
  Tape -Tape Solutionsبررسی جامع راهکار ذخیره سازی مبتنی بر 

ها، کنند پس طبیعیست که در معرض خطراتی مثل ویروسهای کامپیوتری و اینترنت استفاده میهای امروزی حتما از شبکهسازمان

ها و سوابق پیشین از بین های اتوماسیون اداری سازمان دچار مشکل شوند، تمام دادهو ... قرار گیرند. اگر فایل افزارهاباجبدافزارها و 

رند، با مشکلی مواجه شوند، نتیجه کار پرسنل گیهایی که به صورت اشتراکی و پابلیک در سرورها قرار میرود. و یا اگر فایلمی

د وکار را رقم بزننتوانند آینده یک کسبها، اطالعات شخصی و تمامی مستندات یک شرکت میسازمان از بین خواهد رفت. ایمیل

 ها و اطالعات است.ترین راه، تامین امنیت دادهپس عقالنی

کنید اما در سطح سازمانی و شرکتی این کار  را روی هارد یا فلش ذخیرهدر سطح کاربر خانگی و شخصی، کافیست اطالعات خود 

به صورت متمرکز و همیشگی است که بتوان بر بخشی از مشکالت امنیت اطالعات  Backupترین راه، تهیه ممکن نیست. مناسب

ی هااست اما استفاده از دستگاه سازی باال مناسبهای کوچکتر استفاده از سرورهایی با ظرفیت ذخیرهغلبه کرد. برای سازمان

، ها و اطالعاتدهند، بهتر است. با رشد تصاعدی دادهتری را ارائه میهای قابل قبولها، امکانات و هزینهمخصوص این کار که ظرفیت

 آیا این کار، ممکن است؟

این قدمت  شود بهنمیاست.  یا نوار Tape تکنولوژی، شبکه سطحسازی اطالعات در ذخیره در زمینه های پرکاربردیکی از تکنولوژی

هیه ها برای تبسیاری از سازمان بلکهاما این قدمت به معنای منسوخ شدن آن نیست  ، شک کردسازی اطالعاتذخیرهدر تکنولوژی 

 کنند.استفاده میاین تکنولوژی  ازها از اطالعات شبکه خود و آرشیو آن گیریبکاپو نسخ پشتیبان 

هزار  011ظرفیت فشرده نوارهایی که به فروش رفته برابر با  7102داده است، تا سال  Quantumو  IBMطبق گزارشی که اچ پی، 

درصد افزایش داشته  0721های ارزشمند است، که حاوی داده DVDمیلیارد  72که حدود  7102پتابایت بوده که در مقایسه با سال 

 است.

 

 استفاده کنیم؟ Tapeچرا از 

نقش مهمی در دیتاسنترهای مدرن امروزی که با چالش رشد روزافزون داده سروکار دارند و در عین حال با کمبود  Tapeاستوریج 

 Data، آرشیو دادههاست و برای اپلیکیشن Disaster Recoveryکند. این نقش، فرای تامین بکاپگیری و بودجه مواجهند، بازی می

Preservation  ،)شامل نگهداری از داده به صورتی که هم امنیت و هم یکپارچگی حفظ شود(Scale-out NAS بیگ دیتا، کلود ،

 شود.استوریج و غیره را شامل می

های آرشیو شده معموال ممکن دهند مثال دادهانتقال می Tapeکنند، آنها را به کمتری می ها استفادهوقتی سازمانی از برخی داده

 تواند جای خوبی برای آنها باشد.است حاال حاالها مورد استفاده قرار نگیرند پس نوار می

است. این تکنولوژی در  DLTیا  Digital Linear Tapeنوع دیگری از نوار مغناطیسی برای استفاده در ذخیره سازی و آرشیو داده، 

 این تکنولوژی را خرید. 0111در سال  Quantumشوند. همچنان تولید می DLTتوسعه یافت و نوارهای  0111های سال

 

 Tapeمزایای 

به عنوان رسانه ذخیره سازی برای بکاپگیری روزانه با وجود دیسک و کلود کم شده اما  Tapeهرچند که امروزه محبوبیت نوار یا 

همچنان برای آرشیو و بکاپگیری طوالنی مدت، محبوب و رایج است که دلیل آن هم فقط ظرفیت، هزینه و قابلیت اطمینانی است 

هایی که های زیاد اطالعات است. شرکتی ذخیره حجمگزینه مناسبی برا Tapeها مدام در حال افزایش است و که دارد. حجم داده

(ایران اچ پى)
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ف
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کنند و اغلب هم از نوار به عنوان های متفاوتی داده تولید میبیشتر در زمینه رسانه، سرگرمی و علم فعالیت دارند، روزانه حجم

 کنند.استوریج کم هزینه استفاده می

ها را توان دادهقرار گیرد، می بدافزارخرابی شود و یا مورد حمله ( دچار ایراد و Primary Datacenterاگر دیتاسنتر اصلی شرکت )

هایی که روی دیسک قرار دارند بیشتر است اما . هر چند که سرعت ریکاوری از بکاپاستور کرد، ریTapeاز بکاپ موجود روی 

در  LTOها در امان باشد. در نتیجه نوارهای آفالین شود از ویروساست که باعث می آفالین بودنکند، مزیتی که نوار فراهم می

 ، کاربرد دارند.Disaster Recoveryیا  DRزمینه 

زیرا انتقال چندین ترابایت داده به کلود از طریق شبکه شوند های بزرگ، مزیت محسوب مینوارهای مغناطیسی برای انتقال داده

