vá para Gerenciador de Armazenamento > Hot Spare > Gerenciar para atribuir e gerenciar drives hot spare.
Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Gerenciamento de drives externos
Você pode anexar drives externos USB ou eSATA às portas USB ou eSATA do Synology NAS para fins de
backup ou compartilhamento de arquivos.3
Vá para Painel de controle > Dispositivos externos para gerenciar drives externos conectados ou configurar
impressoras. A guia Dispositivos externos fornece opções para ver as informações do dispositivo, alterar
formatos ou ejetar o dispositivo. A guia Impressora fornece opções para configurar impressoras USB ou de
rede. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

--------O cache SSD é suportado apenas em modelos específicos. Visite www.synology.com para obter mais informações.
O recurso hot spare está disponível apenas em modelos específicos.
3
eSATA é suportado apenas em modelos específicos. Visite www.synology.com para obter mais informações.
1
2
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Capítulo 6:

Gerenciamento do serviço iSCSI

iSCSI (Internet Small Computer System Interface) é um tipo de serviço de rede de área de armazenamento
(SAN) que fornece acesso ao armazenamento de dados de nível de bloqueio, consolidado. O uso principal do
iSCSI é facilitar as transferências de dados por intranets, permitindo que os usuários gerenciem o
armazenamento em longas distâncias.
Este capítulo apresenta informações básicas sobre como gerenciar o seu serviço iSCSI com o iSCSI Manager.
Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Gerenciamento de iSCSI Targets
Vá para iSCSI Manager > Target para criar, remover, editar ou desabilitar iSCSI Targets. O número máximo de
iSCSI Targets varia dependendo do modelo. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
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Gerenciamento de iSCSI LUNs
Um iSCSI LUN (número de unidade lógica) representa uma parte endereçável individualmente de um iSCSI
Target. Um iSCSI LUN pode ser mapeado para múltiplos iSCSI Targets para a realização de operações de
armazenamento, como leitura ou gravação.
Vá para iSCSI Manager e clique na guia LUN para gerenciar os iSCSI LUNs no Synology NAS. O número
máximo de iSCSI LUNS varia dependendo do modelo. Para obter instruções mais detalhadas e limitações,
consulte Ajuda do DSM.

Tipos de LUN
É necessário criar primeiro um volume no Gerenciador de Armazenamento antes de criar um LUN. O Synology
NAS fornece atualmente os seguintes tipos de LUN:
 LUNs com novos recursos avançados de LUN, que suportam snapshots instantâneos.
 LUNs com Thin Provisioning, incluindo LUNs com recursos avançados de LUN legados.
 LUNs sem Thin Provisioning; pode ter melhor desempenho na maioria dos casos.
Importante: Somente LUNs com novos recursos avançados de LUN suportam snapshots instantâneos. Esse tipo de
LUN deve ser criado em volumes Btrfs e estão disponíveis no DSM 6.2 e posteriores.

Tire instantâneos do iSCSI LUN
Um instantâneo de iSCSI LUN é um ponto no tempo, cópia somente de leitura de um iSCSI LUN. Ele é eficiente
para seu espaço de armazenamento valioso e também aumenta o nível de proteção, permitindo que você
restaure facilmente dados valiosos.
Vá para o iSCSI Manager e clique no botão Instantâneo para tirar instantâneos do iSCSI LUN. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Registro de iSCSI Targets com um servidor iSNS
iSNS (Serviço de nome de armazenagem da Internet) fornece o mecanismo de gerenciamento centralizado.
Você pode registrar todos os iSCSI Target com o servidor iSNS em iSCSI Manager > Configurações.

Definir profundidade da fila de E/S
A profundidade da fila de E/S determina o número máximo de comandos iSCSI que pode ser enviado para a fila
durante cada sessão iSCSI. Uma maior profundidade da fila pode ajudar a melhorar a taxa de transferência na
rede 10/40 GbE e em ambientes SSD. A profundidade da fila definida como 1 pode ajudar com problemas de
latência ou de estabilidade. Vá para iSCSI Manager > Configurações para definir a profundidade da fila de E/S
de acordo com as suas necessidades.
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Capítulo 7:

Acesso ao Synology NAS a partir da
Internet

Você pode se conectar a seu Synology NAS através da Internet, permitindo que seus serviços estejam
acessíveis em qualquer lugar e a qualquer hora.
Este capítulo explica as informações básicas sobre o uso do assistente Synology EZ-Internet, funções de
encaminhamento de porta avançadas e registro do nome de host DDNS para conectar seu Synology NAS à
Internet. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Uso do Assistente de EZ-Internet
O Assistente EZ-Internet pode configurar o acesso através da Internet com um assistente fácil de usar, sem
passar pelas complicadas configurações de firewall, configuração de PPPoE, registro de DDNS e configuração
de envio de porta de roteador.
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Configuração das Regras de encaminhamento de porta
para o roteador
Se o Synology NAS estiver dentro da rede local, você poderá configurar regras de encaminhamento de porta
para o roteador para que o Synology NAS fique acessível através da Internet.
Observação: Antes de começar, verifique se um endereço IP estático foi atribuído manualmente para o Synology
NAS. Consulte “Interface de rede” para obter mais informações.

Vá até Painel de controle > Acesso externo > Configuração do roteador para configurar o roteador e as
regras de encaminhamento de porta. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
Observação: Para configurar as regras de encaminhamento de porta e atribuir endereços IP estáticos, você precisa
ter permissão de administrador para o roteador.

Configurar roteador
Antes de adicionar as regras de encaminhamento de portas com DSM, é necessário configurar a conexão do
dispositivo Synology NAS para o roteador. Para começar, clique no botão Configurar roteador.

Adicionar regras de encaminhamento de porta
Adicione regras de encaminhamento de porta para especificar as portas de destino do Synology NAS que
receberão pacotes de portas específicas do roteador. Clique em Criar para iniciar a criação das regras de
encaminhamento de porta.

Registro de DDNS para o Synology NAS
O DDNS (Serviço de Nome de Domínio Dinâmico) simplifica a conexão com o Synology NAS através da Internet
mapeando um nome de host com seu endereço IP. Por exemplo, o DDNS permite que você acesse o Synology
NAS usando um nome de domínio (ex.: www.john.synology.me), sem necessidade de lembrar um endereço IP
(ex.: 172.16.254.1).

Requisitos do serviço
 Os servidores do provedor de serviço de DDNS estão funcionando normalmente.
 O Synology NAS é capaz de se conectar à Internet.
 O DDNS é executado apenas em um ambiente de rede onde o servidor proxy não seja necessário.
 Você pode digitar apenas um nome de host para cada provedor de DDNS.

