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Giriş

Synology NAS satın alımından dolayı sizi kutlarız. Synology NAS çok işlevli bir Ağa Bağlı Depolama sunucusudur,
İntranet yapınız içinde dosya paylaşım merkezi olarak hizmet verir. Ayrıca, çeşitli amaçlar için özel olarak
tasarlanmıştır, web tabanlı Synology DiskStation Manager (DSM) ile aşağıdaki görevleri yerine getirmenize
olanak sağlar:

İnternet üzerinde Dosya Depolayın ve Paylaşın
Windows kullanıcıları, Mac kullanıcıları ve Linux kullanıcıları İntranet içinde veya İnternet üzerinden kolayca
dosya paylaştırabilirler. Unicode dil desteği, farklı dillerdeki dosyaların Synology NAS'dan paylaştırılmasını
basitleştirir.

Güvenlik Danışmanı ile Ayarları Tarayın
Güvenlik Danışmanı, DSM ayarlarınızı ve Synology NAS'ınızı tarayan bir uygulamadır. Ayarlarınızı denetleyerek
Synology NAS'ınızın güvende kalmasına yardımcı olacak değişiklikler önerir.

Web Tabanlı File Station ile Dosyaları Yönetin
Synology DiskStation Manager uygulamalarından biri olan File Station, kullanıcıların dosyalarını bir web arayüzü
aracılığıyla Synology NAS üzerinde kolayca yönetmelerine olanak sağlar. Synology NAS üzerinde depolanan
dosyalara bir mobil cihazla da erişebilirsiniz.

FTP üzerinden Dosya Aktarın
Synology NAS bant genişliği kısıtlaması ve anonim oturum açma ile FTP hizmeti sağlar. Verileri güvenle
aktarmak için SSL/TLS üzerinden FTP ve davetsiz IP otomatik engelleme de kullanılabilir.

Dosyaları Cloud Station ile senkronize edin
Cloud Station, merkezi bir Synology NAS, birden fazla istemci bilgisayar, mobil ve Synology NAS aygıtlarınız
arasında dosyaları senkronize etmeye olanak tanıyan bir dosya paylaşım hizmetidir.

iSCSI LUN'lar olarak Depolama Kapasitesini Paylaşın
Synology NAS birim alanınızın bir kısmını iSCSI başlatıcının alana yerel sürücü gibi erişimini sağlayacak şekilde
iSCSI LUN olarak belirleyebilirsiniz.

Bilgisayar ve Sunucu üzerinde Dosyaları Yedekleyin
Bilgisayar verilerini Synology NAS üzerinde yedeklemek, Synology NAS verilerini veya iSCSI LUN'u harici bir
sabit sürücü, başka bir Synology NAS, rsync-uyumlu bir sunucu, Amazon S3 sunucu, HiDrive yedekleme
sunucusu vb. bir konumda yedeklemek üzere Synology NAS çeşitli yedekleme çözümleri sağlar.

Sunucu üzerinde Eğlence İçeriğinin Tadını Çıkarın
Download Station İnternetten BT, FTP, HTTP, eMule ve NZB yoluyla Synology NAS'a dosya indirmenize izin verir.
Medya Sunucusu ve iTunes desteği LAN içindeki bilgisayarların veya DMA aygıtların multimedya dosyalarını
Synology NAS1 üzerinde yürütmelerine izin verir.
USBCopy veya SDCopy işleviyle, Synology NAS'ınız üzerindeki Copy düğmesine basarak dosyaları bir kamera
veya SD kart üzerinden anında Synology NAS'a kopyalayabilirsiniz.1
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Video Station ile Videoları Organize Edin
Video Station, film, TV programı ve ev sineması koleksiyonlarınızı, video klipleri izleyip yürütebileceğiniz,
Synology NAS'ınıza takılı bir USB DTV dongle ile dijital TV programları akışı ve kaydı yapabileceğiniz,
Internet'ten otomatik olarak alınan video metadata bilgilerini görüntüleyip düzenleyebileceğiniz bir medya
platformunda düzenlemenize olanak tanır. Yürütme için iPhone ya da iPad aygıtınıza video akışı da yapabilirsiniz.

Moments ile Kişisel Fotoğrafları Akıllıca Yönetin
Synology Moments, tüm fotoğraflarınızı ve videolarınızı tek bir yerde toplamanızı sağlar. Bu paket fotoğrafların
depolanması için yeni bir dönemi açar ve fotoğraflardaki kişileri, konuları ve yerleri tanımlayabilen bir görüntü
tanıma tekniğiyle rastgele fotoğrafların otomatik olarak sıralanmasını sağlar.

Photo Station ile Profesyonel Fotoğrafları Organize Edin
Photo Station, çevrimiçi albümleri klasörlerle kolayca organize etmenizi sağlar. Gelişmiş ayrıcalık ve paylaşım
ayarları, profesyonel fotoğrafçıların fotoğraflarını sergilemelerine ve müşterilerinden kolaylıkla geri bildirim
almasına olanak tanır.

Müziğin Tadını Her Zaman Her Yerde Çıkarın
Audio Station Synology NAS üzerinde depolanan, bağlı bir iPod'daki müziği ya da akışlı İnternet Radyo
istasyonlarını bile dinlemenize olanak sağlar. İlaveten, bir web tarayıcısı ile İnternet yoluyla Synology NAS'dan
müzik dinleyebilirsiniz.

Web Sitelerini Barındırın
Sanal Ana Makine özelliği en çok 30 web sitesini Web Station ile PHP ve MySQL destekli olarak barındırmanıza
imkan tanır.

IP Kameralarla Video Kaydedin
Surveillance Station ağ üzerindeki birden fazla IP kameradan videoları yönetmenize, izlemenize ve kaydetmenize
imkan tanır. Surveillance Station'ın web tabanlı yönetim arayüzüne erişerek kameranın gözlediği gerçek zamanlı
görüntüyü izleyebilir ve videoları hareket algılama modunda veya alarm kaydı modunda sürekli olarak
kaydedebilirsiniz.

Birden Çok Synology NAS Cihazını Yönetin
Synology CMS (Central Management System), birden fazla Synology NAS sunucusunu hızla ve kolaylıkla
yönetmenizi sağlar. CMS yüklendikten sonra, Synology NAS sunucunuzu CMS Ana Bilgisayarı olarak, diğer
sunucuları ise yönetilen sunucular olarak atayabilirsiniz. CMS Ana Bilgisayarı yönetilen sunucuları izlemek ve
korumak için tek bir arayüz sunar.

Paket Merkezi ile Daha Çok Uygulama Keşfedin
Paket Merkezi, kullanıcıların çeşitli uygulamaları (paketler halinde paketlenmiş) kolayca yüklemeleri ve
güncellemeleri için sezgisel kullanım ve rahatlık getirir. Yalnızca mevcut tüm uygulamalara göz atın ve
ihtiyaçlarınıza en uygun olanları seçin. Hepsi sadece birkaç tıklama ile yapılabilir.

Yazıcı Sunucusu Kurun
Synology NAS sunucunuza bağlı USB veya ağ yazıcıları yerel ağ üzerinde istemci bilgisayarlar tarafından
paylaşılabilir. AirPrint desteği yazıcıya bir iOS aygıtından yazdırmanıza olanak sağlarken, Google ürünlerini ve
hizmetlerini kullanıyor olduğunuzda Google Cloud Print desteği yazıcıya yazdırmanıza olanak sağlar. 2
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USBCopy veya SDCopy sadece belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.
Sabit sürücü, USB yazıcı, DMA ve UPS dahil önerilen çevre birimi modelleri için lütfen www.synology.com sitesini ziyaret
edin.
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Ç evrimiçi Kaynaklar
İhtiyacınız olanı burada bulamazsanız, lütfen DSM Yardım'a ya da Synology'nin aşağıdaki çevrimiçi
kaynaklarına göz atın.
Bilgi Tabanı: https://www.synology.com/knowledgebase
Forum: https://forum.synology.com/
İndirme Merkezi: https://www.synology.com/support/download
Teknik Destek: https://account.synology.com/support/support_form.php
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Synology DiskStation Manager'a
Başlarken

Bö lü m 2:

Bu bölüm, Synology DiskStation Manager (DSM)'da nasıl oturum açılacağını, masaüstünüzü nasıl
özelleştireceğinizi, görev çubuğu ve widget'ları nasıl kullanacağınızı ve Ana Menü ile uygulamaları ve paketleri
nasıl açacağınızı açıklar.

Synology NAS ve DSM'nin Yü klenmesi
Synology NAS kurulumu ve DSM yüklemesi hakkında daha fazla bilgi için, Synology NAS modelinize ait
Donanım Yükleme Kılavuzu'na Synology İndirme Merkezi içinde bakın.

DSM'de Oturum Açma
DSM'yi Synology NAS sunucunuza kurduktan ve yükledikten sonra, bilgisayarınızdaki bir tarayıcıyı kullanarak
DSM'de oturum açabilirsiniz.
Web Assistant ile oturum açmak:
1 Bilgisayarınızın Synology NAS ile aynı ağa bağlı olduğundan ve İnternete erişebildiğinden emin olun.
2 Bilgisayarınızda bir web tarayıcı açın ve find.synology.com adresine gidin.
3 Web Assistant, yerel ağda Synology NAS sunucunuzu bulacaktır. Oturum açma ekranına gitmek için Bağlan
öğesine tıklayın.
Sunucu adı veya IP adresi ile oturum açmak için:
1 Bilgisayarınızın Synology NAS sunucunuz ile aynı ağa bağlı olduğundan emin olun.
2 Bilgisayarınızda bir web tarayıcı açın, adres alanına aşağıdakilerden birini girin ve ardından klavyenizdeki
Enter tuşuna basın:
http://Synology_Sunucu_IP:5000
http://Synology_Sunucu_Adı:5000/ (veya http://Synology_Sunucu_Adı.yerel:5000/ Mac üzerinde)
Synology_Sunucu_Adı ilk kurulum işlemi sırasında Synology NAS için belirlediğiniz adla değiştirilmelidir.

3 Kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve Oturum Aç üzerine tıklayın.
Not: DSM bağlantınızın sorunsuz çalışması için lütfen aşağıdaki tarayıcıları kullanın.
 Chrome
 Firefox
 Safari: 10 veya yukarısı
 Internet Explorer: 10 veya yukarısı
 Safari: iOS 10 veya yukarısı
 Chrome: Android 6 veya yukarısı
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DiskStation Manager Masaü stü
DSM'de oturum açtığınızda masaüstünü görürsünüz. Buradan, ayarları yönetmek, paketleri kullanmak veya
bildirimleri görüntülemek gibi şeyleri yapmaya başlayabilirsiniz.

Masaü stü
Masaüstü, uygulama ve paket pencerelerinizin görüntülendiği yerdir. Sık kullanılan uygulamalara da masaüstü
kısayolları oluşturabilirsiniz.

Görev çubuğu
Masaüstünün üst kısmındaki görev çubuğu aşağıdakileri kapsar:

1 Masaü stü nü Gö ster: Tüm uygulama ve paket pencerelerini küçültün.
2 Ana Menü : Synology NAS sunucunuzda kurulu uygulamaları ve paketleri görüntüleyin ve açın. Ayrıca
masaüstü kısayollarını oluşturmak için tıklayıp sürükleyebilirsiniz.
3 Uygulamaları aç:
 Penceresini masaüstünde göstermek veya gizlemek için bir uygulamanın simgesine tıklayın.
 Simgeye sağ tıklayın ve uygulama penceresini (Ekranı Kapla, Simge Durumuna, Geri Yü kle, Kapat) veya
görev çubuğu simgesini (Görev Çubuğuna Sabitle, Görev Çubuğundan Ayır) yönetmek için kısayol
menüsünden seçim yapın.
4 Yükleme Kuyruğu: Dosyaları Synology NAS sunucusuna yüklemeye başladığınızda görünür. İlerleme ve
yükleme hızı gibi detayları görmek için tıklayın.
5 Harici Aygıtlar: Synology NAS sunucunuza bir harici aygıt (ör. USB sürücü) bağlandığında görülür.
6 Bildirimler: Hatalar, durum güncellemeleri ve paket kurulum bildirimleri gibi bildirimleri görüntüler.
7 Seçenekler: Kapatın, yeniden başlatın, oturumu kapatın veya kişisel hesap ayarlarını modifiye edin.
8 Arama: Belirli uygulamaları, paketleri veya DSM Yardım yazılarını burada hızlıca bulun.
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9 Widget'lar: Widget'ları göster veya gizle.
10 Pilot Gö rü nü m: Tüm açık uygulama ve paket pencerelerinin bir önizlemesini görün. Bu düğmeyi
Seçenekler > Kişisel > Diğerleri konumunda etkinleştirin.

Widget'lar
Widget'lar Synology NAS sunucunuza ilişkin çeşitli türlerde sistem bilgilerini görüntülerler.

Araç panelini açmak/kapatmak için:
Widget'lar panelini göstermek veya gizlemek için Widget'lar üzerine tıklayın.
Hangi widget'ların görüntüleneceğini seçmek için + üzerine tıklayın. Aşağıdakilerden seçim yapabilirsiniz:
 Yedekleme: Yedekleme görevlerinizin durumunu görüntüleyin.
 Bağlanan Kullanıcılar: Synology NAS kaynaklarına şu anda erişmekte olan kullanıcıların bir listesini görün.
 Dosya Değişiklik Günlüğü: Synology NAS hizmetlerinin dosya değişiklik günlük kayıtlarını görüntüleyin.
 Etkin gü nlü k yok: Günlüklerin hiçbiri (Samba, WebDAV, FTP, File Station) etkin olmadığında görüntülenir.
 Kullanılabilir günlük yok: Günlüklerden (Samba, WebDAV, FTP, File Station) herhangi biri
etkinleştirildiğinde görünür.
 Son Gü nlü kler: Synology NAS hizmetlerinin günlük kayıtlarını görüntüleyin.
 Kaynak Monitö rü : CPU kullanımı, bellek kullanımı ve ağ akışını izleyin.
 Zamanlanmış Görevler: Gelecek görevlerin bir listesini görüntüleyin.
 Depolama: Synology NAS sunucunuzun birim kullanımını ve sürücü durumunu görüntüleyin.
 Sistem Sağlığı: Synology NAS sunucunuzun ve bağlı tüm aygıtların (varsa) genel bir durumunu elde edin.
Sistem hatası oluştuğunda düzeltme eyleminde bulunmanız önerilecektir.
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Ana Menü ile Uygulamaları ve Paketleri Açın
Ana Menü (masaüstünün sol üst tarafındaki düğme) Synology NAS sunucunuzda Paket Merkezi'den
yüklediğiniz tüm uygulamaları ve paketleri bulabileceğiniz yerdir.

Uygulamaları veya paketleri açmak için:
Ana Menü 'yü açın ve açmak istediğiniz uygulama veya paket simgesine tıklayın.
Simgeleri yeniden sıralamak için:
Ana Menü 'yü açın ve bir simgeyi istediğiniz bir konuma sürükleyin.
Bir masaüstü kısayolu oluşturmak için:
Ana Menü 'yü açın ve bir simgeyi yana sürükleyin.
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Kapatma, Yeniden Başlatma, Oturumu Kapatma veya
Kişisel Ayarları Yönetme
Seçenekler menüsüne (sağ üst köşedeki kişi biçimli simge) tıklayarak kapatın, yeniden başlatın, oturumu kapatın
veya kişisel hesap ayarlarınızı yönetin.

