
b.

a.

4 Portas 10 GbE SFP+

Interfaces de rede completas
2 Portas 10 GbE RJ45a. b.

Armazenamento com controlador duplo Intel® Xeon® E5 com o poderoso 
sistema de arquivos ZFS

Sistema de armazenamento de nível empresarial

Séries ES1640dc v2 / EJ1600 v2

2.5’ 3.5’

SAS
12Gb/s

SAS
Storage
Expansion

ReadyNearly Zero 
DowntimeSnapSync NVRAM

M.2

O SnapSync suporta desduplicação e compressão de dados, 
transfere apenas os dados alterados para reduzir 
enormemente a quantidade de dados transferidos e 
suporta totalmente o VMware SRM (Site Recovery Manager).

Replicação remota de 
alto desempenho

A Platform9 é uma plataforma de gerenciamento 
OpenStack baseada na nuvem e líder do setor que 
funciona perfeitamente com o sistema operacional 
QNAP QES.

Crie facilmente nuvem 
híbrida OpenStack

✔
✔
✔
✔

Servidor de arquivos de alta disponibilidade
Servidor virtual, virtualização da área de trabalho
Transmissão de vídeo on-line, edição de imagens, vigilância digital
Backup de arquivos de alto desempenho, instantâneos e 
replicação remota

ES1640dc v2

EJ1600 v2

Aplicações empresariais versáteis

Suporta SAS12 Gb/s
Unidade de expansão de armazenamento com 
arquitetura de controlador duplo



Controladores duplos ativos-ativos, backup de canal mini-SAS duplo, sincronização remota de dados, baseado em hardware 
e em software, garantindo a continuidade e a produtividade de missão crítica da empresa.

Controladores 
duplos ativos-ativos

Enterprise ZFS NAS 
ES1640dc v2

Fornece várias opções de disco rígido para as empresas.

Arquitetura de controlador 
duplo de disco rígido 
SSD SAS 12Gb/s

Aumenta o volume físico para mais de 1PB através 
da instalação da expansão de armazenamento com 
controlador duplo de nível empresarial (Série EJ).

Se um único controlador falhar, o outro pode 
assumir imediatamente, proporcionando uma alta 
disponibilidade sem interrupção.

Controlador duplo ativo-ativo

Arquitetura JBOD de 
caminho duplo Mini-SAS 
12 Gb/s (EJ1600 v2)  
6 Gb/s (EJ1600)

Processadores 
Intel® Xeon® 
Série E5-2400v2

2 Port
10 GbE RJ45

01

05

05

05

5-2 (1.)

5-1 

5-3

5-2 (2.)

06

02

07

5-3
M.2 SSD - se ocorrer uma falta de energia não 
planejada, o sistema pode gravar os dados no cache 
da DRAM para M.2 SSD através da tecnologia C2f para 
garantir que os dados não se percam.

Cache de gravação de NVRAM
Cache de gravação de DRAM e aceleração de leitura 
de �ash com proteção de dados por bateria

5-1
Módulo de bateria BBU - fornece energia su�ciente para 
manter a NVRAM em caso de falta de energia.

5-2
( 1. )  Módulos ram DDR3 exclusivos NVRAM - suporta 
           até 16 GB, energia exigida pelo C2F é suportada 
           pela BBU.

( 2. )  Memória principal do sistema DDR3 de canal 
           duplo - um único pente suporta 16 GB/32 GB, 
           32GB/64GB de capacidade total.

Módulo de memória de 
cache de gravação

Memória principal 
do sistema

M.2 SSD Fornecem o desempenho su�ciente 
e necessário para o armazenamento 
de�nido por software e aplicações 
de missão crítica da empresa.

Esse slot PCIe pode suportar placas de rede GbE de 
interface QSFP+ dual-port, proporcionando potencial 
para aplicações com enormes transmissões de dados e 
simpli�cando o cabeamento de rede ao mesmo tempo.

- 2 x interface de rede de 10 GbE RJ45

- Suporta placas de rede de 40 GbE

Padrão instalado LAN-10G2T-X550

Fornece 10 GbE RJ45 de 2 portas, atendendo iSCSI/NFS/CIFS e 
várias necessidades de transmissão de dados de rede.

10 GbE SFP+ de 4 portas integradas, atendendo iSCSI/NFS/CIFS e 
várias necessidades de transmissão de dados de rede.

04

03

4 Port
10 GbE SFP+

Interface de rede integrada 
Intel® XL710 4 x 10 GbE SFP+



A QNAP criou o sistema operacional QES que combina o kernel FreeBSD com o ZFS
Com base no kernel FreeBSD e combinado com o ZFS, o sistema operacional QES (QNAP Enterprise Storage) 
totalmente novo tem maior estabilidade e funcionalidade do que o tradicional sistema operacional Linux com 
ext4. Ele não apenas tem uma alta disponibilidade sem precedentes como visto no QTS, mas também é o 
primeiro passo para as nuvens privadas OpenStack.

ES1640dc v2 
Enterprise ZFS NAS

Unidade de expansão de 
SAS (Até 1PB)

SAS SSD
SAS HDD

Snapsync

W
O

RM

Criptogra�a

Clone

Instantâneo

D
esD

uplicação

Com
pressão

Snapsync

W
O

RM

Criptogra�a

Clone

Instantâneo

D
esD

uplicação

Com
pressão

Provisionamento dinâmico

RAID / Grupo de armazenamento

Mecanismo de failover

Estrutura de alta disponibilidade

Sincronização 
de con�guração/Status do espelho 
do cache de gravação de Heartbeat

Gerente de recursos do sistemaGerente de recursos do sistema
Estrutura de armazenamento QES baseada em ZFSEstrutura de armazenamento QES baseada em ZFS

Provisionamento dinâmico

RAID / Grupo de armazenamento

Processadores 
Xeon E5

Interface de rede 
10G / 40Gbps

SAS SSDSAS SSD

Mecanismo de failover

Processadores 
Xeon E5

Interface de rede 
10G / 40Gbps Unidade de 

bateria de reserva
Cache de gravação 

de NVRAM
Mecanismo 

de cache SSD
Unidade de bateria 

de reserva
Cache de gravação 

de NVRAM
Mecanismo 

de cache SSD

FTP

CLI NFS

VSS

ODX

VSS

ODX

Serviços de arquivoServiços de arquivo

Controlador BControlador A

canal mini-SAS duplo

VAAI ( NFS )

VAAI ( iSCSI )

VAAI ( NFS )

VAAI ( iSCSI )

Serviços iSCSIServiços iSCSI Serviços de 
gerenciamento

Serviços de 
gerenciamento

SMB File 
Station

FTPNFSSMBFile 
Station

ALUA MPIO / MCSALUAMPIO / MCS

Crie um ambiente QNAP Snap Agent e 
Provedor de Hardware VSS em um único 
servidor. Todas as aplicações, incluindo 
Serviço VSS, Solicitante, Provedor e QNAP 
Snap Agent, podem ser implementadas 
com aplicações VSS-aware em um único 
QNAP ES NAS.

Con�gurações mínimas de backup

Aceleração de leitura de �ash e cache de 
gravação de DRAM com proteção de 
dados com bateria, proporcionando o 
desempenho líder do setor.

Excelente desempenho aleatório 
de leitura/gravação

Suporta controladores ativos duplos, backup de canal mini-SAS duplo, pode 
suportar um ponto único de falha, garante a produtividade e a continuidade dos 
negócios de missão crítica.

Alta con�abilidade, alta disponibilidade, alta facilidade 
de manutenção

Sistema único que suporta 10GbE/40GbE e iSCSI, 
fornecendo uma excelente �exibilidade de 
implementação de armazenamento.

Suporte completo a redes
Desduplicação em nível de bloco, compressão de dados em 
tempo real e volumes de provisionamento dinâmico com 
recuperação de espaço ajudam a criar a mais econômica 
plataforma de desktop virtual remoto e data warehousing 
de missão crítica.

Melhor e�ciência com armazenamento de alta capacidade

O SnapSync garante a continuidade e a 
consistência comerciais com os recursos 
de recuperação de desastres e backup 
remoto.

Sincronização remota

O gerenciamento de arquivos é feito 
através do Gerenciador de 
Armazenamento do QES fácil de 
usar.

File Station com 
interface visualizada

Suporta driver iSCSI Cinder e se acopla perfeitamente 
com o Platform9 para criar uma solução de nuvem 
híbrida privada OpenStack ágil e con�ável.

Solução de nuvem integrada OpenStack

myQNAPcloud

QTS WEB UI

OpenStack

myQNAPcloud

QTS WEB UI

OpenStack

CLI



Atendendo a demanda da empresa de operação ininterrupta e 
alta disponibilidade de dados
O ES1640dc v2 Enterprise ZFS NAS com o avançado sistema operacional QES (Sistema empresarial QNAP) é uma solução completa 
de armazenamento de virtualização e de missão crítica para empresas. Com suporte total à virtualização e uma interface do usuário 
conhecida, ele proporciona funcionalidade total com uma curva de aprendizado fácil para a rápida implementação de serviços chave. 
O ES1640dc v2 proporciona a melhor opção para pequenas e médias empresas conscientes de seu orçamento bem como para grandes 
departamentos de TI que precisam hospedar aplicações de missão crítica. Mesmo usuários empresariais com experiência limitada em 
armazenamento de controle duplo podem liberar facilmente todo o potencial do ES1640dc v2 para atender suas demandas atuais e 
futuras.

Em face do constante crescimento dos dados e da demanda por acesso universal aos serviços, a janela para backup está se tornando 
cada vez mais curta e difícil de se alcançar. O ES1640dc v2 adota a arquitetura de controlador duplo HA ativo-ativo com serviço 
ininterrupto para proporcionar serviços de armazenamento praticamente sem interrupção. A arquitetura de serviço duplo ativo-ativo 
pode liberar totalmente seu desempenho máximo. Em comparação com os sofisticados dispositivos de armazenamento anteriores 
que forneciam apenas instantâneos limitados e que consumiam armazenamento, o ES1640dc v2 proporciona um desempenho 
de armazenamento sem perdas, instantâneos de alto desempenho praticamente ilimitados, proporcionando recursos de serviço 
ininterruptos que não causam impacto nos serviços de execução. As tecnologias comuns de instantâneos não levam em consideração 
os serviços executados no espaço de memória do sistema operacional, o que causa inconsistência de dados de aplicações. A tecnologia 
Snapshot Agent do ES1640dc v2 ainda proporciona instantâneos de serviços atuais e ininterruptos quando os usuários estão acessando 
os serviços. O Snapshot Agent é instalado no lado de serviços do sistema operacional e quando um instantâneo está prestes a ser 
executado, o Snapshot Agent informa ao sistema para processar as preparações do instantâneo. Portanto ele pode fornecer serviços 
contínuos e ininterruptos com instantâneos consistentes com aplicações.

Quando o ES1640dc v2 está executando a replicação remota, apenas os dados modificados são transferidos. O ES1640dc v2 também 
pode aplicar as tecnologias de compressão e desduplicação de dados para otimizar a utilização do armazenamento. O ES1640dc v2 
pode fornecer SnapSync de backup remoto para instantâneos no menor intervalo a cada cinco minutos, suporta integralmente a 
tecnologia VMware vCenter Site Recovery (SRM), fornece um Adaptador de Replicação de Armazenamento (SRA) para SRM e fornece 
soluções de backup remoto de nível empresarial. Não há comprometimento da integridade dos dados da empresa. Para fornecer 
proteção total dos dados, o ES1640dc v2 usa memória ECC para garantir a integridade dos dados. Quando os dados são gravados na 
NVRAM, existem unidades de bateria reserva dedicadas (BBUS) para proteger a gravação no cache e, ao mesmo tempo, os dados são 
replicados para um controlador de backup para alcançar 100% da integridade dos dados. O QES pode ser combinado com o QTS para 
proporcionar a melhor solução possível em armazenamento. O QES fornece serviços de acesso de missão crítica de alto desempenho 
e alta estabilidade enquanto o QTS funciona como plataforma de aplicação e backup de dados back-end. Empresas com orçamento 
limitado podem selecionar o TES-1885U ou o TES-3085U como backup para seu ES1640dc v2 que se complementam perfeitamente.

