
 می تقسیم دسته چند به کاربری و نیاز مورد افزارهای نرم عامل، سیستم افزاری، سخت زیرساخت شبکه، ساختار اساس بر دیسک هارد بر مبتنی سازیذخیره تجهیزات

است.NAS یا Network Attached Storage سازی، ذخیره انواع از یکی. شوند

NAS Storage یا NAS ذخیره سازی
شود و سپس گفته می NAS Storage قرار دارد که به آن سرور ها بر روی یکهارد دیسک  Network Attached Storageیا  NASدر روش ذخیره سازی

 طریق از واقع در هستند. DAS گذاریم. هاردها در داخل این سرورها به صورتهای دیگر به اشتراک میاین هاردها را در شبکه برای دستگاه

ها ها به سادگی، فضایی مرکزی، محلی و بسیار در دسترس را برای ذخیره سازی فایلگیریم. این استوریجو از آن سرویس می شویممتصل می استوریج به TCP/IP پروتکل

.کنندفراهم می (SAN و فولدرهای حیاتی برای هر سازمانی را با قیمتی مناسب )نسبت به

شود. معموال به صورت اکسترنال ترابایت فراهم می 082 با برابر حجمی و است ی هارد در شبکهسازی، امکان به اشتراک گذاشتن حجم باالخیرهذهای این روش از ویژگی

های برای استفاده در سازماناستوریج  NAS .را داشته باشد Concurrent Session عدد 02222تواند تا برد. کارت شبکه میاست و از مدیریت متمرکز بهره می

.برای استفاده در فایل سرویس و اشتراک فایل مناسب است و ستآل اهاید ها Workgroupکوچک و متوسط و

مخصوص استوریج  ی، ویندوز بهینه شدهNAS هایباید بر روی استوریجیعنی است  File level Access مدل دسترسی به اطالعات ،NAS Storage در روش

 Windows 2012کنیم: استفاده  Storage Server ویندوز نسخهتوانیم از نیاز داریم و میسیستم عامل به پس در این راهکار ذخیره سازی، نصب کنیم. 
Storage Server  اکتیودایرکتوریمثل  یهایسرویسسرور استوریج . در ویندوز،DHCP  و DNS  هایویژگی عوضو در  سازی شدهو غیر قابل فعال حذفاز ویندوز 

File Sharing  از .تر شده استتر و قویبهینه هاگذاری فایلبه اشتراکیا NAS برای معموال File Sharing و Home Directory شوداستفاده می.

NAS هایکه به طور فیزیکی به شبکه متصل شده و از طریق شبکه هستندیک دستگاه ذخیره ساز خارجی ها در واقع استوریج LAN و WAN توانند با سرور در می

نه تر و بهیها بر روی آنها از پیش نصب شده است و حداقل برای انتقال سریععموماً سیستم عامل، هارد و واسط مدیریتی این دسته از دستگاه DAS خالف بر و ارتباط باشند

.ها تعبیه شده استگیگ و یا با سرعت باالتر بر روی آن اطالعات چند پورت

شود. این است که مدیریت فضاها به صورت متمرکز انجام میها آنمزیت مشترک  و است  SANبودن Block Level در NASو  SANراهکار تفاوت 

NAS مزایای

ها وجود دارد، کار کردن و روش کنترل آن بسیار ها معموالً به صورت پیش فرض روی آنو مابقی متعلقات این دستگاه  GUIبا توجه به این که درایورها، سیستم عامل،.1

.ساده است

در نظر گرفت که این  (Down Time) ن خاموشیتوان این دستگاه را بدوکه مثل یک سرور امکان نصب روی شبکه را دارد، تقریباً می NAS با توجه به ماهیت.0

.خود یک مزیت بزرگ برای این نوع دستگاه است

زیادی را نیز به  Connection سرور در مجموعه دارند یعنی ممکن است تعداد یک از بیش و داشته شبکه تحت را فایل گذاری اشتراک هایی که قصدبرای سازمان.3

.مناسبی است گزینه کامالً NAS ،همراه داشته باشد

است. هزینه آن قابل قبول .4

شود.به صورت متمرکز انجام می سازیی ذخیرهمدیریت فضاها .5

ها بین چند کاربر است که سرعت سیستم نسبت به فایل سرور سنتی بیشتر است در واقع دارای گذاری فایل، سادگی به اشتراکDAS نسبت به NASمزیت .6

.توانند از آن سرویس بگیرندچند نفر می است و همزمان  Multiple Accessویژگی

NAS معایب

.ها هستنداز لحاظ کارایی محدود بوده و فقط مخصوص میزبانی فایل NAS هایدستگاه.1

.ممکن است محدود باشد دسترس پذیری .0
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 است. تر شدهوجود دارد اما بهینه  Bottleneckروشدر این  .3

 گیرد.دهد یعنی پهنای باند را میرا افزایش می LAN ترافیک شبکهدر نتیجه شود اطالعات با سرعت پایینی خوانده شود و باعث می File level Access ویژگی .4

، DAS سرعت دسترسی، در مقایسه با در نتیجه خوانند نه بالکی از هارد را.فایل را میشود و دیگران گذاری انجام می، اشتراکFile level در این روش دسترسی .5