Kişisel ayarları yö netmek için:
Şifre, 2 adımlı doğrulama, masaüstü vb. gibi kişisel hesap ayarlarını yönetmek için açılır menüden Kişisel
öğesini seçin.
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Hesap
Hesap altında, hesap ayarlarınızı düzenleyebilir, 2 adımlık doğrulamayı etkinleştirebilir ve DSM hesabınızın en
son oturum açma etkinliğini görüntüleyebilirsiniz.
Sınırlamalar:
 Kullanıcı açıklaması büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 0 ila 64 görüntülenebilir Unicode karakter olabilir.
 Parola büyük/küçük harfe duyarlıdır ve 0 ila 127 görüntülenebilir karakter olmalıdır, bunlar arasında harfler, sayılar,
işaretler ve boşluk vardır.

2 Adımlı Doğrulama
2 adımlık doğrulama, DSM hesabınız için geliştirilmiş güvenlik sağlar. 2 adımlı doğrulama etkinleştirilirse, DSM'de
oturum açarken, parolanıza ek olarak bir defalık doğrulama kodunu girmeniz gerekecektir. Doğrulama kodları,
mobil aygıtınızda yüklü olan doğrulayıcı uygulamalardan elde edilir. Bundan dolayı, biri hesabınıza erişmek
istediğinde, yalnızca kullanıcı adı ve şifrenize değil, aynı zamanda mobil aygıtınıza da ihtiyaç duyacaktır.
Gereklilikler:
2 adımlı doğrulama, bir mobil aygıt ve Time-based One-Time Password (TOTP) protokolünü destekleyen bir doğrulayıcı
uygulama gerektirir. Doğrulayıcı uygulamalar, Google Authenticator (Android/iPhone/BlackBerry) ya da Authenticator
(Windows Phone) içerir.

Hesap Etkinliği
Hesap Etkinliği, DSM hesabınızın, geçerli bağlantılar, hatırlanan cihazlar ve oturum açma geçmişi gibi oturum
etkinliğini görüntüler.

Hesap Koruma
Hesap Koruma altında, güvenilir istemcileri yönetmek ve korumayı iptal etmek gibi hesap korumasıyla ilgili
eylemler gerçekleştirebilirsiniz. Bu sekme sadece, administrators grubuna ait kullanıcılar Denetim Masası >
Gü venlik > Hesap > Hesap Koruması konumunda hesap koruma özelliğini etkinleştirdiğinde kullanılabilir.

Kota
Kota altında, tüm Synology NAS birimlerindeki DSM administrators tarafından ayarlanan kotanızın yanı sıra her
bir birimde kullandığınız kapasite miktarını da görüntüleyebilirsiniz. Btrfs desteğine sahip modellerde, her
paylaşımlı klasörün kota ve kapasite kullanımını da görüntüleyebilirsiniz.

Masaü stü
Masaü stü altında, ana menü stilini, simge boyutunu, masaüstünün arka planını ve metin rengini değiştirerek
veya masaüstü duvar kâğıdı olarak kullanılacak görüntüleri karşıya yükleyerek masaüstünüzün görünümünü
özelleştirebilirsiniz.

Photo Station
Bu sekme yalnızca administrators grubuna ait kullanıcılar Photo Station'da Kişisel Photo Station hizmetini
etkinleştirdiğinde görüntülenebilir. Synology NAS paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videoları depolamanız için
size home/photo klasörünü sağlar. Sistem fotoğraf ve videoların indeks küçük resimlerini otomatik olarak
oluşturacak ve ardından insanlar fotoğraf albümlerini bir tarayıcı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.

E-posta Hesabı
Buraya eklenmiş e-posta adreslerini kullanarak File Station'da kayıtlı dosyaları ek olarak göndermek için e-posta
hesapları ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Diğerleri
Diğerleri kısmında, diğer kişisel ayarları özelleştirebilirsiniz. Kişisel ayarlar konusunda daha fazla bilgi için lütfen
bkz. DSM Yardım.
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Sistem Ayarlarını Değiştirin

Synology DiskStation Manager (DSM) bağlantısını kurup işlevlerine nasıl erişileceğini ve görünüşünün nasıl
özelleştirileceğini öğrendikten sonra, administrators grubuna ait kullanıcılar temel ayarları değiştirmeye
başlayabilir.
Bu bölüm, ağ ayarlarını, ekran dillerini, saati ve enerji tasarrufu özelliklerini değiştirmenin temellerini açıklar. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Denetim Masasını Kullanın
DSM ayarlarını yapmak için Ana Menü 'den Denetim Masası'nı seçin.

Denetim Masasındaki DSM ayarları aşağıdaki kategorilerde gruplanmıştır:
 Dosya Paylaşımı: Dosyalarınızı barındırmak ve diğer kişilerle kolayca paylaşmak için dosya paylaşım
seçeneklerini yönetin.
 Bağlantılar: Synology NAS sunucunuza internet yoluyla erişilebilmesini sağlayın ve güvenlik duvarı ve
otomatik engelleme gibi mekanizmalarla koruyun.
 Sistem: Synology NAS cihazınız için sistem ayarlarını yönetin.
 Uygulamalar: Synology tasarımlı uygulamalara ilişkin genel ayarları yönetin.
Not: Denetim Masasına yalnızca administrators grubuna ait kullanıcılar erişebilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Gruplar
Oluşturma".
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Ağ Ayarlarını Değiştirin
Ağ ayarlarını yapılandırmak ve Synology NAS cihazınızı internete bağlamak için Denetim Masası > Ağ öğesine
gidin. İstemciler Synology NAS sunucunuzdaki hizmetlere erişirken izin verilen giden trafiği ayarlamak için trafik
kontrol kurallarını da yönetebilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Genel
Genel sekmesi, etki alanı adı ya da proxy sunucusu ayarlarının ve IPv6 tunneling yapılandırmasının yanı sıra,
Synology NAS'ın adını ve varsayılan ağ geçidini düzenleme seçeneklerini sunar.

Ağ Arabirimi
Ağ Arabirimi sekmesi Synology NAS sunucunuzun birlikte ağa bağlanacağı ağ arabirimlerini yönetmek için
seçenekler sunar.

Trafik Kontrolü
Trafik kontrolü, Synology NAS üzerinde çalışan hizmetlerin giden trafiğini kontrol etmeyi amaçlar. Trafik kontrol
kurallarını oluşturmak için Oluştur üzerine tıklayın.

Statik Yol
Static yol Synology NAS üzerinde belirli bir ana bilgisayara veya ağa erişmek için ağ bilgisinin izlemesi gereken
yolu kontrol eder. Bir statik yol oluşturmak için Oluştur'a tıklayın.

DSM Ayarları
DSM'ye erişmek veya HTTPS ayarlarını yapılandırmak için bağlantı noktası numarasını değiştirin. HTTPS
bağlantısı işlevi etkinleştirildiğinde, Synology NAS'a HTTPS protokolü aracılığıyla yapılan bağlantılar SSL/TLS
şifreleme mekanizması ile şifrelenecektir.
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Kablosuz Ağa Katıl1
Denetim Masası > Kablosuz öğesinde, Synology NAS aygıtınızı kablosuz bir ağa bağlayabilirsiniz ya da internet
bağlantısını diğer aygıtlarla kablosuz olarak paylaşmak için bir kablosuz erişim noktası oluşturabilirsiniz. Ayrıca,
Bluetooth adaptörlerini yönetebilir ve Bluetooth aygıtlarını Synology NAS sunucunuza bağlayabilirsiniz. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Bölgesel Seçenekleri Değiştirin
Aşağıdaki bölgesel seçenekleri yapılandırmak için Denetim Masası > Bö lgesel Seçenekler öğesine gidin. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Sü re
Synology NAS'ın sistem saati ayarlarını yapmak için Saat sekmesine tıklayın. Geçerli zamanı manuel olarak
kontrol edip sunucunun tarih ve saatini elle ayarlayabilir ya da ağ zaman sunucusu kullanarak otomatik şekilde
ayarlatabilirsiniz.

Dil
Synology DiskStation Manager, bildirimler için dili ayarlamak ve Unicode dosya adı dönüşümündeki kod sayfasını
belirlemek üzere Dil sekmesine tıklayın.
 Ekran Dili: Tercih ettiğiniz ekran dilini seçin ya da varsayılan tarayıcınızın ayarının aynısını belirleyin.
 Bildirim Dili: Synology NAS'dan e-posta ve anında mesajlaşma bildirimleri için tercih ettiğiniz dili ayarlayın.
 Kod sayfası: Synology NAS farklı diller kullanan bilgisayarların dosyalara erişememe durumunu önlemek için
Unicode kullanır. Ancak aşağıdaki aygıtların veya uygulamaların Synology NAS hizmetlerini sorunsuz
kullanabilmeleri için bunlara uygun kod sayfası seçmeniz gerekir:
 Unicode desteği olmayan bilgisayarlar.
 FTP hizmeti, UPnP desteği, müzik meta veri indeksleme gibi Unicode olmayan dizeleri Unicode'a dönüştüren
uygulamalar.

--------1

Sadece belirli modellerde desteklenir.
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NTP Hizmeti
NTP Hizmeti sekmesine tıklayarak Synology NAS'ınızın ağ üzerinde farklı ağ aygıtları ve Synology NAS
arasında zamanı senkronize etmesi için bir ağ zamanı sunucusu olarak hizmet etmesini sağlayın.
Not: NTP hizmeti Surveillance Station ve Synology High Availability için gereklidir. Bu yüzden, Surveillance Station kurulu ve
Synology NAS üzerinde çalışıyorsa, paket çalışırken hizmet devre dışı bırakılamaz.

Enerji Tasarruf Ö zelliklerini Kullanın
DSM tarafından sağlanan aşağıdaki enerji tasarrufu özelliklerini yönetmek için Denetim Masası > Donanım ve
Gü ç seçeneğine gidin. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Genel
Genel sekmesine tıklayarak, güç toparlanması, Wake on LAN (WOL)1 ve Bellek Sıkıştırma özelliğini etkinleştirin.
Burada aynı zamanda bip kontrolünü ve fan hızı modunu da değiştirebilirsiniz.

Gü ç Zaman Ç izelgesi1
Belirlenen bir zamanda otomatik olarak başlatmak veya kapatmak için Gü ç Zaman Ç izelgesi sekmesine tıklayın.

HDD Uykusu
Synology NAS sunucunuzdaki tüm dahili ve harici disklerde HDD uykusunu yönetmek için HDD Uykusu
sekmesine tıklayın.
Bir sürücü HDD uyku moduna girdiğinde, dönmesini durduracak ve hareketsiz kalacaktır, bu sadece enerji
tasarrufu yapmakla kalmayacak aynı zamanda sürücünün ömrünü uzatacaktır.

--------1

Sadece belirli modellerde desteklenir.
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UPS
UPS sekmesi altında, UPS ile ilişkili ayarları değiştirebilirsiniz. UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı), güç kesintisi olması
durumunda Synology NAS'ın kısa bir süre için çalışmaya devam etmesine olanak tanıyan yedek güç aygıtıdır. Bu
işlev, güç kaybetmeden ve kapanmadan önce Synology NAS'a verileri kaydetmek ve birimlerin bağlantısını
kaldırmak için yeterli süre sağlayarak veri kaybını önlemeye yardımcı olur. Synology NAS, yerel ve SNMP UPS
aygıtlara bağlanmayı destekler.
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Gelişmiş Yönetim Görevlerini
Gerçekleştirin

Bö lü m 4:

Synology DiskStation Manager sistem bilgisini kontrol etme, sistem kaynaklarını izleme, bildirim hizmetlerini
yönetme, DSM'i geri yükleme veya güncelleme, bağımsız oturum açma ile uygulamalar erişme, uygulamalar için
multimedya dosyalarını indeksleme ve daha birçok işlemi yapmanıza olanak sağlayan çeşitli yönetim işlevleriyle
gelir.
Bu bölüm Synology NAS sunucunuzun en iyi performansı sağladığından emin olmak için gelişmiş yönetim
işlevlerinin nasıl kavranacağını açıklar. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Sistem Bilgisini Kontrol Edin
Bilgi Merkezi, Synology NAS ve diğer bağlı aygıtların durumuna bir genel bakış sağlar. Aşağıdaki bilgileri kontrol
etmek için Denetim Masası > Bilgi Merkezi öğesine gidin. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
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Genel
Genel sekmesinin altında, seri numarası, model adı, fiziksel bellek miktarı, DSM sürümü, zaman bilgisi, ısıl
durum ve harici aygıtlar dahil Synology NAS'ınız hakkındaki temel bilgileri görebilirsiniz.

Ağ
Ağ sekmesi altında, ağ yapılandırmasının durumunu ve ağ arabirimlerini görüntüleyebilirsiniz.

Depolama
Depolama sekmesi altında, Synology NAS disk bölümlerinizin boş veya kullanılan alanını ve sabit disklerin
durumunu kontrol edebilirsiniz.

Hizmet
Servis sekmesinde, DSM hizmetlerinin listesini görebilirsiniz, Eylem sütununda Etkinleştir veya Devre dışı
bırak üzerine tıklanarak etkinleştirilebilir veya engellenebilir. Durum sütununda bulunan onay işaretleri
hizmetlerin etkinleştirilip etkinleştirilmediklerini gösterir.

Sistem Kayıtlarını Gö rü ntü leyin
Gü nlü k Merkezi, Synology NAS hizmetlerinin günlük kayıtlarını kolay ve etkin şekilde görüntülemenizi ve
yönetmenizi sağlayan merkezi bir günlük yönetimi uygulamasıdır. Gelişmiş fonksiyonlara erişmek için, Paket
Merkezi'ne gitmeniz ve Gü nlü k Merkezi paketini kurmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM
Yardım.
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Sistem Kaynaklarını İzleyin
Kaynak Monitö rü , CPU kullanımını, bellek kullanımını, disk kullanımını ve ağ akışını izlemenize olanak tanır.
Gerçek zamanlı izlemeyi ya da geçmiş verileri görüntülemeyi seçebilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz.
DSM Yardım.
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Sistem Kullanımını Analiz Edin
Depolama Analizö rü , Synology NAS'ınızın genel kullanım eğilimlerini hızla görüntülemenizi, depolama alanlarını
analiz etmek için görevler oluşturmanızı ve birim kullanımına dair ayrıntılı raporlar oluşturmanızı sağlayan bir
eklenti paketidir. Synology NAS sunucunuza Depolama Analizörü yüklemek için Paket Merkezi seçeneğine gidin.
Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Sistem Ayarlarını Tarayın
Güvenlik Danışmanı DSM ayarlarınızı güvenlik riski oluşturabilecek şüpheli etkinliklere karşı taramanızı ve
denetlemenizi sağlar. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
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High-Availability Çözümü Uygulayın
High Availability Yö neticisi birinin aktif sunucu diğerinin ise pasif sunucu rolünü üstlendiği iki sunucuyu bir
“high-availability kümesine” dönüştürmenizi sağlar. Aktif sunucu hatalı çalışırsa, pasif sunucu tüm hizmetleri
üstlenerek sunucunun çalışmama süresini en aza indirger. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım
ve High Availability Ü rü n Bilgisi.

