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سرور تخصصی آرشیو 
شـرکت QStar بیـش از دو دهـه در حـوزه آرشـیو سـازمانی و مدیریت اطالعـات برای سـازمان ها و بانکهای 

مختلـف دنیا مشـغول به کار می باشـد.
ایـن شـرکت بـرای محافظـت کامل از اطالعـات و مدیریت سـاده تـر دوره عمـر آن، با همکاری شـرکتهای 
)DELL (EMC و )Hitachi (HDS سـرورهای تخصصـی مدیریـت دوره عمـر اطالعات و آرشـیو هوشـمند را از 
ترکیـب یـک نـرم افـزار کامل و سـخت افـزار مناسـب، تولید نمـوده که امـکان مدیریت سـاده تـر الیه های 

پاییـن تـر ذخیره سـاز ماننـد Tape یـا ذخیره سـازهای بـزرگ نـوری را نیز فراهم می سـازد.
هـم چنیـن ایـن سـرورها  با داشـتن امـکان رمزنـگاری و امضـای دیجیتـال، محیطی امـن فراهم مـی آورد که 
منجـر بـه افزایـش طول عمـر داده و اطمینان از اصالـت اطالعات بـوده و مانع هرگونه دسترسـی غیر مجاز و 

یـا تغییـرات کنترل نشـده روی فایلهـا خواهد بود.
ایـن تجهیـز امکان رشـد آرشـیو از ابعـاد ترابایت به پتا بایت را به سـهولت و بدون وابسـتگی به سـخت افزار 

آرشـیو فراهم می آورد.
عـالوه بـر کلیـه مزایـای ذکر شـده، این تجهیز با طراحی بسـیار کارآمد و هوشـمند سـازی مدیریت آرشـیو، 
باعـث کاهـش چشـمگیر مصرف انـرژی و هزینه هـای خنک کـردن مرکز داده  می شـود که قدمی به سـوی 

دیتا سـنتر سـبز در سـازمان می باشد.

ویژگی ها:
Plug and Play راه اندازی راحت و سریع 

 پشتیبانی از ذخیره سازی چند الیه و 
توزیع شده

 مدیریت اتوماتیک دوره عمر اطالعات
 مدیریت آرشیو آنالین و آفالین

 مقیاس پذیری و عملکرد باال
 معماری غیر وابسته به تجهیز ذخیره ساز

 امکان رمز نگاری و امضای دیجیتال
 امکان Mirror و Replicate کردن داده ها

مزایا:
 اجرای روش 3-2-1 بهترین راهکار امن ذخیره سازی

 ایجاد ساختار ذخیره سازی چند الیه
 کاهش نیاز به سخت افزار ذخیره سازی جدید

 عدم نیاز به تهیه بک آپ از اطالعات آرشیو شده
 فراهم کردن بستر اجرای الزامات قانونی

 امکان رشد و مقیاس پذیری با هزینه بهینه
 پشتیبانی از تکنولوژیهای ذخیره سازی دوستدار 

محیط زیست
 کاهش سرمایه گذاری مورد نیاز برای نگهداری اطالعات

 سرمایه گذاری مطمئن برای مدت زمان طوالنی

ایـن محصـول کـه بـه طـور تخصصی 
بـرای دیتـا سـنترهای در حـال رشـد 
سـاخته شـده اسـت، با قرار گرفتن در 
شـبکه، مدیریـت دوره عمـر اطالعات 
را در الیه هـای مختلـف ذخیره سـازی 
بـه طور کامـل انجام میدهـد. همچنین 
سـازی  پیـاده  بـرای  مناسـبی  بسـتر 
معمـاری 3-2-1 فراهـم می کنـد کـه 
از کنـار هـم قـرار گرفتن الیه سـخت 
افـزاری سـریع و الیـه سـخت افزاری 
دیسـک های  یـا   Tape همچـون  امـن 
نـوری بـه وجـود می آیـد و مدیریـت 
آرشـیو آفالین را شـامل می شود. هیچ 
محصـول دیگـری در بـازار قـادر بـه 
مدیریـت ایـن طیـف وسـیع تجهیزات 
ذخیره سـازی بـدون وابسـتگی به نوع 

تجهیـز نمی باشـد.

راهکار 3-2-1 بهترین روش آرشیو و حفاظت داده ها بر اساس تحقیقات موسسه گارتنر
راهـکار 3-2-1، روش ایجـاد یـک آرشـیو کامـال مطمئـن و حرفـه ای را بـر روی بسـتری مسـتقل از نـوع 
سـخت افزار و سیسـتم عامـل ارائـه می نماید. با ایـن تعریف که از هر داده حیاتی سـازمان بایـد 3 کپی موجود 
باشـد و ایـن کپی هـا بـر روی حداقـل دو نـوع تکنولوژی ذخیره سـازی متفاوت نگهداری شـوند و یک نسـخه 

