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بـه نـام او

تجهیــزات ذخیــره ســازی PetaStore مبتنــی بر دیســک های نــوری، راه کاری مناســب 
ــن  ــات می باشــند. ای ــا و آرشــیو اطالع ــدت داده ه ــی م ــن و طوالن ــداری ام ــرای نگه ب
تجهیــزات بــا ویژگــی هــای خــاص خــود  مناســب  نگهــداری اطالعــات حجیم ســازمانها 
ــای  ــداری داده ه ــرای نگه ــزات PetaStore Blu-Ray Archive  ب ــند. تجهی ــی باش م
پشــتیبان و مدیریــت دارایــی هــای دیجیتــال ســازمان هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی 

گیــرد. 
سیســتم آرشــیو نــوری PetaStore  مجموعــه ای متشــکل از یــک Juke Box ، کارتریــج 
هــای بلــو-ری، یــک ســرور قدرتمنــد و نــرم افــزار Abyla Network Migrator جهــت 

آرشــیو اطالعــات بــر مبنــای مدیریــت دوره عمــر مــی باشــد.
ــری ــه س ــاری Blu Ray Archive در س ــام تج ــا ن ــتور ب ــا اس ــیو پت ــزات آرش  تجهی

Mid-Size, Starter  و Large Scale بــرای مجموعــه هــای کوچــک، متوســط و بــزرگ 
ارائــه شــده اند قابلیــت توســعه فضــای ذخیــره ســازی از دیگــر ویژگــی ایــن تجهیــزات 

می باشــد.
مدیــا هــا در کارتریــج هــای محفــوظ نگهــداری شــده و کل مجموعــه در مقابــل طیــف 
وســیعی از عوامــل محیطــی ماننــد گرمــا و رطوبــت مقــاوم مــی باشــد. نــه تنهــا امــواج 
مغناطیســی و الکترومغناطیســی بــر روی مدیاهــا بــی اثــر اســت بلکه امــکان اســتفاده از 

مدیاهــا در مواقــع اضطــراری در ســایر درایوهــای بلــو-ری وجــود دارد.
ــای  ــود ج ــت( را در خ ــت 100 ترابای ــوری) ظرفی ــای ن ــا 30 مدی ــدل Starter  ت م
ــت 1/7  ــا )ظرفی ــش از 500 مدی ــه بی ــای Large Scale  ب ــه در مدل ه ــد ک می ده

ــد.  ــت( می رس ترابای
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امـروزه »اطالعـات مهمترین سـرمایه سازمان هاسـت« عبارتی آشناسـت و نیازی به 
تشـریح و اثبات ندارد. سیسـتم اتوماسیون، گزارشـات متنوع مالی و ثبتی در سامانه 
هـا، فایل های نـرم افزار هـای تخصصـی، سـامانه های ارتباط بـا مشـتری،  فایل های 
صوتـی و تصویـری روابط عمومی، الگ فایل ها، سیسـتم آرشـیو اسـناد، همه و همه 
حاصـل تـالش و هزینه سـازمان ها توسـط نیروهـای متخصـص می باشـد، از این رو 

نگهـداری ایـن دارایی های دیجیتال بسـیار مهم اسـت.
دسترسـی بـه ایـن داده ها بـه تدریـج و بعد از گذشـت مـدت زمان کوتاهـی کاهش 
می یابـد. ولی نگهـداری این اطالعات بـرای سـازمان ها الزم و ضروری اسـت زیرا این 
اطالعـات جزو دارایی ها و سـابقه این سـازمان ها محسـوب می شـوند. به ایـن داده ها 
در اصطـالح، داده هـای غیرفعـال )Cold Data( می گوینـد. ایـن داده هـای غیر فعال 
بایـد بـر روی ذخیره سـاز های تخصصی آرشـیو، نگهداری شـوند به ایـن تجهیزات 

اصطالحـا »Archive Server« گفته می شـود.
برخـی بـه اشـتباه بـر ایـن باورند کـه داده هـای غیر فعـال ارزش خـود را از دسـت 
داده انـد و معتبر نیسـتند و بـه این دلیل غیر فعال می شـوند در صورتی که بسـیاری 
از ایـن اطالعـات آینـده سـازمان و یا شـرکت را تعیین می کننـد و در آینـده به این 
اطالعات رجوع می شـود. در یک اسـتراتژی ذخیره سـازی هوشـمند، با بررسـی های 
مداومـی کـه توسـط نرم افزارهـای ویـژه، انجـام می شـود بسـیاری از اطالعـات به 

عنـوان اطالعات غیـر فعال محسـوب و به ایـن تجهیـزات انتقال داده می شـوند.

تجهیـزات ذخیره سـازی بایـد دارای قابلیت هـای بسـیاری از جملـه دسترسـی 
سـریع به اطالعـات، اعتبـار، امنیت و پایـداری اطالعات باشـند. انتخاب صحیح 
تجهیـزات ذخیره سـازی، موجب کاهش هزینه های تمام شـده )TCO( می گردد.

همچنین الزم است تجهیزات آرشیو اطالعات دارای قابلیت های زیر باشند.
 مقاوم در برابر تخریب اطالعات و حمالت سایبری
 امکان نگهداری دائمی و غیر قابل تغییر اطالعات 

 دارای طول عمر بیش از 100 سال
 سازگار با سیستم های مختلف

)Random Access( قابلیت دسترسی تصادفی 
 کاهش هزینه های تجهیزات ذخیره سازی بویژه برای نگهداری طوالنی مدت

آرشیو اطالعات
بر روی دیسک های بلو-ری

هبینه سازی روش ذخیره سازی
برای آرشیو اطالعات
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در تجهیـزات ذخیره سـازی اطالعـات با سـاختار الیه بندی شـده، داده هایی 
کـه دسترسـی بـه آنها بـه تدریج کاهـش می یابـد از ذخیـره سـاز اصلی به 
تجهیزات ذخیره سـازی آرشـیو انتقال داده می شـود و به این فرایند اصطالحا 
آرشـیو فعـال )Active Archive( می گوینـد. بـا توجـه به ویژگی هایـی که از 
مدیاهـای ذخیره سـازی بیان شـد، اطالعاتـی که به عنـوان آرشـیو فعال در 
نظـر گرفته می شـوند نیازی به نگهداری نسـخه پشـتیبان ندارنـد که باعث 
کاهـش هزینه هـای TCO )هزینـه تمـام شـده( می شـود. به دلیـل محدویت 
فضـای مراکـز داده، حجـم و فضایـی که مدیاها اشـغال می کنند بسـیار مهم 

اسـت و بـا دقـت در ویژگی هـای مدیاهای نـوری متوجـه می شـویم که این 
مدیاها برای نسـل آینـده تجهیزات ذخیره سـازی، طراحی و تولید شـده اند.
 الیـــه Cold Storage بــه بخش هـــای Active Archive ،Deep Archive و 

Offline Archive تقسیم می شود.
بخـش Active Archive نیاز به تجهیزاتی با امکان دسترسـی سـریع و پایدار 

دارد. اطالعات  به 
در بخش Deep Archive  و Offline Archive  دسترسـی مسـتقیم به اطالعات 

نیاز نیسـت، اما نگهداری طوالنـی مدت اطالعات ضروری اسـت. 