Görevleri Otomatikleştirin
Hizmetleri ya da komut dizilerini zamanlayıp önceden tanımlı zamanlarda çalıştırmak için Denetim Masası >
Görev Programlayıcı öğesine gidin. Otomatik olarak kullanıcı tanımlı komut dizilerini çalıştırmak, paylaşımlı
klasör geri dönüşüm kutularını boşaltmak veya bazı hizmetleri başlatmak ve durdurmak için görevler oluşturabilir
ve yönetebilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

DSM Güncelle veya Varsayılanları Geri Yükle
Denetim Masası > Gü ncelle ve Geri Yü kle öğesinde, DSM'yi yeni bir sürüme güncelleyebilir, sistem
yapılandırmalarını yedekleyebilir ve geri yükleyebilir veya Synology NAS cihazınızın orijinal üretici ayarlarını geri
yükleyebilirsiniz. Synology NAS'ınızı her zaman güncel tutmak amacıyla DSM güncellemelerini otomatik olarak
yüklemek için bir program ayarlayabilirsiniz.
Ö nemli: Güncelleme sırasında Synology NAS üzerine kaydedilmiş veriler silinmeyecektir. Ancak, güvenlik nedeniyle,
öncelikle verileri yedeklemenizi öneririz.
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Etkinlik Bildirimlerini Al
Denetim Masası > Bildirim öğesinde, Synology NAS sunucunuzu spesifik olaylar veya hatalar meydana
geldiğinde e-posta, SMS, web tarayıcılar (Safari/Chrome) veya mobil aygıtlar yoluyla bildirim göndermek için
ayarlayabilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Uygulamalara Bağımsız Oturum Açma ile Erişin
Uygulama Portalı ile çeşitli uygulamaların bağlantı ayarlarını yapılandırarak bu uygulamalara bağımsız tarayıcı
sekmelerinde veya pencerelerinde erişebilir ve bunları çalıştırabilirsiniz. Uygulama Portalını etkinleştirmek için
Denetim Masası > Uygulama Portalı'na gidin.

Özelleştirilmiş Diğer Ad
Portal diğer adı ayarlandıktan sonra uygulamalar [http(s)://DSM sunucu adresi:DSM sunucu port numarası
[HTTP(S)]/diğer ad/]adresinde bağımsız bir tarayıcı penceresinde açılabilir.

Özelleştirilmiş HTTP(S) Portları
HTTP(S) portu ayarlandıktan sonra uygulamalar [http(s)://DSM sunucu adresi:özelleştirilmiş port
numarası]adresinde bağımsız bir tarayıcı penceresinde açılabilir.

Uygulamalar için Multimedya Dosyalarını İndeksleyin
Synology NAS sunucunuzda depolanan fotoğraf, müzik ve video gibi multimedya dosyalarını otomatik olarak
taramak ve bunları multimedya uygulamaları tarafından kullanılmak üzere multimedya kitaplığında derlemek için
Denetim Masası > İndeksleme Hizmeti öğesine gidin. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Admin Şifresini Sıfırla
admin parolasını unutursanız ve bu nedenle DSM'de oturum açamıyorsanız, parolayı boş olarak sıfırlayabilir ve
yeni bir parola ayarlayabilirsiniz.
Yönetici parolasını sıfırlamak için:
Synology NAS sunucunuzun arka panelindeki RESET düğmesine basın ve bir bip sesi duyana kadar 4 saniye
basılı tutun.
Not: Yöneticinin parolasını sıfırlamanın dışında RESET düğmesinin kullanımı Synology NAS'ın IP ve DNS'ini de varsayılan
değere geri yükleyecektir.
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Synology NAS'ı Yeniden Kurun
Synology NAS sunucunuzu verilerini kaybetmeden yeniden yüklemek isterseniz arka paneldeki RESET
düğmesini kullanabilirsiniz.
Synology NAS sunucusunu yeniden kurmak için:
1 Synology NAS bip sesi verene kadar RESET düğmesine basın ve yaklaşık 4 saniye basılı tutun.
2 Takip eden 10 saniye içinde, RESET düğmesine basın ve Synology NAS bip sesi verene kadar yaklaşık 4
saniye basılı tutun.
3 Synology NAS kurulumu için, Donanım Kurulum Kılavuzu içindeki modelinize ait talimatları izlemek üzere
Synology İndirme Merkezi'ne gidin.
Ö nemli: Yeniden yükleme sırasında Synology NAS üzerine kaydedilmiş veriler silinmeyecektir. Yine de, güvenlik
nedenleriyle, öncelikle sunucudaki verileri yedeklemenizi önemle tavsiye ederiz.

SNMP Hizmetini Etkinleştirin
Kullanıcıların ağ yönetim yazılımıyla Synology NAS ağ akışını izlemesini sağlayan SNMP hizmetini etkinleştirmek
için Denetim Masası > Terminal ve SNMP seçeneğine gidin.

Terminal Hizmetlerini Etkinleştirin
Synology NAS'da oturum açmak ve ayarlarını değiştirmek için Telnet veya SSH kullanmanızı sağlayan Terminal
hizmetini etkinleştirmek için Denetim Masası > Terminal ve SNMP öğesine gidin.
Ö nemli: Terminal hizmetini dikkatli kullanın. Synology NAS'da uygun olmayan işlem veya değişiklik yapılması sistem
arızasına veya veri kaybına yol açabilir.
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Depolama Alanını Yönetin

Synology NAS'ın çeşitli özelliklerinden yararlanmadan önce en az bir depolama alanını ayarlamanız gerekir. Bu
bölüm, Depolama Yöneticisi'nin depolama havuzları ve disk bölümleri gibi farklı RAID ve RAID dışı depolama
alanlarını yönetmenize ve yüklü sürücülerin durumunu görüntülemenize nasıl yardımcı olabileceğini açıklar. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Depolama Havuzları ve Disk Bölümleri
Birim, Synology NAS sunucunuzdaki temel depolama alanıdır ve bir depolama havuzuna kurulur. Bir birim
oluşturmadan önce, önce bir depolama havuzu oluşturmanız gerekir.1 Hızlı oluşturma modu'nu destekleyen
Synology NAS modelleri için, aynı anda bir birim ve bir depolama havuzu oluşturabilirsiniz ve Birim Oluşturma
Sihirbazı depolama kapasitesi ve performansını otomatik olarak optimize edecektir.2 Ayrıntılı talimatlar için lütfen
bkz. DSM Yardım.

Depolama Havuzları Oluşturun
Depolama Yö neticisi > Depolama Havuzu'na gidin ve şu depolama havuzu türlerinden birisini seçmek için
Oluştur üzerine tıklayın. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
Tip
Daha iyi performans
Daha yüksek esneklik

Açıklama
Bu tür depolama havuzu yalnızca tek bir birimi destekler, ancak daha iyi performans sağlar.
Bu tür depolama havuzu, birden çok birimi, Synology Hybrid RAID (SHR) ve RAID Group
özelliğini destekler.

--------1

Belirli modeller için, Depolama Yöneticisi DSM'nin yüklenmesinden sonra otomatik olarak bir birim ve bir depolama havuzu
oluşturur.
2
Hızlı oluşturma modu sadece SHR'yi (Synology Hybrid RAID) destekleyen modellerde bulunur.
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Hızlı Oluşturma Modu bulunan Modellerde Birimler Oluşturun
Hızlı oluşturma modunu destekleyen Synology NAS modelleri için, aynı anda bir birim ve depolama havuzu
oluşturabilirsiniz.1 Depolama Yö neticisi > Birim öğesine gidin ve Oluştur'a tıklayın. Ardından aşağıdaki
yöntemlerden birini seçin:
Açıklama

Yö ntem
Hızlı

Bu yeni başlayanlar için en iyi seçenektir. RAID türleri gibi teknik unsurları düşünmeden
depolama kapasitesini ve performansını otomatik olarak optimize etmek istiyorsanız bu modu
seçin.

Ö zel

RAID tipleri ve kapasite tahsisi gibi birim oluşturmanın gelişmiş seçeneklerini yapılandırmak
isteyen ileri kullanıcılar için.

Diğer Modeller üzerinde Birimler OIuştur
Synology NAS'ın tahsis edilebilir alana sahip mevcut bir depolama havuzuna sahip olduğundan emin olun.
Depolama Yö neticisi > Birim öğesine gidin ve Oluştur'a tıklayın. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

RAID Tipleri
Özel depolama havuzları oluşturulurken, kurulu sabit sürücülerin modeli ve sayısına bağlı olarak aşağıdaki RAID
tipleri uygulanabilir.
HDD Sayısı

İzin Verilen
Arızalı HDD
Sayısı

1

0

2-3

1

≧4

1-2

Basic

1

0

Bir sabit sürücü bağımsız ünite olarak Temel bir
birim oluşturulur. Bir Temel birim oluştururken her
seferinde yalnız bir sabit sürücü seçebilirsiniz.

JBOD

≧1

0

JBOD sabit disklerin bir derlemesidir.

Tüm HDD
boyutlarının
toplamı

Bir depolama alanı oluşturmak üzere birden fazla
sürücüyü birleştiren RAID 0, verinin bloklara
bölünmesi ve veri bloklarının birkaç sabit sürücü
üzerine dağıtılması işlemi olan Striping imkanını
güvenlik önlemleri olmaksızın sağlar.

Tüm HDD
boyutlarının
toplamı

RAID Tipi

SHR

2

RAID 0

≧2

0

RAID 1

2-4

(HDD #) - 1

RAID 5

RAID 6

≧3

≧4

Açıklama

Kapasite

Bir Synology Hybrid RAID birimi, farklı
boyutlardaki sabit diskler birleştirilirken depolama
kapasitesini ve performansı en uygun duruma
getirir. İki ya da üç sabit sürücüden oluşan SHR
birimleri 1 sürücülük arıza toleransı sağlarken, dört
ya da daha fazla sabit sürücüden oluşan SHR
birimleri 1 veya 2 sürücülük arıza toleransına
olanak tanır.

1 x (HDD boyutu)

Sistem tarafından
optimize edilir

1 x (HDD boyutu)

Sistem aynı anda her bir sabit sürücüye aynı veriyi
yazacak ve en azından bir sürücü normal
olduğunda veri bütünlüğü korunacaktır.

En küçük HDD
boyutu

1

Bu yapılandırma bir yedekleme seçeneği içerir.
Daha sonra veri kurtarma amacıyla yedeklemeli
verileri bir sürücünün boyutuna eşit alan üzerine
depolamak üzere parite modu kullanır.

(HDD # – 1) x
(En küçük HDD
boyutu)

2

RAID 6 daha fazla veri koruması sağlar. Daha
sonra veri kurtarma amacıyla yedeklemeli verileri
iki sürücünün boyutuna eşit alan üzerine
depolamak üzere parite modu kullanır.

(HDD # – 2) x
(En küçük HDD
boyutu)

--------1
2

Hızlı oluşturma modu sadece SHR'yi (Synology Hybrid RAID) destekleyen modellerde bulunur.
Temel dışındaki RAID tipleri sadece belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret
edin.
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RAID Tipi

RAID 10

RAID F1

İzin Verilen
Arızalı HDD
Sayısı

HDD Sayısı

≧4
(çift sayı)

Her bir RAID 1
grubu içinde 1
HDD / Toplam
HDD'nin yarısı

≧3

1

Açıklama

Kapasite

RAID 10, RAID 0 performansına ve RAID 1 veri
koruma seviyesine sahiptir. RAID 10 iki sabit
sürücüyü bir RAID 1 grubunda birleştirir ve tüm
grupları RAID 0 ile birleştirir.

(HDD # / 2) x
(En küçük HDD
boyutu)

RAID F1 parite verileri tüm üye sürücülere
dağıtılmış halde blok seviyesi bölümlemeyi
uygular. Tüm sürücülerin aynı anda
arızalanmasını önlemek için belirli bir sürücüye
daha fazla parite bilgisi yazar. Tümü flash olan bir
dizi için önerilir.

(HDD # – 1) x
(En küçük HDD
boyutu)

Depolama Havuzlarını Onarın
Onarım işlevi RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6, RAID F1 ve SHR depolama havuzları için mevcuttur. RAID
tiplerinize bağlı olarak, depolama havuzunda bulunan sabit sürücülerden birisi arızalandığında, depolama
havuzunun durumu kapasitesi düşmüş olarak değişir. Depolama havuzu üzerindeki verilerin korunmasını
sağlamak için çöken sürücüleri değiştirerek birimi onarabilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM
Yardım.

RAID Tipini Değiştirin
Mevcut olan depolama havuzlarının RAID tipleri var olan veriler kaybedilmeksizin değiştirilebildiğinden, depolama
kapasitesini kolayca ve ekonomik biçimde yönetmenize olanak tanır. Örneğin, Synology NAS sunucunuzda bir
RAID 1 birimi oluşturabilir ve daha fazla sabit sürücü takarsanız ileride RAID 5'e değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki kısımlar, RAID tiplerinin değiştirilmesiyle ilgili temel bilgileri sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen
bkz. DSM Yardım.

Desteklenen RAID Tipleri
RAID tipleri şu şekilde değiştirilebilir.
Değiştirilebilecek hedef tip

RAID Tipi
Basic

RAID 1, RAID 5

RAID 1

RAID 5

RAID 1 (RAID 1'e ikizlenmiş diskler ekle)

RAID 1 (Daha fazla yedekleme için)

RAID 5

RAID 6

SHR-1

SHR-2

Sabit Disk Gereksinimleri
Bir depolama havuzunun RAID tipini değiştirmek için, Synology NAS sunucunuzda takılı yeterli sayıda
kullanılabilir sabit sürücü olmalıdır. Her bir RAID tipi için gereken minimum sabit disk sayısı için lütfen aşağıya
bakın.
RAID Tipi

Asgari Sabit Sü rü cü

RAID 1

2 ya da 4

RAID 5

3

RAID 6

4

SHR-2

4 veya 5 (SHR-1 sürücü yapısına bağlı olarak)
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Birimleri ve Depolama Havuzlarını Genişletin
Birimlerin ve depolama havuzlarının depolama kapasitesi, daha fazla ya da büyük sabit sürücüler eklenerek
kademeli olarak genişletilebilir. Bu özellik, birim ya da depolama havuzunuzun kapasitesini bütçenize göre ve var
olan verileri kaybetme konusunda endişe etmenize gerek kalmadan genişletmenize olanak tanır.
Aşağıdaki kısımlar, birimleri ve depolama havuzlarını genişletmeyle ilgili temel bilgileri sağlar. Daha ayrıntılı
talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Bir Birimi Genişletin
Çoklu birim desteğine (daha yüksek esneklik) sahip bir depolama havuzunda oluşturulmuş bir birim için,
temeldeki depolama havuzu yeterli kapasiteye sahipse, boyutunu değiştirerek doğrudan birimi genişletebilirsiniz.
Birden çok birim desteği olmayan bir depolama havuzunda oluşturulmuş bir birim için, önce temel depolama
havuzunu genişletmeniz gerekir. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Sürücüleri Değiştirerek bir Depolama Havuzunu Genişletin
SHR, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 ve RAID F1 için, depolama havuzlarının depolama kapasitesi, küçük
sabit sürücüler daha büyükleriyle değiştirilerek genişletilebilir. Bu yöntemle depolama kapasitesini genişletirken,
lütfen her bir sabit sürücüyü tek tek değiştirmeye dikkat edin. Bir sabit sürücü değiştirildikten sonra, depolama
havuzu, sonraki sabit sürücü değiştirilmeden önce onarılmalıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM
Yardım.
Hangi sabit sürücünün önce değiştirilmesi gerektiğini görmek için lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
RAID Tipi

Notlar
Tüm üye sabit sürücülerin kapasitesi eşitse, en az iki sabit
sürücüyü değiştirmelisiniz. Aksi taktirde, depolama
havuzunuzun kapasitesi genişlemeyecektir.