O QES é personalizado para aplicações empresariais e é baseado em ZFS para proteção comprovada de dados em aplicações 
empresariais sofisticadas. O QES tem alta disponibilidade, o melhor desempenho de capacidade, expansão de armazenamento 
em petabytes e mecanismos completos de proteção de dados, o que o tornam capaz de funcionar como uma plataforma de 
armazenamento para virtualização de servidores, bancos de dados médios, Exchange server, virtualização de desktop, servidor de 
arquivos de alta disponibilidade, edição e transmissão de vídeo de alta disponibilidade e vigilância digital.

Requisitos de recursos

Alto 
disponibilidade Melhor desempenho de capacidade

Alto 
armazenamento 

de expansão
Proteção completa de dados

Aplicações alvo Duplos 
controladores

Compressão de dados em tempo real
Dados em tempo real 

desduplicação

único >256TB 
espaço de 

armazenamento

Dados estáticos 
recuperação

Instantâneos que não 
afetam serviços

Remoto 
backup instantâneo

Máquina virtual no servidor ✔ ✔ ✔ ✔

Banco de dados médio ✔ ✔ ✔

Exchange Server ✔ ✔ ✔ ✔

Virtualização de desktops ✔ ✔ ✔ ✔

Servidor de arquivos de alta 
disponibilidade

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Edição e transmissão de vídeo 
de alta disponibilidade

✔ ✔ ✔ ✔

Vigilância digital ✔ ✔ ✔ ✔

ES1640dc v2

EJ1600 v2
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Os módulos de ventilador 
também podem ser 
facilmente substituídos.

As unidades de fonte de alimentação e 
unidades de bateria de reserva (BBU) para 
NVRAM protegida por bateria podem ser 
substituídas facilmente sem a necessidade 
de ferramentas ou da abertura do chassi.

O controlador pode ser facilmente acessado e 
substituído sem a necessidade de se abrir o chassi.

BBU

PSU

Ventilador

Controladores duplos HA ativos-ativos

PSU

NL SAS SAS
SSD

SAS
SSD

CPU

SAS

BBU

Controlador
A

PSU

CPU

SAS

BBU

Controlador
B

A QNAP está lançando uma nova série de NAS de armazenamento empresarial (ES) para atender as necessidades das mais 

exigentes cargas de trabalho e aplicações. Por trás dessa nova série está o sistema operacional QES (Sistema Empresarial QNAP), 

um sistema dedicado e criado exclusivamente para armazenamento de nível empresarial.

ZFS NAS de nível empresarial com controladores duplos ativos

1

A arquitetura Enterprise ZFS NAS tem uma poderosa base de armazenamento back-end alimentada pelos processadores de alto 
desempenho dual Intel® Xeon® E5-2420 v2, que proporcionam um serviço ininterrupto e um tempo parado próximo a zero com 
seus controladores ativos duplos adequados para armazenamento de datacenter. Com o mecanismo integrado de failover, se 
um controlador falhar, o outro assume o controle dos volumes de disco e dos recursos de armazenamento perfeitamente sem 
interrupção do serviço. O controlador com defeito pode então ser substituído mesmo com o sistema ainda em operação, o que 
proporciona alta disponibilidade.

Disponibilidade de tempo parado próximo de zero

O QNAP Enterprise ZFS NAS adota um projeto de Unidade Substituível de Campo (FRU) em vários dos seus componentes de 
hardware. Ele permite a substituição de peças danificadas, incluindo controladores de armazenamento, módulos de ventiladores, 
unidades de fontes de alimentação (PSU), unidades de bateria de reserva (BBU) para alcançar um alto nível de confiabilidade e 
facilidade de manutenção do sistema.

Projeto da Unidade Substituível de Campo (FRU)



Arquitetura de conexão de chassi de loop duplo
O ES1640dc v2 fornece soluções de expansão de armazenamento extremamente 
eficientes, que permitem que você conecte vários gabinetes de expansão EJ1600 v2 
(SAS 12 Gb/s) ou EJ1600 (SAS 6 Gb/s) para atender as necessidades de crescimento 
dos dados. O espaço de armazenamento pode ser expandido on-line sem desligar 
o ES1640dc v2, proporcionando o melhor retorno sobre o investimento em termos 
de equipamentos para armazenar grandes arquivos e aplicações de virtualização. 
Capacidade máxima bruta e o grupo de armazenamento único podem ser de até 
1PB quando o ES1640dc v2 é conectado aos gabinetes de expansão EJ.

ES1640dc v2

EJ1600 v2

A operação normal 
pode ser mantida 
mesmo em caso de 
um ponto único de 
falha.

Expansão de armazenamento flexível
A série QNAP Enterprise JBOD (EJ) são gabinetes de expansão de controlador duplo projetados especificamente para o QNAP 
Enterprise ZFS NAS. O ES1640dc v2 pode ser conectado a vários gabinetes de expansão através de cabos mini SAS de alta 
velocidade para a expansão de armazenamento sem interrupção e com os benefícios da alta densidade, alta eficiência e alta

Mini-SAS

ES1640dc v2 EJ1600 v2 JBOD

Cabo Mini-SAS de 12 Gb/s para confiabilidade na transmissão
O SAS fornece desempenho e expansibilidade comparáveis a canais de fibra a um custo inferior. Mas a conexão de vários 
gabinetes de expansão fará um teste extremo com a qualidade do sinal e a confiabilidade do cabo mini SAS de 12 Gb/s. O cabo 
mini-SAS da QNAP grava as informações de comprimento para a EPROM bruta para fortalecer a qualidade do sinal do sistema e 
aprimorar a confiabilidade.

2

Os acessórios podem ser comprados em: http://shop.qnap.com/



Conectividade 10 GbE completa
Além do SFP+ de 4 portas integrado (suporta DAC copper, fibra SR) o ES1640dc v2 também tem uma placa de rede de 2 portas 
RJ45 QNAP LAN-10G2T-X550 instalada, o que dá um total de 6 portas de 10 GbE em controladores únicos. Ele não apenas tem 
flexibilidade de implementação de rede, como também permite que os clientes com sistemas ES1640dc existentes introduzam 
sistemas novos com perfeição.

4 Portas 10 GbE SFP+

2 Portas 10 GbE RJ45

Cabo de realimentação Número de peça Duração Quantidade Unidades suportadas

0,5 M cabo mini-SAS 12 Gb/s CAB-SAS05M-8644 0,5 M X 2 1

1 M cabo mini-SAS 12 Gb/s CAB-SAS10M-8644 1 M X 2 4

2 M cabo mini-SAS 12  Gb/s CAB-SAS20M-8644 2 M X 2 7

3 M cabo mini-SAS 12 Gb/s CAB-SAS30M-8644 3 M X 2 7

O cabo Mini SAS para uso em realimentação é vendido separadamente 

Cabo de realimentação Número de peça Duração Quantidade Unidades suportadas

0,5 M cabo mini-SAS 6 Gb/s CAB-SAS05M-8644-8088 0,5 M X 2 1

1 M cabo mini-SAS 6 Gb/s CAB-SAS10M-8644-8088 1 M X 2 4

2 M cabo mini-SAS 6  Gb/s CAB-SAS20M-8644-8088 2 M X 2 7

3 M cabo mini-SAS 6 Gb/s CAB-SAS30M-8644-8088 3 M X 2 7

Conexão ao EJ1600 (SAS 6 Gb/s): 0,5/1/2/3 M

Conexão ao EJ1600 v2 (SAS 12 Gb/s): 0,5/1/2/3M

3



Espelhamento

Copiar para �ash

Cache de 
write-back

Copiar para �ash

Cache de 
write-back

讀
取

讀
取

讀
取

讀
取

BBU BBU

Tecnologia de cache de gravação de nível empresarial
O QNAP ES1640dc v2 usa NVRAM como cache de gravação (ZFS Intent Log). Em caso de falta de energia, o sistema fornece 
energia através da unidade independente de bateria de reserva (BBU) Copiar para flash para garantir que os dados do cache na 
NVRAM possam ser gravados de volta no módulo dedicado M.2 SSD no momento da falta de energia.

Tecnologia de cache multinível com gravação e leitura
Para as demandas de desempenho para diferentes aplicações empresariais, o ES1640dc v2 suporta simultaneamente o cache de 
leitura de memória principal (L1 ARC), o cache de leitura secundário SSD (L2 ARC) e o cache de gravação NVRAM (ZFS Intent Log), 
fornecendo caches de gravação e de leitura. Aplicações como serviços de arquivos de alta disponibilidade, servidores virtuais, 
virtualizações de desktops, transmissão de vídeos on-line, edição de vídeos, vigilância digital, backup de arquivos, instantâneos e 
replicação remota são onde o ES1640dc v2 pode exercer totalmente seu poder.
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Como o espelhamento do disco terá a metade da capacidade e armazenará os dados do outro controlador, a capacidade efetiva terá a metade da 
capacidade da memória. Por exemplo, metade de 16GB é 8GB.

A memória principal se manterá o mais próximo possível de três quartos da capacidade de uso pelo cache de leitura. Por exemplo, se a memória for 
de 32GB, o limite superior é de 22GB.

Cache de gravação 
com NVRAM 
espelhando DRAM que 
aprimora ainda mais a 
confiabilidade dos dados
A DRAM na NVRAM de controladores 
duplos pode espelhar o cache uma 
da outra para garantir a correção dos 
dados do cache.

ES1640dc v2

SSD SSD SSD SSD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

HDD

Instale de 2 a 4 SSDs com base nas necessidades de desempenho.
Se não houver necessidade para leituras aleatórias de alto desempenho, a instalação 
pode ser ignorada para se alcançar o maior volume de dados possível.

Cache de leitura 
L2ARC SSDCache de memória 

ARC ZFS

BBU
8GB ZIL



QES de nível 
empresarial
Sistema operacional 
Criado a partir da popular arquitetura de sistemas do 
QNAP QTS OS com sua interface simples e intuitiva, o 
ES1640dc v2 QES OS permite o gerenciamento consolidado 
de vários sistemas de armazenamento em diferentes linhas 
de produto com uma curva de aprendizagem reduzida. 
De desktops virtuais até a nuvem, o QES do ES1640dc v2 
não fornece apenas uma base sólida para a virtualização 
rápida do servidor e aplicações para desktops virtuais 
remotos, como também prepara o caminho para o rápido 
provisionamento de infraestrutura na nuvem híbrida.

A versão mais recente do QES é a 1.1.3 que suporta algoritmos 
de desduplicação de dados mais versáteis e modos assíncronos 
de iSCSI LUN, aumentando a eficiência de armazenamento de 
dados e desempenho de transmissão iSCSI.

ES1640dc v2

EJ1600 v2
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Criado a partir da popular arquitetura de sistemas do QNAP QTS OS com sua interface simples e intuitiva, o ES1640dc v2 QES OS 
permite o gerenciamento consolidado de vários sistemas de armazenamento em diferentes linhas de produto com uma curva 
de aprendizagem reduzida. De desktops virtuais até a nuvem, o QES do ES1640dc v2 não fornece apenas uma base sólida para 
a virtualização rápida do servidor e aplicações para desktops virtuais remotos, como também prepara o caminho para o rápido 
provisionamento de infraestrutura na nuvem híbrida.

QES fácil de usar e aprender

6

O desktop inteligente QES permite que você opere facilmente o ES1640dc v2 sem conhecimento prévio. Ele proporciona um 
acesso conveniente a todas as tarefas de gerenciamento, incluindo a abertura de aplicações, a criação de atalhos de desktop e 
um monitoramento do status do sistema.

