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حلمعرفی راه  

حل های ذخیره سازیاهر  
 ها:چالش

 ههزین و است باالیی رشد حال د درنذخیره نمای باید امروز سازمانهای  که اطالعاتی حجم

می کند  درک التک شرکت.است رشد حال به همان سرعت در اطالعات سازی ذخیره های

 سازی ذخیره باعث بدست گرفته و را عمل ابتکار که شریکی است دنبال به که مشتری

.شود  آینده در تر صرفه به مقرون تر و کارآمد  

رشد اطالعات سریع است و کسب و کار سازمانها به این اطالعات وابسته است چرا که 

 اطالعات و پردازش اطالعات در نهایت باعث سودآوری برای سازمان می گردد.

هزینه کارشناس متخصص و این اطالعات از جمله  اما ، هزینه های نگهداری و مالکیت

 پیچیدگی مدیریت تجهیزات و نگهداری تجهیزات و ...  نیز باال می باشد .

وی که عالوه عالوه بر کاهش هزینه های فوق ، پاسخگ لذا می بایست راهکاری اتخاذ گردد

 تمام نیازهای تکنولوژیک نیز باشد .

 

 

 شرح راهکار:
 باو ی کندترکیب متجربه های صاحبان تکنولوژیهای ذخیره سازی در دنیا را  و تخصصی سهایسروی افزار، نرم افزار، سخت شرکت التک  ، 

.کند کمک مشتری سازی ذخیره به مقابله با مشکالتپیشرو  سازی ذخیره های حل راه ارائه  

 

:آوریهای زیر است فن شامل پیشنهادات شرکت التک دراین حوزه  

 

 Storage for SAN and Consolidation 
 Storage for Storage Virtualization 
 Storage for mission critical applications 
 Storage for Cloude 
 Storage for Autonomic Management 
 Storage Federation 
 Storage for Enterprise-class Deduplication 
 Storage for Industry 
 Storage Services and Consulting 

 

 

 

 .مشتری پیشنهاد می کند رده باال را به تا میانی رده سازی ذخیره التک محصوالتشرکت  سازی ذخیره راه حل های

 SCSI و ها، آرایه( SCSI) کوچک کامپیوتر سیستم کاربری رابط ،(FC) کانال فیبر ،(ESCON) شرکتی های سیستم به اتصال با 

مدوالر  سازی و یا ذخیره ذخیره سازی متمرکز جایگزین یا طراحی در پذیری انعطاف حداکثر HP دیسک سیستم زیر ،(iSCSI) اینترنت

 ارائه می دهد.

http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/data-storage-technology.html?compURI=1226311
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/data-storage-technology.html?compURI=1225859
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/data-storage-technology.html?compURI=1225859
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/deduplication.html
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:است زیر محصوالت شامل پیشنهادات التک  

 

 Primary Storage HP (XP، 3PAR، MSA، NAS، ).. 

 Primary Storage EMC (VNX، VMAX، ).... 

 Primary Storage NetApp (سری E، FAS، ، سری فلش ).. 

 Primary Storage IBM (Spectrum ، Storwize، 

FlashSystem، )... 

:اصلی های ویژگی  
:زیر است های ویژگی شامل مشتری سازی ذخیره های چالش با مقابله التک برای حل راه  

 

:مزایای تجاری   

 بار کاهش ، پایین تر هزینه مالکیت سازی، ذخیره ادغام و یکپارچه سازی تجهیزات اولیه فایده  ( TCOکاهش هزینه مالکیت ) •

 .است منابع گذاشتن اشتراک به برای توانایی آوردن دست به و گیگابایت، هر در هزینه کاهش مدیریت،

 می که مرکزی های آرایه روی بر شده توزیع های سیستم از اضافی ظرفیت تحکیم با گذاری ذخیره سازی سرمایه -سازی منابعبهینه  •

 می رسد. حداکثر به داد پویا به آن اختصاص به صورت هنگام نیاز توان

 باعث.کاربران و کاربردی های برنامه میان دربه اشتراک گذاشتن اطالعات  با ، ذخیره سازها مرکزی تجمیع -کار و چابکی بیشتر کسب •

 . می گردد و سریع تربهتر گیری تصمیم

 .است تر آسان و تر قوی امنیت مدیریتپیاده سازی  سازی متمرکز، ذخیره با -کار و کسب ریسک کاهش •

مراحل   هنگام در تیح ،قطعات جایگزین و کاربری آنالین و مستمر  طریق از تواند می خدمات سطح بهبود -افزایش سطح خدمات  •

 .آید دست به گیری پشتیبان و ارتقا

 پاسخگویی و بینی پیش به عملکرد با قابلیت منابع تخصیص پیشرفته و عملکرد ابزار مدیریت - بیشتر قابل پیش بینی کارآمدی •

 .کند می کمک بیشتر

:فنی مزایای  

 از جدیدی نوعکنولوژیها برای شعب سازمانها تا مراکز داده ارائه جدیدترین ت  - سازی ذخیرهارائه جدیدترین تکنولوژی  به تعهد •

 SSD، HDDو انواع هارد دیسک ها از جمله  Bloack  ،Object  ،File از جمله . فرمهای مختلف اطالعاتآورد می ارمغان سادگی را به

 در این راهکارها پشتیبانی میگردند. Thin Technologies ; Flash-Optimized Storage Technologiesهایی از جمله  آوری فن و

( FC) نوری فیبر مانندروز  های آوری فن و داخلی، مشتری نیازهای یا های کاربردی و برنامه به - سازی شبکه ذخیره پذیریمقیاس  •

 داده خواهد شد . سریع پاسخ (iSCSI) و

 IT به کارکنان کهمی گردد  اطالعات ازی مجازی استخر شکل به  هاساز ذخیرهباعث یکپارچه سازی   -ذخیره سازها سازی مجازی •

 مدیریت نمایند. کمتر تالش با ظرفیت را از بیشتری مقادیر دهد می اجازه

محیط های ذخیره سازی ناهمگن  متمرکز مدیریت کردن فعالبا استفاده از نرم افزارها و ابزارها باعث  - سازی ذخیره اتوماسیون مدیریت

 در انسان دخالت کاهش منظوربه  تعریف سیاست اتوماتیک وهای  قابلیت شاملد مدل ذخیره ساز مختلف ( می گردد که ) شامل چن

 سازی می شود. ذخیره مدیریت

 

http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/data-storage-technology.html?compURI=1225575
http://www8.hp.com/us/en/products/data-storage/flash-optimized.html
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:هدف کاربران  
ین سطح میانی و بزرگ که نیازمند ذخیره سازی اطالعات به صورت دیجیتال می باشند ، نیازمند بهره برداری از اسازمان های  همه

 تکنولوژی و این سرویسها می باشند .

 

التک: خدمات و ها توانمندی  
 ارائه می دهد. پشتیبانی از مشتریان را مطابق با سرویسهای زیر التک خدمات جامع برای ارزیابی، طراحی، تامین، اجرا، و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برندها:
 برندهای مورد پشتیبانی در این راهکارها عبارتند از:

 
 

 

 

 

 
 

 
 


