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Tapeمبتنی بر بررسی راهکار ذخیره سازی 

97آذر 



ضرورت استفاده از راهکار ذخیره سازی

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

.است



کنیم؟استفادهTapeازچرا
Disasterوبکاپگیریتامینفرای،Tapeنقش• Recoveryبرای

:استزیرمواردشاملواپلیکیشن هاست
:دادهآرشیو1.

پزشکیسوابقذخیره–
مداربستهدوربینفایل های–
تجاریمدارک–

.2Data Preservation

دیتابیگ3.

استوریجکلود4.

HPCمحیطهای5.



Tapeمزایای 
(پتابایتوترابایتچند)باالظرفیت1.
انتقالنرخدرباالسرعت2.
آفالینبکاپتهیه3.
بودندسترسدرواستفادهدربیشترسادگیبرایLTFSازپشتیبانی4.
Error)خطانرخکمترینباوباالاطمینانقابلیت5. Rates)
سال30مدتبهدادهمدتطوالنیآرشیوقابلیتوباالعمرطول6.
بودنحملقابلوپذیریارتقا7.
TCOیامالکیتکلهزینهمیزانکمترین8.
برقمصرفدرصرفه جویی9.

Bariumازپشتیبانیباراهنقشهداشتن10. Ferrite



LTO-8ویژگیهای



؟Tapeبه غیر از 
•Cloud Storage

.ارزان تر از نوار است اما سرعت ری استور کردن پایین تر است–
Randomبه سادگی قابل ارتقا و دارای دسترسی –
.برای کسب و کارهای کوچک که تولید داده زیادی ندارند خوب است–



هاTapeدسته بندی 

• Tape Library
• Tape AutoLoader
• Tape Drive
• Tape Cartridge



Tape Cartridge

کهیک نوار مغناطیسی شده ی بلند و باریک تشکیل شدهاز 

ایجاد می شودTape Driveاثر جریان مغناطیسی که در در 

.  بر روی آن خوانده یا نوشته می شود/ ازاطالعات 



Tape Cartridgeتکنولوژی های 

سازیفشردهتکنولوژی1.

WORMتکنولوژی2.

رمزگذاریتکنولوژی3.

بندیپارتیشنتکنولوژی4.



LTOتاریخچه تکنولوژی 
LTOکنسرسیوم•

–HPE،IBMوQuantum
LTOبهبود–

مغناطیسینوارهایتولیددرمصرفیمواد–
کدگذاریوفشرده سازیروش های–
فیزیکیسرعت–
LTOکارتریجهردرنوارطول–

نواررویبردادهبیت هایفیزیکیچگالی–



LTO-7و LTO-6مقایسه
HPEدر StoreEver LTO-7کرداشارهزیرمواردبهمی توان:

.استکمترکارتریج هایمدیریتوخریدمعنیبهکهظرفیتشدنبرابر12.4.

ارینگهدودسترسینیازهایکردنبرآوردهمعنیبهکهکاراییشدنبرابر21.8.
.داده هاست

ومدتطوالنیدسترس پذیریکهاطالعاتاطمینانقابلیتشدنبرابر3100.
Bit)بیتخطاینرخمیزانکمترین Error Rate)می کندتامینرا.



LTOنقشه راه 





قبلیهای  LTOبا  LTO-8تفاوت های مهم 

LTO-7تنها با سارگازی 1.
تکنولوژیTMR  یاTunnel Magnetoresistance :

:چگالی هد نوار –
بهنوارهدچگالیاماداردراقبلیسرعتهماندرایوهد:انتقالنرخافزایش

Sequentialنوار،ازمقدارهمانبنابراینیافتهافزایششدت Dataهای
.می دهندارایهرابیشتریبسیار

Barium Ferrite :
نوارکردن مغناطیسی –
نوارطول عمر –
ظرفیت نوار–

LTO-7 Type M mediaتکنولوژی 2.



LTO Ultrium Tape Drive

.کردمتصلسروربهمستقیممی توانآن،کانکتورنوعاساسبر1.

Tapeیکفقطواحدآندر2. Cartridgeحجمکهمواردیدر:دادهجایخوددررا
.استکارآمدباشد،کمنظرموردآرشیوی

ایندویهرانجاموبنویسدیابخواندTapeازرااطالعاتییامی تواندلحظههردر3.
.نیستامکان پذیرهمزمانصورتبهموارد

.دارندسروریکفقطکهمحیط هاییوهاSMBمناسب4.





Tape Autoloader
دورراهدفاتروشعباتیاپایینردهمحیطهایمناسب•

Tapeیکاز• DriveخودکارجابجاییبرایروباتیکوTape Cartridgeاستشدهتشکیلها.

