
هفتمین دورهمی ادمین های شبکه

بررسی راهکارهای ذخیره سازی و استوریج

97مرداد 



ضرورت استفاده از راهکار ذخیره سازی

آنها هم ذخیره مناسب فایل ها به صورتی که ارتقاپذیر و امن باشند و مدیریت
.آسان باشد، از ضروریات هر فضای کاری است



تکنولوژی ها ذخیره سازی

• File Level Storage

• Block Level Storage



File Level Storage

NASیاسیستم همناسب•

می شوداستفادهکاربرانبینفایل هااشتراک گذاریبهبرایاغلب•

است(HA)باالپذیریدسترسباومتمرکز،سادگیبرعالوه•

زیادیسازیذخیرهفضایکردنفراهم•

Blockبهنسبتکم ترنگهداریوخریدهزینه• Level Storage

AccessوهاPermission)استوریجخودتوسطفولدرهاوفایل هاکنترل• Control)

VmwareولینوکسدرNFSوویندوزدرSMB/CIFS:لِوِلفایلرایجپروتکل هایازاستفاده•

https://goo.gl/ezJiKB


File Level Storageبرخی اپلیکیشن های 

•Mass File Storage:هداشتفایل هاذخیرهبرایجاییکهاستاینشماکاربراننیازتنهاوقتی
Fileدستگاه هایباشند، Levelمناسبند.

•VMware:هاست هایVMwareازاستفادهبرعالوهBlock Level Storage،طریقازمی توانند
NFSشوندوصلاستوریجبههم.

https://goo.gl/1apG8S


Block Level Storage

SANسیستم هایمناسب•

شودایجادخامبالک هاییاVolumeباید•

می شودکنترلمستقلدرایوهاردیکهمانندبالکهر•

:استشدنفرمتقابلمناسب،فایلسیستمبامستقلطوربهبالکهر•
–NTFS/NFS/SMBوویندوزدرVMFSدرVMware

می کنندکنترلسروریسیستم عامل هایرابالک هااین•

.می کندمناسباپلیکیشنینوعهربرایراآنویژگی هااین•

Volume ایجاد، سیستم عامل سروری راه اندازی و سپس به اینVolumeایجاد شده، متصل می شویم.

یک هارد درایو در سرور است با این تفاوت که این هارد در کیس جداگانه ای نصبBlock Level Storageدر واقع 
.به آن دسترسی وجود داردiSCSIمی شود و با استفاده از فیبرنوری یا 

https://goo.gl/kB65T6


Block Level Storage

، File Storage ،Database Storage: می کنداین ویژگی ها آن را برای هر نوع اپلیکیشنی مناسب •
VMFS Volume و...

...و VMFS(VMware )، (ویندوز)NTFS: با این ویژگی ها می توانید هر فایل سیستمی را استفاده کنید•

.، کارایی و سرعت بهتری داردFile Level Storageنسبت به سیستم •

.قابل اعتمادتر و بسیار کارا هستند•

•Boot upمی شودپشتیبانیآن هابهمتصلسیستم هایخارجی.

.می کنداستفادهدادهانتقالبرایFCoEوiSCSIپروتکل هایاز•



Block Level Storageپیچیدگی مدیریتی در 

درعوضامادهستنفایل،برمبتنیسازیذخیرهدستگاه هایازپیچیده تربالک،برمبتنیسازیذخیرهدستگاه های•
.داریدهمبیشتریانعطاف پذیریشما

:دهندانجامرازیرمواردبایداستوریجبالکدستگاه هایادمین های•

.گذارنداشتراکبهسرورهابینوکردهمدیریتدقتبهرااستوریج1.

(RAIDمثال)کنندمدیریترااستوریجحفاظتیسطوح2.

.استاهمفراپلیکیشن هاوسرورنیازموردکاراییکهشودحاصلاطمینانتاسازیذخیرهدستگاه هایکاراییبررسیوپیگیری3.

