
DAS Storage یا DAS ذخیره سازیبررسی 

شود تا کنند. نبود پول و زمان کافی باعث میها با آن همواره دست و پنجه نرم میSMB ها و خصوصاهایی است که شرکتاز جمله چالش سازی ذخیره هایچالش

 DAS. دهند، کمبود بودجه استرا ادامه می DAS زیرساخت استفاده ازها باشیم. یکی از دالیلی که شرکتسازی برای ذخیرههمواره به دنبال راهکاری مناسب 

Storage سازی است در واقع راهکاری برای رشد نیازهای ذخیره.

DAS Storageمعرفی 

ها گذاری استوریجنیاز به نامهای جدید ذخیره سازی، با ورود تکنولوژیتنها نوع استوریج بود و تا آن زمان این نام را نداشت تا اینکه   DASدر اوایل ظهور کامپیوترها،

.مشخص شود SAN و NAS پیدا شد تا تفاوت بین نوع سنتی و جدید یعنی

DAS یا Direct Attached Storageیک استوریج دیجیتالی است که مستقیم به ، Storage Controller شود یعنی کنترلکامپیوتر یا سرور متصل می 

.نیست سازی ذخیره شبکه از بخشی و است سرور با استوریج افزاری آنسخت

، تعداد هاردهای تحت مدیریت سرور DAS این تکنولوژی زمانی مورد نیاز است که حجم دیتای مورد نیاز شما بیشتر از شیارهای هارد روی سرور باشد لذا با افزودن

 ننوشت و خواندن ستوریج شما با سایر تجهیزات موجود در شبکه از طریق سرور خواهد بود. کارهایی مانند فرمت ودهید. بدیهی است که ارتباط اخود را افزایش می

. است Block Level آن دسترسی سطح واقع در و دهدمی انجام سرور خود را اطالعات

DAS تکنولوژیهای مولفه

که  DAS هایتر از دومی است اما سرعتش کمتر است. اکثر دستگاهاست که اولی ارزان SDD و HDD شاملشود استفاده می DAS که در ذخیره سازی ییهاردها

هایی که کارایی در آنها ز محبوب هستند مخصوصا در اپلیکیشنو هیبریدی نی SSD هایچند که دستگاه کنند هررسند، از هارد درایو استفاده میامروزه به فروش می

ها دیسکِ گردان ندارند، قابل SSD اند. از آنجایی کهتر شدههای اخیر ارزانها کارایی باالیی دارند اما گران هستند ولی در سالSSD. مهم است مانند تحلیل بیگ دیتاها

دهند تا به عنوان بخش یا همه فضای را برای سرورهایی با تعداد کاربران متوسط و بزرگ پیشنهاد می SSDدگان، تری دارند. اغلب فروشناعتمادترند و عمر طوالنی

.ذخیره سازی استفاده شوند

تواند هم می DAS هایتواند شامل یک هارد یا گروهی از هاردهای متصل به هم باشد. دستگاهمی  DAS.است PC هارددرایوهای لپ تاپ و ،DAS ترین نمونهمعروف

توانند از یک های چندگانه میهای ذخیره سازی( قرار گیرد. سیستممانند هاردهای داخلی( و هم بیرون آن )مانند هاردهای خارجی یا دیگر دستگاه) PC درون سرور یا

.ای به آن داشته باشدها اتصال جداگانهPC استفاده کنند ولی باید هر کدام از سرورها یا DAS دستگاه

DAS هایی بهبا چه پروتکل PC شود؟و سرور متصل می

1. SCSI
2. SAS
3. SATA
4. ATA
5. eSATA
6. Fibber Channel

DAS Storageتکنولوژی  مزایای

DAS Storage ینبهتر در صورتیکه بیشینه کاری را از دستگاه ذخیره ساز شبکه خود انتظار نداشته باشیم، .سازی است در واقع راهکاری برای رشد نیازهای ذخیره 

.خواهد بود DAS موجود گزینه

های روش های سنتی ارایه شده و نه در مقایسه بادهیم. به یاد داشته باشید که تمامی این مزایا در مقایسه با سیستمسازی را در ادامه ارایه می مزایای این روش ذخیره

.SAN و NAS سازی ذخیره

 Affordableکم هزینه و  .1
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را  سازی در سرور تواند ذخیرهتوانند از پس خرید آن برآیند. این راهکار، میها در حال رشد باشند و بودجه محدودی نیز در اختیار داشته باشند، مییعنی اگر شرکت