Registrar um Nome de Host DDNS para o Synology NAS
Vá para Painel de controle > Acesso externo > DDNS. Você pode apontar um nome de host existente para o
endereço IP do Synology NAS ou registrar um novo fornecido pela Synology ou vários outros provedores de
DDNS. Consulte cada provedor para obter mais informações relativas ao registro do nome de host.
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Acesso a serviços DSM através do QuickConnect
O QuickConnect é a solução que ajuda os aplicativos de cliente (tais como DS file, utilitários do Cloud Station,
DS audio, etc.) a se conectarem ao Synology NAS através da Internet sem configurar regras de
encaminhamento de porta. Vá até Painel de controle > QuickConnect para gerenciar o serviço QuickConnect.
Para obter mais detalhes sobre o QuickConnect, consulte Ajuda do DSM.
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Configuração da conexão VPN
O VPN Server é um pacote de complementos que habilitam seu Synology NAS a se tornar um servidor PPTP,
OpenVPN ou VPN (rede privada virtual) L2TP/IPSec, permitindo que os usuários DSM pela Internet acessem
recursos compartilhados na rede de área local do Synology NAS.

Configure seu Synology NAS como um VPN Server
Para instalar o VPN Server em seu Synology NAS, vá para o Centro de pacotes. Para obter mais informações
sobre o VPN Server, execute e abra o pacote e depois clique no botão Ajuda do DSM (com um ponto de
interrogação) no canto superior direito.

Conecte seu Synology NAS a um VPN Server
Vá para Painel de controle > Rede > Interface de rede para configurar seu Synology NAS como um cliente
VPN para se conectar a um VPN server e obter acesso à rede privada virtual. Para cada VPN server, é possível
criar ou modificar seu perfil de conexão e usar o perfil para se conectar ao servidor com um simples clique.
Observação: Seu Synology NAS não pode ser configurado como VPN server e cliente ao mesmo tempo.
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Capítulo 8:

Aumentar a segurança na Internet

Depois que o Synology NAS estiver disponível na Internet, você precisará protegê-lo contra ataques de hackers.
Este capítulo explica como configurar o firewall, habilitar a proteção DoS e habilitar o bloqueio automático. Para
obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Evitar conexões não autorizadas com o Firewall
O firewall integrado pode evitar logins não autorizados e controlar quais serviços podem ser acessados. Além
disso, você pode escolher entre permitir ou negar acesso a certas portas de rede de endereços IP específicos.
Vá para Painel de Controle > Segurança > Firewall > Editar regras e clique em Criar para criar regras de
firewall.

Aplicação de regras de firewall às portas
Na seção Portas, aplique as regras de firewall a todas as portas ou às portas selecionadas usando uma das
seguintes opções:
 Todos: Escolha esta opção para aplicar a regra a todas as portas no Synology NAS.
 Selecionar em uma lista de aplicativos integrados: Marque os serviços de sistema que serão incluídos na
regra.
 Personalizada: Especifique o tipo e o protocolo da porta e digite o número da porta personalizada.
Você pode digitar até 15 portas separadas por vírgulas, ou especificando uma extensão de porta.

Aplicação de regras de firewall aos endereços IP de origem
Na seção IP de origem, selecione permitir ou negar acesso dos endereços IP de origem usando uma das
opções a seguir:
 Todos: Escolha esta opção para aplicar a regra a todos os endereços IP de origem.
 IP Específico: Escolha esta opção para aplicar a regra a um endereço IP.
 Região: Escolha esta opção para aplicar a regra a uma região.

Evite ataques pela Internet
A proteção Negação de Serviço (DoS) impede ataques mal intencionados pela Internet. Vá para Painel de
Controle > Segurança > Proteção para ativar a proteção DoS e melhorar a segurança da rede.
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Bloqueio automático de tentativas de login suspeitas
O bloqueio automático permite evitar o login não autorizado. Após ativar o serviço, se um endereço IP tiver
muitas tentativas de login com falhas, ele será bloqueado. Vá para Painel de controle > Segurança > Conta
para criar e gerenciar sua lista de bloqueio e lista permitida.
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Capítulo 9:

Configuração de Compartilhamento de
arquivos

O Synology NAS pode se tornar o centro de compartilhamento de arquivos dentro da rede local ou através da
Internet; dessa forma os usuários podem acessar seus arquivos a qualquer hora e em qualquer lugar. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.
Este capítulo explica como habilitar o suporte para protocolos de compartilhamento de arquivos para todas as
plataformas, criar e gerenciar usuários e grupos, configurar pastas compartilhadas e permitir ou negar acesso às
pastas compartilhadas, aplicativos ou sub pastas de usuários ou grupos específicos.

Habilitação de protocolos de compartilhamento de
arquivos para todas as plataformas
Esta seção mostra como permitir que o Synology NAS suporte os protocolos de compartilhamento de arquivos
em todas as plataformas.
O Synology NAS suporta os seguintes protocolos de compartilhamento de arquivos:
 Para Windows: SMB/CIFS (Meus Locais de Rede), FTP
 Para Mac: SMB, FTP, AFP
 Para Linux: SMB, FTP, NFS
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Una o Synology NAS ao Domínio/LDAP
Vá para Painel de controle > Domínio/LDAP para unir seu Synology NAS a um serviço de diretório como um
domínio Windows ou cliente LDAP. Quando o Synology NAS ingressa em um serviço de diretório, você pode
gerenciar os privilégios de acesso dos usuários de domínio/LDAP com pastas compartilhadas e aplicativos DSM
e habilitar seu serviço de base.

Ingressar em um Domínio Windows
Clique na guia Domínio e digite o nome do domínio e o DNS server (opcional) para ingressar o Synology NAS
em um domínio Windows ADS. Na janela exibida, digite o nome de usuário e a senha do administrador do
servidor do domínio.
Depois que o Synology NAS ingressar no domínio, os usuários do domínio podem fazer logon no Synology NAS
com sua conta de domínio e senha.
Observação:
 Se o nome de usuário do domínio inclui “%” e “$”, você não poderá acessar sua pasta base. Peça que o
administrador do domínio atribua a você um novo nome de usuário.
 Grupos de domínio Domain Admins e Enterprise Admins serão adicionados automaticamente ao grupo local
administrators. Em outras palavras, os usuários do domínio desses grupos têm direito administrativo sobre o
Synology NAS incluindo a execução de aplicativos DSM/CIFS/FTP/AFP/WebDAV.
 Você também pode configurar os privilégios de acesso dos usuários do domínio às pastas compartilhadas no
Synology NAS. Consulte “Permitir o acesso dos usuários ou grupos do domínio às pastas compartilhadas” para
obter mais informações.

Vinculação a um servidor LDAP
O LDAP permite que seu Synology NAS ingresse em serviços de diretórios existentes, como clientes LDAP, e
recupere informações do usuário e do grupo de um servidor LDAP (ou "directory server"). A opção de perfis
permite que você se conecte facilmente a diferentes tipos de servidores LDAP, como servidores padrão
(Synology Directory Servers ou Mac Open Directory), servidores IBM Lotus Domino, ou personalizar suas
próprias configurações de perfil. Você pode gerenciar os privilégios de acesso dos usuários ou grupos do LDAP
para aplicativos DSM e pastas compartilhadas, do mesmo modo que você faria com usuários ou grupos locais
de DSM.
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Serviço LDAP de host com Directory Server
O Directory Server é um pacote complementar baseado no LDAP versão 3 (RFC2251) que permite que seu
Synology NAS se torne uma central de administração de contas para centralizar o gerenciamento de contas de
todos os clientes que se conectam e para fornecer a eles um serviço de autenticação.
Além disso, com o suporte ao Logon único do G Suite, o Directory Server pode se tornar um provedor de
identidade do seu domínio Google Apps. Isso permite que os usuários façam o login nos serviços do Google
Apps (como Gmail ou Google Calendar) usando suas contas e senhas armazenadas no Directory Server,
eliminando a necessidade de lembrar de outro conjunto de contas e senhas.

