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نرم افزار مدیریت آرشیو اطالعات

A b y l a  N e t w o r k  M i g r a t o r
در ســازمان ها، حجــم بســیار زیــادی از فضــای ذخیــره ســازی الیــه اول ٬ بــا اطالعــات قدیمــی و یــا بــدون اســتفاده مســتمر، اشــغال مــی شــود. ایــن امــر در کنــار این 
واقعیــت کــه نیــاز بــه فضــای ذخیــره ســازی در مراکــز داده ســاالنه ۵۸٪ افزایــش مــی یابــد و ۸۰٪ از کل داده هــای ذخیــره شــده، بــه نــدرت مــورد اســتفاده مجــدد 

قــرار مــی گیــرد )منبــع: شــرکت گارتنــر(، نیــاز بــه یــک سیســتم هوشــمند بــرای مدیریــت منابــع ذخیــره ســازی و آرشــیو خــودکار اطالعــات را، مشــخص می ســازد.
Abyla دقیقــا بــرای پاســخ بــه ایــن نیــاز، ســاخته شــده کــه شــما بتوانیــد بــا تعیین بســیار ســاده قواعــد ذخیــره ســازی، بــدون تغییــر در نــرم افزارها و یــا دخالت 

در رونــد کاری کاربــران، بصــورت خــودکار، اطالعــات قدیمــی را، بــه شــکلی آرشــیو نماییــد که هر لحظه در دســترس باشــند.
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System Admin
•Create policies
 •Stub and Migrate
 •Copy
 •Move
 •Delete
•Simulations
•Reporting
•Monitoring
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Storage, Disk or Cloud

User Experience
•Automated data movement 
istransparent
•User access is unaffected 
when using stubs
•New share or mount point 
when using move or copy
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یک کپی از همه چیز

روی دیسک های
Blu-Ray
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نــرم افــزار Abyla بــه صــورت هوشــمند اطالعاتــی کــه کمتــر مــورد مراجعــه قــرار می گیرنــد را از الیه هــای باالتــر بــه الیــه آرشــیو منتقــل می نمایــد. بــا 
مدیریــت صحیــح داده هــا و انتقــال آنهــا بــه زیرســاخت هــای آرشــیو اطالعــات عــالوه بــرآزاد ســازی فضــای ذخیره ســازی اصلــی، هزینــه هــای پشــتیبان 

گیــری و نگهــداری داده هــا کاهــش پیــدا خواهــد کــرد. 

Abyla Network Migrator انعطاف پذیر و کارآمد
Abyla Network Migrator دارای محیطــی بســیار ســاده بــرای سیاســتگذاری هــای متنــوع و پیشــرفته مــی باشــد. ایــن سیاســت هــا بر اســاس )نــام فایل، 
پســوند فایــل، تاریــخ ایجــاد، تاریــخ دسترســی، تاریــخ اصــالح، حجــم و ...( قابــل تعریــف مــی باشــد. براســاس سیاســت هــا و زمان بندی هــای تعریــف شــده 

نــرم افــزار بــه بررســی داده هــا پرداختــه و فرآینــد مهاجــرت را مدیریــت می نمایــد. 
Abyla Network Migrator قابلیــت نصــب در سیســتم عامــل هــای Windows، Mac OS X، Linux را دارا مــی باشــد و مــی توانــد بــا تجهیــزات آرشــیو 
اطالعــات بــا پروتــکل هــای SMB و FTP ارتبــاط برقــرار نمایــد. بدیهــی اســت کــه ایــن عملیــات هیــچ وابســتگی بــه نــوع تجهیــزات و شــرکت ســازنده آنهــا 

ــت. نخواهد داش

Abyla Network Migrator مزایای
 آرشیو  داده ها  بر اساس تعریف سیاست های آرشیو

 مدیریت طول عمر داده ها 
 عدم وابستگی به سکوی پردازش و پشتیبانی از تمامی سیستم های عامل

 آزاد سازی فضای ذخیره سازی اصلی با استفاده از انتقال و آرشیو داده های غیر فعال )مهاجرت داده ها(
 دسترسی سریع و استاندارد به تمام داده ها انتقال داده شده بر روی تجهیزات آرشیو اطالعات

 کاهش عملیات دستی مدیریت داده ها با استفاده از خودکار سازی عملیات
 صرفه جویی در زمان و هزینه ها، با کاهش حجم داده های پشتیبان و استفاده بهینه از تجهیزات ذخیره سازی 

 عدم نیاز به نرم افزاری ثانویه، برای انتقال داده ها به تجهیزات ذخیره سازی نوری
FTP اشتراک فایل در شبکه( و( CIFS پشتیبانی از تجهیزات آرشیو اطالعات بر اساس پروتکل های 

 فشرده سازی و رمزنگاری اطالعات در زمان انتقال 
 قابلیت زمانبندی انجام عملیات انتقال بر روی Agent ها

 قابلیت مدیریت متمرکز خطاهای و رخداد های Agent ها
 پشتیبانی از Versioning در مدیریت فایل ها

 پشتیبانی از Mirroring در مدیریت سرورهای ذخیره ساز
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Abyla Network Migrator بــه منظــور ایجــاد اســتراتژی منظــم و منســجم در انتقــال داده هــا بیــن الیــه هــای مختلــف زیــر ســاخت هــای ذخیــره ســازی 
و همچنیــن آزاد ســازی فضاهــای گــران قیمــت بــر روی تجهیــزات ذخیــره ســازی اصلــی، طراحــی و تولیــد شــده اســت. بــر اســاس بررســی انجــام شــده 

حــدود ۸۰ درصــد از داده هــای ســازمان هــا، داده هــای غیرســاختارمند مــی باشــند کــه بــه ســه دســته تقســیم مــی گردنــد:
 دسته اول داده های فعال )HOT( می باشد که در حدود 1۰ درصد از حجم کل داده های سازمان است.

 دسته دوم داده های نیمه فعال )WARM( می باشند که در حدود 2۰ درصد از حجم کل داده های سازمان است.
 دسته سوم داده های غیرفعال )COLD( می باشند، که این داده ها 7۰ درصد از حجم داده های سازمان است.


