
در این مقاله با . Block Level Storage و File Level Storageهای ذخیره سازی داریم: اساسا دو نوع تکنولوژی محبوب در سیستم

 کنیم.هر کدام را بررسی می مورد استفادهو  پردازیم و مزایابررسی این دو تکنولوژی می

 چیست؟ File Level Storageسیستم 

و ... است. در این ذخیره سازی، دیسک  NASهای سیستمترین سیستم ذخیره سازی در هارد درایوها، رایج File Level Storageسیستم 

در آن ذخیره شده و به ، In Bulkبه صورت ها شود و فایلو ...( پیکربندی می NFS ،SMB/CIFSهای خاصی )مانند ذخیره سازی با پروتکل

 آن دسترسی وجود دارد.

 شود.ها بین کاربران استفاده میلاغلب برای به اشتراک گذاری فای File Level Storageهای دستگاه

غیرقابل شکست  File Level Storageپذیر است اما وقتی صحبت از سادگی باشد، بسیار انعطاف Block Level Storageهر چند که 

کند که ها و فولدرها فراهم میاست که مکانی برای ذخیره فایل (HAاست. این تکنولوژی عالوه بر سادگی، متمرکز و با دسترس پذیری باال )

کنند و ( فضای ذخیره سازی زیادی را فراهم میNASهای )معموال دستگاه File Levelهای هاست. این دستگاهترین نیازهای سازمانحیاتی

 دارند. Block Level Storageتری نسبت به در عین حال هم هزینه کم

File Level Storage کند مانند های رایج فایل لِوِل استفاده میاز پروتکلSMB/CIFS  در ویندوز وNFS  در لینوکس وVMware.  در

Block Level Storage  بایدVolume اندازی شود و سپس به این عاملی راهایجاد شود، سیستمVolume  ایجاد شده متصل شد. اما

کند این بدین معناست که در بسیاری موارد، دستگاه ها و فولدرها را بر روی دستگاه کنترل می، دستگاه ذخیره ساز، فایل File Levelدر

File Level Storage  یاNAS  بایدUser Access Control  وPermissionهای ها هم با سیستمها را کنترل کند. برخی دستگاه

 شوند.امنیتی موجود، یکپارچه می

ند اعمال کنند، نیازمعامل استانداردی استفاده نمیها به دلیل این که از سیستمبحث بکاپ گیری، از آنجایی که ممکن است این دستگاهدر 

 ها را دارید، به این نکته توجه کنید.هایی باشند. پس اگر تصمیم به استفاده از این دستگاهکنترل

 Blockهای ، نسبت به دستگاهFile Levelهای بکاپ دارید، انجام تنظیمات در دستگاهو  Authentication ،Permissionاگر نیاز به 

Levelتر است. در بسیاری موارد، این رویه، به سادگیِ استفاده از یک ابزار پیکربندی ساده است.، آسان 

های دستگاه انتخاب بهتری است. Block Levelو  برای شما مناسب نیست File Levelاما اگر به سطوح باالیی از کارایی استوریج نیاز دارید، 

Block Level .های هر چند که دستگاه عموما در زمینه ظرفیت و کارایی قابل پیکربندی استFile Level های کارایی هم دارند اما موافه

 تری است.ظرفیت معموال نگرانی بزرگ

 شود، شامل موارد زیر است:استفاده می File Levelمعموال مواردی که از 

Mass File Storage: های ها داشته باشند، دستگاهوقتی تنها نیاز کاربران شما این است که جایی برای ذخیره فایلFile Level .مناسبند 

VMware: های هاستVMware  عالوه بر استفاده ازBlock Level Storageتوانند از طریق ، میNFS ستوریج وصل شوند.هم به ا 
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 File Level Storageمزایای سیستم 

 سازی و استفاده از آن راحت است.پیاده .1

 کیدسترسی دارند، به  هابه آنکاربران هایی که کنند و در سیستمهایی که ذخیره میشوند و هم در سیستمها و فولدرها ذخیره میفایل .2

 شود.شکل دیده می

 تری دارند.و هزینه نگهداری کم اصوال ارزان هستند Block Level Storageدر مقایسه با سیستم  .3

 معموال وابسته به آن هستند. NASهای است و سیستم تر، محبوبNASهای ذخیره سازی مبتنی بر در سیستم .4

 در لینوکس، قابل انجام است. NFSدر ویندوز و  NTFSمانند  File Levelهای رایج پیکربندی آن با پروتکل .5

 است. Bulk File Storageمناسب ر بسیا .6

را  Integration with Corporate Directoriesو  Access Controlها عموما خودشان عملیاتی مانند های این سیستمدستگاه .7

 کنند.کنترل و مدیریت می

Scale Out NAS نوعی ،File Level Storage تواند یک تک کند و میاست که به عنوان بخشی از فایل سیستم توسعه یافته کار می

Volume  را با یک تکNamespace  در تعدادیNode تواند برای کنترل هزاران کاربر، چندین پتابایت را توسعه دهد. این راهکار می

 ت.فراهم کند و وقتی ظرفیت افزایش یابد، کارایی نیز افزایش خواهد یاف

 چیست؟ Block Level Storageسیستم 

شود و هر بالک همانند یک هارد درایو های ذخیره سازی( ایجاد میVolumeهای خام )، بالکBlock Level Storageهای در سیستم

طور مستقل با به ، Storage Volumeکنند. هر بالک یا های سروری کنترل میعاملها را سیستمعموما این بالک شود.مستقل کنترل می

 سیستم فایل مناسب، قابل فرمت شدن است.