ساختار الیه ای تجهیزات ذخیره سازی و نگهدار ی اطالعات
)Cold( راهکارهای ارائه شده برای آرشیو داده های غیرفعال
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ساختار الیه ای تجهیزات ذخیره سازی و نگهدار ی اطالعات
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تخمیـن زده شـده کـه اطالعات در سـال 2020  نزدیک به ZB 44 خواهد رسـید که 
عمدتـا نیاز به ذخیـره Online ندارند. 

بـا توجـه بـه بررسـی های انجام شـده میـزان رشـد اطالعات، طـی سـال های 2015 
تـا2020 تقریبـا  %25.3 می باشـد و تقریبـا 1.8ZB از ایـن فضای ذخیره سـازی برای 
نگهـداری اطالعـات آرشـیوی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد در واقـع %90 از فضای 
تجهیـزات ذخیره سـازی، داده هـای آرشـیوی)Cold Archive( می باشـند. بـا افزایـش 
حجـم داده هـا، میـزان داده هـای آرشـیوی نیـز افزایـش یافتـه و در نتیجـه نیـاز بـه 

تجهیـزات ذخیره سـاز بیشـتری بـرای نگهـداری ایـن اطالعات می باشـد. 

Cold رشد منایی داده های

نکته
طول عمر مدیاهایی مانند 
HDD, SSD که در تجهیزات 
 ذخیره سازی اصلی
)Primary Storage( مورد 
استفاده قرار می گیرد 
4 سال است در صورتی 
که مدیا هایی مانند نوار 
مغناطیسی دارای طول عمر 
10 تا 30 سال و مدیاهای 
از نوع دیسک های نوری 
دارای طول عمر بیش از 100 
سال می باشند. مدیاهای 
مورد استفاده در تجهیزات 
 Active ذخیره سازی
 near که در الیه Archive
line استفاده می شود از نوع 
HDD می باشد و مدیاهایی 
که در تجهیزات ذخیره سازی 
Deep Archive مورد استفاده 
قرار می گیرد از نوع نوار 
مغناطیسی و یا از نوع 
دیسک های نوری هستند.
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پیش بیین مجموع فضای ذخیره سازی مورد نیاز در سازمان ها
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همانطور که در نمودار مشخص است، بیشترین فضای ذخیره سازی اطالعات مورد نیاز در سازمان  ها، بخش آرشیو اطالعات می باشد.

Source: Fujiwara-Rothchild, Ltd.

9



موسسـه IDC یـک مرکـز تحقیقات بین المللی اسـت که پژوهش هـای دقیقی بر روی 
انـواع تکنولوژی هـا انجـام می دهـد. در یکـی از این تحقیقات که با پشـتیبانی شـرکت 
Fujitsu در خصـوص داده هـای آرشـیوی، انجـام داد، به این نتیجه رسـید که فقط 10 
تـا 20 درصـد اطالعـات سـازمان ها و شـرکت ها، داده هـای فعـال می باشـد و به مابقی 
داده هـا یـا هرگـز  مراجعه نمی شـود و یا میزان مراجعه بسـیار کم اسـت، از ایـن رو در 
صورتـی کـه بتوان ایـن داده ها را از Primary Storage  خـارج  و در Cold Storage  و 
یـا Cold Archive نگهـداری نمـود، می توان فضای اشـغال شـده اصلـی را کاهش و از 

حجـم اطالعات برای فرآیند پشـتیبان گیری کاسـت.
ایـن کار باعـث کاهـش زمان بازگردانـی اطالعات، به میـزان 80درصد، شـده و در این 
حالـت مدیریـت نگهداری اطالعات بسـیار سـاده تر خواهد بود. طبق آمار این موسسـه 
تحقیقاتـی، میـزان اطالعات فعال که بایـد بر روی حافظه اصلی نگهداری شـود حدود 
10 تـا 20 درصـد از کل اطالعـات سـازمان می باشـد. بنابرایـن تجهیـزات ذخیره سـاز 
اصلـی نیـز بایـد تنها 10 تـا 20 درصـد حافظه مورد اسـتفاده در سـازمان را تشـکیل 

دهنـد و مابقـی فضای ذخیره سـازی باید از جنس آرشـیو باشـد. 
 IDC White Paper sponsored by Fujitsu “Meeting Backup and :منبع
Archive Challenges - Today and Tomorrow”

داده هـا در دیتـا سـنترها بـه سـرعت شـروع بـه رشـد می کننـد؛ در ایـن دیتا سـنتر ها 
داده هـای آرشـیوی )Cold Data( بـر روی هـارد دیسـک ها نگهـداری می شـوند و این 
ذخیره سـاز ها سـرعت دسترسـی خوبی بـه اطالعـات دارند اما بـرای نگهـداری طوالنی 
مـدت مناسـب نیسـتند. بنابرایـن راه کار منطقـی، انتقال داده هـا به یک مدیـا ارزان و با 
طـول عمـر باال می باشـد؛ در صورتی که بتوان ایـن مدیاها را در تجهیزات ذخیره سـازی 
بـه صـورت آنالیـن نگهـداری کرد بـه راحتی می تـوان  به داده ها دسترسـی داشـت و از 

ایـن داده ها اسـتفاده نمود.