 تواند به عنوان بکاپ استفاده شود.نسبت به انتقال داده به کلود از طریق نوار، زمان بیشتری الزم دارد. در عین حال همان نوار می

 کنیم:اشاره می Tapeدر ادامه به مزایای 

   (و اگزابایت پتابایت چند ترابایت،)ظرفیت باال 

 سرعت باال در نرخ انتقال 

  پشتیبانی ازLTFS برای سادگی بیشتر در استفاده و در دسترس بودن 

 ( قابلیت اطمینان باال و با کمترین نرخ خطاError Rates) 

   سال 01قابلیت آرشیو طوالنی مدت داده به مدت طول عمر باال و 

 ارتقاپذیری و قابل حمل بودن 

  هزینه کل مالکیت یا کمترین میزانTCO 

 جویی در مصرف برقصرفه 

  داشتن نقشه راه با پشتیبانی ازBarium Ferrite 

 
[1] Using 2.5:1 compression with LTO-8 drives and media (12TB Native) 

[2] Assumes 2.5:1 compression ratio for the life of the cartridge. Based on current audit of LTO-2 pricing (Mar’02) 

at $115.55 per 15TB. 

 سازگار نیستند. LTOبا محصوالت غیر  LTOهای عالی که گفته شد، نکته قابل توجه این است که محصوالت با تمام این ویژگی
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 هاجویی در هزینهصرفه

چنانچه بخواهیم برای تهیه بکاپ به جویی در هزینه خرید است. جویی در مصرف برق و صرفهها شامل صرفهجویی در هزینهصرفه

استور عالوه بر داشتن سرعت بیشتر در ری SSD یا SATA یا SSA هاردهایمانند هایی تکنولوژی در صورت استفاده ازطور مثال 

 اما در نتیجه دیسک برای استفاده در بکاپ گیری بهتر از نوار مغناطیسی خواهد بود خواهیم داشت Random، دسترسی کردن

بکار را  Tape تکنولوژیبرابر نسبت به حالتی خواهد بود که  01الی  2پردازید چیزی حدود باید بای که بابت هر ترابایت هزینه

کند، دستگاهی است که داده را به صورت سریال ذخیره می Tapeاز آنجایی که یعنی  است Linearدارای دسترسی  Tape .بریدمی

 ای که در انتهای نوار قرار گرفته، باید کل طول نوار را طی کند.کاربر برای دسترسی به داده

است.  Random بکاپگیری پیدا کرده چرا که به سادگی قابل ارتقاست و دارای دسترسیامروز کلود محبوبیت خود را در زمینه 

Cloud Storage  حتی ازTape انترپرایزهاوکارهای کوچک و متوسط که برخالف تر تمام شود مخصوصا برای کسبتواند ارزانهم می 

استور کردن داده از کلود پایین است مخصوصا اگر حجم داده زیاد باشد و کنند. با این حال سرعت ریحجم داده زیادی تولید نمی

 پهنای باند، ضعیف.

سال هستید، ممکن است  1یا  0هایتان به مدت طوالنی مثال از طرفی حتی اگر شما به فکر استفاده از راهکار کلود برای ذخیره داده

 های شما همچنان بر روی نوار نگهداری شود و فقط مدیریت آن به دست شما نیست.داده

 
 

 ها Tapeبندی دسته

 :زیر است صورتبه  از منظر گستردگی و بزرگی ها Tape یبنددسته

 Tape Library 

 Tape AutoLoader 

 Tape Drive 

 Tape Cartridge 

مخصوص رده متوسط و  Tape Libraryها و  SMBمخصوص  Tape Autoloaderمخصوص رده پایین،  Tape Driveدر واقع 

گیرد، باید بگویم که متعلق به همه در کدام دسته قرار می Tape Cartridgeاگر این سوال برایتان پیش آمد که  انترپرایزهاست.

 هاست!دسته

 پردازیم.است که در ادامه به بررسی دقیق و مفصل آن می Tapeراهکارهای مبتنی بر کارتریج، سخت افزار اصلی در  Tapeدر واقع 
(ایران اچ پى)
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Tape Cartridge 

Tape Cartridge در که مغناطیسی جریان اثر در که ی بلند و باریک تشکیل شدهاز یک نوار مغناطیسی شده Tape Drive  ایجاد

ها همان نوارهای کاست یا ویدئو با ظرفیت Tape Cartridge  شود. در واقعشود اطالعات از/ بر روی آن خوانده یا نوشته میمی

در ایبوک دیگری  روند،به کار می LTOو  Tape Cartridgeهایی که در تکنولوژیشود برای بررسی پیشنهاد می بسیار باالتر هستند.

 ارایه شده، بخوانید. falnic.com/blog/ebookکه در 
 

Tape Drive 

Tape Drive یک تر ازقدیمی است که در ابعاد کمی بزرگ ییهای ویدئوتقریباً چیزی شبیه به دستگاه DVD-CD/ROM-RW  عرضه

کم  رنظ مورد آرشیوی حجم که مواردی در. کرد متصل سرور به مستقیم تواناین دستگاه را بر اساس نوع کانکتور آن، می .شودمی

تواند یا اطالعاتی داده و در هر لحظه میرا در خود جای  Tape Cartridge یک فقط واحد آن در دستگاه این زیرا باشد، کارآمد است

 .پذیر نیستبخواند یا بنویسد و انجام هر دوی این موارد به صورت همزمان امکان Tape را از
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Tape Autoloader 

ها تشکیل شده است. فرض Tape Cartridge  و یک روبات برای جابجایی خودکار Tape Drive از یک Tape AutoLoader دستگاه

