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 ایذخیره ساز کیونپ، ابزاری مهم و حیاتی برای عکاسان حرفه

در دنیای کنونی، حفظ و نگهداری اطالعات بسیار پراهمیت است. این قضیه خودش را هنگامی بیشتر نشان 

دهد که اطالعات خود را از دست بدهید. جدای از اهمیت حفظ اطالعات برای اکثر افراد، این مسئله برای می

ت موجود، دچار زیان و ضرر برخی اصناف و مشاغل بسیار حیاتی است، زیرا در صورت از بین رفتن اطالعا

 بسیاری خواهند شد. 

هایشان را بسیار دوست دارند، مخصوصا اینکه این فیلم و عکس متعلق به ها و فیلماکثریت مردم عکس

ها باشد. این قضیه برای عکاسان و فیلمبرداران صدچندان اهمیت های مهمی همچون عروسی و جشنمراسم

های عکاسان و فیلمبرداران، باید از روشی مطمئن ها و فیلمری و ذخیره عکسدارد. بنابراین برای حفظ، نگهدا

های مختلفی مانند فضای ابری، هاردهای اکسترنال و کپی اطالعات بر و کارامد استفاده کرد. استفاده از روش

شود. اما ما گیری اطالعات استفاده میروی هارد دو سیستم، از جمله مواردی است که امروزه از آن برای بکاپ

کنیم که از همه موارد فوق بهتر بوده و به عنوان بهترین روش برای ذخیره در اینجا سیستمی را پیشنهاد می

 سازی امن و مطمئن، قابل استفاده است.

 
 QNAP کیونپ

  NAS (Network Attached Storage)کیونپ یک ذخیره ساز تحت شبکه است که به آن در زبان انگلیسی 

توان شود. این سیستم از چند هارد تشکیل شده است و به طور دایم به شبکه اینترنت متصل است. میگفته می

گفت نوع عملکرد این دستگاه همانند سرویس ابری گوگل است، که البته کامال خصوصی و در اختیار خودتان 

باشد رای ذخیره سازی میگیرد. سرویس ابری گوگل مزایای بسیاری دارد، ولی دارای حجم محدودی بقرار می

ای برای شارژ و استفاده از آن پرداخت کنید. کیونپ در حقیقت بایست هزینه ماهانه یا ساالنهو اینکه می
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توانید این های مهم. شما میصندوق مطمئن و کارامدی است برای ذخیره سازی عکس، فیلم، اسناد و فایل

نترنت و برق شهری را داشته باشد، قرار داده و سپس از طریق دستگاه را در هر کجایی که قابلیت اتصال به ای

اینترنت از هر نقطه جهان به آن متصل شوید و از اطالعات موجود در آن بهره گرفته یا اطالعات خود را به آن 

 منتقل کنید.

 
 مزایای استفاده از کیونپ

 دهد، تشخیص داده و اطالع می این دستگاه در صورت بروز کوچکترین ایراد و مشکل به سرعت ایراد را

توانید به راحتی و در اسرع وقت هارد معیوب را از دستگاه جدا کرده و هارد نو را در نتیجه شما می

های شما وارد شود. این قابلیت ها و عکسای به فایلجایگزین آن نمایید، بدون آنکه کوچکترین لطمه

فزایش سرعت خواندن و نوشتن اطالعات نیز شود، که باعث احاصل می RAIDاز طریق پیکربندی 

 گردد. می

  معموال یک کیونپ کوچک از دو یا سه هارد تشکیل شده است که این مسئله با توجه به اهمیت

 اطالعات و حجم آنها برای شما قابل افزایش است. 