راهکارهای الزم برای محافظت از داده ها
یکـی از راه هـای مطمئـن نگهـداری از اطالعـات حسـاس سـازمان ها، نگهـداری دو یا 
سـه نسـخه از اطالعـات می باشـد؛ اما امنیـت اطالعات، تنهـا به معنی نگهـداری چند 
نسـخه ای اطالعـات نیسـت بلکـه نیازمنـد یـک اسـتراتژی مطمئـن و مناسـب بـرای 
حفاظـت از اطالعـات می باشـد و ایـن موضـوع یکـی از اساسـی ترین و حسـاس ترین 
موضوعـات بـرای سـازمان ها و مدیـران ارشـد اطالعـات می باشـد کـه زمـان و انـرژی 

بسـیاری از متخصصیـن داده  را صـرف می کنـد.

Cold Archive دالیل نیاز به الیه
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در جـدول زیـر کاربردهـای آرشـیو اطالعـات را می توان  مشـاهده نمود؛ مـوارد 1 تا 3 جزء نیازمندی های اصلی و مـوارد 4و 5  باعث کاهش ریسـک ازبین رفتن اطالعات 
می شوند.

آرشیو برای انطباق قانونی1
 موارد حقوقی و قضایی  شامل مدیریت اسناد عمومی، بانکی، الکترونیکی، حسابرسی

پزشکی قضایی، کنترل داخلی و...
در انطباق قانون با صنعت )مالی، پزشکی، دارو، زیرساختی، تولید و...(

جهت رعایت استاندارد های ISO در انبارداری،  نگهداری سوابق انبار و...

آرشیو برای نگهداری سابقه دارایی های غیر مالی2
دیجیتال سازی و آرشیو دارایی های تاریخی مانند کتابخانه ها، موزه ها و ....

آرشیو دارایی های تصویری مانند صنعت فیلم، تلویزیون، سینما
آرشیو های مشترک برای نگهداری دانش، فرهنگ و همکاری های مشترک

جمع آوری تحلیل داده های Big Data و استخراج اطالعاتآرشیو برای آنالیز داده 3
جمع آوری و به اشتراک گذاری داده های حاصل از تجارب و مشاهدات، در حوزه های خاص

4Active Archive از داده های )Mirroring( نگهداری یک کپی غیرقابل تخریب از اطالعات بر روی تجهیزات ذخیره سازی نورینسخه دوم

نگهداری خارج از سایت کپی هایی از داده ها، برای محافظت از داده ها از بالیای طبیعی و غیره آرشیو برای پاسخگویی در شرایط اضطراری5
)Cloud استفاده از ذخیره سازی فیزیکی یا ذخیره سازی مبتنی بر(
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سـازمان US-CERT، مـدل معمـاری به نام  مـدل »1-2-3« معرفی کرده 
اسـت کـه باعـث کاهش ریسـک از بیـن رفتن اطالعـات می شـود و برای 

تهیه نسـخه پشـتیبان توصیه می شود.

3 بـه معنـی: نگهداری سـه نسـخه از فایل های مهم، هر نسـخه 
در یـک الیه ذخیره سـازی

2 به معنی: نگهداری فایل ها بر روی دو نوع مدیای متفاوت 
1 بـه معنـی: نگهداری یـک نسـخه از فایل ها به صـورت آفالین 

)خارج از سـایت(

3 2 1
copies:

1 production
+2 backups

type of
storage 
media

off-site or
in the Cloud
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تجهیزاتـی که به عنوان ذخیره سـاز )Storage( اسـتفاده می شـود بایـد دارای 3 خصوصیت 
اساسـی ”Readability”,”authenticity”,”stability“ باشـند بـا توجـه به  این خصوصیات، 
کاربر می تواند در هر زمان به شـکل مطمئن به اطالعات دسترسـی داشـته باشـد؛ همچنین 
تجهیـزات آرشـیو )Archiving( عالوه بر موارد فوق، باید خصوصیات زیر را داشـته باشـند.

 Search ability: قابلیت جستجو )حتی در مدیا های آفالین(
 Sustainability: سازگاری با ساختارها و معماری های مختلف ذخیره سازی اطالعات 

 Confidentiality: محرمانگی و قابلیت نگهداری امن اطالعات
 Economy: داشتن صرفه اقتصادی

ویژیگ های اسایس یک ذخیره ساز

قابلیت خواندن اطالعات در انواع سیستم عامل ها | قابلیت خواندن اطالعات برای بیش از 100 سالدر دسترس بودن

یکپارچگی و اصالت
یکپارچگـی: ایجـاد کننـده و زمان ایجاد سـند مشـخص و غیر قابـل تغییر بوده و امکان مقایسـه نسـخه الکترونیکی و 

نسـخه چاپی سـند وجود داشـته باشد.
اصالـت: داده هـا در طـول مدتـی که بر روی تجهیـز ذخیره شـده اند نمی توانند تغییـر داده و یا حذف شـوند. در صورتی 

کـه تغییراتـی اتفـاق بیافتد، این تغییـرات نیاز به هویت سـنجی دارند.

اطمینان از دسترسی به اطالعات با توجه به سیاست های قانونی و حکومتیپایداری
امکان جستجو در انواع فرمت اسناد الکترونیکی را داشته باشد.قابلیت جستجوی اسناد
دوست دار محیط زیست )تجهیزات سبز( | ذخیره ساز باید مقدار اندکی گاز دی اکسید کربن تولید کند.سازگار با محیط زیست 

دسترسی به اطالعات فقط برای کاربران دارای مجوز باشد و ذخیره ساز ها باید بتوانند از به سرقت رفتن اطالعات، نشت مقاوم در برابر از بین رفتن اطالعات
اطالعات، تغییر و حذف اطالعات جلوگیری کنند.

کاهش هزینه های ذخیره سازی در طول زماناقتصادی و هزینه

نیازمندی های آرشیو اطالعات
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در ذخیره سـازهای Cold Archive، کـه معمـوال حجـم باالیـی از اطالعـات در آنهـا ذخیره می شـود، طوالنی بـودن زمان نگهداری اطالعـات و خصوصیاتی مانند عدم دسـتکاری اطالعات 
مـورد انتظـار اسـت. توجـه بـه تفاوت های ذاتـی مدیاهای مختلف ذخیره سـازی، انتخاب مدیای مناسـب بـرای هر کاربرد، ضروری اسـت.

FeatureHDDTapeOptical Discs

Readability
قابلیت خواندن اطالعات 

برای طوالنی مدت

با هزینه زیاد و انجام برخی عملیات مانند 
به روز رسانی تجهیزات، بازدید دوره ای تجهیزات و 
ماژول ها و پشتیبانی منظم می توان  این قابلیت را 

فراهم کرد.