Desktop QES simples e intuitivo

O status do sistema é exibido com um único clique no 
canto inferior direito do desktop. O painel inteligente 
permite que os usuários obtenham uma visualização 
rápida de informações importantes incluindo o status do 
sistema, informações do disco, uso de recursos, espaço 
de armazenamento, tarefas agendadas, informações do 
dispositivo e informações do firmware. Arraste e solte 
funções do painel para o desktop para monitorá-las a 
qualquer momento. Se ocorrer uma falha crítica (como 
falha do disco rígido) o painel inteligente pisca e o solicita ao 
administrador do sistema que tome as medidas imediatas 
para preservar os dados e evitar a perda deles.

Painel inteligente
O QES melhora drasticamente a eficiência permitindo que os 
usuários abram várias janelas. Os aplicativos em execução 
podem ser minimizados para a barra de ferramentas, 
permitindo que os usuários alternem rapidamente entre 
eles. Com o projeto multi-desktop do QES os ícones da área 
de trabalho podem ser arrastados e soltos do Menu principal 
para qualquer um dos 3 desktops ou podem ser agrupados 
para criar um desktop personalizado para maior eficiência.

Desktop multitarefas x personalizado



AC 市電

Rede elétrica CA

AC 市電

UPS que suporta 
SNMP UPS

UPS

UPS

Roteador WiFi

UPS 支援

Conector

ES1640dc / ES1642dc

ES1640dc v2

ES1640dc / ES1642dc ES1640dc / ES1642dc

低電源關機指令

Roteador WiFi

USB 偵測信號

USB 偵測信號

UPS AC 電源

UPS AC 電源

UPS AC 電源UPS AC 電源

Ethernet

Ethernet

Ethernet

Alimentação UPS CAAlimentação UPS CAAlimentação UPS CA

Alimentação UPS CA

UPS AC 電源UPS AC 電源
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Quando o ES1640dc v2 é conectado a um servidor UPS baseado em SNMP na mesma rede, selecione “conexão SNMP” na 
interface e digite o endereço IP do servidor SNMP UPS on-line para definir as notificações de falta de energia.

Situação de uso do UPS on-line do SNMP

Ao habilitar o suporte UPS (Fonte de Energia Ininterrupta), você pode proteger o seu ES1640dc v2 contra paradas anormais do 
sistema causadas por falta de energia. Em caso de falta de energia o ES1640dc v2 desligará automaticamente ou entrará no 
modo de auto-proteção ao sondar o status de energia da unidade UPS conectada. É possível defini-lo no QES em “Painel de 
controle” > “Configurações do sistema” > “Dispositivo externo” > “UPS”.

Configurações da UPS

Para lidar com diferentes aplicações e necessidades de segurança na era da informação, você armazena seus dados em 
diferentes dispositivos e serviços de nuvem. Mas não existem nenhum sistema para centralizar todos os dados espalhados. Para 
isso nós lançamos vários serviços de aplicação para você fazer o backup de seus dados facilmente no ES1640dc v2. Nós também 
fornecemos métodos completos de recuperação de desastres que incluem o backup ou a sincronização dos dados do NAS para 
computadores ou servidores remotos.

Backup Station



O ES1640dc v2 conta com o ZFS, um sistema de arquivos combinado e um gerenciador lógico de volume, para suportar várias 
funções avançadas para o armazenamento empresarial sofisticado, incluindo uma poderosa expansão de armazenamento, 
grupos de armazenamento flexíveis, RAID-Z para proteção de dados, gerenciamento simplificado, cache de SSD de 
alto desempenho, clonagem e instantâneos praticamente sem limites, desduplicação de dados, compressão em linha, 
autorrecuperação e provisionamento dinâmico com aproveitamento para a utilização otimizada do armazenamento de máquinas 
virtuais.A combinação do ZFS e do QES facilita incrivelmente o gerenciamento dos recursos complexos do ZFS.

O sistema de armazenamento de arquivo ZFS pode ser muito fácil
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O Gerenciador de armazenamento apresenta ferramentas e opções organizadamente para gerenciar o armazenamento 
do sistema com uma interface gráfica intuitiva. Desde a análise da alocação do armazenamento do sistema no Painel, até 
o gerenciamento de volumes, grupos de armazenamento discos, armazenamento iSCSI e instantâneos, o Gerenciador de 
armazenamento fornece um local centralizado para simplificar o uso e o gerenciamento do armazenamento.

Painel
O painel do Gerenciador de armazenamento fornece uma 
interface intuitiva e comprovada para que os administradores de 
TI se envolvam e gerenciem a alocação do armazenamento. O 
QES proporciona meios seguros e flexíveis de armazenamento 
e gerenciamento de dados. Esse moderno conjunto de 
ferramentas de gerenciamento de volume de nível empresarial 
oferece recursos poderosos como grupos de armazenamento 
em vários grupos RAID, configurações avançadas e recuperação 
de espaço, bem como expansão de capacidade on-line.

1

Além dos dados em discos r íg idos indiv iduais ,  os 
administradores de TI também podem monitorar o status 
da alocação de discos rígidos para grupos RAID. Isso garante 
que não haja discos rígidos ociosos e maximiza a utilização 
do armazenamento. Eles também pode agregar vários 
grupos RAID em um único grupo de armazenamento para 
flexibilizar a utilização da capacidade de armazenamento. 
Isso proporciona uma redundância adicional, permitindo 
uma melhor proteção contra várias falhas de disco em 
ambientes de grande capacidade.

O QES suporta a criação de várias pastas de compartilhamento/LUNs dentro dos grupos de armazenamento. Visualize todos 
os grupos de armazenamento disponíveis, grupos RAID correspondentes, pastas compartilhadas e iSCSI LUNs no NAS em uma 
interface única. Os usuários podem facilmente criar, remover e expandir grupos de armazenamento, definir limites, gerenciar 
grupos RAID e criar espaços de armazenamento. As empresas podem criar diferentes aplicações de armazenamento para 
diferentes grupos de trabalho e cada volume de disco e espaço de disco LUN pode ser expandido instantaneamente on-line.

Gerenciamento de armazenamento2

Alocação de espaço3
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Provisionamento dinâmico 

A super alocação permite que um servidor visualize mais 
capacidade de armazenamento do que está realmente 
disponível em um grupo de armazenamento. Além disso, a 
capacidade física de armazenamento é usada apenas quando 
os arquivos estão sendo gravados. O provisionamento 
dinâmico permite um uso mais eficiente do espaço do disco.

O uso do espaço de armazenamento é mais 
flexíveis pois apenas o espaço que é realmente 
usado é calculado.

É possíve l  p ré-a locar  todos os  espaços de 
armazenamento necessários de modo que não 
possam ser usados por outros volumes de LUNs.

Provisionamento pesado

O provisionamento tradicional permite a alocação 
imediata de espaço de armazenamento. Os espaços 
de armazenamento selecionados serão configurados 
instantaneamente como volumes. Os espaços configurados 
não podem mais ser usados por outros volumes.

O QES suporta iSCSI LUN de nível de bloco. Ele suporta diferentes tipos de configuração para conexões de servidores: 1) LUNs 
únicos ou múltiplos por alvo iSCSI e 2) Vários alvos iSCSI para um único LUN. O espaço de armazenamento criado pelo ISCSI LUN 
no grupo de armazenamento pode ser usado para o armazenamento de dados. Implemente iSCSI LUN de nível de bloco em um 
grupo de armazenamento para reduzir os custos indiretos e melhorar o desempenho geral de leitura/gravação.

iSCSI LUN

Autorrecuperação de dados
A integridade robusta de dados é uma das principais características que distingue o ZFS dos outros sistemas de arquivos. O ZFS 
foi planejado para proteger os dados do usuário contra o corrompimento silencioso de dados causado por incidentes como 
erros de metadados e erros no firmware do disco. A integridade dos dados é garantida usando-se uma soma de verificação. 
Quando um bloco é acessado, sua soma de verificação é calculada e comparada com a soma de verificação armazenada. Se as 
somas de verificação não coincidirem, o ZFS pode recuperar os dados usando os recursos de redundância de armazenamento 
de dados.

Aplicação

Espelho ZFS

Aplicação

Espelho ZFS

Aplicação

Espelho ZFS

Descoberta de dados com erros 
de soma de veri�cação

Busque os dados corretos 
dos blocos espelhados

Recupere os blocos com erros



ZFS RAIDZ RAID Linux e EXT4

Paridade tripla (tolera até três 

falhas simultâneas de disco)
Sim Não

Soma de verificação Sim Não

Cópia na gravação (impede falhas na gravação) Sim Não

Tempo de configuração do RAID (incluindo 
sincronização de dados)

Muito curto (leva menos de um minuto) Longo

Tempo de reconstrução do RAID Curto (leva menos de um minuto)
Longo (depende da capacidade dos discos 
rígidos e pode levar várias horas)
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Proteção de dados robusta RAID-Z no ZFS
O RAID-Z tem um desempenho melhor do que a tecnologia RAID tradicional com melhor eficiência no manuseio de conjuntos de 
dados com petabytes. Quando combinado com a semântica transacional cópia na gravação do ZFS, problemas como falhas de 
gravação podem ser eliminados.

Proteção de dados ZFS RAID-Z no ZFS

RAID herdado

Veri�cação da integridade de dados ponta a ponta Bloco realocado 
por cópia na gravação 

(CoW)

Bloco

Bloco

Veri�cação de paridade

ZFS ZFS

Grupo de Armazenamento

ZFS ZFS ZFS

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

NOVO
Somaveri�cação

antigo antigo antigo antigo NOVO
antigo

ZFS ZFS

Grupo de Armazenamento

ZFS

Volume

Grupo

Ext4

Volume

Grupo

Ext4

ZFS ZFS

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo
Somaveri�cação

antigo antigo antigo antigo antigo
Paridade

Falha de energia 
durante a gravação

Falha de energia 
durante a gravação

Paridade

= Lixo
              

=0

Matrizes RAID prontas para o uso
O ZFS não é apenas um sistema de arquivos, ele também é equipado com capacidade de gerenciamento de disco lógico e 
fornece RAID 0, RAID 1, RAIDZ (RAID 5), RAID Z2 (RAID 6) e RAID Z3. Entre esses, o RAID Z3 é um RAIDZ de paridade tripla, 
o que significa que o sistema é capaz de tolerar até três falhas de disco rígido garantindo ao mesmo tempo a integridade 
e a disponibilidade dos dados. A criação de um RAID convencional exige a sincronização de todos os dados. O tempo total 
necessário para criar uma matriz RAID e concluir a sincronização necessária depende do número de discos rígidos envolvidos. 
Com a capacidade de discos rígidos únicos até 8 TB ou mais, esse processo pode levar várias horas ou dias. O ZFS tem excelentes 
características RAID-Z que permitem que os administradores criem um RAID de alta capacidade e pronto para o uso em questão 
de segundos. Crie e use sem esperar o longo tempo empregado na sincronização.

Reconstrução rápida dos dados
Se um disco rígido do RAID falhar ou for substituído, todo o sistema RAID usará os discos rígidos intactos restantes para 
"reconstruir" os dados do disco rígido corrompido. Os sistemas RAID convencionais criam cada bloco no disco rígido de acordo 
com o "tamanho do disco rígido". Entretanto, o RAID-Z do ZFS reconstrói cada bloco "contendo dados" de acordo com o 
"tamanho dos dados". Isso reduz substancialmente o tempo necessário para a reconstrução dos dados e minimiza o risco de 
outros erros do disco durante a reconstrução.