(فیبرنوریوiSCSIعموما).کنندمدیریتومانیتوررااستوریجاتصاالتزیرساخت4.

https://goo.gl/5cmrWA


Blockاپلیکیشن هایبرخی Level Storage

استوریجبهشدهکالستردیتابیس هایواقعدردیتابیس ها؛کردنکالسترهنگام:دیتابیس هاودادهپایگاه های•
.دارنداحتیاجاشتراکی

•Exchange:ازواننمی تهمچنانامادادهقراراپلیکیشناینبرایرابسیاریبهبودهایوآپدیت هامایکروسافت
Blockاستوریجفقطنتیجهدرکرداستفاده(NFSیاCIFS)شبکهبرمبتنییاولِوِلفایلاستوریج های Level

.می شودپشتیبانی

•VMware:کهچندهرVMwareاستوریجازمی تواندFile LevelطریقازNFSپیاده سازیاماکنداستفاده
BlockرویبرVMFSاشتراکیهایVolumeازکهVMwareسرورهای Level Storageهممی کننداستفاده

.استرایج

•Server Boot:استوریجازکهکردپیکربندیطوریمی توانراسرورهامناسب،استوریجدستگاهوجودباBlock

Levelشوندبوت.



Block Level Storage یا File Level Storage

Fileقابلیت هایجدیدسازذخیرهدستگاه های• LevelوBlock Levelبایداگربنابرایندارندهمبارا
مناسبیراهکارشمابرایاستممکنHybrid/Convergedدستگاهکنید،انتخابفایلوبالکبین

.باشد

Fileکلیطوربه• Level Storage Volumesاشتراکیاستوریجبرای(Shared Storage)و
Block Level Storage Volumesاختصاصیاستوریجبرای(Dedicated Storage)مناسب

.است

ونیستندمتمایزیکدیگرازهمکامالآنهاداردوجودNASوSANبینکهتفاوت هاییتمامیوجودبا•
ازمهسیستم،یکدردیسک هاکردنیکپارچهوپروتکلچندینترکیببامی توانیداوقاتبرخی

BlockیاSANمزایای Level AccessمزایایازهموNASیاFile Level Accessکنیداستفاده.
.داشتخواهیدراSANوNASازاستفادهممکنحالتبهینه ترینواقعدرکاراینبا



سازیذخیره انواع راهکارهای 

DAS

NAS 

SAN 

https://goo.gl/MtDmxL


DASسازیذخیرهراهکاربررسی

•DASبهمستقیمکهاستاستوریجیStorage Controllerسخت افزاریکنترلیعنیمی شودمتصلسروریاکامپیوتر
.نیستسازیذخیرهشبکهازبخشیواستسروربااستوریجآن

.بودخواهدسرورطریقازشبکهدرموجودتجهیزاتسایرباشمااستوریجارتباط•

.می دهدانجامسرورخودرانوشتنوخواندنفرمت،•

Blockآندسترسیسطح• Levelاست.

.کرداستفادهمی توانSSDوHDDهاردهایاز•

.(سرورازخارجیاداخلدر)باشدهمبهمتصلهاردهایازگروهییاهاردیکشاملمی تواند•

آنبهجداگانه ایاتصالهاPCیاسرورهاازکدامهربایدولیکننداستفادهDASدستگاهیکازمی توانندچندگانهسیستم های•
.باشدداشته

https://goo.gl/GMmJLd


به سرورDASپروتکل های اتصال 

• SCSI

• SAS

• SATA

• ATA

• eSATA

• Fibber Channel



DASمناسب چه کسانی است؟

نداشتهانتظارخودشبکهسازذخیرهدستگاهازراکاریبیشینهصورتیکهدر1.
.بودخواهدDASموجودگزینهبهترینباشیم،

دستگاهرویکهآنچهبهنسبتبیشتریسازیذخیرهحجمبهنیازدلیلیهربهبنااگر2.
بهمکنمهزینهکمترینصرفباداریدقصدوکردیدپیدااست،شدهگرفتهنظردرشما
DASیکانتخابیابید،دستامکاناین storageبودخواهدگزینهبهترینمناسب.



نسبت به راهکارهای سنتیDASمزایای 
Affordableوهزینهکم1.

(سرورکردنخاموشبدون)Scalableوارتقاقابل2.

(SSDوSAS،SATAازترکیبی)Flexibleوپذیرانعطاف3.

بی دردسروساده4.

سادهنگهداری5.

Lockable)ناخواستهجابه جاییودزدیازحفاظت6. Bezel)

.7All Purposeبودن

سرورهادیگرباشیرقابلغیرواکسترنالیاواینترنال8.