Para instalar o Directory Server em seu Synology NAS, vá para o Centro de pacotes. Para obter mais
informações sobre o Directory Server, consulte a Ajuda do DSM. Para obter mais informações sobre como
acessar o Directory Server com um cliente LDAP, leia este tutorial.
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Gerenciamento de usuários e grupos
Vá ao Painel de controle > Usuário ou Grupo para criar usuários ou grupos, e permitir ou negar o acesso
deles a diferentes pastas compartilhadas.

Criar usuários
Clique em Criar para criar as contas de usuário. O usuário pode efetuar login para editar suas informações de
conta após a conta ter sido estabelecida. Você também pode decidir configurar uma data de expiração para a
conta ou impedir o usuário de alterar a senha da conta.

Permitir que usuários redefinam suas senhas por e-mail
É possível permitir que usuários que não sejam administradores possam redefinir suas senhas por e-mail. Clique
em Avançado > Configurações de senha e marque a caixa de seleção assinalada como Permitir que
usuários que não sejam administradores possam redefinir suas senhas por e-mail. Quando essa opção
está ativada, o link marcado Esqueceu sua senha? será exibido na página de login do DSM. Se um usuário
esquecer a senha, ele poderá clicar neste link e inserir seu nome de usuário. Nesse caso, o sistema irá enviar
uma mensagem por e-mail ao usuário contendo um link para restaurar a senha esquecida.
Para obter instruções e notas detalhadas, consulte a Ajuda do DSM.

Aplicar regras de força da senha
Você pode ativar o serviço de complexidade de senha para garantir que a senha dos usuários do DSM é segura
o suficiente e prevenir tentativas mal intencionadas de login. Clique em Configurações de Senha para
configurar essa medida de eficácia de uma senha.
Observação:
 As regras de força da senha somente funcionam para senhas criadas ou modificadas depois que o serviço de
Força da senha tiver sido ativado. Senhas existentes não serão afetadas pelas regras.
 As regras não se aplicarão a senhas de usuários criados pela importação de listas de usuários.
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Criação da pasta base do usuário
Todos os usuários DSM (exceto guest) podem ter sua própria pasta, chamada home, que pode ser acessada
apenas pelo usuário e o administrador do sistema. Clique em Base do usuário para habilitar o usuário ao
serviço de base do usuário.
Para usuários que pertencem ao grupo administrators, as pastas base dos usuários do DSM estão aqui:
homes/[Nome do usuário]
Observação:
 Quando o serviço de base do usuário estiver desabilitado, a pasta homes será preservada, mas será acessível
apenas aos usuários que pertencem ao grupo administrators. Os usuários poderão acessar suas pastas base
quando o serviço de base de usuário for habilitado novamente.
 Para excluir a pasta homes, o serviço de base do usuário deve ser desabilitado primeiro.

Criação da pasta base do usuário do domínio/LDAP
Se você ingressou seu Synology NAS em um serviço de diretório como um domínio Windows ou cliente LDAP,
você pode ir para Painel de controle > Domínio/LDAP > Usuários de domínio ou Usuários LDAP para criar
as pastas base dos usuários do domínio/LDAP. Clique em Base do usuário e marque a caixa Habilitar serviço
base para usuários do domínio ou Habilitar serviço base para usuários LDAP.
Da mesma forma que os usuários locais, todos os usuários do domínio/LDAP podem acessar sua própria pasta
base através de CIFS, AFP, FTP, WebDAV ou File Station. Usuários pertencentes ao grupo administrators
podem acessar todas as pastas pessoais localizadas na pasta compartilhada padrão homes. Para usuários que
pertencem ao grupo administrators, as pastas base do usuário domain/LDAP estão na pasta nomeada @DHdomain name (para usuários de domínio) ou @LH-FQDN name (para usuários LDAP). O nome da pasta base
do usuário é a conta de usuário mais um número exclusivo.
Observação:
 Para excluir a pasta compartilhada homes, o serviço de base do usuário deve ser desabilitado primeiro.
 A ativação do serviço de base do usuário do domínio/LDAP também ativará o serviço de base de usuário local se
este ainda não estiver ativado.
 O serviço de base de usuário do domínio será desativado se o serviço de base de usuário local for desativado.

Criar grupos
Vá para Painel de controle > Grupo para criar e editar um grupo, adicionar usuários ao grupo e em seguida
editar as propriedades do grupo, evitando o trabalho de editar os usuários um por um.
Os grupos criados por padrão incluem o seguinte:
 administrators: Os usuários que pertencem ao grupo administrators têm o mesmo privilégio de
administração que admin.
 users: Todos os usuários pertencem ao grupo users.
Observação: Para obter mais informações sobre a edição dos privilégios de acesso de um grupo às pastas
compartilhadas ou aplicativos, consulte "Permitir o acesso dos usuários ou grupos às pastas compartilhadas" e
"Permitir que os usuários acessem aplicativos" para mais informações.

Permitir que os usuários acessem aplicativos
Vá para Painel de controle > Grupo > Editar > Aplicativos para decidir quais aplicativos podem ser
acessados pelo usuário.
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Configuração de pastas compartilhadas
Vá para Painel de controle > Pasta compartilhada para gerenciar as pastas compartilhadas, que são as
pastas raiz do Synology NAS. Você pode armazenar dados nas pastas compartilhadas e compartilhá-los com
usuários ou grupos com privilégios de acesso.
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Pastas compartilhadas integradas criadas pelo sistema
As pastas compartilhadas integradas no sistema são criadas quando os serviços ou aplicativos que precisam
das pastas são ativados.
Nome

Descrição

Chat

A pasta Chat contém anexos no aplicativo, incluindo arquivos carregados, URL, miniaturas e imagens de perfil. Ela
será criada automaticamente quando o Chat for instalado.

web

A pasta web tem o conteúdo de seu website. Ela será criada automaticamente quando Web Station for ativado.

photo

A pasta photo contém fotos e vídeos que você pode compartilhar no Photo Station. Ela será criada
automaticamente quando Photo Station ou o Servidor de Mídia DLNA/UPnP forem ativados.

music

A pasta music contém músicas que você quer compartilhar no Audio Station. Ela será criada automaticamente
quando Audio Station for ativado.

video

A pasta video contém vídeos que você quer pesquisar através de um DMA DLNA/UPnP. Ela será criada
automaticamente quando o Servidor de Mídia for ativado.

surveillance

A pasta surveillance contém as gravações do Surveillance Station. Ela será criada automaticamente quando
Surveillance Station for ativado.

home

A pasta home fornece um espaço particular para que cada usuário armazene dados onde os outros usuários não
terão acesso. Ela será criada automaticamente quando a Base do usuário for ativada.

homes

A pasta homes contém as pastas de páginas iniciais de todos os usuários. Ela será criada automaticamente
quando a Base do usuário for ativada. Somente o administrador do sistema pode acessar e gerenciar as pastas
base de todos os usuários.