Tipo de tecnologia Compressão convencional Armazenamento de ocorrência única Desduplicação

Nível de comparação 
dos dados duplicados

Byte Arquivo Bloco

Faixa de comparação 
dos dados duplicados

Byte de tamanho específico dentro 
de um arquivo único

O volume inteiro especificado O volume inteiro especificado

Vantagens
Redução na capacidade de um 
arquivo único

Comparação entre arquivos
A comparação entre arquivos, também 
pode comparar a repetição dos blocos 
fundamentais de diferentes arquivos

Desvantagens

Limitado a arquivos únicos, 
ineficiente para arquivos 
codificados, arquivos 
idênticos serão armazenados 
separadamente

Não é capaz de comparar a repetição de 
partes fundamentais de dois arquivos 
diferentes; arquivos ligeiramente 
diferentes ainda serão salvos 
separadamente

Requer recursos adicionais de CPU e 
RAM (para fins de indexação)

Relações típicas de 
desduplicação

2:1~5:1 3:1~5:1 5:1~20:1

Melhor aplicação 
Ambientes

Compressão de arquivo único
E-mails corporativos com vários anexos 
idênticos

Armazenamento de estado sólido
Desktop virtual remoto
Servidor virtual
Armazenamento Nearline
Armazenamento de backup remoto
Arquivamento de e-mails e 
armazenamento de conteúdo fixo
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Valor bruto Dados desduplicados

Desduplicação de dados

C A B C D
B A B A A

A B
C D

D B B C A

Desduplicação em tempo real
Ao avançarmos na era da informação, as empresas e organizações buscam guardar o máximo de dados possível - e podem ser 
forçadas por lei a armazenar certos dados permanentemente. Apesar de esses dados poderem ser usados apenas raramente, eles 
continuam a crescer e diminuir o espaço de armazenamento disponível. Armazenar e transferir esses dados crescentes com um 
orçamento limitado é um desafio e não é prático comprar unidades de armazenamento adicionais continuamente. Além disso, 
apesar de a popularidade crescente de aplicações de virtualização estar estimulando a demanda por ambientes de armazenamento 
de estado sólido, o custo por unidade é consideravelmente maior do que os discos rígidos convencionais. Como cada vez mais 
empresas que enfrentam esses problemas, a QNAP fornece sua solução - a tecnologia de desduplicação de dados QES.

A compressão de arquivos e o armazenamento de ocorrência única são tecnologias redutoras de espaço que podem diminuir 
o volume da dados e aumentar o uso do espaço de armazenamento. Entretanto, a tecnologia de compressão não permite 
a análise de blocos entre arquivos. Assim mesmo se os arquivos forem 90% idênticos no conteúdo, cada um deles precisará 
ocupar um espaço de armazenamento independente. Portanto, após a compressão, cada arquivo se transformará em um 
arquivo comprimido separado. A compressão também é ineficaz para dados codificados como arquivos de imagens e áudio/
vídeo. A tecnologia de armazenamento de ocorrência única permite comparações entre arquivos, mas sua precisão é limitada 
ao nível do arquivo. E se dois arquivos diferirem apenas em alguns poucos blocos ou mesmo um caractere, os dois arquivos 
ocuparão espaços de armazenamento separados.

O QES conta com a tecnologia de desduplicação de dados no 
nível de bloco em tempo real com recursos de análise entre 
arquivos. As estruturas dos dados em todo o volume são 
analisadas por blocos e apenas uma cópia de cada estrutura 
é retida, enquanto as duplicadas são removidas. Através da 
indexação, os dados duplicados podem ser representados 
logicamente por um único dado, permitindo a economia do 
espaço físico de armazenamento. Esse processo é praticamente 
"instantâneo" devido ao uso de modernos processadores 
de vários núcleos com alta capacidade de memória. Os 
dados passam por cálculos de desduplicação antes de serem 
gravados no disco, minimizando o espaço necessário. Apesar 
de o sistema operacional e das aplicações ainda usarem 
os métodos usuais de acesso aos dados, quando os dados 
desduplicados são acessados, a tecnologia de desduplicação de 
dados em tempo real fará uso do índice criado anteriormente 
para fornecer os dados em seu formato original.

A versão mais recente do QES é a 1.1.3 Além do algoritmo existente 
SHA256, os algoritmos de suporte para Skein e SHA512 também estão 
incluídos.

A habilitação da desduplicação de dados aumentará a memória principal consumida. Por exemplo, os dados aleatórios de 16TB compostos de blocos 
de 64KB gerarão uma tabela de desduplicação de 14GB.



SAS SDD Capacidade (GB)
Preço unitário 

(US$)
Diferença de preço 

(US$)
Diferença de preço total 

(US$)

16 1920 2000

16 1600 1700 300 4800

16 1000 1300 400 6400

16 800 900 400 6400

16 500 750 150 2400

16 400 550 200 3200

16 200 400 150 2400
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Desduplicação e compressão para maximizar o desempenho do armazenamento VDI
O armazenamento All-flash que conta com E/S aleatória de alto desempenho é vantajoso para banco de dados, processamento 
de transações on-line (OLTP) e aplicações de infraestrutura de desktop virtual (VDI). Apesar de o armazenamento All-flash custar 
mais do que os discos rígidos normais, suas habilidades de compressão e desduplicação de dados permitem que você salve 
mais dados no mesmo espaço. Com base em uma razão de desduplicação média de 10:1, o espaço de armazenamento pode ser 
aumentado em 90% enquanto o custo de armazenamento é reduzido em 50%.

Aumento do espaço de 
armazenamento ~90%
Diminuição do custo de 
armazenamento ~50%

Área de armazenamento 
�ash SSD

Área de armazenamento 
�ash SSD

Sem desduplicação Desduplicação 
(Calculada com a taxa de desduplicação de 10:1)

C A B C D
B A B A A
D B B C A A B C D

Fórmula de aumento de espaço Aumento de espaço = (1 - taxa de desduplicação) x 100%

A compressão e a desduplicação de dados podem economizar muito dinheiro
Além dos mecanismos de desduplicação de dados em tempo real, as aplicações que usam muita E/S com gargalos de 
desempenho nos dispositivos de armazenamento e barramento, a tecnologia de compressão em tempo real também viu novos 
tipos de aplicações nos últimos anos.

O tamanho médio dos arquivos está crescendo devido à demanda que cresce rapidamente por armazenamento de dados não 
estruturados nos últimos anos e SSDs de capacidade menor foram adotados para eliminar os gargalos de desempenho. Mas as 
empresas não podem comprar mídia de armazenamento e expandir os datacenters indefinidamente, portanto, a redução do 
espaço usado pelos arquivos e a compressão em tempo real se tornaram uma estratégia chave.

Como a compressão em tempo real é uma tarefa que consome muitos recursos, ela anteriormente era processada 
principalmente por um servidor que geralmente estava totalmente carregado ou por um servidor de aplicação de compressão 
de dados dedicado implementado adicionalmente. O primeiro consome o desempenho do servidor e reduz sua velocidade. O 
segundo precisa ser comprado separadamente, o que leva a aumento dos custos. O uso de dispositivos de armazenamento com 
desempenho bom o suficiente para suportar a compressão em tempo real pode evitar incômodos e custos e implementação.

O backup de dados é uma aplicação típica da compressão em tempo real. A desduplicação de dados em tempo real pode até 
ser combinada com a compressão de dados. Os dados são comprimidos primeiro antes de serem desduplicados para aumentar 
ainda mais a eficiência da redução de capacidade em um ambiente totalmente de SSD. Isso é simples e funciona imediatamente 
reduzindo tremendamente o custo de propriedade de empresas que compram SSDs e é a maneira mais prática de economizar 
dinheiro.

Por exemplo, a combinação da desduplicação de dados em tempo real com a compressão de dados em tempo real pode reduzir 
solidamente a capacidade em 50%. As empresas podem então comprar SSDs com metade da capacidade. O uso do ES1640dc v2 
por exemplo, reduz de 16 discos SAS com uma capacidade total de 1.920 GB para 1.000 GB, o que é uma economia instantânea 
de US$ 11.200.

Nota: usando-se o HGST série 800MH.B como a base de cálculo.
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O SnapSync no QES também suporta compressão e desduplicação de dados em tempo real. Antes da sincronização, o NAS 
de origem executará a desduplicação antes de comprimir os metadados. O volume de dados sincronizados é reduzido 
significativamente e os requisitos de largura de banda da rede são diminuídos.

Servidores virtuais e infraestrutura do desktop virtual 
Como os desktops virtuais e servidores virtuais executam centenas de sistemas operacionais idênticos, a compressão e a 
desduplicação de dados de nível de bloco são extremamente eficientes na preservação dos requisitos de espaço atuais. Em geral, 
a desduplicação pode economizar até 95% dos requisitos de espaço reais, agilizando significativamente os sistemas operacionais 
do desktop virtual. Isso melhora o cache, reduz o acesso ao disco e melhora o desempenho real. Junto com uma configuração 
all-flash, você não apenas obtém o desempenho máximo como também reduz significativamente os custos indiretos eliminando 
a necessidade de unidades de armazenamento caras.

Ambientes de aplicação para desduplicação em tempo real

Arquivamento de e-mails e armazenamento de conteúdo fixo
O volume de dados está dobrando a cada ano. 50% desses dados novos são exigidos legalmente para armazenamento de longo 
prazo e esse conteúdo não pode ser modificado. Tais dados incluem e-mails, faturas e históricos médicos. Como os dados continuam 
a crescer e ocupar mais espaço de armazenamento, a tecnologia de desduplicação se torna indispensável para as empresas.

Armazenamento Nearline
Através da desduplicação em tempo real, as empresas podem aumentar drasticamente sua capacidade de armazenamento de 
discos de backup. Isso significa que, em vez de substituir as unidades de armazenamento a cada poucos dias ou semanas, essa 
operação agora pode ser executada uma vez por mês ou a cada seis meses. Mais dados podem ser armazenados em discos 
rígidos e a eficiência da restauração e da recuperação de dados também é aprimorada.

Armazenamento de backup remoto

Ambiente Horizon View Desktops virtuaisLogin ambiente VSI

Servidor de conexão

Visualizar compositor

Controlador de domínio

Servidor SQL

Servidor vCenter

VM500

VM001

Réplica

Imagem mestre

Inicializador 10

Inicializador 1

VSIshare Dataserver

Cluster de infraestrutura 
ESXi 6 (x2)

Cluster de desktop 
ESXi 6 (x12)

Rede de gerenciamento 
(1GbE)

Rede de armazenamento 
(10GbE)

ES1640dc v2

Login ambiente VSI
Ambiente Horizon
Sistema QNAP

EJ1600 v2
Desktops virtuais

Rede VM

Rede de armazenamento

Rede de gerenciamento



A tecnologia de instantâneos da QNAP usa a cópia na gravação para registrar o status do arquivo. Se houver algum problema 
com um arquivo, os blocos que contêm os dados antigos podem ser recuperados rapidamente, permitindo uma versão do 
instantâneo completa do sistema de arquivos a ser recuperado. Isso melhora enormemente o objetivo do ponto de recuperação 
(RPO) e o objetivo do tempo de recuperação (RTO) da empresa.

Sem interrupção de serviço e sincronização de instantâneo remoto
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Tecnologia de instantâneo da QNAP 
baseada em blocos suporta integralmente 
mais de 65.000 instantâneos em LUNs 
e pastas compartilhadas. A tecnologia 
de instantâneos baseada em blocos faz 
backup apenas de dados modificados e 
isso aumenta a eficiência e economiza 
espaço. Os instantâneos podem ser 
agendados para intervalos a cada hora, 
dia,  semana, mês ou ano para que 
se tenha um controle mais refinado 
para atender os objetivos de ponto de 
recuperação (RPO) e os objetivos do 
tempo de recuperação (RTO) de sua 
empresa, fazendo uso ao mesmo tempo 
do espaço disponível.

Tecnologia de instantâneos baseada em blocos sem interrupção de serviço

A B C

Nível de bloco

Instantâneo 1

Instantâneo 2

Para economizar espaço e aumentar a 
e�ciência é feito backup apenas dos 
dados modi�cados.

Nível de arquivo

A B C

A B C1

C1

Backup de todos os dados (maior 
exigência de espaço e e�ciência reduzida).

O instantâneo local fornece proteção contínua dos dados

Os métodos de backup tradicionais salvam os dados 
como um arquivo único, o que exige muito espaço de 
armazenamento e dificulta a localização dos arquivos. A 
tecnologia de instantâneos da QNAP permite a recuperação 
de dados no nível dos arquivos. Isso significa que você pode 
escolher recuperar pastas ou arquivos individuais.