فقط با 2 نسل قبل از خود سازگار است و برای 
نگهداری طوالنی مدت اطالعات نیاز به عملیات 

Migration به صورت مداوم می باشد.

قابلیت خوانده شدن برای طوالنی مدت 
را دارد و اطالعات بر روی مدیاهای غیر 

فرار )دائمی(نگهداری می شود.

 Integrity &
Authenticity

یکپارچگی & و اصالت

به دلیل اینکه به سادگی می توان  اطالعات را 
بازنویسی کرد نیاز به نرم افزارهای امنیتی برای 

جلوگیری از تغییرات  می باشد.

این تجهیزات نیز داده های خود را بر روی 
مدیا های مغناطیسی ذخیره می کنند از این رو  
برای محافظت از داده ها نیاز به نرم افزار های 
 WORM  امنیتی می باشد. استفاده از مدیای

نیز امکان پذیر است

به دلیل تغییر فاز فیزیکی که در 
مدیا رخ می دهد امکان دستکاری در 

اطالعات وجود ندارد.  

Stability
متوسط طول عمر هارد دیسک 5-3 سال می باشد.پایداری

طول عمر این خانواده بین  10 تا 30 سال 
می باشد و عملیات Migration بعد از عمر 

مفید الزامی است.
طول عمر بیش از100 سال دارند.
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Optical مزایای آرشیو اطالعات بر روی مدیا های
ارزیابی مبتنی بر نیازمندی های آرشیو

HDD (For Nearline)TapeOptical Discs

Data Security مناسبنسبتا مناسبنسبتا مناسبامنیت داده

بیش از 100 سالبین 10 تا 30 سالبین 3 تا 5 سالدوره عمر

مناسبنسبتا مناسبنسبتا مناسبدوام و قابلیت اعتماد برای طوالنی مدت

نسبتا مناسب قابل قبول)سازگار(سازگاری
مناسبسازگار فقط تا نسخه قبل

)TCO( مناسبنسبتا مناسبنامناسبهزینه تمام شده طرح

Random Access مناسب )سازگار(نا مناسبمناسبقابلیت

قابل قبول)سازگار(مناسبمناسبنرخ انتقال
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امنیت داده ها

بـرای نگهـداری امـن داده هـا نیاز اسـت تا اطالعـات بـر روی مدیایی 
 Write-once ذخیـره شـود کـه قابل بازنویسـی نباشـد. خصوصیـت
مربـوط بـه دیسـک های نـوری موجب می شـود که در هنـگام ذخیره 
اطالعـات تغییـرات فیزیکی در مدیا رخ داده و امکان بازنویسـی وجود 
نداشـته باشـد. بنابرایـن ایـن نـوع مدیاهـا بـه لحـاظ سـاختاری امن 
هسـتند در صورتـی کـه هـارد دیسـک و نـوار مغناطیسـی می توانند 
دسـتخوش بازنویسـی اطالعـات گردنـد. از اینـرو برای فراهـم کردن 
امنیـت اطالعـات در ایـن مدیا هـا نیـاز بـه نـرم افزارهـای امنیتـی 
می باشـد کـه خـود الیـه دیگـری بـه راه کار آرشـیو اضافـه می نماید 
و بـا نـگاه بـه آینده بایـد در کنار تولید یک سـخت افزار جدیـد،  نرم 

افـزار جدیـدی نیز طراحـی نمود.

دوام و طول عرم ابال

نگهـداری اطالعـات بـرای مدت طوالنـی به معماری ذخیره سـازی 
و کیفیـت مدیاهای ذخیره سـاز اطالعـات بسـتگی دارد. همچنین 
در نظـر گرفتـن عوامل محیطی می تواند  بسـیار تاثیر گذار باشـد. 
هـارد دیسـک ها از یـک درایـو مکانیکـی بـرای ذخیـره و بازیابـی 
اطالعـات اسـتفاده می کنند کـه طول عمر این درایو  بسـیار پایین 
اسـت. نوارهای مغناطیسـی که ضخامت فوق العاده نـازک )در حد 
چنـد میکـرو متـر( دارنـد  به راحتی شکسـته شـده و بـرای اینکه 
بتواننـد اطالعـات را بـرای مدت طوالنی نگهداری کنند الزم اسـت 
در محیط هـای خاص نگهداری شـوند. اما دیسـک های نـوری ویژه 
آرشـیو، دقیقـا بـرای همین کاربرد طراحی شـده و شـرایط بسـیار 

پایدارتـری دارند. 

16



سازگاری

بـا  کامـال  نـوری،  دیسـک های  بـر  مبتنـی  ذخیره سـازی  تجهیـزات 
 )Backward compatibility( سـازگاری  خـود  از  قبـل  نسـخه های 
دارنـد یعنـی یک درایو دیسـک نـوری Blu-ray  تمام نسـخه های قبلی 
خـود)CD,DVD,BD( را پشـتیبانی می کنـد و می توان  بـا آن درایو تمام 
دیسـک های نـوری را خوانـد و یـا بـر روی آنهـا اطالعات ذخیـره نمود و 
نیـاز بـه انتقـال اطالعـات از مدیاهـای قدیمـی بـه مدیای جدیـد وجود 
نـدارد. در صورتـی که نوار های مغناطیسـی تنها دو نسـل قبـل از خود را 
پشـتیبانی می کننـد و از آنجایـی که هر دو یا سـه سـال نسـل جدیدی 
از نوار هـای مغناطیسـی بـه دنیـای تکنولـوژی معرفی می شـوند باید هر 
5 سـال یـک بـار اطالعـات ذخیـره شـده بـر روی نسـل های قبلـی بـه 

تجهیزات نسـل جدیـد Migrate شـود.