HPEدستگاهیکدرمثالطوربه• Autoloader ،Tapeهرشدنپرباکهمی گیردقرارکارتریجهشت1/8
Tapeیکداشتندلیلبهدستگاهاین.می کندجایگزینرادیگریTapeخودکار،صورتبهدستگاه Drive

.دهدانجامرانوشتنوخواندنعملدوازیکیمی تواندتنهالحظههردر

LTOکارتریجیکازاگرصورتایندرمی کنید،تهیهبکاپترابایتیکروزهردرشماکنیدفرض• به6
اینوکنیداقدامآنتعویضبهنسبتمی بایستروزششهرمیانگینطوربهکنیداستفادهفشردهصورت

Tapeیکازاگریعنی Driveدستی،صورتبهبایدهفتههرکنید،استفادهTapeاما.کنیدجابجاراآن
Tapeدستگاه AutoLoaderمی دهدانجامخودکارصورتبهراکاراین.



LTOنسل 4با ها  Autoloaderنسل از 4



HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader



Tape Library
.می گیردقرارخوانبارکدومغناطیسینوارودرایوچندینآندر1.
رویموجودبارکداساسبردرایوهردرموجودروبات های،نوارهاقرارگیریازبعد2.

خواندنوذخیرهآمادهرانوارهامی کند،مشخصراآن هاترتیبکهنوارهر
.می کندجابهجاوکردهاطالعات

اطالعاتازبخشیکفراخوانیزیاد،حجموترتیبیخواندنالگوریتموجود3.
.ببردزماندقیقهچندتاثانیهچندبینمی تواند

بیشوجودعلتبه،مجزاهایTapeرویبرهمزماننوشتنوخواندنعملیات4.
Tapeیکاز Drive.



HPE StoreEverمحصوالت خانواده 



HPE StoreEver MSL Tape Librariy

•MSLنصبهنگامهاTape Libraryمحیط هایدرهاSASوFibre Channel
SAN،دمی دهنارایهانعطاف،حداکثربهرسیدنبرایمتنوعیاینترفیس های.

•MSLترابایت9.6ازمتنوعیظرفیت هایفشرده،صورتبه،4048و2024های
.می کنندفراهمراترابایت،1440تاگرفته



HPE StoreEver MSL3040 Tape Library



HPE StoreEver MSL3040 Tape Library
باالارتقاپذیری بسیار •

اسالت280تا 40بین –
فشردهپتابایت به صورت 8.4–
LTO HH Tape Driveعدد 21تا 1–

کم هزینهراهکار •
رکبه ازای هر یونیت فضا در ( ترابیت390)اسالت کارتریج 13–
الجیکالپارتیشن 21–

ویژگی های امنیتی پیشرفته•
–HPE Encryption Kit
–HPE Secure Manager License

انترپرایزیقابلیت اطمینان و مدیریت در رده •
–HPE StoreEver Command View Tape Library

–HPE StoreEver TapeAssure Advanced



رده انترپرایز
1. HPE StoreEver T950 

2. HPE StoreEver Tfinity Exascale:
 اگزابایت1.52باالترین ظرفیت ذخیره سازی در دنیابرابر با 



نرم افزارهای مدیریتی
HPEافزارنرم1. StoreOpen Standalone

رایگانصورتبهدانلودقابل•

LTFSقابلیتتوسعه•

Tapeکردنمانتباسادگیبه• Autoloaderاینترفیسفایل،سیستمعنوانبهHPE
StoreOpen Standaloneکپی،کارشدنآسانباعثRename،CreateوMoveکردن

.می شودفایل ها

TapeبهخودکارصورتبهTapeآنشود،انتخاباستفادهبرایکارتریجفولدروقتی• Drive
می شودجاماناینترفیسیبافایل هاگذاریاشتراکبهومدیریتدسترسی،واقعدر.می شودمنتقل

-درگازاستفادهباTapeفایل هایبهمی توانیعنیمی کندعملدرایوهاردیکماننددرستکه
.یافتدسترسیساده،دراپ-اند



نرم افزارهای مدیریتی
HPEافزارنرم1. TapeAssure

.2HPE Command View Tape Tools (CVTT):عملیاتتاییدفریمور،آپگرید
خرابی هاآنالیزدستگاه ها،

وببرمبتنیدورراهازمدیریت•

همفراراعیبیابیومانیتورینگپیکربندی،دسترسی،امکانسریعوراحتیبه•
.میکند

.میشودکمراادمینفیزیکیحضوربهنیازنتیجهدر•

.کردپشتیبانیمیتوانمتمرکزصورتبهراسایتچندینحالعیندر•