شود در عرض چند روز بتوانید ظرفیت دهد. طراحی ماژوالر باعث میبا رشد شما، ظرفیت و کارایی را افزایش میبسیار به صرفه و کم هزینه توسعه دهد و همگام 

 .سازی سرور خود را افزایش دهید ذخیره

  Scalableقابل ارتقا و .2

و شما می توانید این کار را بدون  ممکن استها DAS  عانوا در یتوسعه پذیر .تواند همگام با شما رشد کند و با زیرساخت شما سازگار باشدیعنی این راهکار می

 .خاموش کردن سرور به راحتی انجام دهید

  Flexibleانعطاف پذیر و .3

 .کندسازی تامین می را با بهترین تکنولوژی ذخیره Latency داشته باشید. نیازهای کارایی و SSD و  SAS ،SATAتوانید ترکیبی ازمی Enclosure یعنی در یک

 End-to-End 12Gb SAS تکنولوژی .4

های Bottleneck کند که با پهنای باند بیشتر ویابد و نرخ انتقال داده را دوبرابر می، توان عملیاتی سرور افزایش میEnd-to-End 12Gb SAS با استفاده از تکنولوژی

 ،بودن، سرعت دستیابی به اطالعات Block Level همچنین به علت ار است.وکهای کسبCritical Data تر بهنتیجه آن دسترسی سریع .شودممکن می I/O کمتر در

 .باال و مناسب است

  HPE Smart Arrayو  HPE Smart Drivesداشتن .5

های متعدد و ظرفیت چند ترابایتی Enclosure کردن Cascade قدرتی بیشتری دارد و همچنین توانایی  HPE Smart Arrayو  HPE Smart Drivesبا داشتن

 .کندتامین می HPE Smart Array ذیری را توسط کنترلرهایپکند. امنیت و حداکثر کارایی، ظرفیت و دسترسرا فراهم می

 دردسرساده و بی .6

تر آن مدیریت کنیم باید دانش خود را آپدیت ایدردسر است و نیاز به تخصص خاصی ندارد. اما اگر بخواهیم به صورت حرفهاستفاده از این راهکار بسیار ساده و بی

 .شودها کنترل میHBA و HPE Smart Array انت، نصب و پیکربندی و توسطکنیم. با ابزارهای مدیریتی رایج در پرولی

افزار شبکه مانند سوییچ و روتر ریزی بیشتری است درست مانند خرید و نصب سخت، نیازمند برنامهSAN و NAS های ذخیره سازی تحت شبکه مانندنصب سیستم

ها و برخی سرورها نصب هستند PC در اکثر DASافزار مدیریتی و مانیتورینگ نیز هستند. در مقابل، ها نیازمند نرمکشی و اتصاالت مربوطه. این دستگاهبه همراه کابل

 و متوسط وچک،ک هایشرکت برای مناسب و استوریج نوع ترینارزان تکنولوژی این بیشتری اضافه کنید تنها کافیست دستگاه و یک کابل بخرید. DAS و اگر بخواهید

 .های بزرگ استشرکت شعبات

است  NAS و SAN تر از اتصال دستگاهحال سادهوجود دارد ولی با این  PC تر به سرورها پیچیدگی بیشتری نسبت به اضافه کردن به یکاضافی DAS برای اضافه کردن

را به صورت درایوهایی داخل کیس سرور قرار  DAS توانیدافزارهایی مانند سوییچ و روتر نیست. بسته به نوع سرور میزیرا نیازی به طراحی شبکه و یا خرید سخت

توانند بدون نیاز به مشاور هاست اما اغلب کارمندان شبکه مینیازمند برخی پیکربندی DAS دهید. گاهی اوقات نیز می تواند در یک کیس جداگانه قرار گیرد. توسعه

عامل نیز به شما امکان دیدن، تغییر نام، حذف شود و سیستمها به صورت معمول ذخیره میبسیار آسان است. فایل DAS و متخصص، این کار را انجام دهند. استفاده از

 .دهدو دیگر کارها را روی فایل می

 نگهداری ساده .7

 شود.جویی بیشتر میباعث صرفه ،های پرولیانتها در نسلساده است و سازگاری دیسک DASنگهداری از 

 جایی ناخواستهحفاظت از دزدی و جابه .8

 .های ناخواسته حفظ کردرا از دزدی و جابجایی هاHDD توانمی  Lockable Bezelبا برخورداری از

9. All Purpose بودن 

 .است  All Purposeومناسب هر اپلیکیشن  DAS Storageسازی راهکار ذخیره

 یا اکسترنالو اینترنال  .11
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 .اکسترنال باشد به صورتنترنال یا ای یا به صورت تواندمی