TCO هزینه متام شده

بـرای نگهـداری طوالنـی مـدت اطالعـات، می تـوان ایـن اطالعات 
را بـر روی تجهیـزات بـا طـول عمـر پاییـن ماننـد هـارد دیسـک 
نگهـداری کـرد ولـی الزم خواهد بود هر چهار سـال یـک بار فرایند 
Migration  انجـام شـود و اطالعـات هارد دیسـک های قبلی را بر 

روی هـارد دیسـک های جدیـد انتقـال داد.
باید هزینه های نگهداری، پشـتیبانی، عملیات Migration،  ریسک 
از بیـن رفتن اطالعات در فراینـد جابجایی و ایجاد محیط نگهداری 
اسـتاندارد و ... را نیـز بـه لیسـت هزینه هـا اضافـه نمـود بنابرایـن 
نگهـداری اطالعـات حجیـم آرشـیوی)Cold Data( بـر روی هـارد 
دیسـک ها بسـیار هزینـه بر و غیـر اقتصـادی می باشـد.  هزینه های 
ذکـر شـده بـرای ذخیره سـازی نـوری، تقریبـا یک دهم می باشـد.
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تحقیقات انجام شده 
نشان می دهد برای 
20 سال نگهداری 
یک پتا بایت اطالعات، 
هزینه های پشتیبانی 
)جایگزینی و تعویض 
قطعات، هزینه های 
سنگین بروزرسانی 
تجهیزات ذخیره سازی، 
Migration، مصرف 
 Cooling  ،برق
و...(، بسیار بیشتر از 
هزینه خرید تجهیزات 
می باشد.

مقایسه هزینه عملیایت 20 ساله در انواع مدیاهای ذخیره سازی
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هزینه های عملیایت در انواع مدیاها

اگـر چـه ایـن هزینه هـا در کوتاه مـدت تفـاوت زیـادی در انتخاب 
نـوع ذخیره سـاز ایجاد نمی کنـد امـا در طوالنی مدت )بـرای مثال 
20 سـال( بسـیار مهم بوده و می تواند تفاوت های بسـیار فاحشـی 

در هزینه هـا ایجـاد کند.
برای مثال: اسـتفاده از هارد دیسـک می توانـد  هزینه چهار برابری 
نسـبت بـه دیسـک های نـوری ایجاد کند و بـرای نوار مغناطیسـی، 

هزینـه عملیـات Migration نیز باید در نظر گرفته شـود.
دیسـک های نـوری بـرای نگهـداری طوالنـی مـدت اطالعـات و 
داده هـای Cold در مقایسـه بـا مدیا هـای دیگر بسـیار کم هزینه تر 
تمـام  نمـودار می تـوان گفـت هزینـه  بـه  بـا توجـه  می باشـند. 
شـده )TCO( بـرای نگهـداری بیـش از 5 سـاله اطالعـات بـر روی 

دیسـک های نـوری بسـیار مقـرون بـه صرفـه اسـت.
میـزان هزینـه الزم برای آرشـیو تخصصی دیسـک های نوری فقط 
بـه هزینـه اولیـه تامیـن سـخت افـزار و راه انـدازی اولیه سیسـتم 
ختـم می شـود. از آنجایی کـه ایـن تجهیزات بـه صورت ویـژه برای 
آرشـیو طوالنی مدت اطالعات طراحی شـده اند، هزینه پشـتیبانی 
بسـیار پایینـی دارنـد، در صورتـی کـه در هـارد دیسـک ها عـالوه 
بـر سـرمایه گذاری اولیـه بایـد هزینه هـای توسـعه تجهیـزات در 
زمـان رشـد اطالعـات و هزینه هـای بـاالی نگهـداری و پشـتیبانی 
را نیـز در نظـر گرفـت. همانطور که شـواهد و آمار نشـان می دهد، 
راهـکار منطقی برای سـازمان های بـا اطالعات حجیم، اسـتفاده از 
تجهیـزات تخصصی آرشـیو اطالعات مبتنی بر دیسـک های نوری 

می باشـد. 

رسعت خواندن اطالعات 

اطالعـات،  خوانـدن  سـرعت  نـوری،  ذخیره سـازی  تجهیـزات  در 
نوارهـای  تکنولـوژی  آخریـن  در  حالیکـه  در  می باشـد   2GB/s
 300MB/s  نـرخ انتقـال اطالعـات  حـدود ،)LTO7( مغناطیسـی
اسـت )در صورتـی کـه عملیات فشـرده سـازی را در نظـر نگیریم(. 
 LTFS بازیابی اطالعات در نوارهای مغناطیسـی به دلیل اسـتفاده از
دارای سـرعت پایینـی می باشـد زیـرا ایـن تجهیـزات نیاز بـه زمان 
رسـیدن نـوار بـه نقطـه مـورد نظـری دارنـد کـه اطالعـات در آنجا 
ذخیره شـده اسـت. برخـی از سیسـتم های ذخیره سـازی نـوری از 
دوطـرف مدیاهـا اسـتفاده می کنند، ایـن موضوع می توانـد عالوه بر 
حجـم، سـرعت دسترسـی به اطالعـات تجهیـزات ذخیره سـازی با 

همـان تعـداد مدیـا را دو برابـر کند.

 Random Access دسرتیس
هـدف از آرشـیو اطالعـات، مراجعـات آتـی بـه آن می باشـد، ولـی در 
ذخیره سـازی بـر روی Tape ایـن کار کنـد و زمان بـر بـوده ولیکن در 
دیسـک های نـوری، دسترسـی به  اطالعات آرشـیو شـده بـه صورت 

در لحظه و مسـتقیم می باشـد. 
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انـواع مختلفـی از سـرویس های مبتنی بـر Cloud وجود دارند که مقایسـه آنها با سیسـتم های 
ذخیره سـازی معمـول، بسـیار سـخت اسـت. اگر چـه این سـرویس می توانـد جایگزینـی برای 
تجهیـزات ذخیره سـازی آرشـیو داده سـازمان ها باشـد امـا مسـائل و مشـکالت دیگـری ماننـد 
مـوارد امنیتـی، اتصال دائمی به شـبکه و اینترنت و افزایش هزینه های سـالیانه برای دسترسـی 

اطالعات وجـود دارد.
همچنیـن راه انـدازی و نگهـداری سـرویس Cloud داخـل سـازمانی، نیازمنـد چند کارشـناس 
متخصـص و پرداخـت هزینه هـای ایشـان می باشـد، ایـن نـوع سـرویس ها بـرای نگهـداری 
اطالعـات بیـن 5 تـا 10 سـال مناسـب اند ولـی هزینـه نگهـداری طوالنـی مـدت اطالعـات بر 
روی محیـط Cloud باالسـت، از ایـن رو، برای داده های ماندگار، اسـتفاده از تجهیزات تخصصی 

آرشـیو اطالعـات، بـه لحـاظ هزینه، هوشـمندانه تر اسـت. 