SHR (Synology Hybrid RAID)

RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10

Üye sabit disklerin kapasitesi farklıysa, yeni sabit diskler,
var olan en büyük sabit diske eşit ya da ondan büyük
olmalıdır. Bunun yanı sıra, kapasite kullanımını en uygun
hale getirmek için önce en küçük üye sabit sürücüleri
değiştirmelisiniz.
Bu RAID tiplerinde depolama havuzlarının sabit sürücüsü
değiştirilirken, sürücü kullanımını en üst düzeye çıkarmak
için her zaman önce en küçük sürücü değiştirilmelidir.

Sürücüler Ekleyerek bir Depolama Havuzunu Genişletin
SHR, JBOD, RAID 5, RAID 6 ve RAID F1 için, Synology NAS sunucunuzda boş sabit sürücü yuvaları olması
durumunda depolama havuzlarının depolama kapasitesi, daha fazla sabit sürücü eklenerek genişletilebilir. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
Yeni sabit sürücülerin en az boyutu konusunda lütfen aşağıdaki tabloya bakın.
RAID Tipi

Minimum Sabit Sü rü cü Boyutu

SHR

Eklemek istediğiniz sürücünün kapasitesi, depolama
havuzundaki en büyük sürücüye eşit veya ondan yüksek
olmalıdır ya da depolama havuzundaki sürücülerden
birisine eşit olmalıdır. Örneğin, SHR biriminiz, sırasıyla 2
TB, 1,5 TB ve 1 TB olmak üzere üç sürücüden oluşuyorsa,
yeni sürücünün kapasitesi en az 2 TB olmalıdır ya da 1,5
TB veya 1 TB'a eşit olmalıdır.

RAID 5, RAID 6, RAID F1

Eklemek istediğiniz sürücünün kapasitesi, depolama
havuzundaki en küçük sürücüye eşit veya ondan yüksek
olmalıdır. Örneğin, biriminiz, sırasıyla 2 TB, 1,5 TB ve 1 TB
olmak üzere üç sürücüden oluşuyorsa, yeni sürücünün
kapasitesi en az 1 TB olmalıdır.
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RAID/Dosya Sistemi Dü zeltmesi
RAID/dosya sistemi düzeltme, depolama havuzlarını inceleyen ve belirlenen veri tutarsızlıklarını onaran bir veri
bakımı işlevidir. RAID düzeltme, SHR (üç ya da daha fazla sürücüden oluşan), RAID 5, RAID 6 ya da RAID F1
uygulayan depolama havuzlarıyla kullanılabilir. Dosya sistemi düzeltme Btrfs dosya sistemindeki birimlerle
kullanılabilir.
Veri tutarlılığını korumak ve sürücü hatası durumunda verilerin kaybedilmesini önlemek için düzenli olarak
RAID/dosya sistemi düzeltmesi gerçekleştirilmesini öneririz. Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

SSD TRIM
Eğer bir birim tamamen SSD'lerden (Solid State Sürücüler) oluşuyorsa, SSD TRIM'in etkinleştirilmesini öneririz.
Bu özellik SSD'lerde oluşturulan birimlerin okuma veya yazma performansını optimize ederek verimliliği
arttırmanın yanında SSD'lerinizin ömrünü de uzatır.
SSD TRIM kurmayı denemeden önce, ayrıntılı talimatlar ve daha afzla sınırlama için lütfen DSM Yardım
bölümüne bakın.
Not:
 SSD TRIM sadece belirli Synology NAS modellerinde ve RAID türlerinde mevcuttur.
 Bazı SSD modelleri RAID 5 ve RAID 6 birimlerinde SSD TRIM yapamaz. Lütfen www.synology.com adresindeki
uyumluluk listesine bakın.

Sabit Sü rü cü leri Yö netin
HDD/SSD sekmesi, sabit sürücü performansını ve sağlığını yönetip analiz etmek için seçenekler sunarak
Synology NAS sunucusunda kurulu sabit sürücülerin durumunu izlemenizi sağlar. Bu sekmeyi görmek için,
Depolama Yö neticisi öğesine gidin ve HDD/SSD üzerine tıklayın. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM
Yardım.

Yazma Önbelleği Desteğini Etkinleştirme
Yazma önbelleği desteğini etkinleştirmek Synology NAS performansını arttırır. Sadece belirli sabit sürücü
modelleri bu özelliği destekler. Yazma önbellek desteğini kullanırken, veri korumasını garantilemek için bir UPS
cihazının kullanılması önemle tavsiye edilir. Aynı zamanda her kullanımdan sonra sistemin gereği gibi
kapatılmasını da öneririz. Yazma önbelleğinin devre dışı bırakılması anormal güç kesintileri tarafından neden
olunan veri kaybı ihtimalini azaltır ancak sistem performansı düşer.

S.M.A.R.T. Testlerini Çalıştır
Sürücü S.M.A.R.T. testleri olası sürücü arızalarının uyarısını vermek amacıyla sabit diskinizin durumunu inceler
ve rapor eder. Herhangi bir hatanın saptanması durumunda sürücünüzün hemen değiştirilmesi önerilir.
S.M.A.R.T. testleri görevlerin oluşturulmasıyla otomatik olarak çalışmak üzere de programlanabilir.

Sü rü cü Bilgisini Kontrol Edin
Depolama Yö neticisi > HDD/SSD > HDD/SSD öğesinde, sabit sürücü'nün model adını, seri numarasını,
donanım yazılımı sürümünü ve toplam boyutunu görüntülemek için bir sabit sürücünün adının yanındaki aşağı
yönlü oka tıklayın.
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SSD Ö nbellek
SSD önbellek1 sürücüleri, bir birimin okuma/yazma hızını artırmak için, bir salt okunur (RAID 0) veya okumayazma (RAID 1, RAID 5, RAID 6) yapılandırmasında kurulabilir ve monte edilebilir. Depolama Yö neticisi > SSD
Ö nbellek öğesinde bir önbellek oluşturabilir ve ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
SSD kurulumu hakkında bilgiler için Synology NAS'ınızın Donanım Kurulum Kılavuzu'na başvurun. SSD
yönetimiyle ilgili daha fazla ayrıntılı bilgi için lütfen DSM Yardım ya da Synology SSD Cache White Paper
kısmına bakın.

Hot Spare
Hot spare2 sürücüler, arızalı bir sürücüyü otomatik olarak değiştirerek kapasitesi düşmüş bir depolama havuzunu
onarabilen yedek sabit sürücülerdir. Hot spare sürücüler, depolama havuzu şu kriteri karşıladığı sürece, Synology
NAS'ınızdaki herhangi bir depolama havuzunu korumak için genel olarak atanabilir:
 Depolama havuzunun RAID tipi veri korumalı olmalıdır (RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID F1 gibi).
 Hot spare sürücü boyutu depolama havuzu içindeki en küçük sürücünün boyutuna eşit veya daha büyük
olmalıdır.

Hot Spare Yö netimi
Hot spare sürücüleri atamak ve yönetmek için Depolama Yö neticisi > Hot Spare > Yö net öğesine gidin. Daha
ayrıntılı bilgiler için, lütfen bkz. DSM Yardım.

Harici Sü rü cü leri Yö netme
Yedekleme ya da dosya paylaşımı amaçları için, Synology NAS sunucunuzun USB veya eSATA bağlantı
noktasına harici USB ya da eSATA sürücüler takılabilir.3
Bağlanan harici sürücüleri yönetmek veya yazıcıları kurmak için Denetim Masası > Harici Cihazlar öğesine
gidin. Harici Aygıtlar sekmesi, aygıt bilgilerini görüntüleme, biçimleri değiştirme ya da aygıtı çıkarmaya yönelik
seçenekler sağlar. Yazıcı sekmesi, USB ya da ağ yazıcılarını kurma seçenekleri sunar. Daha ayrıntılı talimatlar
için lütfen bkz. DSM Yardım.

--------1

SSD önbellek yalnızca belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin
Hot spare özelliği yalnızca belirli modellerde kullanılabilir.
3
eSATA sadece belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.
2
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Bö lü m 6:

iSCSI Hizmetini Yö netin

iSCSI (Internet Küçük Bilgisayar Sistemi Arabirimi), toplanmış, blok seviyesi veri depolamaya erişim sağlayan bir
depolama alanı ağ iletişimi (SAN) hizmeti türüdür. iSCSI'nin ana kullanımı, intranetler üzerinden veri aktarımlarını
kolaylaştırarak, kullanıcıların, depolamayı uzak mesafelerden yönetmelerine olanak tanımaktır.
Bu bölüm iSCSI hizmetinizi iSCSI Manager ile yönetme hakkında temel bilgiler sunmaktadır. Daha ayrıntılı
talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

iSCSI Target'ları Yönetin
Bir iSCSI Target oluşturmak, kaldırmak, düzenlemek veya devre dışı bırakmak için iSCSI Manager > Target
öğesine gidin. Azami iSCSI Target sayısı modele bağlı olarak değişir. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz.
DSM Yardım.
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iSCSI LUN'ları Yönetin
iSCSI LUN (mantıksal birim numarası), bir iSCSI Target'in ayrı olarak adreslenebilen bir kısmını temsil eder.
Bir iSCSI LUN, okuma ve yazma gibi depolama işlemlerini gerçekleştirmek üzere birden fazla iSCSI Target'a
eşlenebilir.
iSCSI Manager'a gidin ve LUN sekmesine tıklayarak Synology NAS'ınızdaki iSCSI LUN'ları yönetin. En fazla
iSCSI LUN sayısı modele bağlı olarak değişir. Daha ayrıntılı talimatlar ve sınırlamalar için, lütfen DSM Yardım
öğesine gidin.

LUN Tipleri
LUN oluşturmadan önce öncelikle Depolama Yöneticisi'nde bir birim oluşturulmalıdır. Synology NAS şu anda
aşağıdaki LUN türlerini sağlamaktadır:
 Anlık görüntüleri destekleyen yeni Gelişmiş LUN özelliklerine sahip LUN'lar.
 Eski Gelişmiş LUN özelliklerine sahip LUN'lar dahil olmak üzere Thin Provisioning özellikli LUN'lar.
 Thin Provisioning bulunmayan LUN'lar; çoğu durumda daha iyi performansa sahip olabilir.
Ö nemli: Sadece anlık görüntüleri destekleyen yeni Gelişmiş LUN özelliklerine sahip LUN'lar. Bu tür LUN, Btrfs birimlerinde
oluşturulmalıdır ve DSM 6.2 sonrasında mevcutturlar.

iSCSI LUN Anlık Görüntülerini Alın
Bir iSCSI LUN'un anlık görüntüsü zaman içindeki bir andır, bir iSCSI LUN'un salt okunur kopyasıdır. Değerli
depolama alanınız için etkilidir ve koruma düzeyini de artırarak, değerli verileri kolayca geri yüklemenize olanak
tanır.
iSCSI LUN anlık görüntülerini almak için iSCSI Manager'a gidin ve Anlık Görüntü sekmesine tıklayın. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

iSCSI Target'ları bir iSNS Sunucusuna Kaydedin
iSNS (İnternet Depo Adı Hizmeti) merkezi yönetim mekanizmasını sağlar. iSCSI Manager > Ayarlar öğesinde bir
iSNS sunucusuna tüm iSCSI Target'ları kaydedebilirsiniz.

G/Ç Kuyruk Derinliğini Belirleyin
G/Ç kuyruk derinliği, her bir iSCSI oturumu sırasında kuyruğa gönderilebilecek iSCSI komutlarının maksimum
sayısını belirler. Daha uzun kuyruk derinliği, 10/40 GbE ağında ve SSD ortamlarında kapasiteyi artırmaya
yardımcı olabilir. Kuyruk derinliği 1 olarak ayarlandığında gecikme veya kararlılık sorunlarını giderebilir.
İhtiyaçlarınıza göre G/Ç kuyruk derinliğini belirlemek üzere iSCSI Manager > Ayarlar öğesine gidin.
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Bö lü m 7:

Synology NAS'ınıza İnternet'ten Erişin

Hizmetlerine her yerden her zaman erişim için Synology NAS sunucunuza İnternet üzerinden bağlanabilirsiniz.
Bu bölüm, Synology NAS'ınızı İnternet'e bağlamak için Synology EZ-Internet sihirbazı, gelişmiş bağlantı noktası
yönlendirme işlevleri ve DDNS ana bilgisayar adı kaydı kullanımıyla ilgili temelleri açıklar. Daha ayrıntılı talimatlar
için lütfen bkz. DSM Yardım.

EZ-Internet Sihirbazını Kullanın
EZ-Internet Sihirbazı karmaşık güvenlik duvarı ayarları, PPPoE kurulumu, DDNS kaydı ve yönlendirici bağlantı
noktası yönlendirme yapılandırması olmaksızın erişimi İnternet üzerinden kolay kullanımlı bir sihirbazla kurabilir.
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Yönlendirici için Bağlantı Noktası Yönlendirme Kurallarını
Ayarlayın
Synology NAS'ınız yerel ağ içinde ise, Synology NAS sunucunuzun İnternet üzerinden erişilebilir olmasını
sağlamak için yönlendiricinin bağlantı noktası yönlendirme kurallarını ayarlayabilirsiniz.
Not: Başlamadan önce Synology NAS sunucunuz için manuel olarak statik IP adresi atadığınızdan emin olun. Daha fazla
bilgi için bkz. "Ağ Arabirimi".

Yönlendiricinizi ve bağlantı noktası yönlendirme kurallarını ayarlamak için Denetim Masası > Harici Erişim >
Yönlendirici Yapılandırması seçimini yapın. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
Not: Bağlantı noktası yönlendirme kurallarını yapılandırmak ve statik IP adresi atamak için yönlendiricide yönetici izninizin
olması gerekir.

Yö nlendirici Kur
DSM ile bağlantı noktası yönlendirme kurallarını eklemeden önce, Synology NAS aygıtının yönlendirici ile olan
bağlantısını kurmanız gerekir. Başlamak için, Yö nlendirici kur düğmesine tıklayın.

Bağlantı Noktası Yönlendirme Kuralları Ekleyin
Synology NAS sunucunuzda belirli yönlendirici bağlantı noktalarından paketleri alan hedef bağlantı noktalarını
belirlemek için bağlantı noktası yönlendirme kurallarını ekleyin. Bağlantı noktası yönlendirme kuralları
oluşturmaya başlamak için Oluştur'a tıklayın.

Synology NAS için DDNS Kaydı Yapma
DDNS (Dinamik Etki Alanı Adı Hizmeti), bir ana bilgisayar adını IP adresine eşleyerek Internet üzerinden
Synology NAS sunucunuza bağlanmayı basitleştirir. Örneğin DDNS, bir IP adresini (örn. 172.16.254.1)
anımsamanıza gerek kalmadan bir etki alanı adını (örn. www.john.synology.me) kullanarak Synology NAS
sunucunuza erişmenize olanak tanır.