 شیوه دسترسی به اطالعات .11

 .ردک اجرا هاآن روی از هایی مانند ایمیل و دیتابیس را نیز مستقیمتوان اپلیکشینامکان دسترسی به داده ها در سطح بلوک و فایل وجود دارد و حتی می

 رنال و اکسترنال، غیرقابل شیر شدن با دیگر سرورهاتاتصال مستقیم به سرور، این

 DAS ذخیره سازی مستقیم

 هایهارد به توانمی دستگاه این رایج انوع از. باشد خارجی یا داخلی درایوهای نوع از تواندمی و شودمی متصل سرور به ساز مستقیمهای ذخیرهاز دستگاهاین دسته 

 .اشاره کرد CD ROM و DVD ROM انواع و اکسترنال و اینترنال

  DAS Storageمعایب تکنولوژی 

 :بیان کرد عبارتند از DAS Storage ذخیره سازی های راهکارضعفتوان برای اما نکاتی که می

 DAS Storage تواند باعث افزایش هزینه شودبا آنکه ارزان و کم هزینه است اما پراکندگی استوریج می. 

 Avalability شود و نیز محدودیت فاصله داردآن محدود است زیرا به وسیله کابل به شبکه وصل می پذیرییا دسترس. 

 نهایت اطالعات در شبکه کارایی آن بستگی به ترافیک شبکه دارد زیرا در Share شودمی. 

 اده و های ابری قابل استفام است و به طور مثال برای سیستمی قابل انجها تنها برای سرورهای فیزیکآید، استفاده از آنهمانطور که از نام این استوریج ها بر می

 .تسازی نیسپیاده

 محدودتر هستند بسیار استوریج سایر با مقایسه مقام در اما دارد، وجود هادستگاه این با اینکه امکان توسعه از لحاظ حجم در. 

 در اکثر موارد در صورت Down به اطالعات موجود روی دستگاه شدن دستگاه مادر، امکان دسترسی DAS دارد وجود نیز استثنائاتی البته هم از بین می رود. 

 DAS Storageمحصوالت اچ پی برای 

روی دستگاه شما در نظر گرفته شده است، پیدا کردید و قصد دارید با صرف کمترین هزینه  که اگر بنا به هر دلیلی نیاز به حجم ذخیره سازی بیشتری نسبت به آنچه

 .مناسب بهترین گزینه خواهد بود  DAS storageممکن به این امکان دست یابید، انتخاب یک

DASها یا Direct Attached Storage به وسیله یک کابل SAS سازی  تر برای ذخیرهوند و به شما فضایی اضافهشبه کنترلرِ قرار گرفته روی سرور متصل می

سرورهای  توان آنها را به طور مستقیم بههستند و می RJ Box هاEnclusure سازد. اینمی DAS هایی را برای راهکارهایبالک HPE Disk Enclosure .دهندمی

 .وصل کرد پرولیانت اچ پی

1. HPE D2000 Enclosure 

DAS 2 600مدل دو سازگاری دارند در 9سرورهای نسل پرولیانت  که با 1112های سریD 0072 وD  طبقه از رک شما را اشغال خواهند کرد 2اند و شدهعرضه 

 .ندکنمی پشتیبانیها آن ازاست که یی تعداد هاردها و مدل در سایز چهار این تفاوت .یونیته هستند 2یعنی 

های توانید ظرفیت محیطادگی میدهند که به س، راهکارهای ماژوالری را ارایه میSFFعدد  25با  D2700و  LFFعدد  12با  D2600یعنی  6Gb SASانکلوژرهای 

عدد  96حداکثر از این انکلوژرها بروید.  NASیا  SANسرورهای پرولیانت را با استوریج اکسترنال، افزایش دهید آن هم بدون اینکه الزم باشد به طور کامل به سمت 

LFF  عدد  200و یاSFFد.نکن، پشتیبانی می 

HPE D2700  اتصال بهHPE MSA 2040  وHPE MSA P2000 کند.را پشتیبانی می 

به صورت هم  D2600عدد انکلوژر  4تا  از طریق یک پورت کنترلر توانیدقابل نصب است و می (LFF) اینچ 3.5هارد با سایز  12تعداد  D2600 بر روی دستگاه

 .را در شبکه خود ایجاد کنید یبیشترسازی  فضای ذخیرهدرایو،  96انکلوژر یا  8با  به این دستگاه اضافه کنید و نهایتا آبشاری

به صورت  هم D2600عدد انکلوژر  4تا  از طریق یک پورت کنترلر توانیدقابل نصب است و می (SFF) اینچ 2.5هارد با سایز  25تعداد  D2700 بر روی دستگاه