Recuperação de dados de nível de arquivo

É possível visualizar o conteúdo de uma pasta em um 
instantâneo diretamente usando o visualizador de dados 
do gerenciador de instantâneos. A interface da linha do 
tempo fornece acesso rápido às diferentes versões dos 
instantâneos de arquivo para que você consiga recuperar 
um arquivo com apenas alguns cliques. A abordagem fácil 
e intuitiva reduz enormemente o limite operacional da 
recuperação de dados.

Interface fácil e intuitiva

 Excluindo as partições gerenciadas pelo sistema, o limite superior para instantâneos utilizáveis é de 65.531.



ES1640dc v2 ES1640dc v2

Servidores

Local A de recuperação (Primário) Local B de recuperação (Secundário)

Connection ServerView ComposerExchange Server

Gerenciador de 
recuperação de local

Connection ServerView ComposerVMware vSphere

VM VM VM VM VM VM

Servidores

Connection ServerView ComposerExchange Server

Gerenciador de 
recuperação de local

Servidor VMware 
vCenter

Connection ServerView ComposerVMware vSphere

VM VM VM VM VM VM

Replicação 
vSphere

Replicação 
baseada em matriz

 SnapSync
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Servidor VMware 
vCenter
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Clonar um instantâneo como uma pasta compartilhada ou LUN para acesso rápido aos arquivos. Os arquivos em um clone de 
instantâneo podem ser editados livremente pelos usuários

Os instantâneos são clonados como instantâneos graváveis

A função Rsync (Sincronização em Tempo Real) no Backup Station detecta automaticamente se o sistema suporta Instantâneos. 
A função Rsync tira instantâneos do volume antes de iniciar a replicação e depois faz o backup dos instantâneos em um servidor 
remoto. Isso garante a integridade dos dados.

Integração Rsync/NAS para NAS

O instantâneo QNAP também suporta instantâneos de máquina virtual no VMware® ou a implementação com o Microsoft® 
Volume Shadow Copy Service (VSS). Antes de tirar instantâneos, o Snapshot Agent notifica o VSS da VMware® ou Microsoft® 
para parar de acessar os iSCSI LUNs. Isso garante a integridade dos dados e reduz os custos indiretos do sistema.

Integração do VSS VMware/Microsoft com o QNAP Snapshot Agent

SnapSync para replicação remota de instantâneos

O QES SnapSync captura instantâneos e faz backup das pastas compartilhadas locais e instantâneos iSCSI LUN para um destino 
específico através de IP. O sistema somente executará um backup integral no primeiro backup. A partir disso, o SnapSync visa 
apenas os blocos alterados comparando a pasta compartilhada ou o ISCSI LUN na origem e no alvo. Isso reduz significativamente 
o tempo necessário para capturar instantâneos.

Os plugins do QNAP Site Recovery Agent para VMware Site Recovery Manager suporta integralmente o backup de matriz 
remota fornecendo uma solução de backup remoto completa e de nível empresarial. Se os usuários encontrarem falha nos 
equipamentos locais ou interrupção dos serviços de Internet, podem reiniciar serviços vitais dentro de um período curto de um 
local remoto. A configuração original pode ser restaurada após a recuperação do sistema local.

Recuperação de desastres de nível empresarial

A réplica de instantâneo remota na central de backup permite replicação de volumes/LUNs entre diferentes servidores remotos 
usando-se a tecnologia de instantâneos, reduzindo-se o consumo de armazenamento e a largura de banda.



Snapsync RTRR Rsync NAS para NAS

Suporta o sistema QNAP QES QTS QES/QTS

Nível de replicação de dados Pasta compartilhada/LUN Pasta compartilhada Pasta compartilhada

Modo de transmissão Baseado em bloco Nível do arquivo baseado 
em arquivo

Nível do arquivo baseado em bloco

Método de modificação de dados Transmitir apenas os blocos 
modificados

Transmitir novos arquivos Transmitir novos arquivos mas 
apenas com os blocos modificados

Método de execução Programado Tempo real/Programado Programado

Compressão da transmissão Suportado Não suportado Não suportado

Comprimir Suportado Suportado Suportado

Desduplicação de dados Suportado Não suportado Não suportado

Cache de gravação de NVRAM Suporta (ZFS ZIL) Não suportado Não suportado

QNAP OS que suporte replicação remota QES QTS QES/QTS

Replicação Remota Suportado Não suportado Suportado

Replicação de armazenamento VMware    
Adaptador (SRA) para Site 
Gerenciador de recuperação (SRM)

Suportado Não suportado Não suportado

Aplicações

• Backup de alto desempenho 
dentro de uma LAN ou através 
da Internet.

• a. Aplicações de escritório que 
modificam um grande número 
de arquivos pequenos. b. 
Virtualização de aplicações que 
modificam apenas as partes de 
um único arquivo de imagens 
grandes. c. Backup de dados com 
mecanismos incrementais, como 
aquele em que é feito backup 
somente das parte modificadas. 
d. Replicação remota com SRA; 
suporta integralmente soluções 
empresariais SRM da VMware.

• É necessária a 
replicação de arquivos 
em tempo real

• Requer sincronização 
de arquivos

• Requer um ambiente 
de LAN      

• Transmissão rápida

• Requer replicação de arquivo 
em tempo real

• Transmissão de arquivo de 
longa distância que requer 
conexão com a Internet
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Não é necessário restaurar um instantâneo 
para usar um arquivo de backup. Basta usar 
o Cofre de instantâneo no QNAP NAS para 
montar o instantâneo como um espaço 
de armazenamento (pasta compartilhada/
LUN). Os arquivos no instantâneo do 
volume podem ser acessados através do 
File Station ou Backup Station. Use um 
iniciador iSCSI para conectar-se a um iSCSI 
LUN clonado de outro computador.

Use dados do instantâneo 
diretamente no NAS remoto

Para minimizar o risco de violação de dados, a réplica do instantâneo fornece uma criptografia de arquivos opcional e recursos 
de compressão. Além disso, os controles da velocidade da transmissão permite diminuir o uso da largura de banda.

Configurações de replicação



O software de backup envia uma solicitação 
de instantâneo para o Windows

O ES NAS recebe a solicitação e produz 
um instantâneo para o iSCSI LUN

O ES NAS envia o instantâneo de volta para o software de backup 
para executar os trabalhos de backup

O Windows VSS libera os dados para o iSCSI LUN e 
envia a solicitação para o provedor de hardware VSS

Provedor de hardware 
do Snapshot Agent VSS

1

2

4

3

iSCSI LUN

TM

ES1640dc v2

Snapshot Agent

iSCSI LUN

O Snapshot Agent responde que 
o instantâneo pode ser feito3

O ES NAS precisa iniciar um 
trabalho de instantâneo

O Snapshot Agent ativa o VSS em janelas 
para liberar dados para o iSCSI LUN

Ou faz um instantâneo VMware de todos os 
VMs no iSCSI LUN

1

O ES NAS executa um trabalho de instantâneo4

2

TM

ES1640dc v2
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iSCSI LUN

QNAP NAS e volume EJ
Instantâneo

 Instantâneo / 
Clonagem de Instantâneo

Volume

Armazenar instantâneo remotamente

Vantagens do instantâneo QNAP

O instantâneo QNAP pode tirar instantâneos do iSCSI LUN inteiro, do volume QNAP NAS e até mesmo do JBOD virtual para 
proteção completa de dados. O SnapSync também pode ser usado para proteger o backup remoto/fora do local.

Abrangente e flexível

O Snapshot Agent para iSCSI LUN permite a conexão do QNAP QES com servidores remotos para garantir a consistência dos 
instantâneos. Nesses servidores remotos, os aplicativos em execução (máquinas virtuais VMware, máquinas virtuais Hyper-V, 
servidores SQL e servidores de arquivo Windows) gravarão/liberarão os dados da memória para o iSCSI LUN antes da realização 
do instantâneo do ES1640dc v2. A aplicação então será consistente e incluirá todos os dados necessários. Nenhum dado estará 
ausente quando o instantâneo for restaurado. O Snapshot Agent também inclui o Provedor de Hardware VSS para Windows, 
permitindo que o software de backup do Windows envie ativamente solicitações de instantâneos para o QNAP NAS para reduzir 
a sobrecarga no servidor.

Instantâneos consistentes com a aplicação com o QNAP Snapshot Agent



O ES1640dc v2 suporta os protocolos iSCSI e NFS e está pronto para a virtualização (incluindo compatível com VMware® Ready™ 
e Microsoft® Hyper-V™) para fornecer às empresas uma solução de armazenamento flexível e poderosa para aplicações de 
virtualização.

 Aplicações virtuais VMware® / Hyper-V®
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Use o System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) com o QNAP SMI-S Provider para gerenciar diretamente os recursos de armazenamento no 
QNAP ES1640dc v2.

Com o gerenciamento centralizado do plugin vSphere e do plugin vSphere Web, os usuários podem gerenciar diretamente o QNAP ES1640dc v2 no 
painel de controle do vSphere Client.

vStorage API for Array Integration (VAAI) é uma estrutura de interface de programa de aplicação (API) da VMware. Ela permite a 
descarga de certas funções de armazenamento e VM que ocorrem normalmente no host ESXi para a matriz de armazenamento. 
O QNAP ES1640dc v2, VAAI iSCSI e VAAI NAS são certificados pela VMware, proporcionando às empresas o melhor ambiente de 
virtualização possível. VAAI para iSCSI suporta cópia completa (cópia assistida por hardware), Bloco Zero (zeramento assistido por 
hardware), Travamento assistido por hardware e provisionamento fino com espaço para recuperação. VAAI para NAS suporta 
Full File Clone, Extended Statistics e Reserve Space.

Bloco VAAI, NAS VAAI

Com o suporte integral para transferência de dados descarregados (ODX), o QNAP ES1640dc v2 se torna uma solução de 
armazenamento iSCSI de alto desempenho no Windows Server 2012. O armazenamento da QNAP permite que cópias integrais 
de máquinas virtuais sejam feitas dentro do ES1640dc v2 sem a necessidade que hosts Windows leiam e gravem os dados. Isso 
reduz significativamente a carga nos hosts Windows e melhora o desempenho das operações de cópia e movimentação para 
hosts Windows Server 2012 que usam armazenamento iSCSI.

Microsoft® Hyper-V™

O ES1640dc v2 suporta os protocolos iSCSI e NFS e está pronto para a virtualização - compatível com VMware® Ready™ vSphere 6  
e Microsoft® Hyper-V™, para fornecer às empresas soluções de armazenamento poderosas e flexíveis para aplicações de 
virtualização bem como o Citrix® pronto para XenServer™ 6.0.

Pronto para a virtualização



Fornecendo todo o gerenciamento de rede em QES e com fácil gerenciamento e acesso de alta velocidade, indivíduos e empresas 

conseguem apreciar o melhor da configuração de redes.

Ferramentas de aplicação para computadores fáceis de usar

ESXi ESXi

vSphere Client

ESXi
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O Qfinder Pro, para Windows e Mac, ajuda os usuários a encontrar, 
acessar e configurar rapidamente o ES1640dc v2 em uma LAN. 
Basta instalar o Qfinder Pro em seu computador e ele pesquisará 
automaticamente o ES1640dc v2 na LAN. Depois de encontrado, o 
ES1640dc v2 pode ser acessado clicando-se duas vezes nele.

Configure seu ES1640dc v2 em um instante 
com o Qfinder Pro

O QNAP NAS suporta Plug-in vSphere Client para gerenciar 
repositórios de dados VMware no ES1640dc v2 diretamente do 
console VMware vSphere Client. Em ambientes de virtualização de 
servidores de larga escala, o gerenciamento do host virtual pode 
se tornar centralizado e mais fácil. Os administradores podem 
controlar facilmente o ES1640dc v2 e os clusters de armazenamento 
e podem criar rapidamente clusters de grupos de armazenamento 
em vários hosts virtuais ESXi com apenas alguns cliques.