NetBackup
usbshare
esatashare

A pasta NetBackup é criada automaticamente quando o Serviço de Backup de Rede for ativado.
A pasta usbshare[número] é criada automaticamente quando você conectar uma unidade USB à porta USB do
dispositivo Synology NAS.
A pasta esatashare é criada automaticamente quando você conectar um drive eSATA à porta eSATA de um
dispositivo Synology NAS.

Criar uma pasta compartilhada
Se você for um usuário que pertence ao grupo administrators, você pode clicar em Criar para criar pastas
compartilhadas e atribuir privilégios de acesso às pastas.

Remover uma pasta compartilhada
Se você for um usuário que pertence ao grupo administrators, você pode clicar em Excluir para remover
qualquer pasta compartilhada criada por você.
Importante: A remoção de qualquer pasta compartilhada também removerá os dados contidos nela. Se ainda
precisar dos dados, faça backup deles primeiro.
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Criptografar uma pasta compartilhada
Ao criar uma pasta compartilhada, você pode escolher criptografá-la. 1 After a folder is encrypted, you can use
the Encryption drop-down menu to mount/unmount the folder or export the encryption key.
A criptografia AES de 256-bit pode bloquear todas as tentativas de acesso não autorizadas. Sem a chave de
criptografia, outras pessoas não poderão usar os dados criptografados, mesmo se removerem os discos rígidos
do Synology NAS e os montarem em seu dispositivo.
Por padrão, as pastas compartilhadas criptografadas serão desmontadas automaticamente ao iniciar por
motivos de segurança. Se você redefinir senhas padrão com o botão de redefinição localizado no Synology
NAS, as pastas compartilhadas criptografadas serão desmontadas e a opção de montar automaticamente será
desativada.
Observação:
 Recomendamos que você inicialize um armazenamento de chave para gerenciar chaves de criptografia de várias
pastas compartilhadas. Para fazer isso, vá para Painel de controle > Pasta compartilhada > Ação >
Gerenciador de chaves.
 Após adicionar a chave de criptografia ao Gerenciador de chaves, será possível montar automaticamente uma
pasta criptografada na inicialização. Marque a caixa de seleção Montar ao inicializar em Gerenciador de chaves.
 Para a segurança do Synology NAS, recomendamos que você escolha uma unidade USB física como o
armazenamento de chaves.

Permitir o acesso dos usuários ou grupos às pastas compartilhadas
Em Painel de controle > Pasta compartilhada, selecione uma pasta compartilhada e clique em Editar >
Permissões para permitir ou negar acesso de grupos ou de usuários a pastas compartilhadas.

Permitir acesso às pastas compartilhadas aos clientes Linux
Em Painel de controle > Pasta compartilhada, selecione uma pasta compartilhada e clique em Editar >
Permissões NFS para atribuir permissões NFS para qualquer pasta compartilhada, permitindo que clientes
Linux possam acessá-la.

Permitir o acesso dos usuários ou grupos do domínio às pastas
compartilhadas
Se tiver ingressado seu Synology NAS a um serviço de diretório como um domínio Windows ou cliente LDAP,
você pode ir para Painel de controle > Pasta compartilhada, selecionar uma pasta compartilhada e clicar em
Editar > Permissões para configurar e modificar os privilégios da pasta compartilhada de um grupo ou usuário
de domínio/LDAP.
Observação: Em caso de conflitos de privilégio, a prioridade de privilégio será: Nenhum acesso (NA) >
Leitura/Gravação (RW) > Somente leitura (RO).

--------1

A criptografia de pastas compartilhadas é suportada apenas em modelos específicos.
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Definição de privilégios de Windows ACL para pastas
compartilhadas
A Lista de controle de acesso (ACL) do Windows é uma lista de privilégios ou permissões que determina direitos
específicos de acesso no ambiente Windows. Isso pode ajudar os administradores a definir regras de controle
de acesso para um arquivo individual ou diretório e conceder diferentes direitos de acesso para usuários
individuais ou grupos.
No DSM, as permissões de acesso a pastas compartilhadas são baseadas em Windows ACL por padrão.
Pastas compartilhadas implementam as configurações de permissão do Windows ACL, o que também permite
personalizar as permissões de arquivos individuais e subpastas. Além disso, as permissões podem ser
personalizadas por meio do File Station ou do Explorador de Arquivos do Windows.
Através da ACL do Windows você pode atribuir privilégios diferentes a usuários locais e de domínio no sistema.
O privilégio aplica-se a todos os aplicativos relacionados a arquivos, como FTP, File Station, NFS, AFP,
WebDAV, etc.

Indexação de conteúdo de uma pasta compartilhada
Ao indexar pastas utilizando o pacote Universal Search, é possível executar rapidamente pesquisas detalhadas
por nome de arquivo, conteúdo do arquivo e metadados. Para obter instruções detalhadas, consulte Ajuda do
DSM.
Observação: Consulte "Pesquisar arquivos ou pastas" para obter mais informações sobre a pesquisa de arquivos
com o File Station.
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Acesso aos arquivos de qualquer lugar

Após configurar usuários ou grupos com os privilégios de acesso adequados às pastas compartilhadas, eles
poderão compartilhar seus arquivos com o Synology NAS em qualquer lugar.
Este capítulo explica os modos de acesso às pastas compartilhadas de Synology NAS dentro da rede local ou
através da Internet. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Acessar Arquivos dentro da Rede Local
Esta seção explica como permitir que os usuários usem computadores com Windows, Mac ou Linux para
acessar pastas compartilhadas no Synology NAS dentro da rede local.
Observação: Antes de acessar, verifique se os protocolos relativos ao compartilhamento de arquivos foram habilitados
para o Synology NAS. Consulte “Habilitação de protocolos de compartilhamento de arquivos para todas as plataformas”
para obter mais informações.

Acesso às Pastas compartilhadas a partir do Windows
Para acessar pastas compartilhadas a partir do Windows, você pode usar um dos métodos a seguir.
Método 1: Usar Synology Assistant para mapear pastas compartilhadas como unidades de rede.
Execute o Synology Assistant (disponível no Centro de Download da Synology) e selecione o servidor na lista
de servidores. Clique em Mapear unidade e siga as etapas na tela para concluir a configuração.
Após a conclusão, você pode acessar a pasta compartilhada mapeada diretamente no Windows Explorer.
Método 2: Use o Windows Explorer.
Abra uma janela do Windows Explorer e vá para Este PC. Clique em Mapear unidade de rede para exibir a
janela Mapear unidade de rede . Selecione uma letra de unidade no menu suspenso Unidade. Localize a pasta
compartilhada executando uma das seguintes ações:
 Digite \\Nome_Servidor_Synology\Nome_Pasta_Compartilhada no campo Pasta.
 Clique em Procurar para localizar a pasta compartilhada e em seguida clique em OK.
Digite seu nome de usuário e a senha do Synology DiskStation Manager e clique em OK. Após a conclusão,
você pode acessar a pasta compartilhada mapeada diretamente no Windows Explorer.
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Acesso às Pastas compartilhadas a partir do Mac
Selecione Ir > Conectar ao servidor na barra de menu. Digite o endereço IP ou o nome do Synology NAS
(sucedido por .local) precedido por smb:// ou afp:// no campo Endereço do Servidor e clique em Conectar.
(por ex., smb://EricaWang.local ou afp://192.168.0.2)
Observação: Para melhor desempenho, recomendamos que você conecte às pastas compartilhadas através
de SMB.