 .را در شبکه خود ایجاد کنید یبیشتر سازی فضای ذخیرهدرایو،  200انکلوژر یا  8با  به این دستگاه اضافه کنید و نهایتا آبشاری
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را استفاده کنیم در  P841و  P421 ،P431 ،P441 ،P822کنترلرهای ، استفاده کنیم، باید D2700و  D2600اگر بخواهیم برای ارتقای ظرفیت سیستم از ترکیب 

 درایو داشته باشیم. 148ترکیب کرده و در مجموع  D2700عدد  4را با  D2600عدد  4توانیم نتیجه می

D2700  ازSSD هایSAS SLC  وSAS MLC کند.پشتیبانی می 

2. HPE D3000 Enclosure 

DAS 3610/ مدل چهار سازگاری دارند در 11و نسل  9سرورهای نسل پرولیانت  که با 3111های سریD3600 000/371وD37  طبقه از رک  2اند و عرضه شده

 .ندکنمی پشتیبانیها آن ازاست که  و نسل سرورهایی تعداد هاردها ،مدل در سایز چهار این تفاوت .هستندیونیته  2یعنی  شما را اشغال خواهند کرد

های توانید ظرفیت محیطدهند که به سادگی می، راهکارهای ماژوالری را ارایه میSFFعدد  25با  D3700و  LFFعدد  12با  D3600یعنی  12Gb SASانکلوژرهای 

 LFFبروید. انکلوژرهای  NASیا  SANرا با استوریج اکسترنال، افزایش دهید آن هم بدون اینکه الزم باشد به طور کامل به سمت  9و نسل  8سرورهای پرولیانت نسل 

D3610  وSFF D3710 و  11رورهای پرولیانت نسل های سنیز از محیطBladeSystemکنند.ها پشتیبانی می 

 های مربوط به آنهاست.به همراه باندل D3710و  D3610های ، ارایه مدلHPE D3000ویژگی جدید در انکلوژرهای 

و دیگر هم به این دستگاه اضافه کنید   DASعدد 8 توانید به صورت آبشاری تاقابل نصب است و می (LFF) اینچ 3.5هارد با سایز  12تعداد  D3600 بر روی دستگاه

 .سازی بیشتر را در شبکه خود ایجاد کنید ترابایت فضای ذخیره 960نهایتا 

دیگر به صورت آبشاری برای  DAS عدد 8 ودنن افزامکا D3600 را خواهید داشت که مثل (SFF) اینچ 2.5هارد با سایز  25امکان نصب  D3700 بر روی دستگاه

 .سازی شبکه شما بیافزاید ترابایت به حجم ذخیره 411معادل  ود دارد تا فضاییآن وج

 .است SAS 12G از پشتیبانی 2111Dعمده آن نسب به سری  تفاوتها قابل نصب هستند و DAS روی این سری از SSD و  SAS SATA هاردهای

3. HPE D6020 Disk Enclosure 

ها های سازمان نیافته و در حال رشد، برای شما سخت است؟ آیا به دنبال استوریجی با ظرفیت باال و کم هزینه هستید؟ برای کاهش هزینهیا همراهی با ذخیره دادهآ

 راهکار مناسبی است. HPE D6000 Enclosureها، استفاده از انکلوژر BladeSystemو داشتن ظرفیت باالی ذخیره سازی در سرورهای پرولیانت اچ پی و 

DAS  استوریجHPE D6020  6با ویژگی Gb/s SAS تکنولوژی ،DAS  سرورهای پرولیانت اچ پی و را درBladeSystem ها متحول و گسترش داده چرا که سادگی

 پذیری را قربانی این پیشرفت کند.کند بدون این که کارایی و انعطاف هزینه بودن ترکیب میرا با کم

را به صورت مستقیم  HPE D6020توان انکلوژر می  Standard 2M SASو کابل  Smart Array P421/P431/P441/P822/P841با استفاده از کنترلرهای 

 کاربرد دارد. Dual Domainو  Single Domainهای برای محیط Smart Array P822/P841وصل کرد. کنترلرهای  8به سرورهای پرولیانت نسل 

D6000  ازHost Bus Adapterکند:های زیر پشتیبانی می 

1. HPE H221 HBA 

2. HPE H222 HBA 

3. HPE H241 HBA 

DAS  استوریجHPE D6000  در سرورهایBladeSystem6سازی ، به عنوان بخشی از پیادهGb/s تواند به سادگی در داخل رک قرار گیرد که میDensity  باال