 .استکمتر 

دارد و به طور مثال اگر شبکه مادر  ،(LAN) ای که بر روی آن قرار می گیردهای شبکهارتباطی مستقیم به سرعت و محدودیت NAS هایمیزان کارایی دستگاه .6

 .تر عمل کردمحتاط NAS بایست در انتخاب راهکارمحدودیت پهنای باند داشته باشد، می

 متر است. 122دارد که معموال LAN  محدودیت در فاصله نیز وجود دارد که باز هم بستگی به شبکه .7

 NAS Storageزمینه محصوالت اچ پی در 

های ذخیره سازی باید آخرین موضوعی باشد که مجبور باشید به آن فکر کنید. و متوسط باشد و چه سازمانی توسعه یافته با شعبات متفاوت، دغدغهوکار شما کوچک چه کسب

ری، هایی مانند اسناد تجاشته باشند، دادهها و اطالعاتشان را در جایی ذخیره کنند و امکان دسترسی به آنها را هم داتعداد زیادی کاربر و دستگاه در محل کار نیاز دارند که داده

ها به صورتی که ارتقاپذیر و امن باشند و مدیریت آن هم آسان باشد، از ضروریات هر فضای کاری های صوتی، و ویدئوها. بدیهی است که ذخیره مناسب فایلتصاویر و فایل

 است.

استفاده کنند که بسیار امن، کارا، بهینه و  HPE StoreEasyهای توانند از مزایای استوریجتوسعه(، می -رشد  -خود باشد )شروع  فازی از مراحل رشدوکار شما در هر کسب

درصد ظرفیت بیشتر،  122ای دارند: العادههای فوقد، ویژگیهستن NASو جدیدترین نسخه محصوالت  5های اچ پی که نسل استوریج NASبا دسترس پذیری باال هستند. 

 تر.سریع RAID Rebuildبرابر  15درصد پشتیبانی از کاربران بیشتر، دو برابر سرعت انتقال داده بیشتر و  12(، GB/$تر )درصد هزینه کم 12

 شوند:در دو سری زیر ارایه می HPE StoreEasyمحصوالت 

2. HPE StoreEasy 1000 Storageهای ورک گروپ.وکارهای کوچک و متوسط، شعبات، محیط: مخصوص کسب 

1. HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage  وHPE StoreEasy 3000 Gateway Bladeوکارهای متوسط و بزرگ و شعباتی که محیط : مناسب کسب

SAN .دارند 

های جدید و یا توانند به آسانی با محیطها میمناسب هستند. این استوریج HPE StoreEasyهای ید، استوریجفردی داراگر در سازمان خود نیازهای ذخیره سازی منحصربه

 کند.. همچنین تجربه مدیریتی خوبی را فراهم میSANهای موجود یکپارچه شوند مثال با محیط

ها و اطالعات وجود دارد. همچنین شود و در هر زمان و از هر مکان، امکان دسترسی به دادهمیهای شما به خوبی انجام های امنیتی تعبیه شده، حفاظت از دادهبا داشتن ویژگی

ترس سترنال نیست. راهکارهایی با دسامکان نصب و اجرای نرم افزارهای حفاظتی بدافزار را بر روی سیستم دارد در نتیجه احتیاجی به نرم افزارهای حفاظتی بدافزار به صورت اک

 ها دسترسی دارید:شود که به محض نیاز، به دادههای زیر فراهم میباال با وجود ویژگیپذیری بسیار 

1. near-continuous health monitoring 
2. mirrored OS solid state drives (SSDs) 
3. advanced memory protection 
4. reliable software support 

های اچ پی در استوریج یعنی شوندشناخته می  StoreEasyبا نام ،است استوریج  NAS که مختص استفاده در  HPهای ذخیره سازانواع دستگاههمان طور که گفتیم، 

 .3852 و یا مدل 1552مانند مدل  است 3222و  1222سری  NAS ، HPE StoreEasyزمینه

ها برای تواند متصل شود. این دستگاهکاربر می 32222همزمان  3222تواند وصل شود به عنوان مثال بر روی دستگاه سری ها تعداد کاربر مشخصی میبه هر کدام از مدل

 .های کوچک و متوسط مناسب هستنددر شرکت Roaming Profile و  Home Folderاستفاده به عنوان فایل سرور،

که با افزودن  متصل کرد D6000 و یا D3000 بهیعنی  DAS Storageی هادستگاه را به StoreEasy 1000توان خیره سازی میی افزایش فضای ذبرا

 .شودممکن می StoreEasy های اکسترنال بهDisk Enclosure های خارجی برای اتصالکنترلری با پورت
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  Windows 2012 Storage Server هابه نوعی سرور هستند که سیستم عامل آن HPE StoreEasyهای استوریجدر واقع تر اشاره شد، همان طور که پیش

ها را در ادامه و تفاوت آن StoreEasy هایمدل انواع هایی با حجم باال و تعداد زیاد روی آن قرار داد و سپس در شبکه به اشتراک گذاشت.توان هارد دیسکو می است