به صورت فشرده استفاده کنید به  LTO 6 کنید، در این صورت اگر از یک کارتریجشما در هر روز یک ترابایت بکاپ تهیه میکنید 

نید، هر هفته استفاده ک Tape Drive بایست نسبت به تعویض آن اقدام کنید و این یعنی اگر از یکطور میانگین هر شش روز می

 .دهداین کار را به صورت خودکار انجام می Tape AutoLoader جابجا کنید. اما دستگاهآن را   Tapeباید به صورت دستی،

 
Autoloader دهند و مدیریت از راه دور آن که مبتنی بر وب است، ها راهکارهای مناسبی برای رفع نیاز، هنگام رشد داده ارایه می

را  کند در نتیجه نیاز به حضور فیزیکی ادمینیابی را فراهم میعیببه راحتی و سریع امکان دسترسی، پیکربندی، مانیتورینگ و 

 توان پشتیبانی کرد.شود و در عین حال چندین سایت را به صورت متمرکز میکم می

وکار خود محافظت کنید. با این کار مطمئن هستید که توانید از اطالعات محرمانه کسبمی Nativeبا وجود رمزگذاری به صورت 

 های غیرمجاز در امان هستند.ای گم یا دزدیده شود، اطالعاتتان از دسترسی Tapeاگر 

، دستگاه به صورت Tape گیرد که با پر شدن هرهشت کارتریج قرار می HPE Autoloader 1/8 به طور مثال در یک دستگاه

تواند یکی از دو عمل در هر لحظه تنها می Tape Drive ین دستگاه به دلیل داشتن یکا .کنددیگری را جایگزین می Tape ،خودکار

 .خواندن و نوشتن را انجام دهد

 

Tape Library 

نیز شناخته شده  Tape Jukebox و Tape Silo ،Tape Robotهایبا نام Tape Libraryآید، همانطور که از نام این دستگاه بر می

 .گیردچندین درایو و نوار مغناطیسی و بارکد خوان قرار میاست که در آن  Tape است. دستگاه ذخیره سازی مبتنی بر تکنولوژی

شود(، نحوه عملکرد دستگاه به این ترتیب است که بعد از قرارگیری نوارهای سازگار در آن )که در مشخصات فنی دستگاه ذکر می

ند، نوارها را آماده ذخیره و کها را مشخص میهای موجود در هر درایو بر اساس بارکد موجود روی هر نوار که ترتیب آنروبات

 .کندخواندن اطالعات کرده و جا به جا می

ک گیرد، فراخوانی یی آن ها قرار میرو که اطالعاتی زیاد حجم و مغناطیسی نوارهای در که الگوریتم خواندن ترتیبی وجود به دلیل

 Tape به علت وجود بیش از یک Tape Library بر روی یک .تواند بین چند ثانیه تا چند دقیقه زمان ببردبخش از اطالعات می

Driveروی بر را نوشتن و توانید همزمان عملیات خواندن، می Tape های مجزا انجام دهید. 
(ایران اچ پى)
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 های اچ پیاستوریج

 کند و اینها را به خود جلب ها و دیگر تجهیزات خود توانسته اطمینان و احترام سازماناچ پی در سراسر جهان با سرورها، استوریج

 پردازند.وکار خود میسازی و مدیریت کسبها با همراهی اچ پی به پیادهسازمان

وکارهای کوچک و متوسط نیاز به راهکارهای قابل اطمینان برای حفاظت از داده و نگهداری طوالنی مدت اطالعات دانیم که کسبمی

 های اچ پیها را تحت کنترل خود داشته باشند. استوریجهای در حال رشد خود را مدیریت کنند و هزینهخود دارند تا بتوانند داده

را به  TCOهزینه کل مالکیت یا دهند و در عین حال دارند که راهکارهای حفاظت از داده را ارایه می ایسبد محصوالت گسترده

 درایوها، رسانه و اتوماسیون در دنیا پیشرو است. Tapeرسانند. اچ پی در زمینه حداقل می

 

 HPE StoreEverچرا 

های استوریج و ذخیره سازی، مصرف برق و فضای فیزیکی الزم در دیتاسنترها را به طور هزینه reEver TapeHPE Stoراهکارهای 

درایوهای بیشتر و در پی آن ظرفیت  Tapeها، امکان افزودن دهد و در عین حال با در نظر گرفتن رشد دادهچشمگیری کاهش می

 کند.وکارتان، را فراهم میبیشتر در هنگام توسعه کسب

HPE Tape Storageاز  کنند. برخیپذیری بیشتر را فراهم می، عمر طوالنی و هزینه کم به همراه کارایی و سرعت بیشتر و دسترس

 اند.کیه کردهدر دنیا بر روی راهکارهای امن و مطمئن اچ پی ت HPCهای محیط

HPE StoreEver  در واقعTape Storageبه کار و مهم  تیدهد که برای حفاظت جامع از اطالعات حیاهایی را به بازار ارایه می

 Tapeدهد. این محصوالت شامل ترین محصوالت ارایه میترین و پیشرفتهنگهداری طوالنی مدت اطالعات را با گسترده روند ومی
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Media ،Standalone Tape  وTape Library .های در ترکیب با استوریج هاستHPE StoreOnce Backup های و استفاده از سرویس

HPE Pointnextکند.های کمتر را به همراه افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فراهم می، برای مشتریانش هزینه 

HPE StoreEver LTO-7 رده و افزایش ظرفیت و کارایی و قابلیت اطمینان را به همراه با ارایه آرشیو بیگ دیتا، پیشرفت بزرگی ک

 اند.بیشتر هم شده LTO-8هایی که در نسل داشته است. ویژگی

هایتان ترابایت به ازای هر نوار و بیش از سی سال حفاظت از داده 01است، ظرفیت ذخیره سازی  LTO-8که  LTOجدیدترین نسل 

 مدیریت برایکند. یکی از نرم افزارهایی که ها تامین میسیستم Tapeکند که افزایش کارایی و قابلیت اطمینان را برای را فراهم می

StoreEver افزار نرم شود،استفاده می ها HPE Data Protector است. 