نمـودار روبـه رو روند رو به رشـد اسـتفاده از تجهیـزات تخصصی آرشـیو مبتنی بر 
دیسـک های نـوری، از سـال 2015 تـا پیـش بینی سـال 2020 را نشـان می دهد. 
ایـن رونـد حـدود 94/5درصد رشـد داشـته اسـت. نرخ انتقـال اطالعـات وظرفیت 
مدیا هـا در تجهیـزات ذخیره سـازی نـوری، دو فاکتـور مهم در رشـد این تجهیزات 
 Cold Data در سـال های اخیـر بوده اسـت و این تجهیزات را به سـمت نگهـداری

در الیه Deep Archive سـوق داده اسـت.
در سـال 2014 شـرکت Facebook اطالعات آرشیوی خود را بر روی دیسک های 
نـوری منتقـل نمـود کـه نشـان از ورود آن بـه بـازار تجهیـزات آرشـیو اطالعـات 

سـازمان های بـزرگ می باشـد.

Cloud تجهیزات تخصیص آرشیو استفاده از رسویس های
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طبـق آمارهـا و بررسـی های انجـام شـده، تقریبـا 80% داده های 
تولیـد شـده جـزو داده هـای آرشـیوی )Cold Data( می باشـند 
و اگـر از تجهیـزات ذخیره سـازی معمـول بـرای نگهـداری ایـن 
داده هـا اسـتفاده شـود نتیجـه آن »مصـرف بـاالی بـرق و تولیـد 
CO2« خواهـد بود و تمامی شـرکت های بـزرگ در حال طراحی 
و سـاخت تجهیزات سـبز هسـتند تا دوسـت دار محیط زیسـت 
بـوده و بـه آن آسـیب کمتـری وارد کننـد. میـزان بـرق مصرفی 
تجهیزات دیسـک های نوری بسـیار پایین اسـت و این دستگاه ها 
نیـاز بـه تجهیزات خنک کننـده و انتقال مـداوم داده هـا ندارند و 

می تواننـد داده هـا را بـرای بیـش از 100 سـال نگهـداری کنند.

اتثیرات محیطی
تجهیزات تخصیص آرشیو 

دالیل اقبال روز افزون 
آرشیو اطالعات در 

افزایش تقاضا برای دیسک های نوری
ذخیره سازها

درک محدودیتهای 
سایر مدیاهای ذخیره 

سازی
رشد نمایی

حجم اطالعات

 نگهداری طوالنی 
مدت از داده های 

ارزشمند

سیر تکاملی
تکنولوژی
اطالعات
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شـرکت های معتبر با استاندارد سـازی آرشـیو اطالعات، جایگاه این تجهیزات را در زیر سـاخت های ذخیره سـازی اطالعات مسـتحکم نموده، همچنین موجب توسـعه این تجهیزات 
در آرشـیو اطالعـات سـازمانی و امنیـت نگهـداری اطالعـات بـرای طوالنـی مـدت شـده اند. ایـن مدیاهـا شـامل مدیاهـای )4 layer( BD-R QL و  )BD-RE QL )4 layer با ظرفیت 

120GB هسـتند و همـان طـور کـه در شـکل زیـر مشـاهده می کنید، رشـد نمایی ظرفیـت این مدیا هـا، موجب افزایش حجم Volume های ذخیره سـازی شـده اسـت.

ایـن نـوع مدیا هـا بـه دو نـوع Worm و Rewritable تقسـیم می شـوند نـوع Worm  کـه بـه آنهـا True Worm نیز گفته می شـود برای این اسـت کـه اطالعات یکبار و برای همیشـه به 
صـورت مطمئـن و غیرقابل دسـتکاری نوشـته شـوند، اما نـوع دوم Rewritable بوده که امکان 1000 بار بازنویسـی اطالعـات را دارد.

مسیر توسعه تجهیزات ذخیره سازی نوری

WORM
940 MB

PD
650 MB

DVD-RAM
9.4 GB

BD-R
25 GB 2x

BD-XL
100 GB

Archival Disc
300 GB

1980’ s1990’ s2006’ s2011’ s2016’ s

Archival Disc Blu-ray Disc DVD-RAM DVD WORM
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از فاکتورهـای مهـم کـه مراکـز داده سـازمان ها و شـرکت ها را به اسـتفاده از 
ذخیره سـازی بـر روی دیسـک های نـوری سـوق داد می تـوان بـه »داده هـای 
غیر سـاختارمند« که حجم بسـیار بزرگی از داده های دنیای امروز را تشـکیل 
می دهنـد و همچنیـن »امـکان ایجـاد انبارهـای بـزرگ بر روی دیسـک های 

نوری« اشـاره نمود. 

)Cold Archive( تجهیزات تخصصی آرشیو اطالعات
برای داده های غیر ساختارمند:

 داده هایـی که در سـاختار بانک هـای اطالعاتی قرار نمی گیرند جـزء داده های
Non-structure می باشـند. ایمیـل هـا، فایل هـای متنـی، اسـناد، فایل های 
آفیـس، تصاویـر، فیلم هـا و دیگر فایل های مشـابه، نمونه این داده ها هسـتند. 
مناسـب ترین روش ذخیره سـازی این اسـت کـه بانک های اطالعاتـی بر روی 
 تجهیـزات الیـه یـک و اطالعـات غیرسـاختارمند کـه مراجعه کمتـری دارند 

بر روی الیه آرشیو قرار گیرند.

دالیل موثر بر گسرتش
استفاده از مدیا های نوری 

Backup and Archive Strategy

Available
Disk

Storage

Secure
Archival
Storage

Small
Backup

Overhead

Active Active

Static

Disaster
Recovery

Backup Only Strategy

Large
Backup

Overhead
Limited Disk Storage

Static

Active

Static

Active

Mirroring
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استفاده از تجهیزات
Cold Archive در مراکز داده

مزایای استفاده از دیسک های نوری

مراکـز داده در دنیـای امـروز بـرای نگهـداری اطالعات خـود تصمیم 
بـه اسـتفاده از تجهیـزات ذخیره سـازی نـوری گرفته انـد بـرای نمونه 
شـرکت Facebook بـا اسـتفاده از تجهیـزات Blu-ray تقریبا %80 
هزینه هـای مصـرف انـرژی و 50% هزینه هـای عملیاتی این شـرکت 
را در مقایسـه بـا روش قبلـی کاهـش داده اسـت. ایـن شـرکت باعث 
ترغیـب مراکـز داده بـزرگ در نگهـداری اطالعـات آرشـیوی خـود با 

تجهیـزات تخصصی Blu-ray شـده اسـت.

