
Synology NAS integrálása iNELS IMM szerverhez 

 

Mi is az a NAS? 

A NAS betűszó a Network Attached Storage, azaz a hálózatra csatolt tároló rövidítése. 

Magyarul Hálózati adattárolóként is ismerjük. A NAS egy fájl szintű adattároló eszköz, 

amely a számítógépes hálózathoz csatlakoztatva biztosítja az adatok megfelelő menedzselését 

a felhasználók között legyenek azok akár egy másik földrészen is. Internetkapcsolat 

segítségével bárhonnan elérhető, a tárolt adatok megoszthatóak, védhetőek a felhasználói 

engedélyek megfelelő bealításával. 

Jellemzőjük a maximális tárolókapacitás, illetve a többplatformos hozzáférés (OSX, LINUX, 

Windows). A NAS egységekkel jelentős költségcsökkenés érhető el. 

A NAS-ban egy speciálisan elkészített szoftvert és hardvereszközt gyúrtak egybe. Nem egy 

általános célra összeállított számítógép, amely alkalmas fájl-szerverként is üzemelni. A NAS 

a legoptimálisabb eszköz, amivel fájlokat (adat és multimédia egyaránt) oszthatunk meg, vagy 

érhetünk el nemcsak számítógéppel, de akár mobiltelfonnal is. 

 

A leírtak a Synology DS216SE NAS beállításáról adnak útmutatást. Általánosságban 

alkalmazható az összes Synology NAS eszközre. 

 

NAS beállítások: 

 
1. Keressük meg a hálózaton a NAS eszközt. 

 

2. Lépjünk be és állítsunk be fix IP címet, amelyen később elérjük. 
 

 
 
 



3. Engedélyezzük az NFS szolgáltatást. 
 

 
 

 

4. Engedélyezzük az SSH szolgáltatást. 
 

 
 



 
 

 

5. Ezután nyissuk meg a PUTTY nevű alkalmazást, jelentkezzünk be ezen keresztül a 

NAS szerverhez 
 

 



login as: admin 

admin@192.168.1.108's password: ******* 
 

6. Készítsük el ezeket az almappákat, előtte nézzük meg milyen a fájlstruktúra: 

admin@NAS:/$ cd volume1/ 

admin@NAS:/volume1$ ls 

 

itt kilistázta a tartalmát, hozzuk létre az iMM megosztott mappákat: 

admin@NAS:/volume1/ mkdir iMM 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Music 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Television 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Pictures 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Music 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Television 

admin@NAS:/volume1/iMM$ mkdir Pictures 
 

7. Ellenőrizzük le a mappákat: 
 

 
 
 

8. Másoljunk fájlokat a mappákba, amelyeket el szeretnénk érni iMM-ről. 
 

 



9. Engedélyezzük a hozzáférést a fájlokhoz a NAS szerveren: 
 

 
  



iMM beállítása: 
 

10. Állítsuk be a média szerverek címeinek magát az IMM IP címét, hiszen erről történik 

a kiszolgálás  

 

 
  



11. Nyissuk meg a PUTTY nevű alkalmazást ismét és most lépjünk be az IMM szerverhez 
 

 
login as: imm 

imm@192.168.1.24's password:****** 

 

12. Most hozzunk létre egy mappát, amely egyfajta szimbolikus link az iMM és a NAS 

között 

imm@iMM-V4:~$ sudo mkdir /mnt/nfs 

imm@iMM-V4:~$ ls 

a kilistázott mappák közt lesz egy nfs nevű 

 

13. Ezután állítsuk be a hozzáférést: 

imm@iMM-V4:~$ sudo nano /etc/fstab 

 

 



A végére írjuk: 

 

#192.168.1.108:/volume1/iMM /mnt/nfs nfsver=3,bg, _netdev, nolock, hard, rw, user 

0 

192.168.1.108:/volume1/iMM/ /mnt/nfs nfs 

nfsvers=3,bg,_netdev,nolock,hard,rw,nofail 0 0 

 

Ezután CTRL+X billentyűkkel kilépünk, előtte  megkérdezi a módosítás mentését, 

válaszoljunk yes-el. 

 

14. Most indítsuk újra az iMM servert: 

imm@iMM-V4:~$ sudo reboot 

15. Ezután ismét lépjünk be az iMM-hez putty alkalmazáson keresztül, majd ellenőrizzük 

le az NFS szervizt: 

imm@iMM-V4:~$ cd /mnt/nfs 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo apt install nfs-common 

Ez a parancs automatikusan frissíti, ha szükséges. 

16. Most linkeljük össze a NAS-t és az iMM-et 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo mount 192.168.1.108:/volume1/iMM /mnt/nfs/ 

17. Ezután írjuk be az alábbi parancsokat az alábbi sorrendben: 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ cd /home/imm 

imm@iMM-V4:~$ sudo rm  -r Pictures 

imm@iMM-V4:~$ sudo rm  -r Video 

imm@iMM-V4:~$ sudo rm  -r Music 

imm@iMM-V4:~$ sudo rm  -r Cameras 

imm@iMM-V4:~$ sudo rm  -r Television 

18. Indítsuk újra az iMM-et ismét: 

imm@iMM-V4:~/nfs$ sudo reboot 

19. Fájlrendszeri jogosultságok beállítása: 

imm@iMM-V4:~$ sudo chmod a+x nfs 

Le kell ellenőriznünk az nfs kernel szervert: 

imm@iMM-V4:~$ sudo apt install nfs-kernel-server 

Ez a parancs automatikusan frissíti, ha szükséges. 

20. Elérés engedélyezés: 

imm@iMM-V4:~$ sudo chown imm:imm /mnt/nfs 

imm@iMM-V4:~$ sudo chmod 777 /mnt/nfs 

 

21. Most beállítjuk a szimbolikus hozzáférést a NAS szerver megosztott mappáihoz: 

imm@iMM-V4:~$ cd /mnt/nfs 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ ls 

illetve az almappákat: 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo ln -s /mnt/nfs/Video /home/imm/Video 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo ln -s /mnt/nfs/Pictures /home/imm/Pictures 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo ln -s /mnt/nfs/Television /home/imm/Television 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo ln -s /mnt/nfs/Music  /home/imm/Music 

imm@iMM-V4:/mnt/nfs$ sudo ln -s /mnt/nfs/Music  /home/imm/ 

 
  



Ellenőrizzük le a hozzáférést: 
 

Ehhez indítsuk el a winSCP alkalmazást, lépjünk be az IMM-hez. 

 

 
A parancsikonok meglétét kell leellenőrizni. 

Amennyiben megnyitjuk a parancsikonok egyikét, akkor látnunk kell a NAS szerver- beli 

fájlt. 

Amennyiben az iMM applikációját nyitjuk meg, látni fogjuk a videókat a lejátszóban: 
 

 