Selecione as pastas compartilhadas que quer acessar. Após a conclusão, você pode acessar a pasta
compartilhada mapeada na janela do Finder.

Acesso às pastas compartilhadas a partir do Linux
No Synology DiskStation Manager, vá ao Menu principal > Painel de controle > Pasta compartilhada.
Selecione a pasta compartilhada que deseja acessar, clique em Editar > Permissões NFS e localize o caminho
de montagem na parte inferior da janela exibida.
Em um computador com Linux, digite o caminho de montagem para montar a pasta compartilhada.
Observação: Para obter mais informações sobre privilégios NFS, consulte "Permitir o acesso dos usuários ou
grupos às pastas compartilhadas".
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Acesso a arquivos através de FTP
Se o Synology NAS está acessível através da Internet, você pode usar um aplicativo FTP para acessar as
pastas compartilhadas.
Observação: Para obter mais informações sobre como tornar o Synology NAS acessível através da Internet,
consulte "Capítulo 7: Acesso ao Synology NAS a partir da Internet".

Vá para Painel de controle > Serviços de arquivos > FTP para ativar o serviço FTP; dessa forma os usuários
poderão fazer upload ou download dos dados no Synology NAS através de FTP.

Conexão com o Synology NAS usando um aplicativo FTP
Abra qualquer aplicativo FTP no computador e digite as informações a seguir para conectar ao Synology NAS:
 Endereço IP ou nome de domínio do Synology NAS
 Sua conta de usuário e senha
 O número de porta (o número padrão é 21)
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Acesso a arquivos através de WebDAV
Ao habilitar WebDAV ou CalDAV, você pode gerenciar e editar arquivos ou calendários armazenados no
Synology NAS remotamente. Va para Centro de pacotespara instalar o pacote WebDAV e para habilitar seus
serviços.

Acesso e sincronização de arquivos via Synology Drive
O Synology Drive fornece um portal unificado para todos os arquivos armazenados no Synology NAS. Você pode
acessar e sincronizar esses arquivos via aplicativos de clientes nativos em um computador, dispositivo móvel ou outro
Synology NAS. Vá para Centro de pacotes para instalar e executar o pacote do Synology Drive.
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Acesso a arquivos através de File Station
O File Station é a ferramenta de gerenciamento de arquivos do DSM e permite que os usuários do DSM tenham
acesso pela internet às pastas do Synology NAS com seus navegadores ou transfiram arquivos para outro
servidor WebDAV/FTP.1 Ao abrir dois ou mais File Stations, você pode gerenciar todos os dados no Synology
NAS arrastando-os e soltando-os entre File Stations diferentes.

Aparência do File Station
 Painel esquerdo: Mostra as pastas compartilhadas e suas sub pastas na parte superior, e as pastas em seu
computador local na parte inferior.
 Seção principal: Exibe o conteúdo da pasta selecionada atualmente.
 Botão Ajuda (canto superior direito): Clique no botão Ajuda (com o ponto de interrogação) para mostrar a
Ajuda do DSM, onde poderá encontrar informações úteis sobre como usar o File Station.
 Campo de pesquisa: Digite uma palavra-chave para filtrar os arquivos ou pastas na pasta atual.
 Pesquisa Avançada (botão lente de aumento): pesquisa resultados refinados da pesquisa.

Gerenciar opções do File Station
Clique em Configurações para ajustar as configurações gerais, habilitar o registro do File Station, montar
pastas remotas ou unidades virtuais, determinar quem pode compartilhas links de arquivos e definir a velocidade
limite para controlar o uso da largura de banda dos serviços de transferência do arquivo DSM.
Observação:
 Para obter mais informações sobre pastas remotas ou unidades virtuais, consulte "Montagem de pastas remotas
ou unidades virtuais".
 Para obter mais informações sobre links compartilhados, consulte "Compartilhar links do arquivo".

--------1

FTP, SFTP, WebDAV e WebDAV sobre HTTPS são suportados.
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Pesquisar arquivos ou pastas
Você pode digitar palavras-chave no campo Pesquisar no canto superior direito do File Station para filtra
arquivos e pastas na pasta atual. Além disso, você também pode executar a pesquisa avançada no painel
Pesquisa avançada para obter resultados de pesquisa mais refinados.

Observação: Para resultados mais rápidos da pesquisa, recomendamos a indexação do conteúdo da pasta
compartilhada. Consulte “Indexação de conteúdo de uma pasta compartilhada” para obter mais informações.

Configuração do File Station em Ação
Com o menu Ação, clicando com o botão direito e arrastando e soltando, você pode facilmente fazer download,
upload, copiar, mover, renomear, excluir, extrair e compactar arquivos ou pastas e muito mais.

Edição das propriedades de arquivos e sub pastas
Você pode editar os privilégios de acesso a arquivos e sub pastas (isto é, pastas e suas sub pastas em uma
pasta compartilhada), copiar links de download e abrir um arquivo em uma nova janela do navegador na janela
Propriedades. Selecione os arquivos ou pastas para os quais deseja definir privilégios de acesso. Clique com o
botão direito em um arquivo ou pasta ou selecione o menu Ação e selecione Propriedades.
Observação:
 Para definir os privilégios de acesso às pastas compartilhadas, consulte "Permitir o acesso dos usuários ou
grupos às pastas compartilhadas" para obter mais informações.
 Você não tem permissão para editar os privilégios de acesso a arquivos e subpastas na pasta compartilhada
photo aqui. Para definir os privilégios de acesso a álbuns de foto para usuários do Photo Station, vá para a
página Configurações e clique na guia Ajuda para obter mais informações.
 Com o File Station, você pode executar a ação de upload apenas para arquivos e pastas em seu computador. As
configurações de todas as outras ações e propriedades do File Station estão disponíveis apenas para arquivos e
pastas no Synology NAS.
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Compartilhar links do arquivo
Os arquivos ou pastas armazenados em seu Synology NAS podem ser compartilhados de forma rápida e fácil.
Basta clicar com o botão direito no arquivo ou pasta e selecionar Compartilhar. Isso gera um link e um código
QR, que podem ser enviados para amigos ou outros usuários. Usuários do DSM também receberão
notificações. Caso eles possuam ou não uma conta do DSM, eles podem seguir o link para baixar o arquivo ou
pasta selecionada.

Enviar arquivos como anexos de e-mail
Você pode enviar e compartilhar arquivos diretamente como anexos de e-mail. Basta clicar com o botão direito
nos arquivos selecionados e selecionar Enviar como anexos de email.