Hizmet Gereksinimleri
 DDNS hizmet sağlayıcının sunucuları normal çalışıyor.
 Synology NAS, İnternet'e bağlanabiliyor.
 DDNS sadece proxy sunucusu gerekmeyen bir ağ ortamında çalışacaktır.
 Her bir DDNS sağlayıcısı için yalnızca bir ana bilgisayar adı girebilirsiniz.

Synology NAS için bir DDNS ana bilgisayar adı kaydettirin
Denetim Masası > Harici Erişim > DDNS öğesine gidin. Var olan bir ana bilgisayar adını Synology NAS
sunucunuzun IP adresine yöneltebilir veya Synology ya da diğer çeşitli DDNS sağlayıcılar tarafından verilen yeni
bir tanesine kaydolabilirsiniz. Ana bilgisayar adı kaydıyla ilgili daha fazla ayrıntı için lütfen her bir sağlayıcıya
danışın.
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DSM Hizmetlerine QuickConnect yoluyla Erişin
QuickConnect, istemci uygulamalarının (DS file, Cloud Station, DS audio vb. gibi), bağlantı noktası yönlendirme
kuralları ayarlamadan Internet aracılığıyla Synology NAS sunucunuza bağlanmasına yardımcı olan bir çözümdür.
QuickConnect hizmetini yönetmek için Denetim Masası > QuickConnect öğesine gidin. QuickConnect ile ilgili
daha fazla ayrıntı için lütfen bkz. DSM Yardım.
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VPN Bağlantısını Kurun
VPN Server bir ek paket olup Synology NAS sunucunuzun bir PPTP, OpenVPN veya L2TP/IPSec VPN (özel
sanal ağ) sunucusu olmasını sağlar ve DSM yerel kullanıcılarının internet üzerinden Synology NAS sunucusunun
yerel alan ağında paylaşılan kaynaklara erişmelerine izin verir.

Synology NAS'ınızı bir VPN Server olarak kurun
Synology NAS sunucunuza VPN Server yüklemek için Paket Merkezi seçeneğine gidin. VPN Server hakkında
daha fazla bilgi için paketi çalıştırıp başlatın ve ardından sağ üst köşedeki DSM Yardım düğmesine (soru işaretli)
tıklayın.

Synology NAS'ınızı bir VPN Server'a bağlayın
Bir VPN server'a bağlanmak üzere Synology NAS sunucunuzu bir VPN istemcisi olarak ayarlamak için Denetim
Masası > Ağ > Ağ Arayüzü seçeneğine gidin ve sanal özel ağa erişim sağlayın. Her bir VPN server için, bağlantı
profilini oluşturabilir ve değiştirebilir ve ardından sadece bir tıklama ile sunucuya bağlanmak için profili
kullanabilirsiniz.
Not: Synology NAS sunucunuz aynı anda hem VPN server hem de istemci olarak ayarlanamaz.

37 Bölüm 7: Synology NAS'ınıza İnternet'ten Erişin

Bö lü m

Bö lü m 8:

İnternet Güvenliğini Artırın

Synology NAS sunucunuz İnternet üzerinde kullanılır hale geldikten sonra, İnternet korsanlarından gelebilecek
saldırılara karşı korumanız gerekecektir.
Bu bölüm güvenlik duvarı kurma, DoS korumasını etkinleştirme ve otomatik engelleme etkinleştirme işlemlerinin
nasıl yapılacağını açıklar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Güvenlik Duvarı ile Yetkisiz Bağlantıyı Önleyin
Dahili güvenlik duvarı yetkisiz oturum açmaları önleyebilir ve hangi hizmetlere erişilebileceğini denetleyebilir.
Ayrıca belirli IP adreslerinden bazı ağ bağlantı noktalarına erişime izin verip vermemeyi tercih edebilirsiniz.
Güvenlik duvarı kurallarını oluşturmak için Denetim Masası > Gü venlik > Güvenlik Duvarı > Kuralları Düzenle
öğesine gidin ve Oluştur üzerine tıklayın.

Bağlantı Noktalarına Güvenlik Duvarı Kuralları Uygulayın
Bağlantı Noktaları bölümünde, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak tüm ya da seçilen bağlantı noktalarına
güvenlik duvarı kuralları uygulayın:
 Tü mü : Kuralı Synology NAS üzerindeki tüm bağlantı noktalarına uygulamak için bu seçeneği seçin.
 Tümleşik uygulamalar listesinden seçim yap: Kural içinde kapsanacak sistem hizmetlerini işaretleyin.
 Ö zel: Bağlantı noktasının tipini ve protokolünü belirleyin ve özel bağlantı noktası numarasını girin.
Virgül ile ayrılmış en çok 15 bağlantı noktası girerek veya bir bağlantı noktası aralığı belirleyerek giriş
yapabilirsiniz.

Kaynak IP Adreslerine Güvenlik Duvarı Kuralları Uygulayın
Kaynak IP kısmında, aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak bir kaynak IP adresinden erişime izin vermeyi ya
da reddetmeyi seçin:
 Tü mü : Kuralı tüm kaynak IP adreslerine uygulamak için bu seçeneği seçin.
 Spesifik IP: Kuralı bir kaynak IP adresine uygulamak için bu seçeneği seçin.
 Bö lge: Kuralı bir bölgeye uygulamak için bu seçeneği seçin.

Internet Üzerinden Saldırıları Önleyin
Hizmet Engelleme (DoS) koruması, Internet üzerinden kötü niyetli saldırıları önlemeye yardımcı olur. DoS
korumasını etkinleştirmek ve ağ güvenliğini iyileştirmek için Denetim Masası > Gü venlik > Koruma öğesine
gidin.
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Şüpheli Oturum Açma Girişimlerini Otomatik Olarak
Engelleyin
Otomatik engelleme yetkisiz oturum açmayı önlemenize olanak sağlar. Hizmet etkinleştirildikten sonra, çok
sayıda başarısız oturum açma girişiminde bulunan bir IP adresi engellenir. Engelleme ve izin verme listenizi
oluşturmak ve yönetmek için Denetim Masası > Gü venlik > Hesap öğesine gidin.
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Bö lü m

Bö lü m 9:

Dosya Paylaşımını Ayarlayın

Synology NAS yerel ağ içinde veya İnternet üzerinde dosya paylaşım merkezi olabilir, kullanıcılarının her zaman
her yerde dosyalarına erişmelerine olanak sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
Bu bölümde tüm platformlar için dosya paylaşım protokolleri, kullanıcıların ve grupların oluşturulması ve
yönetilmesi, paylaşımlı klasörlerin ayarlanması ve paylaşımlı klasörlere, uygulamalara ya da alt klasörlere belirli
kullanıcılardan veya gruplardan erişime izin verip vermeme işlemlerinin nasıl yapılacağı açıklanmıştır.

Tüm Platformlar için Dosya Paylaşım Protokollerini
Etkinleştirin
Bu bölümde tüm platformlar için dosya paylaşım protokollerinin desteklenmesi amacıyla Synology NAS
sunucusunun nasıl etkinleştirileceği anlatılmıştır.
Synology NAS aşağıdaki dosya paylaşım protokollerini destekler:
 Windows için: SMB/CIFS (Ağ Yerlerim), FTP
 Mac için: SMB, FTP, AFP
 Linux için: SMB, FTP, NFS
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Synology NAS'ı Etki Alanı/LDAP'a Ekleyin
Synology NAS sunucunuzu Denetim Masası > Etki Alanı/LDAP seçeneğine giderek bir Windows etki alanı veya
LDAP istemcisi olarak bir dizin hizmetine ekleyin. Synology NAS sunucusu bir dizin hizmetine katıldığında, etki
alanı/LDAP kullanıcılarının paylaşımlı klasörlere ve DSM uygulamalarına erişim ayrıcalıklarını yönetebilir ve ana
sayfa hizmetlerini etkinleştirebilirsiniz.

Windows Etki Alanına Katılma
Etki Alanı sekmesine tıklayıp, Synology NAS'ı bir Windows ADS etki alanına katmak için etki alanı adını ve DNS
sunucusunu (isteğe bağlı) girin. Beliren pencerede, etki alanı sunucusu yöneticisinin kullanıcı adını ve şifresini
girin.
Synology NAS etki alanına katıldıktan sonra, etki alanı kullanıcıları etki alan hesapları ve parolaları ile
Synology NAS'da oturum açabilirler.
Not:
 Etki alanı kullanıcı adınızda “%” ve “$” varsa, ana sayfa klasörünüze erişemeyebilirsiniz. Lütfen etki alanı yöneticinizden
size yeni bir kullanıcı adı vermesini isteyin.
 Etki alanı grupları Domain Admins ve Enterprise Admins Etki alanı grupları administrators yerel grubuna otomatik
olarak eklenecektir. Başka bir deyişle, bu gruplardaki etki alanı kullanıcıları, DSM/CIFS/FTP/AFP/WebDAV
uygulamalarının gerçekleştirilmesi dahil olmak üzere Synology NAS üzerinde yönetici hakkına sahip olurlar.
 Etki alanı kullanıcılarının Synology NAS üzerindeki paylaşımlı klasörlere erişim ayrıcalıklarını da yapılandırabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. "Etki Alanı Kullanıcılarının veya Grupların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin Verin".

Bir LDAP Sunucusuna Birleşme
LDAP, bir LDAP istemcisi olarak Synology NAS sunucunuzun mevcut bir dizin hizmetine katılmasına olanak
sağlar ve ardından LDAP sunucusundan (veya "directory server") kullanıcı veya grup bilgilerini alır. Profiller
seçeneği standart (Synology Directory Server'lar veya Mac Open Directory), IBM Lotus Domino sunucuları gibi
farklı tipte LDAP sunuculara sorunsuzca bağlanmanızı veya kendi özel profil ayarlarınızı yapmanızı sağlar. LDAP
kullanıcılarının veya gruplarının DSM uygulamalarına ve paylaşılan klasörlere erişim önceliklerini DSM yerel
kullanıcılarında veya gruplarında olduğu gibi yönetebilirsiniz.
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LDAP Hizmetini Dizin Sunucusu ile Barındırın
Directory Server LDAP sürüm 3 (RFC2251)'e bağlı olarak bir ek paket olup tüm bağlı istemcilerin hesap
yönetimini merkezileştirmek amacıyla Synology NAS'ınızın bir hesap yönetim merkezi haline dönüşmesine
olanak sağlar ve bunlar için doğrulama hizmeti sunar.
Ayrıca, G Suite Tek Oturum Açma desteği ile, Directory Server Google Apps etki alanınız için bir kimlik
sağlayıcı haline gelebilir. Bu, kullanıcıların Directory Server içinde saklanan hesaplarını ve şifrelerini kullanarak
Google Apps hizmetlerinde (Gmail veya Google Calendar gibi) oturum açmalarını sağlayarak kullanıcıların başka
bir hesap ve şifre grubunu hatırlamaları ihtiyacını ortadan kaldırır.

Synology NAS sunucunuza Directory Server yüklemek için Paket Merkezi seçeneğine gidin. Directory Server
konusunda daha fazla bilgi için, lütfen DSM Yardım kısmına başvurun. Bir LDAP istemcisi ile Dizin Sunucusuna
erişme hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu eğitimi okuyun.
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Kullanıcıları ve Grupları Yönetin
Kullanıcılar ve gruplar oluşturmak ve farklı paylaşımlı klasörlere erişimlerine izin verip vermemek için Denetim
Masası > Kullanıcı veya Grup seçimi yapın.

Kullanıcılar Oluşturma
Bir kullanıcı hesabı oluşturmak için Oluştur'a tıklayın. Kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra kullanıcı, hesap
bilgilerini düzenlemek için oturum açabilir. Aynı zamanda hesap sona erme tarihi belirlemek veya kullanıcının
hesap parolasını değiştirmesine izin vermemek tercihini yapabilirsiniz.

Kullanıcıların Parolaları E-posta ile Sıfırlamalarına İzin Verin
Yönetici dışındaki kullanıcıların unutulan parolaları e-posta ile sıfırlamasına izin verebilirsiniz. Gelişmiş > Parola
Ayarları'na tıklayın ve Yö netici dışındaki kullanıcıların unutulan şifreleri e-posta ile sıfırlamasına izin ver
onay kutusunu işaretleyin. Bu seçenek etkinleştirildiğinde, Şifrenizi unuttunuz mu? adındaki bir bağlantı DSM
oturum açma sayfasında görüntülenir. Eğer bir kullanıcı şifresini unutursa, bu bağlantıya tıklayabilir ve kullanıcı
adını girebilir. Bu durumda, sistem kullanıcıya unutulan şifresini sıfırlamak için bir bağlantı içeren bir e-posta
mesajı gönderecektir.
Ayrıntılı talimatlar ve notlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Parola Gü cü Kurallarını Uygulayın
DSM kullanıcı parolasının kötü niyetli oturum açma girişimine karşı koyabilecek derecede güvenli olmasını
sağlamak için parola gücü hizmetini etkinleştirebilirsiniz. Bir şifrenin etkililiği önlemini yapılandırmak için Şifre
Ayarları öğesine tıklayın.
Not:
 Parola Gücü kuralları sadece Parola Gücü hizmeti etkinleştirildikten sonra oluşturulan veya değiştirilen parolalar için
çalışır. Mevcut parolalar kurallardan etkilenmeyecektir.
 Kurallar, kullanıcı listesi alınarak oluşturulan parolalar için uygulanmayacaktır.
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Kullanıcının Home Klasörünü Oluşturma
Her DSM kullanıcısı (konuk dışında) home klasörü olarak adlandırılan kendi klasörüne sahip olabilir, buna
sadece kullanıcı ve sistem yöneticisi erişebilir. Kullanıcı ana sayfa hizmetini etkinleştirmek için Kullanıcı Ana
Sayfa'ya tıklayın.
administrators grubuna ait kullanıcılar için, DSM kullanıcılarının ana sayfa klasörleri şu konumdadır:
homes/[Kullanıcı adı]
Not:
 Kullanıcı ana sayfa hizmeti devre dışı bırakıldığında, homes klasörü korunur ancak yalnızca administrators grubuna ait
kullanıcılar tarafından erişilebilir. Kullanıcı ana sayfa hizmeti yeniden etkinleştirilirse, kullanıcılar kendi home klasörlerine
tekrar erişebilirler.
 homes klasörünü silmek için önce kullanıcı ana sayfa hizmeti devre dışı bırakılmalıdır.

Etki Alanı/LDAP Kullanıcısının Home Klasörünü Oluşturma
Synology NAS'ınızı bir Windows etki alanı veya LDAP istemcisi olarak bir dizin hizmetine kattıysanız, etki
alanı/LDAP kullanıcılarının ana klasörlerini oluşturmak için Denetim Masası > Etki Alanı/LDAP > Etki Alanı
Kullanıcıları veya LDAP Kullanıcıları'na gidebilirsiniz. Kullanıcı Ana Sayfa'ya tıklayıp Etki alanı kullanıcıları
için ana sayfa hizmetini etkinleştir ya da LDAP kullanıcıları için ana sayfa hizmetini etkinleştir'i işaretleyin.
Yerel kullanıcılar gibi tüm etki alanı/LDAP kullanıcıları kendi home klasörlerine CIFS, AFP, FTP, WebDAV veya
File Station yoluyla erişebilirler. administrators grubuna ait kullanıcılar homes varsayılan paylaşımlı klasörünün
içindeki tüm kişisel klasörlere erişebilirler. administrators grubuna ait kullanıcılar için, etki alanı/LDAP
kullanıcılarının ana sayfa klasörleri@DH-domain name (etki alanı kullanıcıları için) ya da @LH-FQDN name
(LDAP kullanıcıları için) adlı klasördedir. Kullanıcının home klasörünün adı kullanıcı hesabı artı benzersiz bir
sayıdır.
Not:
 homes paylaşımlı klasörünü silmek için önce kullanıcı ana sayfa hizmeti devre dışı bırakılmalıdır.
 Etki alanı/LDAP kullanıcısı anasayfa hizmetinin etkinleştirilmesi, henüz etkinleştirilmemişse yerel kullanıcı anasayfa
hizmetini de etkinleştirecektir.
 Yerel kullanıcı ana sayfa hizmeti devre dışı bırakılırsa etki alanı kullanıcı ana sayfa hizmeti devre dışı olacaktır.