توانند قابلیت اطمینان، طول عمر بسیار باال می HPE StoreEver TapeAssureتکنولوژی با استفاده از  HPE StoreEverمحصوالت 

ای امن را برای آرشیو دیجیتالی توانند شبکههای امنیتی میرا فراهم کنند. با داشتن ویژگی Proactiveو مانیتورینگ به صورت 

 کنیم.در ادامه مطالب، نرم افزارهای دیگر را هم معرفی می بلند مدت ارایه دهند.

 

 HPE StoreEverمحصوالت 

 رده انترپرایز

 شوند:در رده انترپرایزها دو محصول زیر دیده می

 HPE TFinity ExaScale Tape Library 0227: دارای باالترین ظرفیت ذخیره سازی در دنیاست: امکان ذخیره داده تا 

 اگزابایت.

 HPE T950 Tape Library راهکار نوآورانه در آرشیو داده که باالترین چگالی ذخیره سازی و کمترین مصرف برق در رده :

 کند.برای آرشیو داده پشتیبانی می Oracle T10000و   IBM 3592و LTO-8 Ultriumخودش را دارد و از 

 رده متوسط

ر زمان و هزینه، ارتقای مورد نیاز و کاهش ریسک را به دست آورد. اچ جویی دتوان صرفهها می HPE StoreEver MSL Libraryبا 

 پی در این رده، محصوالت زیر را دارد:

 StoreEver MSL 6840 Tape Library بهترین راهکار ذخیره سازی در رده متوسط است که بکاپ کوتاه مدت، حفاظت :

 کند.و آرشیو بلند مدت را فراهم می Disaster Recoveryاز داده و 

 StoreEver MSL 2024 & 4048 Tape Librariesکند : نگهداری و حفاظت از داده را در سطح پایین و متوسط فراهم می

 هزینه است.و راهکاری ارتقاپذیر و کم

 HPE StoreEver MSL3040 Tape Library :پذیری دارند برای حفاظت و های کوچک و متوسط که نیاز به انعطافسازمان

استفاده کرد که ارتقاپذیری  HPE StoreEver MSL3040 Tape Libraryتواننند از ها مینگهداری بلند مدت اطالعات و داده

 HPE MSL LTO upgrade driveهای موجود بسیار باالیی دارد. طراحی ماژوالر آن و قابلیت آن در استفاده مجدد از کیت

kitsپتابایت داده را به صورت فشرده و با استفاده از  121توانیم تا ، میLTO-8 .ذخیره کنیم 

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف

https://falnic.com/blog/introducing-hp-data-protector.html
https://falnic.com/blog/management-software-in-hpe-storeever-and-tape.html
https://falnic.com/blog/types-of-services-in-iranhp.html
https://falnic.com/blog/Check-the-HPE-MSL-Tape-Library.html
https://falnic.com/blog/hpe-storeever-msl3040-tape-library.html


توانند ظرفیت مورد نیاز خود را بر اساس کارابران به آسانی می StoreEver MSL6480و  StoreEver MSL3040با محصوالت ماژوالر 

 نیازهایشان برآورده کنند.

 HPE StoreEver ESL G3 Tape Library : اینLibrary عدد 07112توان می کههای انترپرایز طراحی شده برای شبکه 

Tape  .تواندمی آن روی بر اطالعات سازی ذخیره حجم و است درایو 291 تا دستگاه این ظرفیت را درون آن قرار داد 

 .باشد پتابایت 281

 منابع با وجود و دارد قرار روبات 1 دستگاه این روی بر عدد است. 211که درون این دستگاه باید قرار داد  هاییTape  حداقل تعداد

 .شوداستفاده می Command View TL نرم افزاربرای مدیریت این دستگاه از  است. دسترس در همیشه دستگاه ،افزونه تغذیه

های اچ پی، از سبد محصوالت اچ پی خارج شده و دیگر محصوالت جدید اچ پی،  Tape Solutionاین محصول اچ پی در زمینه 

 جایگزین آن شده است.

 

HPE StoreEver MSL Tape Library 
HPE StoreEver MSL Tape Library وکارهایی که به توانند نیازهای ذخیره سازی را برای کسبها میDisaster Recovery یا ،

 بدون وجود ناظر و کارشناس، نیاز دارند، برآورده کنند. Tapeهزینه و بلند مدت، بکاپگیری بر روی نوار یا آرشیو کم

MSL Library هایی که در های ذخیره سازی متنوع و تکنولوژیها از ظرفیتUltrium Tape Drive  8های -LTO ،7-LTO ،6-LTO و 

5-LTO نند.کوجود دارد، پشتیبانی می 

 وجود دارد. MSLبینی خاصی از آن نیست( در سبد محصوالت ها )خصوصا وقتی پیشامنیت و مدیریت آسان، هنگام رشد داده

های غیرمجاز محافظت کنید که این کار با استفاده از رمزگذاری دیتا که باید از اطالعات مهم کاری و تجاری در برابر دسترسی

 شود.چندین روش دارد، انجام می

 

