
مقایسه بکاپ و آرشیو داده

ها نباید به مدت طوالنی استفاده شود. این دادهآرشیو داده، به پروسه انتقال داده به استوریج جداگانه گفته می

شود. انجام می (Long-Time Data Retention) . این کار با هدف نگهداری طوالنی مدت دادهشده باشند

تر است که هنوز هم برای سازمان مهم هستند و وجود آنها برای ارجاعات های قدیمیداده آرشیو شده شامل داده

شوند یای ایندکس مرشیوهای دادههایی که نباید تغییر کنند نیز باشد. آتواند شامل دادهبعدی الزم است. حتی می

 .یابی و بازیابی کردها را به راحتی مکانتوان فایلهای جستجو را دارند بنابراین میو قابلیت

ها در گیری داده یعنی تهیه کپی از داده. این بکاپشود: بکاپگیری داده اشتباه میآرشیو داده اغلب با بکاپ

گردد. ای طی رویدادی دچار خرابی یا ایرادی شود، بازیابی میشوند یعنی اگر دادهمکانیزم ریکاوری داده استفاده می

کند که برای عملیات روزمره الزم نیستند، اما بنا بر نیاز تر محافظت میاما برعکس، آرشیوِ داده از اطالعات قدیمی

و  Primary Storage صلی یاجویی در استوریج اباید به آنها مراجعه کرد. آرشیوِ داده راهیست برای صرفه

.کندهای مربوط به آن و به عنوان مکانیزم بازیابی و ریکاوری داده عمل نمیهزینه

-Read خواندنی یاهای آرشیو داده، به منظور حفاظت از داده در برابر تغییر، آن را به صورت فقط در برخی از روش

Only اما برخی دیگر به صورت خواندنی/ نوشتنی (Read/Write) کنندآرشیو می.

های هایی مناسب است که در زمینه نیازهای عملیاتی و یا قانونی مورد نیاز هستند: مانند فایلآرشیو داده برای داده

.های قدیمیدادههای ایمیلی و یا رکوردهای پایگاهمستندسازی، پیام
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 مزایای آرشیو داده

های استوریج اصلی است. استوریج اصلی معموال کاهش هزینههمان طور که گفته شد بزرگترین مزیت آرشیو داده 

را برای تامین نیازهای  IOPS باید سطح مناسبی از Storage Array قیمت است زیرا یک آرایه استوریج یاگران

ری های کمتهای خواندن/نوشتن فراهم کند. در مقایسه با آن، استوریج آرشیو هزینهعملیاتی کاربران در فعالیت

 .د زیرا مبنی بر کارایی پایین و باال بودن ظرفیت رسانه ذخیره سازی استدار

ه هایی که به ندرت استفادای است که باید بکاپگیری شود. دادهمزیت دیگر استوریج بایگانی، کاهش حجم داده

های استوریج نهشوند در نتیجه کارایی بکاپگیری و ریکاوری باال رفته و هزیشوند از فرآیند بکاپگیری حذف میمی

 .یابدثانویه کاهش می

 

 مدیریت آرشیو داده و داده

افزاری های چنین نرمشود. قابلیتافزار آرشیو همواره به صورت اتوماتیک انجام میپروسه آرشیو با استفاده از نرم

آرشیو  هایهای قدیمی مطابق با سیاستاتوماتیک دادهدر تولیدکنندگان مختلف متفاوت است اما عموما به صورت 

 .شودکند، بایگانی میداده که ادمین استوریج تعیین می
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 مقایسه ذخیره داده به صورت آفالین و آنالین

ش، کنند که در این روها از روش آنالین استفاده میشود. برخی سیستمهای مختلفی انجام میآرشیو داده به شکل

ی بر فایل ها مبن. بایگانیگیرد که قابل دسترسی در لحظه هستندهای دیسکی قرار میداده بایگانی روی سیستم

 .گرا نیز در حال رشد استسازی شیهستند اما مجبوبیت ذخیره

افزار های قابل حمل که از نرمو دیگر رسانه Tape روش دیگر به صورت آفالین است و در آن داده بایگانی روی

مصرف انرژی  Tape قابلیت حمل دارد، بایگانی مبنی بر Tape شود. چونکنند ذخیره میمیآرشیو استفاده 

 .یابدهای استوریج آرشیو کاهش میهای دیسکی دارد در نتیجه هزینهکمتری نسبت به سیستم

 زمان رشدها در طول استوریج کلود روش دیگریست که ارزان است اما به سرمایه متداوم نیاز دارد به عالوه هزینه

 .های بیشتری باید به صورت کلود ذخیره شوندخواهند کرد زیرا داده
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