Gruplar Oluşturma
Bir grup oluşturmak ve düzenlemek, gruba kullanıcılar eklemek için Denetim Masası > Grup seçimini yapın ve
sonra grubun özelliklerini düzenleyin, böylece kullanıcıların birer birer düzenlenmesi zahmetinden kurtulursunuz.
Varsayılan olarak oluşturulan gruplara şunlar dahildir:
 administrators: administrators grubuna üye kullanıcılar admin ile aynı yönetimsel ayrıcalıklara sahiptir.
 users: Tüm kullanıcılar users grubuna üyedir.
Not: Bir grubun paylaşımlı klasörlere veya uygulamalara erişim ayrıcalıklarının düzenlenmesi hakkında daha fazla bilgi için
bkz. "Kullanıcıların veya Grupların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin Verin" ve "Kullanıcıların Uygulamalara Erişimine İzin
Verin".

Kullanıcıların Uygulamalara Erişimine İzin Verin
Bir kullanıcı tarafından hangi uygulamaların erişilebilir olacağına karar vermek için Denetim Masası > Grup >
Dü zenle > Uygulamalar öğesine gidin.
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Paylaşımlı Klasörleri Ayarlayın
Synology NAS'ın kök klasörleri olan paylaşımlı klasörleri yönetmek için Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör
seçimini yapın. Paylaşımlı klasörlerin içinde veri saklayabilir ve erişim ayrıcalıkları olan kullanıcı ve gruplarla
paylaşabilirsiniz.
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Sistem tarafından Oluşturulmuş Yerleşik Paylaşımlı Klasörler
Sistemin yerleşik paylaşımlı klasörleri, bunları gerektiren hizmet veya uygulamalar etkinleştirildiğinde oluşturulur.
İsim
Chat
web

Açıklama
Chat klasörü, yüklenen dosyalar, URL küçük resimleri ve profil resimleri dahil olmak üzere uygulamadaki
ekleri içerir. Chat kurulduğunda otomatik olarak oluşturulacaktır.
web klasörü web sitenizin içeriğini kapsar. Web Station etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulur.

fotoğraf

photo klasörü Photo Station üzerinde paylaşmak istediğiniz fotoğraf ve videoları içerir. Photo Station ya da
DLNA/UPnP Media Server etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulur.

music

music klasörü Audio Station üzerinde paylaşmak istediğiniz müziği içerir. Audio Station etkinleştirildiğinde
otomatik olarak oluşturulur.

video

video klasörü DLNA/UPnP DMA aracılığıyla göz atmak istediğiniz videoları içerir. Media Server
etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulur.

gözetleme

surveillance klasörü Surveillance Station kayıtlarını içerir. Surveillance Station etkinleştirildiğinde otomatik
olarak oluşturulur.

home

home klasörü veri saklamak üzere her kullanıcı için sadece kullanıcının erişebileceği özel bir alan sağlar.
User Home etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulur.

homes

homes klasörü tüm kullanıcıların home klasörlerini içerir. User Home etkinleştirildiğinde otomatik olarak
oluşturulur. Sadece sistem yöneticisi tüm kullanıcıların klasörlerine erişebilir ve bunları yönetebilir.

NetBackup

NetBackup klasörü Ağ Yedekleme Hizmeti etkinleştirildiğinde otomatik olarak oluşturulur.

usbshare

usbshare[sayı] klasörü Synology NAS aygıtı'nın USB bağlantı noktasına bir USB sürücü bağladığınızda
otomatik olarak oluşturulur.

esatashare

esatashare klasörü Synology NAS aygıtı'nın eSATA bağlantı noktasına bir eSATA sürücü bağladığınızda
otomatik olarak oluşturulur.

Paylaşımlı Klasör Oluşturma
administrators grubuna ait bir kullanıcıysanız, Oluştur üzerine tıklayarak paylaşımlı klasörler oluşturabilir ve
klasörlere erişim ayrıcalıkları atayabilirsiniz.

Paylaşımlı Klasörü Kaldır
administrators grubuna ait bir kullanıcıysanız, kendi oluşturduğunuz bir paylaşımlı klasörü kaldırmak için Sil'e
tıklayabilirsiniz.
Ö nemli: Bir paylaşımlı klasörün kaldırılmasıyla içindeki tüm veriler de kaldırır. Verilere hala ihtiyacınız varsa, önce bunları
yedekleyin.
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Paylaşımlı Klasörü Şifreleyin
Paylaşımlı klasör oluştururken, şifrelemeyi tercih edebilirsiniz.1 Bir klasör şifrelendikten sonra, klasörü
bağlamak/ayırmak veya şifreleme anahtarını dışa aktarmak için Şifreleme açılır menüsünü kullanabilirsiniz.
AES 256-bit şifreleme tüm yetkisiz erişim girişimlerini engelleyebilir. Şifreleme anahtarı olmadan, başka kişiler
sabit sürücüleri Synology NAS sunucunuzdan çıkarıp kendi cihazlarına taksalar dahi şifrelenmiş verileri
kullanamazlar.
Varsayılan olarak, güvenlik nedeniyle şifrelenmiş paylaşımlı klasörlerin bağlantısı otomatik olarak kaldırılır.
Synology NAS üzerinde yer alan reset düğmesini kullanarak varsayılan şifreleri geri yüklerseniz, şifrelenmiş
paylaşımlı klasörler kaldırılır ve otomatik olarak tanıtma seçeneği devre dışı bırakılır.
Not:
 Birden çok paylaşımlı klasörün şifreleme anahtarlarını yönetmek için bir anahtar mağazası başlatmanız önerilir. Bunu
yapmak için, Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör > Eylem > Anahtar Yö neticisi öğesine gidin.
 Şifreleme anahtarını Anahtar Yöneticisine ekledikten sonra, şifreli bir klasörün başlangıçta otomatik olarak bağlanmasına
izin verebilirsiniz. Anahtar Yöneticisinde Önyüklemede tanıt onay kutusunu işaretleyin.
 Synology NAS'ın güvenliği için, anahtar deposu olarak bir fiziksel USB sürücü seçmeniz önerilir.
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Paylaşımlı klasör şifreleme sadece belirli modellerde desteklenir.
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Kullanıcıların veya Grupların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin Verin
Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör öğesinde, kullanıcıların veya grupların bir paylaşımlı klasöre erişimine izin
vermek veya reddetmek için bir paylaşımlı klasör seçin ve Dü zenle > İzinler üzerine tıklayın.

Kullanıcıların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin Verin
Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör öğesinde, bir paylaşımlı klasör seçin ve Linux istemcilerinin ona
erişmelerini sağlamak için herhangi bir paylaşımlı klasöre NFS izinlerini atamak üzere Dü zenle > NFS İzinleri
üzerine tıklayın.

Etki Alanı Kullanıcılarının veya Grupların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine
İzin Verin
Synology NAS sunucunuzu Windows Etki Alanı veya LDAP istemcisi olarak bir dizin hizmetine eklediyseniz
Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör'e gidebilir, bir paylaşımlı klasör seçebilir ve Dü zenle > İzinler öğesine
giderek bir etki alanı/LDAP kullanıcısı veya grubunun paylaşımlı klasör ayrıcalıklarını belirleyebilir veya
değiştirebilirsiniz.
Not: Ayrıcalık çakışması olması halinde, ayrıcalık önceliği şöyle olacaktır: Erişim yok (NA) > Oku/Yaz (RW) > Salt oku (RO).

Paylaşımlı Klasörler için Windows ACL Ayrıcalıklarını
Tanımlayın
Windows Erişim Denetleme Listesi (ACL), Windows ortamı altında belirli erişim haklarını belirleyen bir ayrıcalıklar
veya izinler listesidir. Yöneticilerin tek bir dosya veya dizin için erişim denetleme kuralları tanımlamasına ve ayrı
kullanıcı veya gruplara farklı erişim hakları tanımasına yardımcı olabilir.
DSM'de, paylaşımlı klasörlerin erişim izinleri varsayılan olarak Windows ACL'yi temel alır. Paylaşımlı klasörler,
tekil dosyaların ve alt klasörlerin izinlerinin de özelleştirilebilmesini sağlayan Windows ACL'nin izin ayarlarını
uygular. Ek olarak, izinler File Station veya Windows'taki Dosya Gezgini aracılığıyla da özelleştirilebilir.
Windows ACL sayesinde, sistemdeki yerel ve etki alanı kullanıcıları için farklı ayrıcalıklar atayabilirsiniz.
Ayrıcalıklar FTP, File Station, NFS, AFP, WebDAV, vb. gibi tüm dosya ilişkili uygulamalar için geçerlidir.

Paylaşımlı Klasör İçeriklerini İndeksleyin
Universal Search paketiyle, dosya adı, dosya içeriği ve metaverilere göre hızlıca bir derin arama yapabilirsiniz.
Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.
Not: File Station ile dosyaları aramak konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Dosyaları veya Klasörleri Arayın".
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Paylaşımlı klasörlere uygun erişim ayrıcalıklarıyla kullanıcıları ve grupları belirlediğinizde, Synology NAS
sunucunuzla her yerden dosyalarını paylaşabilirler.
Bu bölümde Synology NAS paylaşımlı klasörlerine yerel ağ içinden veya İnternet üzerinden erişimin yolları
açıklanmaktadır. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Yerel Ağ İçindeki Dosyalara Erişin
Bu bölümde yerel ağ içinden Synology NAS üzerindeki paylaşımlı klasörlere erişmek için kullanıcıların Windows,
Mac veya Linux bilgisayar kullanmalarının nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.
Not: Erişim öncesinde Synology NAS sunucunuz için ilgili dosya paylaşım protokollerinin etkinleştirilmiş olduğundan emin
olun. Daha fazla bilgi için bkz. "Tüm Platformlar için Dosya Paylaşım Protokollerini Etkinleştirin".

Paylaşımlı Klasörlere Windows'dan Erişin
Paylaşımlı klasörlere Windows'dan erişmek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz.
Yöntem 1: Paylaşımlı klasörleri ağ sürücüleri olarak eşlemek için Synology Assistant'ı kullanın.
Synology Assistant'ı çalıştırın (Synology İndirme Merkezi'nde mevcut) ve sunucu listesinden sunucuyu seçin.
Sürücü Eşle üzerine tıklayın ve kurulumu tamamlamak için ekrandaki adımları izleyin.
Tamamlandıktan sonra, eşlenen paylaşımlı klasöre Windows Gezgininde doğrudan erişebilirsiniz.
Yö ntem 2: Windows Gezginini Kullanın.
Bir Windows Gezgini penceresi açın ve Bu Bilgisayar öğesine gidin. Ağ sürücüsünü eşle üzerine tıklayarak Ağ
Sürücüsünü Eşle penceresini açın. Sü rü cü açılan menüsünden bir sürücü harfini seçin. Aşağıdakilerden birini
yaparak paylaşımlı klasörü belirleyin:
 \\Synology_Sunucu_Adı\Paylaşımlı_Klasör_Adı girişini Klasö r alanına yapın.
 Paylaşımlı klasörü belirlemek için Gö zat'a tıklayın ve ardından TAMAM üzerine tıklayın.
Synology DiskStation Manager için kullanıcı adınızı ve parolanızı girin ve TAMAM üzerine tıklayın.
Tamamlandıktan sonra, eşlenen paylaşımlı klasöre Windows Gezgininde doğrudan erişebilirsiniz.

49

Synology NAS Kullanım Kılavuzu
DSM 6,2 Esas Alınmıştır

Paylaşımlı Klasörlere Mac üzerinden Erişin
Menü çubuğundan Git > Sunucuya Bağlan seçimini yapın. Synology NAS'ın IP adresini veya sunucu adını
(.local eklenerek) önüne smb:// veya afp:// koyarak Sunucu Adresi alanına yazın ve Bağlan'a tıklayın. (örn.
smb://EricaWang.local veya afp://192.168.0.2)
Not: Daha iyi performans için paylaşımlı klasörlere SMB aracılığıyla bağlanmanız önerilir.

Erişmek istediğiniz paylaşımlı klasörü seçin. Tamamlandıktan sonra, paylaşımlı klasöre Finder penceresinde
erişebilirsiniz.

Paylaşımlı Klasörlere Linux üzerinden Erişin
Synology DiskStation Manager'da, Ana Menü > Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör seçeneğine gidin.
Erişmek istediğiniz paylaşımlı klasörü seçin, Dü zenle > NFS İzinleri seçeneğine tıklayın ve beliren pencerenin
altındaki tanıtma yolunu bulun.
Linux bilgisayarda, paylaşımlı klasörü tanıtmak için tanıtma yolunu girin.
Not: NFS Ayrıcalıkları konusunda daha fazla bilgi için bkz. "Kullanıcıların veya Grupların Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin
Verin".
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Dosyalara FTP aracılığıyla Erişin
Synology NAS sunucunuza İnternet üzerinden erişilebiliyorsa, paylaşımlı klasörlere erişmek için bir FTP
uygulaması kullanabilirsiniz.
Not: Synology NAS'ın İnternet üzerinden erişilebilir hale getirilmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Bölüm 7: Synology
NAS'ınıza İnternet'ten Erişin".

Kullanıcıların Synology NAS'da FTP yoluyla veri yüklemesi veya indirmesi yapmasına izin veren FTP hizmetini
etkinleştirmek için Denetim Masası > Dosya Hizmetleri > FTP seçimi yapın.

Synology NAS'a FTP Uygulaması Kullanarak Bağlanma
Bilgisayarınızda bulunan herhangi bir FTP uygulamasını açın ve Synology NAS'a bağlanmak için aşağıdaki
bilgileri girin:
 Synology NAS sunucusunun IP adresi veya etki alanı adı
 Kullanıcı hesabınız ve şifreniz
 Bağlantı noktası numarası (Varsayılan numara 21'dir)
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Dosyalara WebDAV aracılığıyla Erişin
WebDAV veya CalDAV'ı etkinleştirerek Synology NAS üzerinde depolanan dosyaları veya takvimleri uzaktan
yönetebilir ve düzenleyebilirsiniz. Paket Merkezi seçeneğine giderek WebDAV paketini yükleyin ve hizmetlerini
çalıştırın.
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Synology Drive yoluyla Dosyalara Erişip Senkronize Edin
Synology Drive, Synology NAS sunucunuzda depolanan tüm dosyalar için birleşik bir portal sağlar. Bu dosyalara
bir bilgisayardaki, mobil cihazdaki veya başka bir Synology NAS'daki yerel istemci uygulamaları aracılığıyla
erişebilir ve senkronize edebilirsiniz. Paket Merkezi seçeneğine giderek Synology Drive paketini yükleyin ve
çalıştırın.
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Dosyalara File Station aracılığıyla Erişin
File Station DSM'nin dosya yönetim aracıdır, İnternet üzerinden DSM kullanıcılarının Synology NAS klasörlerine
web tarayıcıları ile erişmelerine ya da başka bir WebDAV/FTP sunucusuna dosyaları aktarmalarına izin verir.1 İki
veya daha fazla File Station başlatarak, tüm Synology NAS verilerinizi farklı File Station'lar arasında sürükleyip
bırakarak yönetebilirsiniz.