 HPE StoreEver MSL Tape Libraryهای جدید در ویژگی

  پشتیبانی ازTape Drive  های جدیدLTO-8 Ultrium 30750  که ظرفیت بیشتری را به ازای هرLibrary کند.فراهم می 

  پشتیبانی ازLTO-7 Type M media 

  مگابایت بر ثانیه به ازای هر درایو، در  011ترابایتی به صورت فشرده و نرخ انتقال  01ارایه ظرفیت ذخیره سازیTape 

Drive  هایLTO-8 Ultrium 30750 

 مدیریت و استفاده آسان

MSL2024  وMSL4048  امکان مدیریت، پیکربندی و دسترسی بهLibrary ق و چه در آن از فاصله دور و نزدیک )چه در یک اتا

مدیریت از راه دور مبتنی بر وب، مدیریت کنند. پس و مدیریت از راه دور مبتنی بر وب را فراهم می Diagnosticsسوی دنیا(، با 

را از یک داشبورد  HPE StoreEver Library پذیر است. مدیریت چندینکند که از هر جایی در دنیا که باشید، امکانراحتی فراهم می

 قابل انجام است. Command View for Tape Librariesو با استفاده از 

 موثر هستند: MSLموارد زیر در مدیریت آسان در 
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 standard bar code reader 
 configurable mail slots 
 multiple 12-slot removable magazines 

و به طور کلی امور مربوط به زندگی و  Proactive، کارایی باال، بهینگی مانیتورینگ به صورت HPE TapeAssureنرم افزار پیشرفته 

 Predictive Analysisهای پیشرفته در جهت دهد. از دیگر مزایای آن، استفاده آسان از داشبورد، تحلیلسالمتی درایو را ارایه می

 است.

 پذیریحفاظت و انعطاف

MSL  ها هنگام نصبTape Libraryهای ها در محیطSAS  وFibre Channel SANهای متنوعی برای رسیدن به حداکثر ،  اینترفیس

 دهند.انعطاف، ارایه می

MSL  کنند و ترابایت، را فراهم می 0111ترابایت گرفته تا  122های متنوعی از ، به صورت فشرده، ظرفیت 1111و  7171های

 های متنوعی هستند. Rack Ready Form Factorsدر 

 .توان به مشخصات فنی آن پی بردها تا حدودی مینکته: از نحوه نامگذاری این دستگاه

 
کند حال چه این وکارها فراهم می، حفاظت از اطالعات کاری مهم و حیاتی را برای کسبMSLهای رمزگذاری استفاده از گزینه

، قابل استفاده است و 1تا نسل  2های نسل  LTO Tape Driveزگذاری در وکارها کوچک باشند و چه درحد دیتاسنتر. رمکسب

 کنند.باالترین سطح امنیت را برای حفاظت از اطالعات مهم فراهم می

به  Tape Drive Kitsقابل افزایش است. یا با انتقال  Tool-free Drive Upgrade Kitsکارایی یا ظرفیت و یا هر دو با استفاده از 

MSL3040/ MSL6480 های انترپرایزی اضافه را فراهم کرد.توان ارتقاپذیری و ویژگیمی 

 قابلیت اطمینان ثابت شده

MSL  کنند.ها و نرم افزار بکاپگیری کار میعاملبا سرورهای پیشرو، سیستم 1111و  7171های 

 در شرایط محیطی نرمال وجود دارد. سال 01امکان آرشیو بلند مدت داده به مدت 

 

HPE StoreEver MSL3040 Tape Library 

تواننند از ها میپذیری دارند برای حفاظت و نگهداری بلند مدت اطالعات و دادههای کوچک و متوسط که نیاز به انعطافسازمان 

HPE StoreEver MSL3040 Tape Library  استفاده کرد که ارتقاپذیری بسیار باالیی دارد. طراحی ماژوالر آن و قابلیت آن در

پتابایت داده را به صورت فشرده و با  121توانیم تا ، میHPE MSL LTO upgrade drive kitsهای موجود استفاده مجدد از کیت

 ذخیره کنیم. LTO-8استفاده از 
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HPE StoreEver MSL3040 Tape Library های امنیتی پیشرفته و قابلیت اطمینان را های استثنایی انترپرایزی مانند ویژگیویژگی

های بکاپگیری و مدیریت طوالنی مدت داده در برای چالش Tape Storageتوان به عنوان راهکار کنند. از این محصول میفراهم می

 یا مدارک تجاری استفاده کنیم. های دوربین مداربستههایی مانند ذخیره سوابق پزشکی، فایلمحیط

 ویژگی جدید

 کند.از آن پشتیبانی می MSL3040اسالت، ویژگی جدیدی است که  11پشتیبانی از 

 
 های اصلیویژگی

های افزونه برای توسعه ارتقاپذیری بسیار باال: به سرعت همگام با رشد اطالعات شما، قابل ارتقا است و امکان افزودن ماژول .0

 وجود دارد. Tapeهای اسالت

  یونیتی  0استفاده از ماژولBase Library  ماژول  2اسالت که قابلیت افزودن  11باExpansion Library  درMSL3040 

ای العادهاسالت را ارایه دهد و ارتقاپذیری فوق 711تا  11تواند بین ماژول افزونه، می 2یونیتی با  70وجود دارد و در رک 

 کند.را فراهم می

 اکثر ظرفیتی که با درایوهای حدLTO-8  پتابایت به صورت فشرده است. 121تواند فراهم کند، اسالت می 711و 

  عدد 70تا  0تعداد LTO HH Tape Drive  تواند در ارتقای کارایی به ما کمک کند و نرخ انتقال داده به ازای هر درایو میدر