Montagem de pastas remotas ou unidades virtuais
O File Station permite que você monte pastas remotas para acessar conteúdo compartilhado pelos
computadores da rede ou outros Synology NAS ou unidades virtuais para acessar o conteúdo dentro das
imagens do disco. Desse modo, pode-se navegar facilmente por todos os recursos de rede disponíveis ou
imagens de disco com o File Station. Para obter mais informações sobre pastas remotas e unidades virtuais,
clique no botão Ajuda (com uma interrogação) no canto superior direito.

Editar informações da música
Com o Editor de informações de música do File Station, você pode visualizar ou editar as informações de
arquivos de música. Basta clicar com o botão direito nos arquivos de música e selecionar Editar informações
da música.

Ver documentos, fotos ou vídeos
Com o File Station você pode ver documentos, vídeos ou fotos facilmente. Para obter mais informações, clique
no botão Ajuda (com uma interrogação) no canto superior direito.

Editar fotos
Com o File Station, é possível editar fotos utilizando o Aviary Editor, um editor de fotos externo baseado na Web.
Para obter mais informações, clique no botão Ajuda (com uma interrogação) no canto superior direito.
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Capítulo 11:

Backup de dados

A Synology oferece soluções de backup abrangentes para seu computador e para o Synology NAS, permitindo
que você faça backup dos dados de seu computador para o Synology NAS. Se você for um usuário que
pertence ao grupo administrators, você também poderá fazer backup dos dados do Synology NAS com backup
local ou de rede, ou sincronizar o conteúdo da pasta compartilhada entre o Synology NAS. A função criativa do
botão Copy simplifica o backup de dispositivos externos de armazenamento com design de um toque. O suporte
ao serviço de backup de Amazon S3 e o inovador pacote Time Backup oferecem a você outras opções para o
backup do servidor.
Esse capítulo explica como as várias soluções de backup do DSM podem ajudá-lo a proteger seus dados. Para
obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Backup de dados do computador
O Cloud Station Backup, projetado pela Synology, permite fazer backup dos dados de um computador Windows,
Mac ou Linux no Synology NAS. Se você estiver usando um computador Mac ou Linux, é possível também usar
o Time Machine ou sincronizar novamente para fazer o backup dos dados no Synology NAS.

Usar o Cloud Station Backup para Windows, Mac e Linux
O aplicativo Cloud Station Backup da Synology pode ser instalado a partir do Centro de Download no site da
Synology. Para obter instruções mais detalhadas, consulte este tutorial.

Uso de Time Machine para Mac
O Synology NAS oferece compatibilidade para backup com o Time Machine da Apple, permitindo que os
usuários Mac façam backup de seus dados em pastas compartilhadas no Synology NAS. Para obter instruções
mais detalhadas, consulte este tutorial.
Observação: Para mais informações sobre o uso do Time Machine, consulte a ajuda do computador Mac.

Uso de rsync para Linux
Você pode usar o rsync para fazer backup de dados no Linux para o Synology NAS.
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Backup de dados ou iSCSI LUN no Synology NAS
Com o Hyper Backup, os usuários pertencentes ao grupo de administrators podem executar tarefas de
backup, restaurar arquivos e sincronizar pastas compartilhadas de um Synology NAS para vários tipos de
destinos com base em suas necessidades. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Backup e restauração das Configurações do sistema
Vá para Painel de controle > Atualizar e restaurar > Backup de configurações para fazer backup e restaurar
as configurações de sistema do Synology NAS. Você pode fazer backup das configurações do sistema em um
arquivo de configuração (.dss) e depois restaurar as configurações posteriormente.

Sincronizar o Conteúdo da Pasta Compartilhada entre
Synology NAS
Com a sincronização de pasta compartilhada você pode sincronizar o conteúdo da pasta compartilhada de um
Synology NAS de origem (ou "cliente") para um Synology NAS de destino (ou "servidor") através da rede. As
tarefas de backup de sincronização de pastas compartilhadas podem ser vistas e gerenciadas indo até Painel
de controle > Sincronização da pasta compartilhada. para obter instruções detalhadas sobre como habilitar a
sincronização de pastas compartilhadas, consulte Ajuda do DSM.

Backup de dados no dispositivo USB ou cartão SD
Você pode ir para Painel de controle > Dispositivos externos para especificar a pasta compartilhada a ser
usada com o USBCopy ou SDCopy e depois use o botão Copiar no painel frontal do seu Synology NAS para
copiar dados de um dispositivo USB ou cartão SD para a pasta compartilhada.1

--------1

USBCopy e SDCopy são suportados apenas em modelos específicos. Visite www.synology.com para obter mais
informações.
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Capítulo 12:

Hospedagem de sites e Servidor de
impressão

O Synology NAS foi projetado para pequenos e médios negócios (SMB), oferecendo a capacidade de
configuração de servidores de web e de impressão em um único Synology NAS, sem gastos adicionais. Este
capítulo fornece informações básicas sobre esses recursos. Para obter instruções mais detalhadas, consulte
Ajuda do DSM.

Uso de Web Station para hospedagem de websites
Vá para Centro de pacotes para instalar o pacote Web Station para configurar seu site, que é integrado com
suporte a PHP e MySQL. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Ativar Web Station
Com o Web Station, você pode criar um website com páginas no Synology NAS. Com o suporte integrado a
PHP e MySQL, você pode criar um site dinâmico e voltado para banco de dados para sua empresa. Há também
vários pacotes de terceiros tais como o Gerenciamento de conteúdo, o sistema de Gerenciamento de
relacionamento com o cliente e comércio eletrônico no centro de pacotes para que você possa instalá-los com
apenas alguns cliques. A pasta compartilhada padrão Web armazenará os arquivos das páginas da Internet de
seu site.

Habilitar host virtual para hospedagem de websites
Você pode hospedar vários sites em um único servidor com o recurso de host virtual. Cada website pode ter
números de portas diferentes ou até mesmo diferentes nomes de host.
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Ativar Website pessoal
A função website pessoal é uma forma conveniente de permitir que usuários do Synology NAS criem seus
próprios websites pessoais. Cada usuário local, usuário de domínio e usuário LDAP terá um endereço exclusivo
de website.

Modificar Opções de Serviço HTTP
Além da porta padrão de número 80, é possível adicionar outra porta para uso do Photo Station e Web Station.
Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Gerenciar configurações de PHP
Após a ativação do Web Station, você pode clicar na guia Configurações de PHP para definir as configurações
relacionadas ao PHP. Para obter instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Mais informações
Instalação de aplicativos de recurso
 Após concluir a configuração do ambiente web, você pode instalar aplicativos para aperfeiçoar os recursos
do seu website usando muitos aplicativos Open Source gratuitos.