1- آرشیو طوالنی مدت اطالعات 
بـرای نگهـداری طوالنی مـدت اطالعات بـه جهت انطبـاق با احـکام قانونی و قضایـی می توان  
از آرشـیو اطالعـات اسـتفاده کرد. بـرای مثال اطالعات پزشـکی هر فـردی تا زمانـی که زنده 
اسـت بایـد نگهـداری شـود و یا اطالعـات حسـاب و یا سـوابق بیمـه ای و اطالعـات امالک و 

دارایی هـای هـر فـرد حتی بعـد از فـوت او نیـز باید نگهداری شـود. 

2- برای نگهداری اطالعات پشتیبان
از ایـن تجهیـزات پایـدار و قابـل اعتماد می تـوان  به عنـوان تجهیزات پشـتیبان یـا Mirror برای 
نگهـداری اطالعات اسـتفاده کـرد. همچنین این تجهیـزات به دلیل اسـتفاده از مدیـای متفاوت از 
هـارد دیسـک و نوار مغناطیسـی، می تواند  قابلیت اعتمـاد در نگهداری اطالعـات را افزایش دهند.

Big Data 3- برای نگهداری
از دیسـک های نـوری می توان بـرای نگهـداری اطالعات سـرویس هایـی مانند IOT اسـتفاده 
نمـود، در IOT اطالعـات بسـیار زیـادی توسـط سنسـور های موجـود در این تجهیـزات تولید 
شـده و در Blu-ray ذخیـره و نگهـداری می گردد. اگر برای آنالیز یا ارسـال اطالعات به سـرعت 
بـاال نیاز باشـد می تـوان  ایـن داده ها را بـه مدیا های پر سـرعت ماننـد هارد هـای SSD منتقل 

و پـس از پردازش با سـرعت باال انتقـال داد.
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شرکت Disc آلمان محصول پتا استور را در ظرفیت های 20 ترابایت تا حدود 2 پتا بایت، عرضه نموده که امکانات زیر را فراهم می نماید:

 Blu-ray Archive به عنوان یک سرور کامل و مستقل می تواند به طور کامل با هر نوع زیر ساخت شبکه GigE یکپارچه شود.
 عدم نیاز به بک آپ.

 نرم افزار مدیریت خودکار آرشیو )Abyla Network Migrator(، به صورت هوشمند و براساس قواعد قابل تعریف، اطالعات را از الیه باالتر به الیه آرشیو منتقل می نماید.
 تکنولوژی انحصاری Touchless 120 میلیمتری )Blu-ray )BD/BDXL/DVD/CD جهت مدیریت مدیا.

.Blu-ray عدم خرابی اطالعات در هر حالتی غیر از شکستن تعمدی دیسک های 
.CAPEX/OPEX کمترین سرمایه گذاری 

 قابلیت افزایش درایو از 2 تا 18 درایو، جهت افزایش سرعت خواندن و یا برای نرخ های تزریق اطالعات خیلی باال.

Class Starter Mid-Size Large Scale

Models

BA
99

-0
2

BA
29

7-
06

BA
42

9-
02

BA
62

7-
06

BA
75

90
2

BA
95

70
6

BA
12

21
-1

8

BA
13

53
-1

4

BA
14

85
-1

0

BA
16

17
-0

6

BA
17

49
-0

2

CPU 1X XEON 1X XEON 1X XEON 1X XEON 1X XEON 1X XEON 2X XEON 2X XEON 2X XEON 2X XEON 2X XEON
Ram )GB( 32 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Cache 20 40 40 64 50-200 50-200 100-500 100-500 100-500 100-500 100-500
Capacity TB 99 300 432 633 763 967 1237 1370 1500 1634 1765
Drives )up to( 2 6 2 6 2 6 18 14 10 6 2
Rack Space  )U( 9 16 16 23 23 1Rack 2 Racks 2 Racks 2 Racks 2 Racks 2 Racks
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نـرم افـزار Abyla Network Migrator راه حلی آسـان و با سیاسـت های قابل 
تعریـف، جهـت مدیریـت طول عمـر و انتقـال داده هـا در زیرسـاخت های 
آرشـیو می باشـد. ایـن نـرم افـزار بـا قابلیـت اسـتفاده در اکثر سیسـتم 
عامل هـا، امکان نگهداری سـابقه فایل ها و اطالعـات، بازگردانـی داده ها در 
صـورت وقوع رخـداد، مدیریت طول عمـر داده، انتخـاب روش های مختلف 

انتقـال داده ها و بسـیاری ارزش هـای افزوده دیگـر را دارد.

Abyla Network Migrator بـه منظـور ایجـاد اسـتراتژی منظـم و منسـجم 
در انتقـال داده هـا بیـن الیه هـای مختلـف زیر سـاخت های ذخیره سـازی 
طراحـی و تولید شـده اسـت و همچنین آزاد سـازی فضاهای گـران قیمت 
بـر روی تجهیـزات ذخیره سـازی اصلـی از دیگر وظایـف Abyla می باشـد. 
تمامـی عملیات مربوط به بررسـی، آنالیـز و انتقال اطالعـات در پس زمینه 

و بـدون تاثیـر در رونـد کاری کاربـر انجام می شـود.

Abyla نرم افزار مدیریت دوره عرم اطالعات
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 Abyla Agent

 Abyla Agent

 Abyla Agent

LAN/WAN

Stub File B

File A

File B

Stub File A

Abyla
Archive Manager

software

سرویس مدیریت
آرشیو و بک آپ

کپی اول
SAN/NAS اطالعات روز روی

کپی دوم
شامل اطالعات الیه 1، به عالوه سوابق تغییرات رمز نگاری شده و 

قابل برگشت بالفاصله از وضعیت خرابی 

System Admin
•Create policies
 •Stub and Migrate
 •Copy
 •Move
 •Delete
•Simulations
•Reporting
•Monitoring

Tiered Storage

Archive Storage

Low-cost SATA Disk

Tape, Optical, RDX, Object 
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

کپی سوم
یک کپی از همه چیز

روی دیسک های
Blu-Ray
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تجهیـزات آرشـیو نوری، بـا نام Jukebox شـناخته می شـوند این تجهیـزات دارای 
فضایـی بـرای نگهداری اطالعـات در داخل دسـتگاه )Internal Storage( هسـتند 
کـه  بـا تعـداد و ظرفیت متغیـر مدیاها می توانند ظرفیت متفاوتی داشـته باشـند. 
آفالیـن کـردن اطالعـات نیز یکـی از قابلیت های ایـن تجهیزات می باشـد بنابراین 
می تـوان بـه صورت نامحـدود از داده های آفالیـن در این تجهیزات اسـتفاده نمود.