بـر روی مدیـای قابـل جابجایـی و قابل آفالین شـدن، کپی شـود.
ایـن روش کـه توسـط متخصصـان ایـن حـوزه بارهـا بـه عنـوان بهتریـن راهـکار معرفی و تحسـین شـده به 
همـراه پلـت فرم آرشـیو شـرکت QStar، مزایایی چون کاهش چشـمگیر هزینه ها، بهینه سـازی زیر سـاخت 

انفورماتیـک و آمـاده سـازی بسـتر اجـرای الزامات قانونـی را برای سـازمان به همـراه دارد.
www.aban-it.com :برای اطالعات بیشتر در زمینه راهکار 3-2-1 میتوانید از لینک زیر استفاده کنید
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مدیریت و یکپارچگی ساده:
دسـتگاه آرشـیو SntrySTR دارای یک رابط کاربری مدیریتی سـاده می باشـد و این محیط  به مدیران اجازه میدهد 
تـا بتواننـد آرشـیو اطالعـات را از هـر جایـی و در هر زمانـی کنترل کننـد. آرشـیو SntrySTR به صـورت یک فایل 
سیسـتم در شـبکه بـا قابلیـت Mount  شـدن دیـده می شـود کـه با هر نـرم افـزاری به سـادگی به طـور همزمان و 
یکپارچـه در ارتبـاط قـرار می گیـرد. بنابرایـن داده هایـی کـه بـر روی این سیسـتم فایل )آرشـیو) قـرار میگیرند به 
صـورت اتوماتیـک و بـا سـرعت بـاال از روی حافظه Cache )حافظه با سـرعت باال)  بر روی دسـتگاه ذخیره سـازی 
مطمئـن آرشـیو )Removable Storage) ذخیـره میشـوند. ایـن معمـاری ضمـن فراهـم کردن دسترسـی سـریع به 

داده هـای تـازه ذخیـره شـده، امنیت آرشـیو بلند مـدت اطالعـات را نیز تضمیـن می نماید.

دسـتگاه آرشـیو SntrySTR همچنیـن میتوانـد بـه چندیـن Volume تقسـیم بندی شـده و هـر کدام بـه صورت یک 
پارتیشـن  بـرای آرشـیو اطالعات اسـتفاده شـود . ایـن موضوع میتواند بـرای گروهبنـدی و متمایز کـردن داده های 
دپارتمان هـای مختلـف، کاربـران مختلـف و همچنیـن بـرای گـروه بنـدی پروژه هـای مختلف نیز مناسـب باشـد و 
اسـتفاده شـود. همچنیـن بـرای هـر Volume  نیز مـدت زمـان نگهـداری داده و مجوز هـای خاص دسترسـی مجزا، 
تعریـف کـرد. عـالوه بـر مـوارد فـوق شـما میتوانیـد میـزان حجـم هـر Volume را محـدود کـرده و یا بـه صورت 

داینامیـک ایـن فضـا را برای هـر Volume بسـط دهید.

بسـیاری از شـرکت ها و سـازمان ها از ویژگـی کپـی و تولیـد مدیـا مربـوط بـه شـرکت Qstar بـرای تهیـه نسـخه 
پشـتیبان از داده هـا و انتقـال بـه سـایت بحـران اسـتفاده میکننـد. عـالوه بر ایـن، داده هـای قدیمی تر کـه مراجعه 
 SntrySTR .بـه آنهـا کاهـش پیدا کـرده را نیز میتوان از دسـتگاه خـارج کرده و بـه صورت افالیـن نگهداری کـرد
مدیریـت کامـل مدیا هـای آفالیـن شـده را در اختیـار دارد و در مواقـع نیـاز بـه آنهـا، دسـتگاه بـه کاربـر پیغامی 
جهـت بارگـذاری مدیـای مـورد نظر میدهـد. اسـتفاده از راهکار آفالین کـردن داده هـا باعث کاهـش هزینه ها در 
 SntrySTR .مقیاس های بزرگ شـده و یک اسـتراتژی مناسـب برای مقابله و بازگشـت از وضعیت خرابی میباشـد
برای محدوده وسـیعی از برنامه های کاربردی و در بسـیاری از شـرکت ها و سـازمان های بزرگ مانند سـازمان های 
مالـی، بانـک هـا، مراکز تحقیقاتی، کارخانه ها، صدا و سـیما، صنایع پزشـکی و بسـیاری از مراکز دولتـی دیگر، مورد 

اسـتفاده قرار میگیرد.

QSS-2000

QSS-6000

QStar Archive & Data Management Solutions
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اعتبار سنجی و امنیت داده ها:
این Appliance طراحی شـده تا پاسـخگوی  نیاز های خاص امنیتی  مشـتریانش باشـد. سـازمان ها 
بـرای رعایـت قوانیـن و دسـتورالعملهای قانونـی می بایسـت بـه نحوی آرشـیو اطالعـات را انجام 
دهنـد که عدم تغییر نسـخ دیجیتـال، قابل اثبات باشـد. دسـتگاه SntrySTR از تمامی تکنولوژیهای 
پیشـرو دنیـا در زمینـه آرشـیو True WORM )یـک بـار نوشـتن و بارهـا خواندن) بـر روی مدیای 
ذخیـره سـازی نـوری و آرشـیو WORM بـر روی Tape هـای مغناطیسـی و دسـتگاه های دیسـک 
مغناطیسـی پشـتیبانی میکند. اسـتفاده از تکنولوژی WORM، داده ها را از هر گونه تغییرات عمدی 