Configuração do Synology NAS como Servidor de
Impressão
Vá para Painel de controle > Dispositivos externos > Impressora para definir o Synology NAS como servidor
de impressão na sua rede de área local, para que os computadores ou dispositivos móveis clientes acessem as
impressoras conectadas ao Synology NAS. O Synology NAS pode conectar-se a impressoras USB ou
impressoras de rede. Além disso, o suporte ao AirPrint permite a impressão a partir de um dispositivo iOS e o
suporte ao Google Cloud Print permite a impressão usando produtos e serviços Google.1 Para obter instruções
mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

Configurar o computador para acessar o servidor de impressão
Quando o servidor de impressão estiver configurado no Synology NAS, os clientes Windows, Mac e Linux dentro
da rede de área local poderão conectar-se ao servidor de impressão e acessar o serviço de
impressão/fax/digitalização.

Acesso ao servidor de impressão com dispositivos iOS
Caso tenha habilitado o suporte a AirPrint do DSM, quaisquer dispositivos executando em iOS 4.2 ou mais
recente podem imprimir através da impressora conectada ao Synology NAS.1

--------1

Para os modelos de periféricos recomendados, incluindo disco rígido, impressora USB, DMA e UPS, visite
www.synology.com.

59 Capítulo 12: Hospedagem de sites e Servidor de impressão

Capítulo

Capítulo 13:

Descobrimento de vários aplicativos
com o centro de pacotes
A Synology integrou aplicativos de terceiros ou projetados pela própria Synology em pacotes que podem ser
instalados no Synology NAS e gerenciados com o Centro de Pacotes.
Com aplicativos cheios de recursos, o Synology NAS fornece a você uma variedade de privilégios para apreciar
conteúdo multimídia, compartilhar fotos, vídeos e blogs, acessar arquivos a qualquer momento, monitorar ações
ao vivo das câmeras, transmissão ao vivo e gravação de programas de TV digital, pesquisar e baixar arquivos
da Internet, fazer backup de dados valiosos e criar sua própria nuvem. Você também pode configurar seu
próprio Nível de confiança desejado para se proteger da instalação de pacotes publicados por fontes
desconhecidas em seu Synology NAS.
Este capítulo apresenta os pacotes disponíveis no Centro de pacotes e como instalar os pacotes. Para obter
instruções mais detalhadas, consulte Ajuda do DSM.

O que o centro de pacotes oferece
Vá para Centro de pacotes para descobrir o que o Centro de pacotes tem para oferecer.

Audio Station
Audio Station é um aplicativo de áudio baseado na Web que permite acessar a biblioteca de músicas do
Synology NAS, escolher entre as origens de áudio disponíveis na rede de área local e adicionar suas músicas
favoritas às listas de reprodução.
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Sistema de Gerenciamento Central
O Synology CMS (Sistema de Gerenciamento Central) permite gerenciar de forma eficiente e conveniente vários
servidores Synology NAS. Ele fornece uma interface única para monitorar o status de vários servidores, criar
políticas para edição de lote das configurações de grupos de servidores e manter cada servidor em sua frota
atualizado e funcionando perfeitamente.

Chat
Chat é um serviço de mensagens instantâneas em execução no Synology NAS com o qual você pode enviar e
receber mensagens importantes a qualquer momento via páginas da Web, o aplicativo de desktop ou o
aplicativo para dispositivos móveis, ajudando sua empresa a criar um ambiente de conversação instantânea
seguro e privado com facilidade.

Cloud Station ShareSync
Quando o Cloud Station ShareSync é emparelhado com o Drive, juntos eles podem fornecer um serviço de
compartilhamento de arquivos que permite sincronizar arquivos entre vários dispositivos Synology NAS. Antes
de sincronizar arquivos com os dispositivos clientes, o Drive precisa estar instalado no servidor host, enquanto o
Cloud Station ShareSync precisa estar instalado em cada dispositivo Synology NAS cliente com o qual deseja
sincronizar.

Cloud Sync
O Cloud Sync permite sincronizar e compartilhar arquivos facilmente entre seu Synology NAS e vários serviços
de nuvem pública, como Dropbox, Baidu Cloud, Google Drive, Box, OneDrive e hubiC. Seu recurso de
sincronização seletiva também permite filtrar os arquivos ou selecionar as pastas que você deseja sincronizar
com o serviço de nuvem pública, para garantir que apenas os arquivos que você precisa fiquem no serviço
público de nuvem ou vice-versa.

Drive
O Drive fornece um portal unificado para todos os arquivos armazenados no Synology NAS. Por meio do
software cliente, é possível sincronizar perfeitamente arquivos entre computadores, dispositivos móveis e outro
Synology NAS. Além disso, o Drive permite acesso ao Synology Office e outros arquivos regulares para
compartilhar e gerenciar seus arquivos.

DNS Server
O DNS (Sistema de Nome do Domínio) é um sistema de nomeação que facilita a troca de dados entre
computadores através da Internet e outras redes. Sua função principal é traduzir nomes de domínio de fácil
utilização (ex.: www.synology.com) em endereços IP correspondentes públicos e fixos (ex.: 120.89.71.100).
Essa função permite que os usuários encontrem facilmente páginas da Internet, computadores ou outros
dispositivos na Internet ou rede local.

Download Station
O Download Station é um aplicativo para download baseado na Web que permite que você baixe arquivos da
Internet através de BT, FTP, HTTP, NZB, Thunder, FlashGet, QQDL, eMule e Xunlei-Lixian e assine feeds RSS
para manter-se atualizado sobre o que há de mais interessante e mais recente no BT. O serviço de extração
automática descompacta automaticamente arquivos baixados no Synology NAS.

Moments
Com o Synology Moments, é possível organizar fotos e vídeos armazenados no Synology Drive. O recurso faz a
classificação e a marcação de fotos com rapidez e facilidade utilizando seus recursos de reconhecimento facial e
de objetos. Além disso, a data e as informações de localização das fotos são marcadas em uma linha do tempo,
mantendo um registro detalhado dos momentos especiais capturados em sua vida diária.
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Note Station
O Note Station ajuda você na escrita, visualização, gerenciamento e compartilhamento de notas com conteúdo
sofisticado. É muito fácil criar conteúdo com a edição de rich text, a incorporação de mídia, anexos e muito mais.
Além disso, com o Synology Web Clipper, você pode cortar rápida e facilmente conteúdo da Internet e acessá-lo
através do Note Station.

Photo Station
O Photo Station é um álbum on-line criado especificamente para que fotógrafos profissionais compartilhem fotos
e vídeos com facilidade, bem como coletem feedback pela Internet. Com o Photo Station, você pode fazer
upload, organizar, editar e compartilhar suas fotos em etapas rápidas e fáceis.

Office
O Office é um aplicativo baseado na Web com o qual você pode criar documentos, planilhas e slides de maneira
fácil e eficaz utilizando ferramentas profissionais de edição. O Office sincroniza e salva arquivos
instantaneamente para garantir a segurança dos dados enquanto os membros da equipe trabalham para
aumentar a produtividade.

Surveillance Station
O Surveillance Station é um software profissional de gravação de vídeo em rede (NVR) integrado com o
DiskStation Manager (DSM), permitindo gravar e monitorar remotamente filmagens de vídeo de câmeras IP
emparelhadas com o Synology NAS.