LTO-8 ،011 .مگابایت در ثانیه است 

 است. Tapeای در زمینه نههزیراهکار کم .7

  کاربرانی که هم اکنون ازTape Library  هایMSL2024 ،MSL4048  وMSL6480 توانند از درایوهای کنند میاستفاده می

 های جدید استفاده کنند تا مزایای بیشتری به دست آورند. MSL3040است در  LTO-8و  LTO-6 ،LTO-7موجودشان که 

 Density  موجود درMSL3040 های برق، کولینگ و مدیریت جویی در فضای رک و فضای فیزیکی اتاق، و هزینهباعث صرفه

 ترابیت( به ازای هر یونیت فضا در رک. 011اسالت کارتریج ) 00شود؛ می

 پارتیشن الجیکال در  70پذیری بسیار باال با وجود حداکثر انعطافLibrary 

  دهی است.سرویستوسط خود کاربر، قابل نصب، ارتقا و 

 قابلیت اطمینان و مدیریت در رده انترپرایزی .0

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف



  امکان مدیریت چندینHPE Tape Library  از یک دستگاه با وجود نرم افزارHPE StoreEver Command View Tape 

Library .که به صورت رایگان قابل دانلود است 

 ها به صورت ارایه گرازشProactive  وPredictive با وجود ،HPE StoreEver TapeAssure Advanced 

 های امنیتی پیشرفتهویژگی .1

  استفاده از رمزگذاریHPE Encryption Kitکند. الزم ترین راهکار رمزگذاری و مدیریتی را فراهم میترین و ارزان، که ساده

 به ذکر است که نیاز به هیچ نرم افزار اضافی نیست.

 HPE Secure Manager License کند که امکان دسترسی کنترل )تری از امنیت را برایتان فراهم میسطح اضافیControl 

Access به )Tape Library دهد.اند، به شما میرا با سرورهای خاصی که مشخص شده 

 شود:موارد زیر تامین می پذیری با وجودسطوح باالتر دسترس 

 Data Path Failover  
 Control Path Failover 

 رده پایین

 LTO Ultrium Tape Drive ترین رده محصوالت پایین :هاHPE StoreEver Tape  ،هاLTO Ultrium Tape Drive 

ها و  SMBرا برای   usabilityها هستند که استانداردهای جدیدی در زمینه ظرفیت، کارایی، امنیت، قابلیت مدیریت و

ترابایت  01توان ، میLTO-8ها یا همان  LTOین نسل کنند. با جدیدترهایی که فقط یک سرور دارند، را فراهم میمحیط

 ذخیره کنید. Tape Cartridgeداده فشرده شده را تنها بر روی یک 

 HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloader :های رده برای رفع نیازهای حفاظت و نگهداری داده در محیط

هزینه بودن استفاده کرد که کم HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloaderتوان از پایین یا شعبات و دفاتر راه دور، می

استوریجی خودکار است که نیاز به مراقب و ناظر ندارد و یک یونیت را  Tapeو نصب آسان، از مزایای آن است. در واقع 

 کند.ترابایت را تنها در یک یونیت فراهم می 071ظرفیت ذخیره سازی  LTO-7با  کند.اشغال می

ترین مزایای این است. از مهم HPE StoreEver 1/8 G2 Tape Autoloaderدهد، که اچ پی ارایه می Tapeکارهای راهیکی از 

های و ویژگی Densityفرد از در واقع ترکیبی منحصربه HPE 1/8 G2 autoloaderراهکار، کم هزینه بودن و مدیریت آسان است. 

، توانایی ارایه ظرفیت به صورت LTO-8استوریجی است که به صورت فشرده در یک یونیت قرار گرفته است. در صورت استفاده از 

 .کندترابایت را دارد که در فضای یک یونیتی، فضای بسیار مناسبی را برای رشد داده فراهم می 711تا حداکثر  (722.0)فشرده 

(ایران اچ پى) کنند را با هم مقایسه کنید.استفاده می LTOنسل  1ها را که از  Autoloaderنسل از  1وانید تدر تصویر زیر می
ک 

النی
ف



 
یابی را به صورتی آسان و سریع در شود دسترسی، پیکربندی، مانیتورینگ و عیبمدیریت از راه دور و مبتنی بر وب، باعث می

Autoloader ارشناس داشته باشید و نتیجه آن کاهش وابستگی به حضور کIT  در محل است و نتیجه آن این است که به صورت

باعث حصول اطمینان خاطر شما  Nativeتوان چندین سایت را پشتیبانی کرد. حفاظت از اطالعات مهم با رمزگذاری متمرکز می

 Proactiveشود، است تا اطالعات شما از دسترسی غیرمجاز حفظ شود. امکان مانیتورینگ به صورت گم یا دزدیده می Tapeزمانی که 

فراهم  TapeAssure Advanced، کارایی عملیاتی و اطالعات سالمت هم برای رسانه و هم برای درایو با نرم افزار Predicativeو 

 شود.می

 

 های جدیدویژگی

  پشتیبانی ازLTO-7 Type M media 

 LTO-8 Ultrium 30750 FC and SAS tape drives and tape media 

 شود؟هایی پشتیبانی میچه رک

1/8 G2 Tape Autoloader های سری توان از رککند و مییونیت، پشتیبانی می 17یونیت گرفته تا  77های اچ پی، از از انواع رک

HPE Intelligent و HPE 10000 G2 کرد. استفاده 

 