 .بینیدمی
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1. HPE StoreEasy 1000  

وکارهای کوچک، شعبات . محصوالت این خانواده برای کسبهستندبرای شما فراهم   High Available، کارا، امن وهبهین، HPE StoreEasy 1000 هایاستوریج

 .کندسازی را فراهم میطراحی شده است و نیازهای منحصربفرد شما در ذخیره Workgroup هایو محیط

نید ککار میسازی باید آخرین دغدغه شما باشد. اگر تعداد کاربرانی که با آنها کسب و کار شما چه کوچک و متوسط باشد و چه بزرگ و دارای شعبات و دفاتر راه دور، ذخیره

توانند های فایل میVolume های فایل را که در حال رشد نیز هستند، را فراهم کنید. اینVolume های آنها در زمینه ذخیره و دسترسی بهزیاد است، باید درخواست

 .امن بوده و مدیریت آن نیز آسان باشدهای صوتی و ویدئوها باشد. شما به فایل استوریجی مناسب نیاز دارید که شامل مستندات کاری، تصاویر، فایل

های جدید و موجود را دارا هستند و تجربه مدیریتی آسان و پایداری را برای مدیران قابلیت مجتمع شدن با محیط،  HPE StoreEasy 1000خانوادههای استوریج

، یعنی امنیت، NASپس از مزایای ذخیره سازی روش  .کننداستفاده می Storage NAS سازیها از روش ذخیرهکند. این استوریجفراهم می  ITشبکه و متخصصین

 شوید.مند میمدیریت متمرکز و بکاپ گیری بهره

توانند هر وقت و از هرکجا که بخواهند به آن دسترسی یابند. این در عین حال کاربران شما میماند و های شما محفوظ و در دسترس باقی میبا امنیت تعبیه شده در آن، داده

دهند و در نتیجه هزینه و پیچیدگی اتصال به ویروس بر روی سیستم را ارایه میمانند نصب خودکار آنتی Endpoint Protection سازها امکان نصب و اجرایذخیره

 .دهدرا کاهش می  Endpoint Protection سرور اکسترنال

0. HPE StoreEasy 3850 Gateway Storage  

تجربه شود و  های جدید یا موجود یکپارچه میSANتوانید با دارند. به راحتی می SANهای وکارهای متوسط و بزرگ است که محیطاستوریج، مناسب کسب NASاین 

 Fileهای استفاده نشده برای شود ظرفیت بالکاستوریج باعث می NAS. استفاده از این کندفراهم می IT مدیریتی آسان و پایداری را برای مدیران شبکه و متخصصین
Sharing  وری افزایش یافته و بهرهSAN .به حداکثر برسد 

3. HPE StoreEasy 5000  

تر شامل های پیچیدههای کوچک و متوسط و یا در حال رشد مناسب است که هم در یک یونیت و هم در آرایهبرای سازمان HPE StoreEasyهای خانواده استوریج

3PAR  وVirtual Storage  قابل استفاده است. این استوریج باالترین جایگاه را در این خانواده دارد. پیکربندیHPE StoreEasy 5530  که در این مقاله به
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های کوچک، دفاتر راه دور و شعبات، مورد استفاده قرار در سازمان Primary NAS Storageتواند به طور مستقل عمل کند و هم به عنوان ازیم، هم میپردآن می

 های استوریجی بسیار بزرگتر باشد.تواند تنها شروعی برای محیطگیرد. همچنین می

ها Dual Compute Bladeاست.  High Availabilityیا همان  HAستند که مهمترین آنها ویژگی ها مورد توجه هبه چندین دلیل این سری از استوریج

تواند هم می Storage Poolشوند. متصل می Storage Poolبه  SASهستند و هم از طریق اینترفیس  Activeاست. آنها هم  HAترین مولفه در راهکار شاخص

را در آنها پیکربندی کرد. هر بلید دارای  RAIDتوان تنظیمات مربوط به هستند و می Hot-Swapیا  Hot-Plugشد که با SFFدرایو  36و یا  LFFدرایو  16شامل 

در این کیس سه یونیته تکمیل  HAکند تا راهکار ها و منابع تغذیه افزونه را فراهم مینیز فن Enclosureعامل است. برای سیستم Mirrorدر حالت  LFFدو درایو 

و پاور و منبع تغذیه افزونه  RAID، حفاظت از داده Automatic Failover ،Multipath I/Oدو کنترلر با قابلیت HPE StoreEasy 5000 استوریج  شود.

 شود:های زیر ارایه میی در مدلهای اچ پهای ذخیره شده خود به هنگام نیاز دسترسی خواهید یافت. این سری از استوریجتوانید خاطرجمع باشید که به دادهدارد بنابراین می

 HP StoreEasy 5530 10TB LFF 7.2K Storage 
 HP StoreEasy 5530 20TB LFF 7.2K Storage 
 HP StoreEasy 5530 30TB LFF 7.2K Storage 
 HP StoreEasy 5530 10.8TB SFF 10K Storage 
 HP StoreEasy 5530 16.2TB SFF 10K Storage 
 HP StoreEasy 5530 32.4TB SFF 10K Storage 
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