File Station Gö rü nü mü
 Sol panel: Paylaşımlı klasörleri ve alt klasörlerini üst kısımda ve yerel bilgisayarınız üzerindeki klasörleri alt
kısımda gösterir.
 Ana Bö lü m: Geçerli durumda seçilen klasörün içindekileri gösterir.
 Yardım düğmesi (sağ üst köşe): File Station'ı nasıl kullanacağınız hakkında yararlı bilgiler alabileceğiniz
DSM yardımını göstermek için Yardım düğmesine (soru işaretli) tıklayın.
 Arama alanı: Geçerli klasördeki dosyaları veya klasörleri filtre etmek için bir anahtar sözcük girin.
 Gelişmiş Arama (bü yü teç düğmesi): Dakik arama sonuçları için arama yapın.

File Station Seçeneklerini Yö netme
Genel ayarları yapılandırmak, File Station günlüğünü etkinleştirmek, uzak klasörleri ya da sanal sürücüleri
tanıtmak, dosya bağlantılarını kimin paylaşabileceğini belirlemek ve DSM dosya aktarım hizmetlerine yönelik bant
genişliği kullanımını kontrol etmek amacıyla hız sınırını ayarlamak için Ayarlar'a tıklayın.
Not:
 Uzak klasörler veya sanal sürücüler hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Uzak Klasörleri veya Sanal Sürücüleri Tanıtın".
 Paylaşımlı bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. "Dosya Bağlantılarını Paylaş".
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HTTPS üstünden WebDAV, FTP ve SFTP desteklenir.
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Dosyaları veya Klasörleri Arayın
Geçerli klasördeki dosyalar ya da klasörler boyunca filtreleme yapmak için, File Station'ın sağ üst köşesindeki
Arama alanına anahtar sözcükleri yazabilirsiniz. Ek olarak, daha ayrıntılı arama sonuçları için Gelişmiş Arama
panelinde gelişmiş arama da yapabilirsiniz.

Not: Daha hızlı arama sonucu için paylaşımlı klasör içeriğini indekslemeniz önerilir. Daha fazla bilgi için bkz. "Paylaşımlı
Klasör İçeriklerini İndeksleyin".

File Station'ı Eylemde Ayarlayın
Eylem menüsü, sağ tıklama ve sürükleyip bırakma ile dosya ve klasörleri, indirme, yükleme, kopyalama, taşıma,
yeniden adlandırma, silme, çıkarma ve sıkıştırma işlemlerini ve daha fazlasını kolaylıkla yapabilirsiniz.

Dosyaların ve Alt Klasörlerin Özelliklerini Düzenleyin
Ö zellikler penceresinde dosya ve alt klasörlere (bir paylaşımlı klasör içindeki klasörler ve bunların alt klasörleri
anlamında) erişim ayrıcalıklarını düzenleyebilir, indirme linkleri kopyalayabilir ve dosyayı yeni bir tarayıcı
penceresinde açabilirsiniz. Erişim ayrıcalıklarını ayarlamak istediğiniz dosyaları ve klasörleri seçin. Dosya veya
klasörlerden birine sağ tıklayın ya da Eylem menüsünü seçin ve ardından Ö zellikler seçimini yapın.
Not:
 Paylaşımlı klasörlere erişim ayrıcalıklarını ayarlamaya yönelik daha fazla bilgi için bkz. "Kullanıcıların veya Grupların
Paylaşımlı Klasörlere Erişimine İzin Verin".
 Burada photo paylaşımlı klasörü içindeki dosya ve alt klasörlere erişim ayrıcalıklarını düzenlemenize izin verilmez.
Photo Station kullanıcılarına yönelik fotoğraf albümlerine erişim ayrıcalıklarını ayarlamak için, Photo Station'ı açın, Ayarlar
sayfasına gidin ve daha fazla bilgi için Yardım sekmesine tıklayın.
 File Station kullanarak, bilgisayarınızdaki dosya ve klasörler için sadece karşıya yükleme eylemini gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer tüm File Station eylem ve özellik ayarları sadece Synology NAS üzerindeki dosya ve klasörler için kullanılabilir.
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Dosya Bağlantılarını Paylaş
Synology NAS ürününüzde saklanan dosyalar veya klasörler hızlı ve kolay bir şekilde paylaşılabilir. Dosya veya
klasöre sağ tıklayın ve Paylaş seçimini yapın. Bu işlem arkadaşlara veya diğer kullanıcılara gönderilebilecek bir
bağlantı ve QR kodu oluşturur. DSM kullanıcıları da bildirim alırlar. DSM hesapları olsa da olmasa da, seçilen
dosya veya klasörü indirmek için bağlantıyı takip edebilirler.

Dosyaları E-posta Ekleri olarak Gö nderme
Dosyaları doğrudan e-posta eki olarak gönderebilir veya paylaşabilirsiniz. Seçili dosyalara sağ tıklayarak E-posta
ekleri olarak gö nder seçeneğine tıklayın.

Uzak Klasörleri veya Sanal Sürücüleri Tanıtın
File Station ağ bilgisayarları veya diğer Synology NAS'lar tarafından paylaşılan içeriğe erişmek için uzak klasörler
veya disk görüntüleri içindeki içeriğe erişmek için sanal sürücüler tanıtmanıza izin verir. Bu şekilde File Station ile
tüm kullanılabilir ağ kaynaklarında veya disk görüntülerinde kolayca gezinebilirsiniz. Uzak klasörler veya sanal
sürücler hakkında daha fazla bilgi için, sağ üst köşedeki Yardım düğmesine (soru işaretli) tıklayın.

Mü zik Bilgisini Dü zenleyin
File Station’ın Müzük Bilgisi Editörü ile müzik dosyalarının bilgilerini görüntüleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.
Müzik dosyalarına sağ tıklayın ve Mü zik bilgisini dü zenle seçimini yapın.

Belgeleri, Fotoğrafları veya Videoları Görüntüle
File Station ile belgeleri, videoları veya fotoğrafları kolayca görüntüleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, sağ üst
köşedeki Yardım düğmesine (soru işaretli) tıklayın.

Fotoğraf Düzenle
File Station ile, web tabanlı bir fotoğraf düzenleyici olan Aviary Editor ile fotoğrafları düzenleyebilirsiniz. Daha
fazla bilgi için, sağ üst köşedeki Yardım düğmesine (soru işaretli) tıklayın.
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Verileri Yedekleyin
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Synology, bilgisayarınız ve Synology NAS'ınız için kapsamlı yedekleme çözümleri sunarak, bilgisayarınızdaki
verileri Synology NAS'ınıza yedeklemenize olanak tanır. administrators grubuna ait bir kullanıcıysanız, Synology
NAS verilerinizi yerel ya da ağ yedeklemeye de alabilir veya Synology NAS'lar arasında klasör içeriklerini
senkronize edebilirsiniz. Yaratıcı Copy düğmesi işlevi harici depolama aygıtlarının yedeklemesini Tek dokunuşlu
bir tasarımla basitleştirir. Amazon S3 yedekleme hizmeti ve yenilikçi Time Backup paketi desteği size sunucu
yedeklemesi için başka seçenekler sağlar.
Bu bölüm, DSM'nin çeşitli yedekleme çözümlerinin verilerinizi korumaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklar. Daha
ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Bilgisayar Verilerini Yedekleyin
Synology tasarımlı Cloud Station Backup, verileri Windows, Mac veya Linux bilgisayardan Synology NAS
sunucunuza yedeklemenizi sağlar. Bir Mac veya Linux kullanıyorsanız, verileri Synology NAS'ınıza yedeklemek
için Time Machine veya rsync de kullanabilirsiniz.

Windows, Mac ve Linux için Cloud Station Backup Kullanımı
Synology Cloud Station Backup uygulaması Synology web sitesindeki İndirme Merkezi'nden yüklenebilir. Daha
ayrıntılı talimatlar için, lütfen bu eğitim'e bakın.

Mac için Time Machine Kullanın
Synology NAS, Apple’ın Zaman Makinesi ile yedekleme için uyumluluk sağlar ve Mac kullanıcılarının verilerini
Synology NAS üzerindeki bir paylaşımlı klasöre yedeklemelerini sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için, lütfen bu
eğitim'e bakın.
Not: Time Machine kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Mac bilgisayarınızdaki yardıma bakın.

Linux için rsync kullanın
Linux verisini Synology NAS'a yedeklemek için rsync kullanabilirsiniz.
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Synology NAS ü zerinde Veri veya iSCSI LUN Yedekleyin
Hyper Backup ile, administrators grubuna ait kullanıcılar yedekleme görevlerini ayapabilirler, dosyaları geri
yükleyebilirler ve ihtiyaçlarına göre bir Synology NAS'tan çeşitli hedef türlerine paylaşımlı klasörleri senkronize
edebilirler. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Sistem Yapılandırmalarını Yedekleyin ve Geri Yükleyin
Synology NAS sunucunuzun sistem yapılandırmalarını, Denetim Masası > Gü ncelle ve Geri Yü kle >
Yapılandırma Yedeklemesi'ne giderek yedekleyin ve geri yükleyin. Sistem yapılandırmalarını bir yapılandırma
dosyasına (.dss) yedekleyebilir ve ardından yapılandırmaları sonraki bir zamanda geri yükleyebilirsiniz.

Synology NAS'lar arasında Paylaşımlı Klasör İçeriklerini
Senkronize Etme
Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu, paylaşımlı klasör içeriklerini ağ üzerinden bir kaynak Synology NAS'tan
(veya "istemci") bir hedef Synology NAS'a (veya "sunucu") senkronize etmenizi sağlar. Paylaşımlı Klasör
Senkronizasyonu yedekleme görevleri, Denetim Masası > Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonu kısmına
gidilerek görüntülenebilir ve yönetilebilir. Paylaşımlı Klasör Senkronizasyonunun nasıl etkinleştirildiğiyle ilgili
ayrıntılı yönergeler için lütfen bkz. DSM Yardım.

USB Cihaz veya SD Kart ü zerine Veri Yedekleyin
Denetim Masası > Harici Aygıtlar seçeneğine giderek USBCopy veya SDCopy ile kullanım için bir paylaşımlı
klasör belirleyebilir ve ardından Synology NAS sunucunuzun ön panelindeki Copy düğmesini kullanarak bir USB
aygıt veya SD karttan paylaşımlı klasöre veri kopyalayabilirsiniz.1

--------1

USBCopy ve SDCopy sadece belirli modellerde desteklenir. Daha fazla bilgi için www.synology.com adresini ziyaret edin.
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Barındırın

Bö lü m 12:

12

Synology NAS küçük ve orta boy işletmeler (SMB) için tasarlanmıştır, fazladan para harcamadan web ve yazıcı
sunucularını tek bir Synology NAS üzerinde kurmalarına imkan tanır. Bu bölüm, bu özelliklerle ilgili temel bilgileri
sağlar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Web Station'ı Web Sitelerini Barındırmak için Kullanın
Tümleşik PHP ve MySQL desteği bulunan Web Station ile web sitenizi kurmak için Paket Merkezi öğesine gidin.
Ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Web Station'ı Etkinleştirin
Web Station kulanarak, Synology NAS web sayfaları ile bir web sitesi oluşturabilirsiniz. Yerleşik PHP ve MySQL
desteğiyle, işletmeniz için dinamik, veritabanına dayalı web sitesi oluşturabilirsiniz. Paket Merkezi'nde Content
Management, Customer Relationship Management ve e-Commerce sistemi gibi çeşitli 3. taraf paketler de
bulunduğundan, birkaç tıklamayla bunları da kurabilirsiniz. Varsayılan paylaşımlı klasör web, web sitenize yönelik
web sayfası dosyalarını içerecektir.

Web Sitelerini Barındırmak için Sanal Ana Makine'yi Etkinleştirin
Sanal ana bilgisayar özelliğiyle, tek bir sunucu üzerinde birden fazla web sitesi barındırabilirsiniz. Her bir web
sitesi farklı bağlantı noktası numaralarına ve hatta farklı ana bilgisayar adlarına sahip olabilir.

Kişisel Web Sitesini Etkinleştir
Kişisel web sitesi işlevi, Synology NAS kullanıcılarının kendi kişisel web sitelerini oluşturmalarına olanak
sağlayan elverişli bir yoldur. Her yerel kullanıcı, etki alanı kullanıcısı ve LDAP kullanıcısı kendine ait eşi olmayan
bir web sitesi adresine sahip olacaktır.
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HTTP Hizmet Seçeneklerini Değiştirin
Varsayılan bağlantı noktası numarası 80'e ilaveten Photo Station ve Web Station kullanımı için başka bir bağlantı
noktası ekleyebilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

PHP Ayarlarını Yönetin
Web Station'ı etkinleştirdikten sonra, PHP ile ilgili ayarları yapılandırmak için PHP Ayarları sekmesine
tıklayabilirsiniz. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Daha Fazla Bilgi
Özellikli Uygulamaları Yükleyin
 Web ortamınızın kurulmasını tamamladıktan sonra, birçok ücretsiz Açık Kaynaklı uygulamadan yararlanarak
web sitenizin özelliklerini geliştirmek için uygulamalar yükleyebilirsiniz.

Synology NAS'ı Yazıcı Sunucusu olarak Ayarlama
İstemci bilgisayarların ya da mobil aygıtların, Synology NAS'a bağlı yazıcılara erişmesine olanak tanımak
amacıyla Synology NAS'ı yerel ağ üzerinden yazıcı sunucusu olarak ayarlamak için Denetim Masası > Harici
Aygıtlar > Yazıcı kısmına gidin. Synology NAS, USB yazıcılara ya da ağ yazıcılarına bağlanabilir. Buna ek
olarak, AirPrint desteği, bir iOS aygıttan ve Google Cloud Print desteği, Google ürünleri ve hizmetlerini kullanarak
yazdırmanıza olanak tanır.1 Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen bkz. DSM Yardım.

Bilgisayarı Yazıcı Sunucusuna Erişmek için Kurun
Yazıcı sunucusu Synology NAS'da kurulduktan sonra yerel alan ağı üzerindeki Windows, Mac ve Linux istemciler
yazıcı sunucusuna bağlanabilir ve yazdırma/faks çekme/tarama hizmetlerine erişebilirler.