Use o plug-in vSphere Client para gerenciar 
os repositórios de dados VMware dentro 
do vSphere Client

O QNAP Netbak Replicator é uma aplicação de backup fácil de usar 
que também suporta o VSS. Basta acoplá-lo com o QNAP NAS e 
os usuários não precisam comprar aplicações comerciais grandes, 
caras e complexas e ainda têm backups completos "consistentes 
com a aplicação" em bancos de dados e máquinas virtuais que 
precisam. A QNAP fornece o Provedor de Hardware VSS. Ações que 
vão desde a criação de um instantâneo e a localização para salvar 
o instantâneo, até a geração de um arquivo de backup completo 
baseado no instantâneo são todas assumidas diretamente pelo 
NAS. Se o iSCSI LUN ainda experimentar grandes quantidades 
de gravações de E/S após a realização do instantâneo levando à 
ocorrência de várias cópias na gravação (COWs), o Provedor de 
Hardware VSS fornece o melhor desempenho de E/S.

Use NetBak Replicator para realizar um 
backup descomplicado dos dados do seu PC
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Armazenamento primário SAN

Backup QNAP 
ES NAS no local

SAN-Primary Storage

Backup QNAP 
ES NAS fora do local

Solução para VMware®

Replicação e 
backup Veeam

WAN

VMware vSphere

VM VM VM

Solução para Hyper-V

Replicação e 
backup Veeam

WAN

VM VM VM
TM

TM

ES1640dc v2

ES1640dc v2

Hyper-V

Datacenter primário Datacenter secundário

Backup QNAP 
ES NAS no local

Backup QNAP 
ES NAS fora do local

Datacenter primário Datacenter secundário

Pronto para 10 GbE
Desduplicação integrada

Quase CDP
Sem agente

Rastreamento de bloco alterado
Backups completos sintéticos

Pronto para 10 GbE
Desduplicação integrada

Replicação VM
Quase CDP

Recuperação instantânea de VM

TM

O ES1640dc v2 oferece um gerenciamento flexível através da criação e da alocação de iSCSI LUNs, mapeando e desmapeando 
LUNs de e para alvos iSCSI e provisionamento dinâmico. A autenticação CHAP reforça ainda mais a implementação segura em 
aplicações de virtualização

Utilização de armazenamento seguro e flexível

O software Veeam Backup & Replication combinado com o QNAP NAS fornece uma solução de backup econômica e baseada em 
disco para VMware® e Hyper-V™, o que minimiza o acesso aos dados e os volumes de transferência. Também permite ajustes 
da escala dinâmica para atender as demandas de ambientes empresariais. Essa solução completa e acessível de backup permite 
a configuração de uma ou mais unidades QNAP NAS como armazenamento de backup, para serem usadas para a replicação de 
VMs e backup deles em um local remoto, possibilitando um eficiente plano de recuperação de desastres.

Solução de backup VM com QNAP e Veeam



As organizações podem sofrem perdas financeiras significativas se dados importantes forem vazados ou perdidos devido a 
defeitos de hardware ou ataques da Internet. Com os riscos cada vez maiores de vazamentos e violação de dados, a segurança 
do armazenamento em rede está gradualmente se tornando o centro das atenções. Arquivos comerciais confidenciais estão 
precisando especialmente de proteção e segurança. A QNAP o ajuda a minimizar o risco de violação de dados com 6 mecanismos 
de proteção, o que permite que você se concentre na aplicação de dados em vez de em sua proteção.

Seis níveis de proteção de dados
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SSH

Web

 SMBQES

SMB

Dados
Tecnologia de 
instantâneo 

QNAP

Criptografia 
de dados

Proteção do 
ambiente 

de rede

Réplica de 
instantâneo 

remoto QNAP

Criptografia de 
transmissão

Segurança 
da conta e 

notificações 
do sistema

1 Proteção do ambiente de rede

Permita ou recuse conexão com o ES1640dc v2 de endereços 
IP específicos ou subredes criando listas brancas e negras 
para filtrar endereços IP. Por exemplo, administradores de 
TI podem impedir que endereços IP acessem o NAS por 
uma hora, um dia (ou permanentemente) se houver cinco 
tentativas falhas de login em um minuto. Os servidores do 
endereço IP bloqueado não conseguirão se conectar com o 
ES1640dc v2. Os administradores de TI podem bloquear um 
usuário que permaneceu on-line por muito tempo ou que 
tenha se conectado por um IP suspeito para que se tenha 
uma segurança aprimorada do sistema.

Gerenciamento de conexão (lista branca/negra)

O servidor ES1640dc v2 é equipado com várias portas de 
rede e geralmente permite o acesso aos dados através de 
todas elas. Entretanto, isso pode comprometer a segurança 
dos seus dados. A ligação de serviço permite que os usuários 
liguem interfaces de rede apenas com serviços especificados 
para que se tenha uma segurança maior do sistema. Por 
exemplo, você pode limitar o acesso a dados comerciais 
importantes para pessoas específicas através de protocolos 
especificados ou de endereços IP internos. A segurança 
é aprimorada não apenas através da permissão/negação 
de acesso a serviços de rede específicos e placas e rede, a 
ligação de serviço com portas LAN também garante que os 
serviços críticos consigam largura de banda dedicada.

Ligação de Serviço
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 LUN

2 Notificações do sistema

Além de e-mail e SMS, você pode receber mensagens 
enviadas para dispositivos móveis em caso de falha do 
sistema ou outras advertências. Isso o mantém atualizado 
com o status mais recente dos sistemas para que você possa 
agir imediatamente para corrigir situações críticas e reduzir 
o risco de perda de dados.

Serviço de envio

3 Proteção por criptografia da transmissão

A criptografia AES avançada garante a segurança das 
pastas compartilhadas. Sem a chave ninguém consegue 
acessar os dados nos arquivos ou pastas criptografados. 
Os dados transmitidos pela Internet também podem ser 
criptografados por segurança durante o uso de FTP ou do 
File Station.

O ES1640dc v2 proporciona suporte para criptografia SSL e 
SSH para proteger a autenticação e a transmissão de dados. 
Os administradores de sistema podem restringir o acesso a 
conexões criptografadas HTTPS (SSL por HTTP). A conexão 
criptografada SSH fornece outra camada de proteção para a 
transmissão de dados em redes públicas.

Criptografia de transmissão de rede 

4 Proteção de criptografia de dados

O QES oferece criptografia de pastas compartilhadas/LUN 
para proteger os dados armazenados no ES1640dc v2. O 
sistema solicitará a chave de criptografia quando o usuário 
iniciar o ES1640dc v2 e tentar montar o volume criptografado 
e os dados ficarão inacessíveis sem a chave. Essa função 
impede de maneira eficaz que os dados sejam acessados se 
todo o dispositivo ou unidades individuais forem roubados.

Criptografia LUN e pasta compartilhada

5 Instantâneo QNAP

O instantâneo do LUN/volume integral da QNAP emprega a tecnologia cópia na gravação para registrar os estados do arquivo. 
Em caso de falha do sistema, é possível reverter imediatamente o sistema para um estado específico anterior.

6 SnapSync

Ao usar o SnapSync no Backup Station, você também pode fazer backup de instantâneos em um local remoto. Com tantas 
camadas de proteção, você nunca precisará se preocupar com a perda de dados novamente.

 Para obter mais informações sobre instantâneos, consulte o capítulo sobre instantâneos e SnapSync.



A Platform9 é uma plataforma de gerenciamento na nuvem OpenStack. Normalmente é necessária uma semana para criar um 
OpenStack simples. Com a Platform9, você pode fazer o mesmo em algumas horas.
Esse ambiente OpenStack híbrido simplifica a implementação, o gerenciamento e o controle dos nós de gerenciamento e 
computação configurados em seu escritório, bem como entidades de gerenciamento fornecidas pela Platform9 na rede e na 
nuvem. A interface de gerenciamento da Platform9 permite que você defina os recursos compartilhados para os usuários do 
grupo, impedindo que eles usem recursos não autorizados (como espaço de armazenamento ou recursos de computação do 
sistema). Ao mesmo tempo, os recursos alocados são protegidos contra uso por outros usuários.
A Platform9 funciona junto com o QNAP QES para fornecer a você uma solução de armazenamento fácil de implementar e fácil de 
usar para suportar sua plataforma na nuvem híbrida OpenStack.

Nuvem híbrida OpenStack com QNAP ZFS NAS e Platform9

Desenvolvedores

Aplicações

Kubernetes

Operações Aplicações
Arquitetura 
da aplicação

Arquitetura da 
infraestrutura

Monitoramento 24/7

Solução proativa de problemas

Atualizações Zero touch

Implementa instantaneamente

Computação 
no local

Armazenamento 
ES no local

Rede SDN 
no local

KVM

Managed
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O QNAP Cinder Driver (já integrado com a Platform9, sem necessidade de instalação manual) pode ser usado para adicionar 
facilmente um QNAP NAS a um nó Platform9 Cinder. Além de simplificar enormemente o procedimento de implementação, 
uma pilha de computação OpenStack conseguirá usar o sofisticado Enterprise ZFS NAS de nível empresarial da QNAP (suporta 
alta disponibilidade, instantâneos, compressão e desduplicação de dados) ou outros dispositivos de armazenamento QNAP NAS 
robustos, de alto desempenho e de nível empresarial para aproveitar o espaço de armazenamento em nuvem híbrida com altos 
benefícios econômicos.

O QNAP NAS fornece dispositivos de armazenamento OpenStack
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  Integre facilmente todos os dispositivos de armazenamento na arquitetura OpenStack com o QNAP Cinder driver.

  O QNAP Cinder driver já está integrado na Platform9, poupando você do trabalho de instalá-lo manualmente.

  Proporciona alta disponibilidade e serviço de backup em tempo real para dados armazenados on-line.

   Suporta a série QNAP Enterprise ZFS NAS

Solução combinada com o QNAP e Plataform9, crie facilmente uma nuvem 
híbrida OpenStack

Managed

Computação 
no local

Armazenamento 
ES no local

Con�guração do QNAP Cinder driver

Nó de armazenamento 
Cinder com QNAP 

Cinder driver

O Qcinder Driver pode adicionar nós Cinder e dispositivos de bloco de E/S no QNAP NAS, que permite a rápida integração do 
ambiente OpenStack com o QNAP Enterprise ZFS NAS. Todos os QNAP Enterprise ZFS NAS que suportam alta disponibilidade, 
instantâneos, compressão e desduplicação de dados suportam o uso do Qcinder driver para criar espaços de nuvem de uso 
eficiente nos nós OpenStack Cinder.

Qcinder driver que é desenvolvido diretamente no OpenStack "Ocata"

Com base em várias considerações de flexibilidade, segurança e economia, várias empresas usam o OpenStack como 
infraestrutura de TI para montar um ambiente de nuvem híbrida. A solução OpenStack como serviço da Plataform9 fornece 
serviços simples, de código aberto e prontos para empresas para tornar o processo de implementação do OpenStack ainda mais 
rápido. Agora as empresas e organizações também podem introduzir facilmente o QNAP NAS em um ambiente OpenStack.

Plataforma de gerenciamento de nuvem OpenStack para Plataform9

A Platform9 suporta o Enterprise ZFS NAS e a série TES-x85U. Para obter mais informações, visite
https://www.qnap.com/solution/android-nas/zh-tw/

Sistemas que suportam o QNAP NAS



Computação NovaVolume Cinder 

Controlador em nuvem SaaS

Agente Neutron

Nó de armazenamento 
em bloco Nós de computação Nó de rede

Open vSwitch

ES NAS

Qcinder VMServer

VMServer

VMServer

VMServer

VMServer

VMServer

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN

VLAN
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O QNAP Cinder driver permite que você integre facilmente todos os dispositivos de armazenamento na arquitetura OpenStack. 
O QNAP Cinder driver já está incluído na Platform9 - sem necessidade de instalação manual. Isso proporciona dados de 
armazenamento on-line com backup em tempo real e serviços de alta disponibilidade. Ele suporta o armazenamento de nível 
empresarial das séries ES e TES.