شود و با استفاده از ای نصب مییک هارد درایو در سرور است با این تفاوت که این هارد در کیس جداگانه Block Level Storageدر واقع 

 به آن دسترسی وجود دارد. iSCSIفیبرنوری یا 

 Blockهای در دستگاهغیرقابل شکست است.  Block Level Storageآید، کاره بودن به میان میپذیری و همهوقتی صحبت از انعطاف

Level Storage ،Raw Storage Volumeعامل سروری به این شوند و سپس سیستمهایی ایجاد میVolumeشود و از ها وصل می

برای تقریبا هر نوع  Block Level Storageشود ژگی باعث مییکند. این وو جدایی استفاده می ها به صورت هارد درایوهای مستقلآن

توانید هر نوع فایل سیستمی را و ... . شما می File Storage ،Database Storage ،VMFS Volumeاپلیکیشنی مناسب باشد مثال 

استفاده کنید  NTFSتوانید از ها میVolumeکنید، برای فرمت کردن می قرار دهید. اگر از ویندوز استفاده Block Level Storageروی 

 استفاده کنید. VMFSدارید از  VMwareسرورهای و اگر 

ها هستند اما در تامین امنیت سازمان خود، برای بکاپ از فایل Replicationهای ها دارای قابلیتدر بحث بکاپ گیری، بسیاری از استوریج

شود و چون همانند یک هارد درایو دیده می توان استفاده کرد.می Data Protection Managerیا  DPMگیری مانند  از ابزارهای بکاپ

 ل بکاپ گیری، شکل خاصی ندارد.حکند، مراعمل می



ستند اما فایل، ههای ذخیره سازی مبتنی بر تر از دستگاهپیچیدههای ذخیره سازی مبتنی بر بالک، به علت پیچیدگی مدیریتی، دستگاه

 های بالک استوریج باید موارد زیر را انجام دهند:های دستگاهپذیری بیشتری هم دارید. ادمیندرعوض شما انعطاف

 استوریج را به دقت مدیریت کرده و بین سرورها به اشتراک گذارند. .1

 (RAIDسطوح حفاظتی استوریج را مدیریت کنند )مثال  .2

 ت.ها فراهم اسسازی تا اطمینان حاصل شود که کارایی مورد نیاز سرور و اپلیکیشنهای ذخیره و بررسی کارایی دستگاهپیگیری  .3

 و فیبرنوری( iSCSIزیرساخت اتصاالت استوریج را مانیتور و مدیریت کنند. )عموما  .4

 کنند:های زیادی هستند که از این نوع استوریج اشتراکی و بالک لِوِل استفاده میاپلیکیشن

 های کالستر شده به استوریج اشتراکی احتیاج دارند.ها؛ در واقع دیتابیسهنگام کالستر کردن دیتابیس ها:داده و دیتابیس هایپایگاه

Exchange: یا  های فایل لِوِل وتوان از استوریجها و بهبودهای بسیاری را برای این اپلیکیشن قرار داده اما همچنان نمیمایکروسافت آپدیت

 شود.پشتیبانی می Block Level( استفاده کرد در نتیجه فقط استوریج NFSیا  CIFSمبتنی بر شبکه )

VMware:  هر چند کهVMware تواند از استوریج میFile Level  از طریقNetwork File System  یاNFS  استفاده کند اما

 کنند هم رایج است.استفاده می Block Level Storageبر روی  VMFSهای اشتراکی Volumeکه از  VMwareسازی سرورهای پیاده

Server Boot :طوری پیکربندی کرد که از استوریج توان ستوریج مناسب، سرورها را میبا وجود دستگاه اBlock Level .بوت شوند 

 Block Level Storageمزایای سیستم 

 ، کارایی و سرعت بهتری دارد.File Level Storageنسبت به سیستم  .1

 شود.خارجی کنترل می Server OSشود و با به صورت یک هارد درایو مستقل رفتار می Storage Volumeبا هر بالک یا  .2

 شوند.( فرمت میVMwareدر  VMFSدر ویندوز و  NTFS/NFS/SMBبا سیستم فایل مناسب ) Storage Volumeهر بالک یا  .3

 شود.سازی میپیاده SANاست و معموال در  ، بسیار محبوبSANهای ذخیره سازی سیستمدر  .4

 بسیار کارا هستند.و قابل اعتمادتر  .5

 Virtual Machineیا  VMFSها، های خاص مانند دیتابیسسازی مناسب برای اپلیکیشن رود و ذخیرهها به کار میبرای ذخیره فایل .6

File System .و ... است 

7. Boot up شود.ها پشتیبانی میهای متصل به آنخارجی سیستم 

 کند.برای انتقال داده استفاده می FCoEو  iSCSIهای از پروتکل .8

 

را با هم دارند بنابراین اگر باید بین بالک و فایل انتخاب کنید،  Block Levelو  File Levelهای های ذخیره ساز جدید قابلیتدستگاه نکته:

برای استوریج  File Level Storage Volumesبه طور کلی ممکن است برای شما راهکار مناسبی باشد.  Hybrid/Convergedدستگاه 

 ( مناسب است.Dedicated Storage) اختصاصیبرای استوریج  Block Level Storage Volumes( و Shared Storageاشتراکی )
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