 د و از شوای در این روش، امنیت اطالعات شما تضمین میبا توجه به وجود سیستم رمزنگاری حرفه

کند. با این جلوگیری می AES 256دسترسی غیرمجاز سایر افراد به آن به وسیله رمزنگاری پیشرفته 

 های موجود در کیونپ را با سایر افراد مدنظر خود به اشتراک بگذارید. توانید فایلکار شما به راحتی می
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 که خیال شما را بابت حفظ  ای از دیگر امکانات موجود در این سیستم است،انجام پشتیبانی لحظه

 کند.اطالعات راحت می

 تر باشد. کافیست ذخیره سازی عکس، فیلم و اطالعات شما روی کیونپ، شاید از نوشیدن آب هم ساده

های مدنظر موبایل، سیستم یا هر وسیله دیگر خود را که قابلیت اتصال به اینترنت دارد، روشن و فایل

 رده یا منتقل کنید. تان کپی کرا در فضای امن شخصی

 خواهند نکته دیگری مزیت استفاده از این دستگاه استفاده از رابط تاندربولت برای کاربرانی است که می

های جدید به وسیله به وسیله کابل، اطالعات خود را به کیونپ منتقل کنند. این قابلیت در کیونپ

 پذیر شده است.امکان USBپورت 

  پتابایت در این سیستم وجود دارد.  1ترابایت یا  1024رابایت تا ت 1امکان ذخیره سازی از 

 های ویندوز، لینوکس و غیره را دارا عاملگذاری از کلیه سیستمکیونپ قابلیت اتصال و اشتراک

 باشد.می

  امکان نمایش عکس و فیلم را بر روی موبایل و تلویزیون نیز دارد. قابلیت این سیستم به شکلی است

 توان به طور همزمان بر روی صد وسیله دیگر عکس و فیلم مدنظر را پخش کرد. دستگاه می که از این

 ها را بر روی آن های مداربسته را به آن متصل کرده و کلیه فیلماین قابلیت نیز وجود دارد که دوربین

 توان استفاده نمود.  نیز می NVRذخیره کنید. در حقیقت از این دستگاه به عنوان یک 

 
 

 RAIDپیکربندی 

های ذخیره ساز از این توان گفت که تمامی دستگاههای مستقل است. میرید به معنی آرایه چندگانه دیسک

های مختلفی دارد که به کنند. رید حالتنوع پیکربندی هارد، برای ذخیره مطمئن اطالعات خود استفاده می

نگام انتخاب یک کیونپ، نوع پیکربندی خود را نیز با دهیم تا بتوانید در هاختصار در مورد آنها توضیح می

توانید قید استفاده از رید را زده و به صورت ساده توجه به تعداد هارد مدنظرتان، انتخاب کنید. البته شما می
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 شود.اطالعات خود را ذخیره نمایید، ولی این کار زیاد توصیه نمی

RAID0رود. در این حالت کیونپ نیاز به دو هارد دارد و ذخیره مار میترین سطح رید به ش: این نوع رید، پایین

 گیرند.اطالعات روی آنها تقسیم شده و هر کدام ذخیره نیمی از آنها را برعهده می

RAID1شود.: به وسیله دو عدد هارد همه اطالعات به صورت مشابه بر روی هر دو دیسک ذخیره می 

RIAD5اقل به سه هارد نیاز است. سومین هارد برای اضافه کردن امکان : در این روش برای پیکربندی، حد

شود، که در صورت از بین رفتن هر یک از هاردها، کل ثبت بیت توازن است. در این روش طوری عمل می

 ماند. اطالعات کامال محفوظ باقی می

RIAD6 این روش دقیقا مانند روش قبلی است، با این تفاوت که برای پیکربندی به دو هارد برای ثبت بیت :

 توازن نیاز دارد. در این روش اگر دو هارد همزمان نیز بسوزد، باز اطالعات شما از دست نخواهد رفت. 

 
 تهیه کیونپ

ای مشاغل مختلف، مخصوصا برای همان طور که متوجه شدید، کیونپ یک سیستم بسیار مهم و حیاتی بر

های آنها را در رابطه با از ها و نگرانیتواند بسیاری از دغدغهرود، که استفاده از آن میها به شمار میعکاسی

دست دادن اطالعات، برطرف کند. امنیت باال و راحتی کار با این سیستم، خیال شما را از بابت حفظ اطالعات 

شود تا شما با فکری باز و خیالی آسوده، به هنر عکاسی نتان راحت کرده و باعث میمهم و حیاتی خود و مشتریا

 و فیلمبرداری خود بپردازید.