 HPE StoreEverآشنایی با نرم افزارهای مدیریتی 

 HPE Data Protectorنرم افزار  .0

  StoreOpenHPEنرم افزار  .7

 HPE Library and Tape Tools(L&TT)نرم افزار  .0

 Management Software HPE StoreEverنرم افزار  .1

0. HPE Command View for Tape Libraries (CVTL) 
7. HPE StoreEver TapeAssure Advanced 
0. HPE StoreEver Data Verification 
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 HPE StoreOpen with LTFSنرم افزار 

به  دهد.توسعه میها  HPE StoreEverرا برای  LTFS، به صورت رایگان قابل دانلود است که قابلیت  HPE StoreOpenنرم افزار

، Renameباعث آسان شدن کار کپی،  HPE StoreOpenبه عنوان سیستم فایل، اینترفیس  Tape Storageسادگی با مانت کردن 

Create  وMove شود. وقتی فولدر کارتریج برای استفاده انتخاب شود، آن ها میکردن فایلTape  به صورت خودکار بهTape 

Drive ارد شود که درست مانند یک هها با اینترفیسی انجام می. در واقع دسترسی، مدیریت و به اشتراک گذاری فایلشودمنتقل می

 دراپ ساده، دسترسی یافت.-اند-با استفاده از درگ Tapeهای توان به فایلکند یعنی میدرایو عمل می
 

 های جدیدویژگی

   پشتیبانی ازHPE StoreEver 1/8 G2 Autoloader 

   پشتیبانی ازHPE StoreEver MSL Tape Library )ها )ویندوز 

  پشتیبانی از تکنولوژیLTO-8 

  پشتیبانی ازLTO-7 Type M media 

HPE StoreOpen with LTFS های سخت افزاری فرمفرم دارد که آن را مستقل از پلتتوانایی به اشتراک گذاری داده را از طریق پلت

و لینوکس سازگار است و با وجود  Macکنید. با ویندوز، یا مموری استیک کار می USBانگار با درایو  کند درستو نرم افزاری می

امکان مانت و  MacOSتر نخواهید داشت. بدین ترتیب، کاربران ویندوز و های نرم افزاری سطح پایینآن دیگر نیازی به اپلیکیشن

نوکس از طریق ابزار کامند الین )خط دستوری( بسیار ساده، به تمام عملیات را دارند و کاربران لی LTFSهای Volumeاستفاده از 

LTFS .دسترسی دارند 

 سیستم عامل های سازگار

 Apple OS X 

 Linux 

 Microsoft Windows 2008 

 Microsoft Windows 2008 (64-bit support only) 

 Microsoft Windows Server 2008 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 

 Microsoft Windows Server 2012 

 Red Hat Enterprise Linux 5 (AMD64/EM64T) 

 Red Hat Enterprise Linux 6.0 

 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 

 SLES 11 

 HPE Library and Tape Tools (L&TT)نرم افزار 

 Tapeرایگان تشخیصی برای تمامی محصوالت اچ پی در زمینه ابزار ، HPE Library and Tape Tools (L&TT)ابزار 

یابی ابزار کارایی در عیب ،L&TTدهد. ها را انجام میها و آنالیز خرابیاست که آپگرید فریمور و تایید عملیات دستگاه

 و پیکربندی سیستمی است.
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L&TT  را به صورت رایگان برای محصوالتHPE Tape Storage  .دانلود کنید تا ابزار تشخیصی سریعی را در اختیار داشته باشید

ای نیستند، بسیار مناسب است. همچنین برای مشتریانی های حرفههایی که تجربه زیادی ندارند و در سطح امیناین ابزار برای ادمین

را خودشان انجام  Tapeهای تر دستگاهیعیابی سر، عیبDiagnosticsکه دوست دارند کار نصب، تامین قابلیت اطمینان، انجام 

 آل است.دهند، نیز ایده

L&TT می( تواند آپگرید فریمور ها، اصالح و تایید عملیات دیوایس، آنالیز خرابیFailure Analytics و بسیاری کارهای دیگر را )

می و تشخیص مشکالت رایج است. این ها، بررسی پیکربندی سیست Bottleneckیابی ابزار کارایی برای عیب L&TTانجام دهد. 

دهد. های تشخیصی و آنالیز جامعی را انجام میآنالیز خرابی سطح یک، هم برای دیوایس و هم برای سیستم قابل انجام است و تست

 شود.می Downtimeباعث کاهش  L&TTدر نتیجه 
 

 های جدیدویژگی

1. Version 4.26 now supports LTO-8 technology. 
2. Version 4.26 now supports LTO-7 Type M media. 

3. Version 4.26 supports the new HPE StoreEver MSL3040 Tape Library 

 

 HPE StoreEver Management Softwareنرم افزارهای مدیریتی 

اینترفیسی  HPE StoreEver Management Softwareخود هستید؟  Tapeآیا به دنبال بهبود کارایی در زیرساخت اتوماسیون 

 کند. این نرم افزار شامل سه نرم افزار زیر است:فراهم می Tape Libraryمدیریت، مانیتورینگ و پیکربندی کل محیط برای بهبود 

1. HPE Command View for Tape Libraries (CVTL) 

CVTLفرمی متمرکز برای گزارشات ، پلتTapeAssure Advanced  و آنالیزData Verification کند. همچنین مانیتورینگ هم میفرا

 پذیر است.ها از هر کجای دنیا و با یک داشبورد، امکان Tape Libraryو پیکربندی تمامی  Diagnosticsو مدیریت از راه دور، 

 دارد، گزارشاتی در قالب گراف و چارت از تمامی Data Verificationو  TapeAssure Advancedبه دلیل یکپارچگی کاملی که با 