(فایلیابالک)اطالعاتبهدسترسیشیوه9.

End-to-Endتکنولوژی10. 12Gb SAS

HPEداشتن11. Smart DrivesوHPE Smart Array

https://goo.gl/XmdgAk


DASمعایب 

•DAS Storageهزینهافزایشباعثمی توانداستوریجپراکندگیامااستهزینهکموارزانآنکهبا
.شود

•Availabilityاصلهفمحدودیتنیزومی شودوصلشبکهبهکابلوسیلهبهزیرااستمحدودآن
.دارد

.می شودShareشبکهدراطالعاتنهایتدرزیراداردشبکهترافیکبهبستگیآنکارایی•

انجاملقابفیزیکیسرورهایبرایتنهاآن هاازاستفادهمی آید،برهااستوریجایننامازکههمانطور•
.نیستپیاده سازیواستفادهقابلابریسیستم هایبرایمثالطوربهواست

.هستندمحدودتربسیاراستوریج هاسایربهنسبتاماظرفیتتوسعهامکانوجودبا•

رویموجوداطالعاتبهدسترسیامکانمادر،دستگاهشدنDownصورتدرموارداکثردر•
.داردوجودنیزاستثنائاتیالبتهرودمیبینازهمDASدستگاه

https://goo.gl/3oJCA9


DASزمینهدرپیاچمحصوالت Storage

1. HPE D2000 Enclosure

– HPE D2600 Enclosure

– HPE D2700 Enclosure

2. HPE D3000 Enclosure

– HPE D3600 Enclosure

– HPE D3610 Enclosure

– HPE D3700 Enclosure

– HPE D3710 Enclosure

3. HPE D6000 Enclosure

4. HPE D6020 Enclosure

https://goo.gl/42yGWX


HPE D2000 Enclosureبررسی
اچ پی9پرولیانت سرورهای نسل سازگار با •

6Gb SASپشتیبانی از •

دو یونیته•

در دو مدل•

سایز و تعداد هاردها: تفاوت–

:ترکیب چند انکلوژر•

D2600LFF12896عدد 8اتصال آبشاری –

D2700SFF258200عدد 8اتصال آبشاری –

(SATAو SASامکان ترکیب )درایوD2700148عدد4و D2600عدد4اتصال –

:D2700ویژگی •
HPE P2000و HPE MSA 2040به پشتیبانی اتصال –

SAS MLCو SAS SLCهای SSDپشتیبانی از –

https://goo.gl/g8B76Z


HPE D2000 Enclosureحداکثر ظرفیت 

HPEانکلوژرهردراستوریجظرفیتحداکثر• D2700

ترابایت240بهارتقاقابلوترابایتی1.2هایSASوجودبا:ترابایت30–

SASوجودبا:ترابایت25– MDLیاترابایتی1هایSATA MDLترابایت200بهارتقاقابلوترابایتی1های

HPEانکلوژرهردراستوریجظرفیتحداکثر• D2600

ترابایت57.6بهارتقاقابلوگیگابایتی600هایSASوجودبا:ترابایت7.2–

SASوجودبا:ترابایت72– MDLیاترابایتی4هایSATA MDLترابایت576بهارتقاقابلوترابایتی4های



HPE D3000 Enclosureبررسی
بلید سیستم هاو اچ پی 10نسل و9سازگار با پرولیانت سرورهای نسل •

دو یونیته•

مدل4در •
هاردها و سرورهای قابل پشتیبانیسایز و تعداد : تفاوت–

:ترکیب چند انکلوژر•

D3600LFF12896عدد 8اتصال آبشاری –

D3700SFF258200عدد 8اتصال آبشاری –

:IOمناسب حجم های کاری با حداقل •
بکاپ دیسک به دیسک–

آرشیو–

–Reference Data

https://goo.gl/zCAXqN
https://goo.gl/NS3te8


HPE D3000 Enclosureحداکثر ظرفیت 

HPEانکلوژرهردراستوریجظرفیتحداکثر• D3700/3710

ترابایت360بهارتقاقابلوترابایتی2.4هایSASوجودبا:ترابایت60–

SASوجودبا:ترابایت50– MDLیاترابایتی2هایSATA MDLترابایت400بهارتقاقابلوترابایتی2های

HPEانکلوژرهردراستوریجظرفیتحداکثر• D3600/3610

ترابایت57.6بهارتقاقابلوگیگابایتی600هایSASوجودبا:ترابایت7.2–

SASوجودبا:ترابایت120– MDLیاترابایتی10هایSATA MDLترابایت960بهارتقاقابلوترابایتی10های



12Gbازپشتیبانی SAS

سرورعملیاتیتوانافزایش1.