 NAS بـا نرم افزارهـای تعبیـه شـده، بـه همـه اطالعـات بـه سـادگی یـک سیسـتم
می تـوان دسترسـی پیـدا کـرد. ایـن تجهیـزات می توانند اطالعـات بسـیار حجیم تا 
حـدود 2 پتابایـت را بـه صـورت آنالیـن نگهـداری و دسترسـی Random access به 

آنهـا را فراهـم نمایند. 

انقالیب در
تجهیزات آرشیو  نوری
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ساختار الیه های ذخیره سازی دیسک های آرشیو بلو ری

بـرای تولید دیسـک نـوری با حجم باال، فناوری خاصی توسـعه داده شـده اسـت. همانطور 
کـه در شـکل زیر مشـاهده می شـود دیسـک های نـوری ویـژه آرشـیو، اطالعات را در سـه 
الیـه و در دو طـرف ذخیـره می نماینـد. در واقـع اطالعـات در 6 الیـه مختلف بـر روی این 
نـوع دیسـک ها ذخیره می شـوند. بنابراین تغییرات هرچنـد اندک فراینـد می تواند کیفیت 
ذخیـره اطالعـات و یـا خصوصیـت ذخیـره طوالنی مـدت اطالعات بـر روی ایـن مدیاها را 
تحـت تاثیـر قـرار دهـد. لذا داشـتن تجربـه و علـم و تکنولوژی سـاخت این مدیاها بسـیار 

مهـم اسـت، ایـن موضـوع از آن جهت بیان شـده اسـت که همه انـواع مدیاهـا را نمی توان 
بـه عنـوان مدیـای آرشـیوی اسـتفاده نمـود و انتظار داشـت کـه اطالعات حسـاس و مهم 
کـه بخشـی از دارایی های سـازمان هسـتند را بـرای طوالنی مـدت نگهداری کنـد. به زبان 
دیگـر دیسـک های ارزان قیمتـی کـه در بـازار بـه صـورت عـام به فـروش می رسـند برای 
اسـتفاده های صوتـی، تصویـری و کاربردهای عمومی مناسـب بوده ولی قابل اسـتفاده برای 

نگهـداری طوالنی مدت اطالعات آرشـیوی نیسـتند.

رشد هر تکنولوژی از 
زمانی شروع می شود 
که نیاز مشتریان به آن 
 solution تکنولوژی و یا آن
اتفاق می افتد. از این رو 
شرکت های تولید کننده، 
تجهیزات ذخیره سازی خود 
را بسته به نیاز مشتریان 
تولید و طراحی می کنند.

فناوری طراحی و تولید تجهیزات ذخیره سازی نوری

 دیسک های آرشیو دارای سه الیه ذخیره سازی در هر طرف می باشند.
الیه ذخیره سازی دارای یک ساختار ساده با ماده اکسید ذخیره ساز 

است که طرفین آن با جدا کننده اکسید مقاوم گردیده اند.

UV الیه پوششی الکی 
 الیه ذخیره سازی
 غشاء عایق
UV فضای الکی 

الیه پوششی
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آرشیو طوالین مدت اطالعات

کاربرد
نگهـداری اطالعـات مهـم برای مـدت طوالنی بـا هزینه 

پایین.

نیازمندی ها
 Low cost( هزینـه پاییـن نسـبت به حجـم اطالعـات
per bit(، ذخیـره طوالنـی مـدت اطالعـات، اصالـت و 

اعتمـاد پذیری، مصـرف پاییـن انرژی.

مشتریان
کلیـه مجموعه های دولتـی، وزارتخانه هـا، مراکز ثبتی 
و قضایـی، بانک هـا، بیمه هـا، صـدا و سـیما و ... کـه 
نیازمنـد نگهـداری اطالعات بـا ارزش حقوقـی در دراز 

مـدت می باشـند.

برای نگهداری نسخه پشتیبان

کاربرد
انتقـال اطالعـات بـدون تغییـر بـر روی الیه آرشـیو که 
پشـتیبان  کپـی  کاهـش 80درصـدی حجـم  موجـب 
می گـردد. همچنیـن امـکان تهیـه یـک کپی پشـتیبان 
غیرقابـل تخریـب بـر روی دیسـک نـوری بـه جهـت 

اطمینـان از مانـدگاری اطالعـات.

نیازمندی ها
 Low cost( هزینـه پاییـن نسـبت به حجـم اطالعـات
per bit(، ذخیـره طوالنـی مـدت اطالعـات،  مصـرف 

انرژی. پاییـن 

مشتریان
بانک هـا، بیمه هـا، همچنیـن کلیـه مراکـز، دولتـی و 
خصوصـی کـه اطالعات ارزشـمندی در اختیار داشـته 

یا نگـران حمـالت سـایبری می باشـند.

Big Data برای نگهداری

کاربرد
ذخیـره Volume هایـی کـه دارای حجـم بسـیار بزرگی 
می باشـند  این تجهیـزات می تواند با تجهیزات سـریع تر 
ترکیـب شـده و بـرای آنالیـز داده های جمع آوری شـده 

بـه کار می روند.

نیازمندی ها
 Low cost( هزینـه پاییـن نسـبت به حجـم اطالعـات
per bit(، ذخیـره طوالنـی مـدت اطالعـات، اصالـت و 

اعتماد پذیـری، مصـرف پاییـن انرژی.

مشتریان
مراکـز مالـی، بـورس، خبرگزاری هـا، موزه هـا، مراکـز 
ثبتـی و قضایـی و شـهرداری ها و کلیـه مراکـز دولتی و 
 Non-Structured خصوصی که با فایل های حجیـم و

سـرو کار دارند.

شـرکت سـامانه هوشـمند آبان مرکز پشـتیبانی و توزیع کننده رسـمی محصوالت پتا اسـتور در خاورمیانه بوده و سـابقه سـال ها ارائه خدمات در بانک ها، سـازمان های 
دولتی و شـرکت های بزرگ را دارا می باشـد.
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