Library دهد.ها ارایه میها، داریوها و کارتریج 

های کارتریج برای هاست، به شود اسالتاست. پارتیشن بندی باعث می Libraryدارای مدیریت پارتیشن بندی  CVTLداشبورد 

استفاده کند تا  ISVتواند از نرم افزار جایگزین مستقل دیده شود. هر پارتیشن دارای رسانه مستقل است و می Libraryعنوان یک 

 وری را داشته باشیم.حداکثر انعطاف پذیری و بهره

 .MSL2024/4048/3040/6480 و G2 Autoloader 1/8کنند عباتند از: محصوالتی که از این نرم افزار پشتیبانی می

2. HPE StoreEver TapeAssure Advanced 

دهد تا کاربر بتواند از چگونگی ها را ارایه میی درایوها و کارتریجاز اطالعات سالمت و کارایی تمام Predictiveگزارش تحلیل و 

 خود آگاهی یابد. Tapeعملکرد محیط 
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TapeAssure Advanced ها و سالمت و کارایی درایوها و کارتریجCVTL Dashboard کند تا کاربر بتواند به آسانی را مانیتور می

 کند.ه شده یا با جزییات، فراهم میرا یا به صورت ساد TapeAssureنتایج گزارشات 

دهند که چه بخشی از درایو و کارتریج، سالم است و یا نیاز به توجه بیشتر دارند یعنی وضعیت آنها بر ای نشان مینمودارهای دایره

 شود.بندی میدسته Criticalو  Warningو  Healthyوری به سه شکل اساس کارایی و بهره

د ایراد دانیشود در نتیجه دقیقا میهر درایو و کارتریج به صورت جداگانه، با شماره سریال نمایش داده میوضعیت سالمت و کارایی 

 و مشکل در کجا اتفاق افتاده و یا کارایی کدام قسمت باید بهبود یابد.

 .MSL2024/4048/3040/6480 و G2 Autoloader 1/8 کنند عباتند از:محصوالتی که از این نرم افزار پشتیبانی می

3. HPE StoreEver Data Verification 

، را LTO Tapeهای های ذخیره شده در کارتریجو بدون آن که در کار سیستم خللی وارد شود، کیفیت داده Proactiveبه صورت 

 Criticalم و حساس کاری )های مههای ذخیره شده و امکان بازیابی موفق دادهکند تا از سالمت دادهاسکن و اعتبارسنجی می

Business Dataاستور کردن است.( از آرشیو، اطمینان حاصل شود. نتیجه این کار کاهش ریسک خطاهای ری 

 Proactiveکند و به صورت ای ایجاد نمیهای هاست، وقفهشود، در اپلیکیشندر پس زمینه اجرا می Data Verificationاز آنجایی که 

 دهد که آیا نیازی به مهاجرت داده هست یا خیر.به کار اطالع می

کند اند را اسکن مینوشته شده LTFSهای رمزگذاری نشده که در فرمت  Tapeهای رمزگذاری شده و هم  Tapeاین نرم افزار، هم 

 ول زمان، ببیند.شود تا کاربر بتواند تغییرات داده ذخیره شده در کارتریج را در طو این نتایج ذخیره می

 کند.کارتریج فعال محافظت می 01به صورت رایگان، از  CVTL 5.5  ،Trial Data Verificationبا دانلود و نصب

 .MSL3040و MSL6480کنند عباتند از: محصوالتی که از این نرم افزار پشتیبانی می

 

 های جدیدویژگی

 Version 5.5 of Command View for Tape Librariesنسخه  .0

 01به طور رایگان،   CVTL 5.5. با دانلودMSL6480و  MSL3040در  HPE StoreEver Data Verificationنسخه رایگان  .2

 را پشتیبانی کنید. Tape تا

 Predictive Analyticsاستفاده از 

HPE StoreEver Management Software ریزی برای آینده را به دلیل استفاده از برای کاربران امکان برنامهPredictive Analytics 

تواند وری و کارایی میهرهدر زمینه اطالعات سالمت، ب Statistical Analysisبا استفاده از  TapeAssure Advanced کند.فراهم می

 بینی کند.پیش Tapeکارایی آینده را برای کل زیرساخت 

تاثیرگذارند،  Tapeوری محیط های سیستمی را که بر کارایی و بهره Bottleneckکاربران، مشکالتی مانند خرابی سخت افزار و 

ریزی نشده را کاهش داده و ریسک از دست دادن امههای برن Downtimeتواند کنند. این کار به شکل چشمگیری میبینی میپیش

 رساند.( را به حداقل میCriticalهای حساس و حیاتی )داده
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https://falnic.com/blog/what-is-predictive-analytics-2.html


 HPE StoreEver Management Software مشخصات فنی

Version :5.5 

Supported hardware environment: 

 HPE Command View for Tape Libraries: 

 HPE StoreEver 1/8 G2 Autoloader 

 HPE StoreEver MSL2024 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL4048 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL3040 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL6480 Tape Library 

 HPE StoreEver TapeAssure Advanced: 

 HPE StoreEver 1/8 G2 Autoloader 

 HPE StoreEver MSL2024 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL4048 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL3040 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL6480 Tape Library 

 HPE StoreEver Data Verification Software: 

 HPE StoreEver MSL3040 Tape Library 

 HPE StoreEver MSL6480 Tape Library 

 Supported operating systems: 

 Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

 Microsoft Windows Server 2012 (64-bit) 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit) 

 Microsoft Windows Server 2016 (64-bit) 

 *Command View for Tape Libraries runs as a 32-bit application on the listed Microsoft Windows 

Operating Systems 
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