دادهانتقالنرخشدنبرابردو2.

باندپهنایافزایش3.

IOدرکم ترگلوگاه4.

Criticalوحیاتیداده هایبهسریع تردسترسی5.



D3000با مجازی سازیامکان پیاده سازی 

HPE StoreOnceبا افزودن  VSA

https://goo.gl/nLm5N3


HPE D3000 Enclosureتکنولوژی های مبتنی بر کنترلر در 

• HPE Secure Encryption

• HPE Smart Cache

• HPE SSD Smart Path

https://goo.gl/WDHM8U


HPEدرتکمیلینکات D3000 Enclosure

H241وH222هایHBAازD3700وD3600پشتیبانی•

H241ازاستفادهصورتدر،9نسلسرورهایدر• HBAوP741m HBA(مودوحالتدرHBA)،

MicrosoftمانندSDSهمانیانرم افزارمحوراستوریجپیاده سازیامکان Storage Spacesفراهم

.می شود

SATAوSASهایSSDازها،D3000همهپشتیبانی•

SSDعدد25حداکثرازکنترلرهرپشتیبانی•

https://goo.gl/CitJma


HPE D6000 Enclosureبررسی

پی و بلید سیستم هااچ 9سازگار با پرولیانت سرورهای نسل •

پنج یونیته•

درایو70یعنی در مجموع ( SAS MDLیا  SAS)دارد  LFFدرایوهارد 35هر کشوی آن •

BladeSystemانکلوژر روی یک تک ظرفیت، بر ترابایت 1260از حداکثر پشتیبانی •

End-to-end 6 Gb/s SASاتصالپشتیبانی از •



HPE D6020 Enclosureبررسی

اچ پی و بلید سیستم ها10و 9سازگار با پرولیانت سرورهای نسل •

پنج یونیته•

یعنی در مجموع ( های دو پورتیSSDو SAS MDLیا  SAS)دارد  LFFدرایوهارد 35هر کشوی آن •
درایو70

(  Daisy-Chained)صورت خطی به عدد انکلوژر درایو با تجمیع سه 210پشتیبانی از حداکثر •

BladeSystemانکلوژر روی یک تک عدد انکلوژر، بر 6پشتیبانی از حداکثر •

End-to-end 12 Gb/s SASاتصالپشتیبانی از •

•HPE Apollo A4520 عدد انکلوژر 6ازD6020 به ازای هرA4520(3 تا به ازای هر
Node )پشتیبانی می کند.



NASسازیذخیرهراهکاربررسی

NASآنبهکهداردقرارسروریکرویهادهار• Storageمی شودگفته

می گذاریماشتراکبهدیگردستگاه هایبرایشبکهدرراهاردهااین•

هستندDASصورتبهسرورهااینداخلدرهاردها•

می گیریمسرویسآنازومی شویممتصلاستوریجبهTCP/IPپروتکلطریقازواقعدر•

رهایفولدوفایل هاسازیذخیرهبرایرادسترسدربسیارومحلیمرکزی،فضاییسادگی،بهاستوریج هااین•
.می کنندفراهممناسبقیمتیباراسازمانیهربرایحیاتی



NASمزایای 

رویفرضپیشصورتبهمعموالًدستگاه هااینمتعلقاتمابقیوGUIعامل،سیستمدرایورها،کهاینبهتوجهبا1.
.استسادهبسیارآنکنترلروشوکردنکاردارد،وجودآن ها

رادستگاهاینمی توانتقریباًدارد،راشبکهروینصبامکانسروریکمثلکهNASماهیتبهتوجهبا2.
Downبدون Timeاستدستگاهنوعاینبرایبزرگمزیتیکخوداینکهگرفتنظردر.