A Platform9 integra diretamente o suporte do QNAP NAS

A QNAP combina a solução Platform9 para criar serviços de nuvem privados e 
empresariais



Caso 1: servidor de arquivo de alta disponibilidade e replicação remota de 
alto desempenho sem tempo a perder
Um servidor de arquivo estável, ininterrupto e de serviço contínuo parece algo simples. Mas é uma aplicação empresarial vista 
em todos os lugares. No setor de manufatura é possível ver frequentemente servidores sendo usados por um longo período ou 
aqueles que criam seus próprios serviços em suas estações de trabalho. A arquitetura não é apenas complexa, como também 
difícil de manter. Além da alta disponibilidade gerada pela arquitetura de controladores duplos no ES1640dc v2, o SnapSync de 
nível de bloco também fornece replicação remota 9 vezes mais rápida do que os equivalentes tradicionais de nível de arquivo. O 
serviço de instantâneos proporciona instantâneos praticamente ilimitados, sem afetar o desempenho operacional para garantir 
que as empresas possam obter os dados que desejam a qualquer momento e em qualquer lugar, bem como aproveitar os vários 
níveis de proteção. A interface do usuário fácil de usar o QES permite que as empresas aproveitem a curva de aprendizagem 
mínima e a maior velocidade de implementação possível.

Estudo de casos empresariais

O setor de serviços financeiros altamente competitivo 
que não tem tempo a perder precisa concluir o backup 
local e a replicação remota de importantes informações 
de cobrança em um tempo limitado. Portanto são 
necessários dispositivos de backup equivalentes em 
confiabilidade ao armazenamento tradicional atual e 
a tecnologia de compressão de dados para linhas de 
aluguel caras e com largura de banda extremamente 
limitada para alcançar a replicação remota extremamente 
eficiente. A alta disponibilidade do ES1640dc v2 é boa 
o suficiente para funcionar como backup de dispositivo 
de armazenamento para principais sistemas de 
cobrança. O SnapSync também suporta as tecnologias 
de desduplicação e de compressão de dados em tempo 
real e transferem apenas os dados alterados para reduzir 
enormemente a largura de banda necessária para a 
replicação remota. Isso é propício para tarefas de backup 
regulares que precisam ser realizadas todos os dias.
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Caso 2: Implemente um cliente VDI para dar suporte a mais de 500 desktops 
virtuais remotos em uma única máquina
Os administradores de VDI enfrentam desafios críticos que devem ser resolvidos antes que os desktops possam ser 
aprontados para os usuários finais. Um desses desafios é conhecido como "tempestade de inicialização" do VDI. Um sistema 
de armazenamento robusto com capacidade de armazenamento suficiente e que diminua as incidências de tempestade de 
inicialização é pertinente. Através do uso eficaz do cache de leitura do SSD bem como da desduplicação e compressão de dados, 
esses problemas são resolvidos facilmente no QES. A capacidade do ES1640dc v2 de acomodar 500 usuários de desktops virtuais 
foi certificada pela Login VSI. O documento técnico pode ser lido em http://www.qnap.com

O acesso de E/S de aplicações de desktop gerais usam muita gravação (80% gravação e 20% leitura) e faz sentido que a 
estrutura geral seja otimizada para operações de gravação. Entretanto, quando vários usuários de uma VDI tentam inicializar 
simultaneamente a partir de um dispositivo de armazenamento compartilhado, as características de acesso de E/S mudam para 
90% de leitura e 10% de gravação. A implementação de um cache de leitura em uma matriz de SSDs é a solução mais comum 
para resolver o aumento da carga de trabalho e os picos inesperados de recursos. O QNAP não apenas suporta IOPS com 
cache de leitura SSD como também melhora o desempenho do desktop virtual remoto durante tempestades de inicialização; a 
produtividade geral aumenta como consequência do aumento do desempenho de gravação.

Além disso, quando a VDI cria muitas redundâncias de dados (centenas de sistemas operacionais conectados a um único clone), 
o QES suporta compressão e desduplicação em nível de bloco para reduzir significativamente o volume do arquivo (em geral a 
desduplicação pode conservar cerca de 95% da capacidade atual necessária). Isso aumenta a velocidade de acesso aos arquivos, 
reduz a utilização do disco e aumenta significativamente o desempenho.

Estudo de casos empresariais
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Acesse o seguinte link do documento técnico da QNAP “Solução All-flash para 500 lugares VDI com VMware Horizon View”: http://download.qnap.
com/Storage/QES/TechnicalDocument/wp2204-VDI-ES-and-horizon-view.pdf
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Caso 3: Crie um sistema de vigilância corporativo com mais de 900TB de 
capacidade de armazenamento
Sistemas robustos de vigilância por câmeras IP se tornam cada vez mais populares em uma grande variedade de empresas. Para 
não poupar nenhum esforço, será necessária uma capacidade de armazenamento extremamente alta e que possa ser montada 
rapidamente com correção automática de corrupção de dados silenciosa para altos níveis de disponibilidade persistentes. 
O sistema operacional QES baseado em ZFS, robusto, escalável e fácil de administrar pode criar instantaneamente mais de  
900 TB de capacidade de armazenamento. A integridade dos dados é ainda mais garantida com o mecanismo integrado de 
soma de verificação enquanto o mecanismo cópia na gravação (CoW) facilita o backup e a recuperação de nível empresarial. A 
série QNAP Enterprise ZFS NAS (com alta disponibilidade, tolerância a falhas, controladores ativos duplos) proporciona serviços 
ininterruptos, fornecendo a base ideal para a criação de um sistema de vigilância robusto.

Estudo de casos empresariais
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Solução de vigilância digital



Caso 4: Crie uma estação de trabalho audiovisual confiável e de alto 
desempenho
A maioria dos grandes estúdios audiovisuais e pequenas a médias estações de TV precisam de um alto nível de especialização 
em cada etapa de seu fluxo de trabalho. Além de exigir estações de trabalho de computação eficientes e confiáveis em cada 
etapa, o que eles mais precisam é de um armazenamento de alta capacidade e dispositivos de compartilhamento que possa 
garantir serviços ininterruptos. O ES1640dc v2 pode ser expandido para suportar conectividade de 40 GbE e pode ser instalado 
com até 16 SSDs de 2.5” SAS 12 Gb/s. O SSD mantém alto IOPS e rendimento mesmo quando várias pessoas acessam o sistema 
ao mesmo tempo. Ele é especialmente útil como host de primeiro nível para a edição audiovisual de várias pessoas. No setor de 
notícias, cada segundo é importante. Portanto, o ES1640dc v2 é a companhia perfeita para os trabalhadores desse setor, para 
quem o trabalho sem interrupções é primordial. Além disso, o ES1640dc v2 oferece alta flexibilidade de expansão e pode ser 
emparelhado com a unidade de expansão de disco QNAP EJ1600 v2 ou EJ1600 para criar um único grupo de armazenamento 
com até 500 TB de capacidade. Essa é a melhor configuração de arquivamento.

Estudo de casos empresariais
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Para aprimorar a eficiência da transmissão em rede, o QNAP ES1640dc v2 é equipado com a tecnologia ODX (transferência de dados descarregados), 
que pode ser emparelhada com estações de trabalho Windows para reduzir o uso da largura da banda da rede. Desse modo, a arquitetura de rede 
original é capaz de acomodar modelos de alto desempenho sem criar um gargalo.



Caso 5: A solução mais econômica de armazenamento na nuvem para 
empresas
A nuvem agora é uma realidade para a maioria das organizações. O OpenStack® lidera o software de computação de nuvem de 
código aberto com o Swift® e o Ceph® funcionando como dois populares sistemas de armazenamento na nuvem e distribuídos 
que proporcionam acesso baseado em objetos aos dados. A maioria dos usos da plataforma OpenStack® estão no nível do 
Provedor de Serviços de Internet (ISP) e do Provedor de Conteúdo de Internet (ICP). O OpenStack® é popular nesses níveis devido 
à sua capacidade nativa de acessar objetos grandes (multiparte). Entretanto, acessar e gerenciar um objeto único permanece 
sendo um problema sério. Além disso, a criação de um ambiente OpenStack de alto desempenho e de fácil manutenção é difícil. 
Isso faz com que o armazenamento tradicional de blocos permaneça como a solução ideal.

O QNAP QES não apenas suporta o Cinder Driver como também proporciona serviços de armazenamento de bloco de alto 
desempenho em um ambiente OpenStack. Ele tem a vantagem da alta velocidade proporcionada por vários recursos de 
gerenciamento do OpenStack, o que o torna de cinco a dez vezes mais rápido do que o armazenamento espalhado de código 
aberto. Ele também pode ser instalado facilmente sem experiência especial e é razoavelmente barato de se manter. Os requisitos 
de mão de obra e de hardware são consequentemente reduzidos. Mais importante, o QES funciona bem com o sistema Platform9 
de modo que os serviços de máquinas virtuais possam ser implementados rapidamente no QES. Além disso, o QES pode ser ainda 
emparelhado com produtos VDI que suportam RDP padrão. 

Diga-nos quais são seus objetivos e nós forneceremos a você a melhor solução de nuvem 
possível para sua empresa.
A QNAP o ajudará a garantir a continuidade dos seus negócios e a acessar suas aplicações críticas, para minimizar os riscos e atender as exigências 
de conformidade regulamentares. Suas aplicações estarão disponíveis e seguras com a criptografia em conformidade com dados em repouso, 
recuperação de desastres integrada, incluindo backups na nuvem e remotos centralizados em VM e replicação-metro síncrona. Nós montamos 
uma equipe de pré-vendas de classe mundial e nos esforçamos para entregar rapidamente serviços de TI e responder às condições de mercado 
que mudam rapidamente. Para ajudar nossos clientes na implementação e no provisionamento rápidos e portanto gerar um retorno sobre o 
investimento (ROI) atraente, nós também publicamos outros materiais relacionados como guias de instalação e documentos técnicos.
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Especificações do Hardware
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*A QNAP pode alterar as especificações dos produtos a qualquer momento. Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso.

Número do Modelo ES1640dc v2

Modelo 3U, montagem em rack

CPU
Processador Intel Xeon E5-2420 v2 de seis núcleos

(2,2 GHz, 15 MB L3, 80 W TDP)

Memória (por controlador)
DDR3 ECC RDIMM 16 GB x 2 

(Total de 32GB, atualizável até 64GB)   
16GB x 1 (NVRAM)

Discos rígidos internos suportados Total 16 x discos rígidos de 2,5/3,5 pol e SSDs

Interface de disco rígido SAS 12 Gb/s; compatível com SAS 6 Gb/s

Interface de expansão JBOD (por 
controlador)

Porta dupla mini-SAS e portas de 12 Gb/s (SFF-8644)

NVRAM de backup (por 
controlador)

M.2 2280 como NVRAM (sinais SATA)

Portas de rede de 10 GB (por 
controlador)

4, SFP+ (Intel XL710-AM1)*
2, RJ45 (LAN-10G2T-X550)  

Slots de expansão PCIe (por 
controlador)

Slot PCIe x 8 (Gen3 x 8 sinais): LAN-10G2T-X550 pré-instalada, 
pode ser usada como uma expansão da placa de rede de 40 GbE

Slot PCIe x 4 (Gen2 x 4 sinais): placa mini-SAS de porta dupla 
pré-instalada

Ventiladores (por controlador)
Módulos de ventilador do dissipador térmico substituível

(60 x 60 x 38 mm, 16.000 RPM / 12 v / 2,8 A x 3)

Energia
Fonte de alimentação redundante de troca a quente de 770W 

1+1
(100-240V a 50 / 60Hz)

Unidade de bateria de reserva (BBU) 
de cópia para flash

12 V, 2.200 mAh

Temperatura 0°C a 40°C

Umidade relativa 5% a 95%

Dimensões (mm) 618 (profundidade) x 446,2 (largura) x 132 (altura)

Peso
Peso líquido (NAS): 26,75 kg/58,85 lb

Peso bruto (incluindo acessórios e embalagem), 
32,87 kg/ 72,31 lb

Modelo de dispositivo de 
expansão

EJ1600 v2

Modelo 3U, montagem em rack

Máximo de discos rígidos 
suportados

Total 16 x discos rígidos de 2,5/3,5 pol e SSDs 

Interface de disco rígido SAS 12 Gb/s; compatível com SAS 6 Gb/s

Portas de conexão JBOD
(por controlador)