Video Station
O Video Station é um organizador ideal de vídeos para você reunir seus filmes favoritos, programas de TV,
vídeos caseiros e gravações da TV, permitindo assistir aos vídeos no computador, em dispositivos móveis, em
telas grandes como as da Apple TV ou nas melhores smart TVs, além de estar em conformidade com os
padrões DLNA/UPnP.

Instalar ou comprar pacotes
Clique em Instalar, Experimentar ou Comprar e siga as instruções na tela para instalar o pacote. Você também
pode clicar em Instalação Manual e seguir o assistente para instalar pacotes fazendo upload de arquivos .spk
(disponíveis no Centro de Download da Synology ou em sites de terceiros).
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Capítulo 14:

Comunicação com dispositivos móveis

Com o aumento da popularidade da Internet em dispositivos móveis, o Synology lhe oferece várias alternativas
criativas de comunicação com seu Synology NAS usando dispositivos iOS/Android, Windows Phone ou outros
dispositivos móveis.

Gerenciamento de configurações DSM com o DSM mobile
O DSM mobile permite que usuários DSM que pertencem ao grupo administrators gerenciem as configurações
do DSM e verifiquem as informações do DSM com o navegador da Web de um dispositivo iOS (iPhone, iPad ou
iPod touch), dispositivo Android ou Windows Phone.
Para fazer logon no DSM mobile:
1 Use o navegador da Web do seu dispositivo iOS/Android ou Windows Phone para conectar-se a
http://Synology_Server_IP:5000.
2 Digite suas credenciais de usuário do DSM e toque em Login.
Observação: Para obter mais informações sobre o DSM mobile, veja esse tutorial.

Uso de aplicativos iOS, Android e Windows Phone
Os aplicativos móveis Synology agora estão disponíveis na Loja de Aplicativos da Apple, Android Market e Windows
Marketplace, permitindo a comunicação com o Synology NAS sempre que houver um acesso Wi-Fi disponível. Você
pode gerenciar seus arquivos, músicas, fotos, vídeos e até mesmo vídeos de vigilância no seu NAS, sincronizar
pastas entre seus dispositivos móveis e o NAS, baixar arquivos e assistir a vídeos em movimento.

Chat
Com o aplicativo Chat para dispositivos móveis, você pode responder a mensagens urgentes e compartilhar
informações com os membros da equipe a qualquer momento, aumentando a eficiência da comunicação. Todas
as mensagens são armazenadas no Synology NAS com o pacote Chat instalado, proporcionado um espaço
seguro e privado para conversas.
Observação: No momento, não há suporte para o Chat no Windows Phone.

Drive
Com o Drive, é possível acessar e gerenciar facilmente arquivos no Synology NAS, independentemente da sua
localização. Você pode abrir arquivos regulares, imagens, vídeos, músicas, planilhas, slides e outros
documentos no Synology Office por meio de um navegador da Web. Além disso, os recursos do Drive permitem
pesquisar, compartilhar, mover arquivos e aplicar rótulos aos arquivos para melhorar a eficiência das tarefas dos
usuários a qualquer hora e em qualquer lugar.
Observação: No momento, não há suporte para o Drive no Windows Phone.

DS audio
O DS audio permite acessar o Audio Station com um dispositivo iOS/Android ou Windows Phone e ouvir suas
músicas favoritas com alta qualidade em qualquer lugar. Além disso, o recurso de controlador remoto permite
transmitir a reprodução de música se houver um dispositivo de saída de áudio conectado à porta USB do
Synology NAS, como um alto-falante USB ou equipamentos estéreos de alta qualidade.

DS cam
O DS cam permite que os usuários que têm um dispositivo iOS/Android visualizem ao vivo suas câmeras IP,
tirem fotos instantâneas e vejam eventos gravados a partir do Surveillance Station sempre que houver uma
conexão de rede disponível.
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DS cloud
O DS cloud é o equivalente móvel ao Cloud Station Server da Synology e permite que você sincronize pastas
facilmente entre seus dispositivos iOS/Android e o Synology NAS.

DS file
O DS file permite que você acesse e gerencie arquivos em seu Synology NAS com dispositivos iOS/Android ou
Windows Phone.

DS finder
O DS finder permite que você monitore ou envie o status do seu Synology NAS por e-mail e solicite que ele
execute um wake on LAN (WOL), reinicie, desligue ou reproduza bipes (para ajudá-lo a encontrar seu local
rapidamente) com um dispositivo iOS/Android ou Windows Phone.

DS get
O DS get permite que você acesse o Download Station e baixe arquivos diretamente com um dispositivo
iOS/Android ou Windows Phone. Você pode criar tarefas de download adicionando um URL, através de um mini
navegador integrado do aplicativo ou do navegador Safari integrado para conveniência do usuário. Também é
possível o gerenciamento de configurações básicas como os limites de velocidade de transferência ou a
programação avançada.

DS note
O DS note é o equivalente móvel do aplicativo Web Note Station da Synology, que permite que você sincronize
suas notas com facilidade entre seus dispositivos iOS/Android e seu Synology NAS.

DS photo
O DS photo permite acessar o Photo Station com um dispositivo iOS/Android ou Windows Phone e compartilhar
seus momentos preciosos em movimento. Faça o download e salve fotos do Photo Station no seu dispositivo
móvel para desfrutar as lembranças a qualquer hora e em qualquer lugar. Você também pode usar DS photo
para fazer upload de fotos ou vídeos da câmera do celular direto para o Photo Station. Além disso, você e seus
amigos podem interagir deixando comentários em qualquer foto, aumentando a diversão na experiência de
compartilhamento de fotos.

DS video
O DS video permite que você acesse o Video Station e assista a vídeos em casa ou na sua Apple TV e de
qualquer lugar utilizando um dispositivo iOS/Android. Você pode explorar e organizar suas coleções de vídeos e
continuar com sua experiência de visualização de onde parou em diversos dispositivos.

Moments
Com o Synology Moments, é possível fazer o backup de fotos e vídeos gravados com o seu dispositivo
iOS/Android no Synology Drive. Todas as fotos são exibidas em ordem cronológica e inteligentemente
organizadas em álbuns por tópicos, mantendo um registro detalhado dos momentos especiais capturados na
vida diária.
Observação: Para obter mais informações sobre esses aplicativos móveis, consulte a Ajuda integrada.

Uso de outros dispositivos móveis
Se você tem um dispositivo móvel executando em Windows Mobile 6.0 (com Internet Explorer Mobile ou Opera
9.0 ou mais recente), Symbian OS 9.1 (com S60 3rd Edition ou mais recente), ou iPhone OS 2.3.1 ou mais
recente, pode usar o dispositivo para fazer logon no Synology NAS para ver fotos com Mobile Photo Station e ler
os formatos de arquivo compatíveis usando o Mobile File Station em qualquer lugar do mundo onde houver
acesso disponível à Internet.
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Solução de problemas

Para mais perguntas sobre o gerenciamento do DSM, vá para Ajuda do DSM ou clique no botão Ajuda (com o
ponto de interrogação) no canto superior direito de qualquer janela. Caso tenha alguma dúvida diferente, acesse
o site da base de conhecimento Synology em help.synology.com para obter mais assistência.
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