عنییدارندمجموعهدرسروریکازبیشوداشتهشبکهتحترافایلگذاریاشتراکقصدکههاییسازمانبرای3.
.استمناسبیکامالًگزینهNASباشد،داشتههمراهبهنیزرازیادیکانکشن هایتعداداستممکن

.استقبولقابلآنهزینه4.

.می شودانجاممتمرکزصورتبهذخیره سازییفضاهامدیریت5.

سنتیرسروفایلبهنسبتسیستمسرعتکهاستکاربرچندبینفایل هااشتراک گذاریبهسادگی،DASبهنسبتNASمزیت6.
Multipleویژگیدارایواقعدراستبیشتر Accessبگیرندسرویسآنازمی توانندنفرچندهمزمانواست.



NASمعایب

.تندهس(فایلاشتراکوسرویسفایل)فایل هامیزبانیمخصوصفقطوبودهمحدودکاراییلحاظازNASدستگاه های1.

.باشدمحدوداستممکنپذیریدسترس2.

.استشدهبهینه تراماداردوجودBottleneckروشایندر3.

Fileویژگی4. level Accessشبکهترافیکنتیجهدروشودخواندهپایینیسرعتبااطالعاتمی شودباعثLANرا
.می گیردراباندپهناییعنیمی دهدافزایش

Fileدسترسیروشایندر5. level،در.راهاردازبالکینهمی خوانندرافایلدیگرانومی شودانجاماشتراک گذاری
.استکمتر،DASبامقایسهدردسترسی،سرعتنتیجه

گیردمیقرارآنرویبرکهشبکه ایمحدودیت هایوسرعتبهمستقیمارتباطیNASدستگاه هایکاراییمیزان6.
(LAN)،راهکارانتخابدرمی بایستباشد،داشتهباندپهنایمحدودیتمادرشبکهاگرمثالطوربهوداردNAS

.کردعملمحتاط تر

.استمتر100معموالکهداردLANشبکهبهبستگیهمبازکهداردوجودنیزفاصلهدرمحدودیت7.



NASزمینهدرپیاچمحصوالت Storage

مزایایازمی توانند،(توسعه-رشد-شروع)باشدخودرشدمراحلازفازیهردرشماکسب وکار•
HPEاستوریج های StoreEasyستندهباالپذیریدسترسباوبهینهکارا،امن،بسیارکهکننداستفاده.

•NASمحصوالتنسخهجدیدترینو5نسلکهپیاچاستوریج هایNAS،ویژگی هایهستند
:دارندفوق العاده ای

بیشترظرفیتدرصد1211.

(GB/$)کم ترهزینهدرصد221.

بیشترکاربرانازپشتیبانیدرصد361.

بیشتردادهانتقالسرعتبرابردو4.

RAIDبرابر525. Rebuildسریع تر

https://goo.gl/bDmKx2


HPEمحصوالت StoreEasy

.SANمحیط هایبامثالشوندیکپارچهموجودیاوجدیدمحیط هایباآسانیبهمی تواننداستوریج هااین•

.می کندفراهمراخوبیمدیریتیتجربه•

.می شودانجامخوبیبهشماداده هایازحفاظتشده،تعبیهامنیتیویژگی هایداشتنبا•

.داردوجوداطالعاتوداده هابهدسترسیامکان،مکانهرازوزمانهردر•

فاظتیحافزارهاینرمبهاحتیاجینتیجهدرداردسیستمرویبررابدافزارحفاظتیافزارهاینرماجرایونصبامکان•
.نیستاکسترنالصورتبهبدافزار

سترسیدداده هابهنیاز،محضبهکهمی شودفراهمزیرویژگی هایوجودباباالبسیارپذیریدسترسباراهکارهایی•
:دارید

1. near-continuous health monitoring

2. mirrored OS solid state drives (SSDs)

3. advanced memory protection

4. reliable software support



سه سری ارایه می شونددر HPE StoreEasyمحصوالت 
HPE StoreEasy 1000 Storage:

.گروپورکمحیط هایشعبات،متوسط،وکوچککسب وکارهایمخصوص–
.شودمتصلD6000یاوD3000بهخارجیپورت هایباکنترلریافزودنبادمی توان–

HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage

HPE StoreEasy 3000 Gateway Blade:
.دارندSANمحیطکهشعباتیوبزرگومتوسطکسب وکارهایمناسب–
کاربر30000همزماناتصال–
Homeسرور،فایلعنوانبهمناسب– FolderوRoaming Profileمتوسطوکوچکشرکت هایدر

HPE StoreEasy 5000 Storage:
یونیتسه–
StoreEasyمدلشش– می شودارایه5530
SFFدرایو36یاوLFFدرایو16–

Virtualو3PARدراستفادهقابل– Storage

https://goo.gl/87d8Wv
https://goo.gl/X5gMuK
https://goo.gl/emxfFx
https://goo.gl/AsW5bq


StoreEasy و مدل سرورهای آن1000







SANسازیذخیرهراهکاربررسی

استوریج هاازشبکه ای•

سروررویازسازیذخیرهفضایکردنجداباسروریپردازنده هایبهترکارایی•

شبکهدرمجزاطوربهنقشایفایوسرورهابهاستوریج هاوابستگیحذف•

SANباالیکارایینتیجهدرواستوریجبهشبکه،درسروررویبرنرم افزارهردسترسی•

•All Purposed:file storage،،دیتابیسVMF،Application Server،،وکالسترینگ...

VmwareدرVMFSوویندوزدرNTFS:سیستمفایلنوعهرازاستفاده•

.نمی شونددرگیرسروریپردازنده های،DRوگیریبکاپدر•

پایینROIاماباالتامینهزینه•

https://goo.gl/Ri6UDY
https://goo.gl/o8tURs


SANمزایای 

سریع ترکردنRestoreوگیریبکاپ•

کسب وکارپیوستگی•

باالپذیریدسترس•

استوریجوسروریکپارچگی•

هزینهدرجوییصرفه•

متمرکزمدیریت•

امنیت•

ReplicationوDeduplicationازپشتیبانی•

(نداردخاموشیبهنیازارتقابرای)Uptimeتضمیندرصدصدومحدودیتبدونمقیاس پذیر•

https://goo.gl/iFttMt


SANمعایب 

(یگابایتگهر بابت استوریج ها هزینه بیشتری که در مقایسه با سایر )کارایی بیشتر، هزینه بیشتر •

.امکان دسترسی مستقیم به صورت فایل به فایل و یا دایرکتوری وجود ندارد•

واحددستگاهیکرویسازیذخیرهحالدراطالعاتهموارهSANسازیذخیرهدراینکهبهتوجهبا•
تهدیدراشماشبکههموارهبزرگخطر2نکنید،استفادهشبکهایندردستگاه هاخوشه بندیازاگراست،

:کردخواهد

(متصل اندSANشبکهبهکهدستگاه هایییاوسرور)هاستچندینزمانیکهاطالعات،دریافتدرنقصبروزامکان1.
.کنندپیدادسترسیاطالعاتازبلوکیکبههمزمان

درگردیسرورکهاطالعاتیخواندنامکانکنند،استفادهمشترکطوربهرااطالعاتازخاصبلوکیکسرورچنداگر2.
.داشتنخواهدرااستبلوکآنرویبرنوشتنحال



NASو SANتفاوت اصلی 

Blockساختارازاستفادهباکهدستگاه هایی LevelبهSANوفایل هاخودشانمی کنندپیدادسترسی

File Systemدردسترسیکنترل هایوفایل هامدیریت.می کنندمدیریتراخودشانهایNASعهدهبر

.استNASدستگاهخودعاملسیستم

اساسبرونیستندفایلاساسبردسترسیپروتکل های،SANسازذخیرهدستگاه هایدرNASخالفبر

Blockیااطالعاتیبلوک های Level Accessدرکهدسترسیپروتکل هایاینازنمونه ایمی شوند،ایجاد

SANمی شودستفادهاiSCSIوFiber Channelقالبدرشبکهدراطالعاتبهدسترسیکهاست

Block Levelمی کنندفراهمرا.



SANو DAS ،NASمقایسه 



SAN Storageاچ پی در زمینه برخی از محصوالت 

• HPE MSA 1040

• HPE MSA 2040

• HPE MSA 2042

• HPE MSA 1050

• HPE MSA 2050

• HPE MSA 2052

https://goo.gl/pjgYif
https://goo.gl/oqgZjG
https://goo.gl/mmEzTK
https://goo.gl/d9xxap