Porta dupla mini-SAS e portas de 12 Gb/s (SFF-8644)

Ventilador 
(por controlador)

Módulos de ventilador do dissipador térmico 
substituível 

(60 x 60 x 38 mm, 16.000 RPM / 12 v / 2,8 A x 3)

Energia
450 W 100-240 V a 50/60 Hz 

(fonte de alimentação redundante de troca a quente)

Temperatura 0°C a 40°C

Umidade relativa 5% a 95%

Dimensões (mm) 618 (profundidade) x 446,2 (largura) x 132 (altura)

Peso (Líquido)
Peso líquido (unidade principal): 24,11 kg/53,04 lb

Peso bruto (incluindo acessórios e embalagem):
 32,48 kg/71,46 lb

Especificações do Hardware Especificações de expansão JBOD

Tipo
Número de estoque de 
pedido

Descrição

Trilho 
deslizante

RAIL-E02
Trilho deslizante Série E02 (Chassi),
capacidade máxima 57 kg

Memória

RAM-32GDR3EC-RD-1333 32 GB DDR3 ECC RDIMM 1333 MHz

RAM-16GDR3EC-RD-1600
16GB DDR3 ECC RDIMM 1600MHz
(funciona em 1.333 MHz)

Cabo

CAB-SAS05M-8644
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 0,5m

CAB-SAS10M-8644
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 1m

CAB-SAS20M-8644
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 2,0m

CAB-SAS30M-8644
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8644), 3,0m

CAB-SAS05M-8644-8088
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 0,5m

CAB-SAS10M-8644-8088
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 1,0m

CAB-SAS20M-8644-8088
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 2,0m

CAB-SAS30M-8644-8088
Cabo externo mini SAS
(SFF-8644 a SFF-8088), 3,0 m

Unidade de 
bateria de 
reserva (BBU)

BBU-A01-2200MAH
Unidade de bateria de reserva
(usada na proteção contra 
gravação NVRAM)

Acessórios
 Interface10G RJ45

Tipo
Número de 
estoque de pedido

Descrição

QNAP LAN-10G2T-X550
Placa de rede de 10 GbE de porta dupla 
para modelos montados em rack

Interface 10G SFP+

Tipo
Número de 
estoque de pedido

Descrição

QNAP LAN-10G2SF-MLX
Placa de rede de 10 GbE de porta dupla 
para modelos montados em rack

Interface 40G QSFP+ 

Tipo
Número de 
estoque de pedido

Descrição

QNAP LAN-40G2SF-MLX
Placa de rede QSFP de 40 GbE porta 
dupla

Lista de compatibilidade de placa de rede

Conteúdos da embalagem
NAS / cabo Ethernet (10 GbE) x 4 / cabo Ethernet (1 GbE) x 2 / cabo de alimentação  

x 2 / parafusos Phillips x 64 (adequado para discos rígidos de 3,5") / parafusos Phillips 

x 64 (adequados para discos rígidos de 2,5") / módulo de trilho deslizante específico 

para chassi da série RAIL-E02, carga máxima 57 kg / Guia de instalação rápida/ cabo 

de conexão de gerenciamento (RJ11 para RS-232) x 1 / unidade de bateria de reserva 

do cache de gravação NVRAM para falta de energia x 2



 Especificações do software QES
Sistema operacional

• QES 1.1 (baseado no FreeBSD)
 

Clientes Suportados
•  Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), 

Windows 10 (32/64 bits), Windows Server 2008 
R2/2012/2012R2

• Apple Mac OS X
• Linux & UNIX

Navegadores suportados
• Microsoft Internet Explorer 10+ 
• Mozilla Firefox 8+
• Apple Safari 4+
• Google Chrome
 

Suporte Multilíngue
•  Chinês (Tradicional e Simplificado), Tcheco, 

Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, 
Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Japonês, 
Coreano, Norueguês, Polonês, Português (Brasil), 
Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Tailandês, Turco

 

Sistema de Arquivo
• ZFS

 Rede
• TCP/IP (IPv4 e IPv6)
•  NICs de 10 /40 Gigabit com estrutura jumbo (LACP, 

Balanço de carga, Failover, Rodízio)
• Serviço obrigatório com base em Interfaces de rede
• Cliente proxy
• Cliente DHCP
•  Protocolos: SMB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, 

FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, 
SMTP, e SMSC

• Bonjour Discovery 

Segurança
•  Proteção de acesso de rede com auto-bloqueio: 

SSH, HTTP(S), FTP, SMB
•  Controle de acesso de host SMB para pastas 

compartilhadas
•  Criptografia de dados de pasta compartilhada e 

LUN AES de 256 bits validade por FIPS 140-2
• Certificados SSL Importáveis

Gerenciamento de 
armazenamento

•  Monitoramento de utilização do espaço de 
armazenamento

•  Grupo de armazenamento com RAID 0, 1, 5, 6, 10, 
50, 60, RAID TP, Espelho Triplo

• Sobressalente global
• Cache de leitura SSD
• Cache de gravação NVRAM (protegido por BBU)

•  Aprendizagem da unidade de bateria de reserva 
(BBU) agendada

•  Suporta compartilhamento de pasta/LUN com 
provisionamento dinâmico 

• Suporta LUN com provisionamento instantâneo 
• Suporta cota de compartilhamento de pasta 
• Suporta recuperação de espaço 
• Suporta instantâneos 
 - Suporta instantâneos de LUN/pasta compartilhada
 - Gerenciador de instantâneos
 - Clone de instantâneo
 Snapshot Agent para Windows VSS e VMware
•  Suporta desduplicação em linha para LUN/pasta 

compartilhada
•  Suporta compressão em linha para LUN/pasta 

compartilhada
•  Suporta criptografia em linha para LUN/pasta 

compartilhada
•  Suporta WORM (Gravar Uma Vez Ler Muitas) para 

Pasta Compartilhada
• Expansão de LUN on-line
•  Expansão de cota de compartilhamento de pasta 

on-line
• Expansão de grupo de armazenamento online
• S.M.A.R.T. de disco rígido
• Prever migração de dados S.M.A.R.T
• Recuperação de Erro de Tempo Limitado (TLER)
•  Expansão de armazenamento através de unidades 

de expansão da série QNAP EJ-1600
• ID JBOD reinicializado  
• Gabinete JBOD em roaming
• Recuperação de RAID
•  Soma de verificação para integridade de dados 

ponta a ponta
• Detecção de erro em silêncio e autorrecuperação
• Limpeza de grupo para verificação de dados

Alta Disponibilidade
•  Controlador duplo ativo-ativo/ativo-espera para 

NAS 
•  Controlador duplo ativo-ativo para o expansor 

JBOD
• Failover e detecção automática de erro de hardware 
• Failback automático com o hardware recuperado
• Failover de rede da porta de dados
• Failover de rede da porta de gerenciamento
•  Alta disponibilidade de tempo parado próxima de 

zero
• Loop de link SAS duplo 
• MPIO e ALUA para alta disponibilidade de iSCSI
•  Agregação de links para alta disponibilidade de 

rede
• Disponibilidade contínua (CA) de SMB3 de suporte 

Gerenciamento de Energia
• Despertador em LAN
• Modo de espera de disco rígido interno
• Ligação automática após recuperação de energia
•  Suporte UPS de rede como gerenciamento de 

SNMP
 

Gestão de Direito de Acesso
• Criação de usuários em lote
• Importar/Exportar usuários
• Gerenciamento de cota de usuário
•  Controle de acesso de usuário local para SMB e 

FTP
•  Suporte de permissões de subpastas para SMB, 

FTP e File Station

Integração de Autenticação de 
Domínio

• Suporte para Microsoft Active Directory
• Cliente LDAP
•  Login de usuário de domínio via SMB, FTP e File 

Station

 Administração
•  Multi-janela, multi-tarefas com base em gestão de 

sistema
• Ícones móveis e Área de trabalho personalizada
•  Barra de ferramentas inteligente e painel para 

exibição organizada de status do sistema 
• Controle de ventilador inteligente
• SNMP (v2 & v3)
• Monitor de recurso
•  Lixeira de rede para exclusão de arquivos via SMB 

e File Station 
  - Limpeza automática 
  - Filtro de Tipo de Arquivo
• Registros abrangentes (eventos e conexões)
• Cliente Syslog
• Backup e restauração de configurações do sistema
• Restaura para padrão de fábrica
• Interface de linha de comando (CLI)

Servidor de arquivos  
• Pasta compartilhada para SMB, NFS e FTP
•  Compartilhamento de arquivo pelo Windows, Mac, 

Linux/UNIX
• Windows ACL
• Permissões de pasta avançadas para SMB, FTP

 Servidor FTP
• FTP por SSL/TLS (Explícito)
• FXP suportado
• Controle de faixa de porta FTP passiva

 File Station
•  Suporta compartilhamento de links de download e 

de upload
•  Suporta o compartilhamento para outros usuários 

do NAS
• Arraste e solte os arquivos via Chrome e Firefox
• Compressão de Arquivos (ZIP ou 7z)
•  Criação e envio de links de download para 

compartilhar arquivos públicos com data de 
expiração e proteção por senha

Backup Station
• Servidor de replicação remota por Rsync
• Servidor de replicação remota por Snapsync
• Backup agendado
• Suporte de instantâneo para Rsync
•  Compressão, desduplicação e limitação de taxa de 

transferência por SnapSync
•  Backup de desktop com o QNAP NetBak Replicator 

para Windows
•  Suporte de software de backup de terceiro: 

Veeam Backup & Replication, Acronis True Image, 
ARCserve Backup, EMC Retrospect, Symantec 
Backup Exec, etc.

 Virtualização 
• Virtualização de servidores e clusters
• VMWare vSphere (ESXi 5.5, 6.0)
• Bloco VMWare VAAI
 -  Provisionamento dinâmico com recuperação de 

espaço
 - Bloqueio assistido por HW
 - Cópia integral
 - Bloco Zero
• VMWare NAS VAAI 
 - Reserva de espaço
 - Instantâneo nativo para clones ligados
 - Clonagem de arquivos
 - Estatísticas estendidas
• Plugin VMWare vSphere Client
• Plugin VMWare vSphere Web Client
• Citrix XenServer (6,2)
• Windows Server 2012 R2 Hyper-V
• Suporta Microsoft ODX
• QNAP SMI-S provider para Microsoft SCVMM
• Provedor de Hardware QNAP VSS
• QNAP Snapshot Agent para VMWare
• QNAP Snapshot Agent para Windows

 Nuvem
• OpenStack Cinder driver

 iSCSI (IP SAN)
•  Alvo iSCSI com vários LUNs por alvo  

(Até 255 alvos/LUNs combinados)
• Suporta mapeamento LUN 
• Suporta acesso a host ACL 
• Expansão da capacidade LUN on-line
• Suporta reserva persistente SPC-3
• Suporta ALUA
• Suporta MPIO & MC/S
• Replicação e instantâneo iSCSI LUN

O design e as especificações são sujeitas a 
modificação sem aviso.



O Snapshot Agent informará o sistema para processar as preparações de 
instantâneos e, portanto, pode fornecer serviços contínuos e ininterruptos 
com instantâneos de consistência de aplicações.

Atendendo a demanda da empresa de operação 

ininterrupta e alta disponibilidade

Series ES1640dc v2

EJ1600 v2

ES1640dc v2

O SnapSync faz o backup das pastas locais compartilhadas e dos 
instantâneos iSCSI LUN em um destino especi�cado através de IP e 
faz backup apenas dos blocos que foram alterados.

Controladores ativos duplos que podem suportar um ponto único de falha, 
arquitetura JBOD de loop duplo que também suporta mecanismo de 
recuperação para erros de dados estáticos para fornecer alta 
con�abilidade de nível empresarial.

A Platform9 é uma plataforma de gerenciamento de arquitetura na nuvem 
OpenStack que funciona junto com QES para proporcionar uma solução de 
armazenamento fácil de implantar e de usar para suportar sua plataforma 
de nuvem híbrida OpenStack.
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