Backup z Qnap do Exea S3 - Hybrid Backup Sync
Instrukcja przedstawia podstawow konfiguracj kopii zapasowej w
programie Hybrid Backup Sync do S3 Exea.

Spis Treci
Spis Treci
Instrukcja opisowa
Zrzuty ekranowe

Instrukcja opisowa
Instalacja

w AppCenter dostpna jest aplikacja
Hybrid Backup Sync. Po zainstalowaniu
niezbdna jest konfiguracja przestrzeni
dyskowej S3 (definicja) w celu wybrania
jej w definicji kopi zapasowej.

Tworzenie zadania

Przechodzimy do zakadki "Wszystkie
zadania".
Nastpnie wybieramy niebieski przycisk
"Tworzenie Zadania".
Z menu kontekstowego wybieramy
"Tworzenie zadania tworzenia kopii
zapasowej".

Wybieramy "Kopia zapasowa w
chmurze."

Klikamy w menu kontekstowe "Wybierz
pami masow w chmurze".

Zrzuty ekranowe

Wybieramy <Dodaj pami masow w
chmurze>.

Wybieramy Amazon S3

Wybieramy Ustawienia

Uzupeniamy:
Wywietlana nazwa - nazwa
dla naszego backupu np.
Exea S3
Usugodawca - Kompatybilny
z S3
Adres serwera - s3.exea.pl
Klucz dostpu - uzupeniamy
danymi z konta E365
Sekretny klucz - uzupeniamy
danymi z konta E365
Klikamy OK

Uzupeniamy:
Nazwa pamici - dowolna np.
backup_na_exea_s3
Konto - wybieramy z menu
kontekstowego poprzednio
skonfigurowane Exea S3
Nazwa busket - dowolna np.
exea-backup

Musimy uwaa na znaki
specjalne i wielko liter które
moe przyj system, jeli po
wpisaniu nazwy pole dalej
jest czerwone sprawdmy czy
nie uylimy gdzie
niedozwolonych znaków lub
duych liter.
Klikamy Zastosuj.

Uzupeniamy:
Wybieramy miejsce docelowe
kopii zapasowej backup_na_exea_s3
(skonfigurowane w poprzednik
kroku)
Wpisujemy nazw folderu dowolna np. backup_folder_1
Wpisujemy nazw zadania dowolna np. Backup do Exea
Wybieramy tak zwanym
"ptaszkiem" z których folderów
chcemy wykona kopi zapasow
(na screenie wybrany folder
homes).

Wybieramy Ustawienia zaawansowane

Przechodzimy do zakadki Plan
Wybieramy interesujcy nas plan kopii
np. w celu wykonywania kopii od
Poniedziaku do Pitku o godzinie 15:30
wybieramy:
Okresowo - Tygodniowo
Dodaj - dodajemy dodatkowe
dni
Wybieramy interesujce nas dni
oraz godzin w danym dniu o
której ma wykonywa si kopia.
Jeli nasz plan wyglda tak jak na
zaczonym screenie wszystko zostao
skonfigurowane poprawnie.

Przechodzimy do zakadki Polityka

Twórz kopie zapasowe tylko plików
zaktualizowanych - oznacza to, e po
wykonaniu pierwszego penego
backupu, nastpne bd dotyczyy tylko
plików które ulegy zmianie na naszym
urzdzeniu NAS. Pozwala to znaczco
zmniejszy ilo kolejnych transferów
danych, opcje t odznaczamy tylko i
wycznie w uzasadnionych przypadkach.
Wyczy usunite dane w chmurze - jeli
usunlimy pliki z naszego serwera NAS,
zostan one take usunite przy nastpnym
backupie równie z chmury Exea S3.
Dobrym zwyczajem jest zaznaczenie
take opcji "Liczba dni przechowywania
usunitych plików" i ustawienie wartoci
np. na warto 60 dni co oznacza, e dane
w chmurze przechowywane bd
minimum 60dni od dnia ich usunicia na
serwerze lokalnym.
Zalecamy stosowanie tej opcji w celu
kontrolowania objtoci danych w
chmurze.
Zachowaj ACL oraz rozszerzone
atrybuty - jeli w ustawieniach naszego
serwera NAS w Opcjach Folderów
Wspódzielonych zaznaczona jest opcja
Wcz obsug Windows ACL wato jest
zaznaczy t opcj przy backupie jeli zaley
nam na zachowaniu tych dodatkowych
atrybutów naszych plików.
Szyfrowanie po stronie klienta - Jeli
chcemy aby nasz backup by
zaszyfrowany.
Kompresja pliku - jeli chcemy
zmniejszy rozmiar naszych plików
przechowywanych w chmurze.
Opcje Wykrywanie pustych plików
oraz Usu ródo po pomylnej
transmisji zostawmy wyczone.

Zakadki Filtr oraz Opcje zostawiamy
bez zmian.
Wybieramy Wstecz.
Dotarlimy do koca tworzenia nowego
zadania kopii zapasowej, jeli wszystkie
opcja skonfigurowalimy poprawnie
wybieramy Zastosuj.

Jeli nie chcemy czeka z wykonaniem
kopii do najbliszego wykonania
planowe, moemy klikn Utwórz kopi
zapasow teraz.

W przypadku szyfrowania naley zachowa haso w bezpiecznym miejscu w celu póniejszego
odszyfrowania danych.

Prosz zwróci szczególn uwag podczas wczania opcji usuwania danych w chmurze po czasie
lub róda podczas kopiowania gdy wie si to z utrata danych.