حداکثر  D6000شود. دستگاه ذخیره سازی می افزار مدیریتی به سادگی پیکربندی استوریج را حتی زمانی که روشن است، انجامو هزینه کمی دارد و با استفاده از نرم

 کند.پشتیبانی می BladeSystemترابایت ظرفیت را بر روی یک تک انکلوژر  1261

و کنترلرهای  Gb/s SAS BL 6های ، سوییچD6000دهنده راهکار ذخیره سازی با کارای بسیار باالست که با استفاده از ایهار End-to-end 6 Gb/s SASاتصال 

 شود:زیر فراهم می

 HPE Smart Array P721m 

 HPE Smart Array P731m 

 HPE Smart Array P741m 
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4. HPE D6020 Disk Enclosure 

ها برای شما سخت است؟ آیا به دنبال استوریجی با ظرفیت باال و کم هزینه هستید؟ برای کاهش هزینه، و در حال رشد های سازمان نیافتهذخیره دادههمراهی با یا آ

 راهکار مناسبی است. HPE D6020 Enclosureها، استفاده از انکلوژر BladeSystemداشتن ظرفیت باالی ذخیره سازی در سرورهای پرولیانت اچ پی و و 

DAS  استوریجHPE D6020  12با ویژگی Gb/s SAS تکنولوژی ،DAS  سرورهای پرولیانت اچ پی و را درBladeSystem ها متحول و گسترش داده چرا که

 پذیری را قربانی این پیشرفت کند. کند بدون این که کارایی و انعطافهزینه بودن ترکیب میسادگی را با کم

DAS  استوریجHPE D6020 است که اکسترنال ، انکلوژری برای ذخیره سازیDensity های کاری برای حجم و های آن استاز ویژگی هزینه بودنباال و کمData-

Intensive هایی که به ظرفیت ذخیره سازی بسیار زیاد نیاز دارند، با و اپلیکیشن$/GB  ،راحی شده است.طکم 

های ذخیره سازی مانند توسعه اپلیکیشندر توان مستقل قابل استفاده است بلکه می Direct Attach Enclosureنه تنها به عنوان  HPE D6020انکلوژر 

Microsoft Storage Space ،Luster ،Cloud Backup ،Data Protection از آن استفاده کرد.)سازمان یافته یا نیافته(  های بیگ دیتاو محیط 

را به صورت مستقیم به سرورهای پرولیانت  HPE D6020توان انکلوژر می  standard 2M SASو کابل  Smart Array P441/P841با استفاده از کنترلرهای 

 (Zoningو بدون  Dual Domainو  Single Domainهای )برای محیطوصل کرد.  9نسل 

 P408e-p SRو  E208e-p SR Gen10شود: کنترلرهای انجام می 11با استفاده از کنترلرهای نسل  11پرولیانت نسل به سرورهای  D6020اتصال مستقیم 

Gen10. 

D6020  ازHPE H241 Host Bus Adapter کند.هم پشتیبانی می 

DAS  استوریجHPE D6020  در سرورهایBladeSystem ،6سازی به عنوان بخشی از پیادهGb/s د به سادگی در داخل رک قرار گیرد که توانمیDensity  باال

 .شودافزار مدیریتی به سادگی پیکربندی استوریج را حتی زمانی که روشن است، انجام میو با استفاده از نرم و هزینه کمی دارد

 D6020عدد دستگاه ذخیره سازی  6حداکثر  فراهم کنند.درایو را  211تجمیع شود تا حداکثر ( Daisy-Chained)تواند با هم به صورت خطی سه عدد انکلوژر می

 Gb/s 6های و سوییچ HPE Smart Array P741m، با استفاده از کنترلر 12Gb/sاتصال  پشتیبانی کرد. BladeSystemتوان بر روی یک تک انکلوژر را می

SAS BL، دکنتیبانی بیشتری را فراهم میهای قابل پشتر، و ویژگیسازی آساندهکارایی باالتر، پیکربندی و پیا. 

HPE Apollo A4520  عدد انکلوژر  6هم ازD6020  به ازای هرA4520 (3  تا به ازای هرNodeپشتیبانی می ).کند 

 HPE D6020های جدید در ویژگی

 اچ پی: 11با کنترلرهای نسل  11سرورهای پرولیانت نسل پشتیبانی از 

 HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller 

 HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller 

HPE D6020 ،5  یونیته است. اینDAS Storage  عدد  35دو کشو دارد که در هر کشوLFF  به صورت هات پالگ از نوعSAS ،SAS MDL  وSSD های دو پورتی

 شود.پشتیبانی می LFFعدد  71قابل استفاده است. پس در کل از 
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