و یـا سـهوی محافظـت کـرده و زیر سـاخت تهیـه گزارش های نسـخ را فراهـم میکند.
بـرای ایجـاد امنیـت بیشـتر در الیـه فایل هـا QStar امـکان رمـز نـگاری و امضـای دیجیتـال را 
اضافـه نمـوده اسـت. رمزنـگاری )Encryption ) ایـن اطمینـان را به شـما میدهد که بدون داشـتن  
کلیـد امنیتـی، دسترسـی به فایل ها مقـدور نخواهـد بـود. Qstar از تکنولوژی رمزنـگاری اطالعات 
فوق العـاده AES و زیرسـاخت کلید هـای Public/Private اسـتفاده میکند. الگوریتـم SHA1 به همراه 

Time stamping در کنـار امضـای دیجیتـال، اصالـت امضای اسـناد را تضمیـن می نماید.

بدیهـی اسـت بویژه در موسسـات مالـی، نگه داشـتن یک نسـخه از اطالعات بر روی  دیسـکهای 
 SntrySTR نـوری بـرای مانایی بیشـتر، توصیه می گردد کـه اینکار به سـادگی از طریق سـرورهای

متصـل به ذخیره سـاز نـوری، قابل انجام اسـت.

دوام و اطمینان آرشیو:
SntrySTR بـه لحـاظ معمـاری بـرای ایجـاد آرشـیو مطمئن و پایدار طراحی شـده اسـت که عالوه 

بـر آرشـیو، Real Time Mirror را نیـز بین سـرورهای کامـال متفاوت به سـادگی انجام میدهد.
دسـتگاه SntrySTR بـرای کاهـش زمـان Downtime، منبع تغذیه )Power) و دیسـک درایو ها را به 
صـورت Hot Swappable طراحـی نمـوده اسـت. ایـن دسـتگاه دارای حافظه Cache با زیرسـاخت 
Raid1 یـا Raid5 میباشـدکه همیـن موضـوع نیـز یکی دیگـر از ویژگی هایی اسـت کـه اطمینان و 

پایـداری آرشـیو اطالعات در ایـن دسـتگاه را افزایش میدهد.
 DDR (Data Director(  در سـطح بعـدی، بـرای افزایـش اطمینـان می تـوان بـا اسـتفاده از افزونـه
ضریـب امنیـت و در دسـترس بـودن اطالعـات SntrySTR  را بـر مبنـای معمـاری 3-2-1 ارتقا 
داد بـه ایـن صـورت کـه اطالعـات را بـه صورت همزمـان بـر روی دو تجهیـز ذخیره سـازی در 
داخـل یک سـایت یـا در دوسـایت مختلف به لحـاظ مکانـی کپـی نمـود. Data Director می تواند 
اطالعـات را بـر روی سـرورهای مختلـف در یک سـایت و یا چندین سـایت به صـورت لحظه ای 

نماید.  Mirror

عملکرد پیشرفته:
 Tape ایـن سـرور ها محیـط SDJ/STJ (Simulated Disc or Tape Jukebox( بـا اسـتفاده از افزونـه
و یـا ذخیـره سـاز نـوری را بـر روی هـارد دیسـکهای خود شـبیه سـازی می نماید و بـه این روش 
می توانیـد از سـرعت بسـیار باالی هارد دیسـکهای سیسـتم بعنوان کپـی اولیه یـا Cache، در کنار 
مانـدگاری و حجـم ذخیـره سـازی بـاالی اطالعات بـر روی Tape یا ذخیره سـاز نـوری، بهره مند 

گردید.

نقل و انتقال خودکار و هوشمند اطالعات بین الیه های مختلف:
سـرویس Network Migrator  قـادر می باشـد تـا داده هـای کاربـران یـا موجـود در سـرورهای عملیاتـی الیه 1  را به سـاختار  آرشـیو تحـت مدیریت 
SntrySTR منتقـل نمایـد. در ایـن سـرویس میتـوان بر اسـاس سیاسـت های قابل تعریـف، فایل هایی کـه کمتر مورد مراجعـه قرار می گیـرد را از روی 

سـرور یـا کامپیوتر هـای کاربـران بـه آرشـیو مرکـزی، منتقل نمـود. در عیـن حال، هنـوز این فایل هـا از محل اصلـی خود قابل دسترسـی بـوده و الزم 
نیسـت هیچگونه تغییری بر روی نرم افزارهای سـازمان و یا مسـیر دسترسـی کاربران، اعمال شـود. این سیاسـتها می توانند براسـاس نوع فایل، مالک 

آنهـا، مسـیر آنهـا، تاریـخ ذخیره سـازی و تاریخ آخرین دسترسـی و حتـی ترکیبی از کلیـه خصوصیات فایل، تعیین شـود.
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