Yazıcı Sunucusuna iOS Aygıtlarla Erişin
DSM'nin AirPrint desteğini etkinleştirdiyseniz, iOS 4.2 veya üstü sürümünü kullanan iOS aygıtları Synology NAS
sunucunuza bağlı yazıcıya yazdırabilir.1

--------1

Sabit sürücü, USB yazıcı, DMA ve UPS dahil önerilen çevre birimi modelleri için lütfen www.synology.com sitesini ziyaret
edin.
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Synology, Synology NAS üzerine yüklenebilen ve Paket Merkezi ile yönetilebilen üçüncü taraf ya da Synology
tasarımı uygulamaları paketlerde bütünleştirmiştir.
Tüm özelliklere sahip uygulamalarla gelen Synology NAS multimedya içeriklerinin tadını çıkarmanız, fotoğraf,
video ve blogları paylaşmanız, dosyalara her zaman her yerden erişmeniz, kameralardan canlı görüntüleri
izlemeniz, dijital TV programlarını canlı izlemeniz ve kaydetmeniz, İnternetten dosya aramanız ve indirmeniz,
kıymetli verileri yedeklemeniz ve kendiniz için bir cloud oluşturmanız amacıyla size çeşitli ayrıcalıklar sağlar.
Ayrıca Synology NAS sunucunuz üzerine bilinmeyen kaynaklar tarafından yayınlanmış paketleri yüklemekten
korunmak için kendi Güven Seviyenizi ayarlayabilirsiniz.
Bu bölüm, Paket Merkezi'nde mevcut paketleri ve nasıl kurulduklarını açıklar. Daha ayrıntılı talimatlar için lütfen
bkz. DSM Yardım.

Paket Merkezi Neler Sunar
Paket Merkezinin neler sunabileceğini keşfetmek için Paket Merkezi kısmına gidin.

Audio Station
Audio Station, Synology NAS üzerindeki müzik kitaplığınıza erişim imkanı sağlayan web tabanlı bir ses
uygulamasıdır, yerel alan ağında mevcut olan ses kaynaklarını seçin ve favori müziğinizi yeniden yürütmek için
çalma listelerine ekleyin.
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Central Management System
Synology CMS (Merkezi Yönetim Sistemi), birden fazla Synology NAS sunucusunu hızla ve kolaylıkla
yönetmenizi sağlar. Çok sayıda sunucunun durumunu izlemek, sunucu gruplarının ayarlarını toplu düzenleme
için politikalar oluşturmak ve filonuzdaki her sunucuyu güncel ve düzgün çalışır halde tutmak için tek bir arayüz
sunar.

Chat
Chat, bir web sayfası, masaüstü uygulaması veya mobil uygulama aracılığıyla istediğiniz zaman önemli mesajlar
göndermenizi ve almanızı sağlayan, Synology NAS üzerinde çalışan anında mesajlaşma servisi olup,
işletmenizin kolaylıkla güvenli ve özel bir anlık görüşme ortamı oluşturmasına yardımcı olur.

Cloud Station ShareSync
Cloud Station ShareSync, Drive ile eşlendiğinde, birlikte size birden fazla Synology NAS cihazı arasında dosya
senkronizasyonu yapmanıza olanak sağlayan bir dosya paylaşım hizmeti sağlayabilirler. İstemci aygıtlarla
dosyaları senkronize etmeden önce ana sunucuya Drive'ın yüklenmesi gerekirken senkronize etmek istediğiniz
her bir istemci Synology NAS aygıta bir Cloud Station ShareSync yüklenmelidir.

Cloud Sync
Cloud Sync, Synology NAS ve Dropbox, Baidu Cloud, Google Drive, Box, OneDrive ve hubiC gibi birçok ü cretsiz
cloud hizmeti içindeki dosyaları kesintisiz bir şekilde senkronize edebilmenizi ve paylaşabilmenizi sağlar. Selektif
Senkronizasyon özelliği, genel bulut hizmetinde sadece istediğiniz dosyaların bulunmasını ya da tam tersini
sağlamak için genel bulut hizmetine senkronize etmek istediğiniz klasörleri seçmenize veya dosyaları
filtrelemenize olanak sağlar.

Drive
Drive, Synology NAS sunucunuzda depolanan tüm dosyalar için birleşik bir portal sağlar. İstemci yazılımı
aracılığıyla, bilgisayar, mobil cihaz ve başka bir Synology NAS arasında dosyaları sorunsuzca senkronize
edebilirsiniz. Ayrıca, Drive, dosyalarınızı paylaşmak ve yönetmek için Synology Office'e ve diğer normal
dosyalara erişmenizi sağlar.

DNS Server
DNS (Etki Alanı Adı Sistemi), Internet üzerinden bilgisayarlarla diğer ağlar arasında veri alışverişini kolaylaştıran
bir adlandırma sistemidir. Ana işlevi, kullanıcı dostu etki alanı adlarını (örn. www.synology.com) karşılık gelen
sabit, genel IP adreslerine (örn. 120.89.71.100) çevirmektir. Bu işlev, kullanıcıların, Internet ya da yerel ağ
üzerinden web sayfalarını, bilgisayarları ya da diğer aygıtları kolayca bulmalarını sağlar.

Download Station
Download Station, BT, FTP, HTTP, NZB, Thunder, FlashGet, QQDL, eMule ve Xunlei-Lixian yoluyla internetten
dosyaları indirmenizi ve en popüler veya en yeni BT hakkında size en son bilgileri vermesi için RSS
beslemelerine kaydolmanızı sağlar. Otomatik Çıkartma hizmeti, Synology NAS'a indirilen dosyaları otomatik
olarak açar.

Moments
Synology Moments, Synology Drive'da depolanan fotoğrafları ve videoları düzenlemenize olanak tanır. Yüz ve
nesne tanıma özellikleriyle fotoğraf sıralama ve etiketlemeyi hızlı ve kolay hale getirir. Ayrıca, fotoğraflarınızın
tarih ve konum bilgileri, günlük yaşamınızda yakalanan özel anların ayrıntılı bir kaydını bulundurarak bir zaman
çizelgesinde işaretlenir.

Note Station
Note Station zengin içerikli notları yazma, görüntüleme, yönetme ve paylaşma keyfini tam olarak yaşamanıza
yardımcı olur. Zengin metin düzenleme, medya ekleme, ekler ve çok daha fazlası ile içerik oluşturmak çok
kolaydır. Synology Web Clipper ile, web içeriğini hızlı ve kolayca kırpabilir ve Note Station yoluyla erişebilirsiniz.
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Photo Station
Photo Station, profesyonel fotoğrafçılar için fotoğraf ve videoları kolayca paylaşabilmeleri ve İnternet üzerinden
geri bildirim almaları için özel olarak tasarlanmış bir çevrimiçi fotoğraf albümüdür. Photo Station ile,
fotoğraflarınızı hızlı, kolay adımlarla karşıya yükleyebilir, organize edebilir, düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Office
Office, profesyonel düzenleme araçlarıyla çalışma belgelerini, elektronik tabloları ve slaytları kolayca ve verimli
bir şekilde oluşturmanızı sağlayan web tabanlı bir uygulamadır. Office, üretkenliği artırmak amacıyla ekip üyeleri
birlikte çalışırken veri güvenliğini sağlamak üzere dosyaları anında senkronize eder ve kaydeder.

Surveillance Station
Surveillance Station, DiskStation Manager (DSM) ile birlikte gelen profesyonel bir Ağ Video Kaydı (NVR) yazılımı
olup, Synology NAS sunucunuzla eşlenmiş IP kameralarından gelen görüntü kayıtlarını uzaktan kaydetmenizi ve
izlemenizi sağlar.

Video Station
Video Station, en sevdiğiniz filmleri, TV programlarını, ev videolarını ve TV kayıtlarını toplamanız için ideal bir
video düzenleyicisidir. Bu sayede bilgisayarınız, mobil cihazlarınız, Apple TV veya ana akım akıllı TV'ler gibi
büyük ekranlar ve DLNA/UPnP uyumlu DMA'larda videolarını izlemenizi sağlar.

Paketlerin Yüklenmesi veya Satın Alınması
Paketleri yükleme için Yü kle, Dene veya Satın al üzerine tıklayın ve ekrandaki talimatlara uyun. Manuel
Kurulum üzerine tıklayarak ve sihirbazı takip ederek .spk dosyalarını (Synology'nin İndirme Merkezi'nde veya
üçüncü taraf web sitelerinde bulunan) yüklemek suretiyle de paketleri yükleyebilirsiniz.
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Mobil cihazlarda İnternet erişimi yaygılaştığından iOS/Android, Windows Phone veya başka mobil cihazlar
kullanarak Synology NAS sunucunuzla iletişim kurmanız için Synology size birtakım yaratıcı seçenekler sunar.

DSM mobile ile DSM Ayarlarını Yönetin
DSM mobile, administrators grubuna dahil DSM kullanıcılarının bir iOS (iPhone, iPad veya iPod touch), Android
aygıtı ya da Windows Phone web tarayıcısıyla DSM ayarlarını yönetmesine ve DSM bilgilerini kontrol etmesine
olanak sağlar.
DSM mobile oturumu açmak için:
1 iOS/Android cihazınızın ya da Windows Phone'unuzun web tarayıcısını kullanarak
http://Synology_Server_IP:5000 adresine bağlanın.
2 DSM kullanıcı bilgilerinizi girin ve Oturum aç'a dokunun.
Not: DSM mobile hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu eğitime bakın.

iOS, Android ve Windows Phone Uygulamalarını Kullanın
Synology mobile apps artık Apple App Store veya Android Market'ten elde edilebilir, Wi-Fi erişimin olduğu her
yerde Synology NAS ile iletişim kurabilirsiniz. Hareket halindeyken dosyalarınızı, müziğinizi, fotoğraflarınızı, NAS
üzerindeki gözetleme videoları da dahil videolarınızı yönetebilir, mobil aygıtlarınızla NAS arasında klasörleri
senkronize edebilir, dosyalar indirebilir ve videolar izleyebilirsiniz.

Chat
Chat mobil uygulaması, acil mesajlara yanıt vermenizi ve ekip üyeleriyle istediğiniz zaman bilgi paylaşmanızı
sağlayarak iletişim verimliliğinizi artırır. Tüm mesajlar, Chat paketinin yüklü olduğu Synology NAS'da saklanır ve
görüşmeler için güvenli, özel bir alan sağlar.
Not: Chat şu anda Windows Phone'da desteklenmemektedir.

Drive
Drive, konumunuza bakılmaksızın Synology NAS üzerindeki dosyalarınıza kolayca erişmenizi ve yönetmenizi
sağlar. Synology Office'te web tarayıcı ile normal dosyaları, görüntüleri, videoları, müzik dosyalarını, e-tabloları,
slaytları ve diğer belgeleri açabilirsiniz. Ayrıca, Drive özellikleri, kullanıcıların görev verimliliğini her zaman ve her
yerde iyileştirmek için dosyaları aramanıza, paylaşmanıza, taşımanıza ve dosyalara etiket uygulamanıza olanak
tanır.
Not: Drive şu anda Windows Phone'da desteklenmemektedir.

DS audio
DS audio bir iOS/Android cihazı veya Windows Phone ile Audio Station'a erişmenizi ve hareket halindeyken
favori yüksek kaliteli müziğinizi dinlemenizi sağlar. Ayrıca, uzaktan kumanda özelliği, Synology NAS'ınızın USB
bağlantı noktasına bağlı USB hoparlörü veya yüksek kaliteli stereolar gibi bir ses çıkış cihazı olduğunda müzik
yayınını yürütmenizi sağlar.
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DS cam
DS cam, iOS/Android cihaz sahibi kullanıcıların IP kameralarında canlı görüntü özelliğini kullanmalarını, anlık
görüntü çekmelerini ve ağ bağlantısı olduğunda Surveillance Station sunucunuzdan kaydedilmiş olayları
görüntülemelerini sağlar.

DS cloud
DS cloud, Synology'nin Cloud Station Server'ının mobil karşılığıdır ve bir iOS/Android aygıtla Synology NAS
arasında klasörleri kolayca senkronize etmenize olanak tanır.

DS file
DS file Synology NAS üzerindeki dosyalara bir iOS/Android cihaz veya Windows Phone ile erişmenizi ve
yönetmenizi sağlar.

DS finder
DS finder bir iOS/ Android aygıtı veya Windows Phone ile Synology NAS sunucunuzun durumunu izlemenize
veya e-posta ile göndermenize ve yerel ağda uyandırma (WOL), yeniden başlatma, kapatma veya bip sesleri
çıkarma işlemlerini yapmasını istemenize izin verir.

DS get
DS get, Download Station'a erişmenizi ve doğrudan bir iOS/Android cihaz veya Windows Phone ile dosyaları
indirmenizi sağlar. Kullanım kolaylığı için uygulamanın dahili mini tarayıcısı veya entegre Safari tarayıcısı yoluyla
bir URL ekleyerek indirme görevlerini oluşturabilirsiniz. Aktarım hızı limitleri gibi temel ayarların yönetilmesi veya
gelişmiş programın aktive edilmesi de mümkündür.

DS note
DS note, iOS/Android aygıtlarınızla Synology NAS'ınız arasında notlarınızı kolayca senkronize etmenize olanak
tanıyan Synology'nin Note Station web uygulamasının mobil karşılığıdır.

DS photo
DS photo bir iOS/Android aygıtı veya Windows Phone ile Photo Station'a erişmenizi ve hareket halindeyken
kıymetli anlarınızı paylaşmanızı sağlar. Her an her yerde geçmiş anıların tadına varmak için Photo Station'dan
mobil cihazınıza fotoğrafları indirin ve kaydedin. DS photo uygulamasını telefon kamerasından doğrudan Photo
Station'a anlık görüntü veya video yüklemek için de kullanabilirsiniz. Bundan başka, siz ve arkadaşlarınız
herhangi bir telefona yorum bırakarak etkileşimde bulunarak fotoğraf paylaşım deneyimlerine daha çok eğlence
katabilirsiniz.

DS video
DS video, Video Station'a erişmenizi ve bir iOS/Android cihazı ile hem evde Apple TV'nizde hem de hareket
halindeyken videoları izlemenizi sağlar. Video koleksiyonlarınıza göz atabilir ve düzenleyebilir ve farklı cihazlarda
durduğunuz yerden izleme deneyiminize devam edebilirsiniz.

Moments
Synology Moments, iOS/Android cihazınızla çekilip Synology Drive'a depolanan fotoğrafları ve videoları
yedeklemenize olanak tanır. Tüm fotoğraflar kronolojik sırayla görüntülenir ve günlük yaşamda çekilen özel
anların ayrıntılı bir kaydını tutarak konulara göre albümler halinde akıllıca düzenlenir.
Not: Bu mobil uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen dahili Yardım'a bakınız.
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Synology NAS Kullanım Kılavuzu
DSM 6,2 Esas Alınmıştır

Diğer Mobil Aygıtları Kullanın
Windows Mobile 6.0 (Internet Explorer Mobile veya Opera 9.0 veya üstü ile), Symbian OS 9.1 (S60 3rd Edition
veya üstü), ya da iPhone OS 2.3.1 veya üstü ile çalışan bir mobil cihazınız varsa, dünyanın İnternet erişimi olan
her yerinde cihazı kullanarak Synology NAS'da oturum açabilir ve Mobile Photo Station ile fotoğraf
görüntüleyebilir ve Mobile File Station ile desteklenen dosya biçimlerini okuyabilirsiniz.
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Sorun giderme

DSM yönetimi hakkındaki sorular için DSM Yardım'a gidin veya her pencerenin sağ üst köşesindeki Yardım
düğmesine (soru işaretli) tıklayın. Bunun dışındaki sorularınızda daha fazla yardım için lütfen
help.synology.com adresindeki Synology Knowledge Base web sitesini ziyaret edin.
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