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iBlade 

ها می ها با آن مواجه هستند، فقدان دسترسی مستقیم توسط کالینتTape Library هایی که یکی از محدودیت 
 .باشد

 .ها فراهم نبود ها و یا حتی سرورها در آنیعنی امکان دسترسی بدون واسطه توسط کالینت
 .گیری بودند Backup افزارهای واسطدر این صورت برای انتقال اطالعات نیازمند نرم

-Mid با محصول رده iBlade اخیرًا ماژولی را به نام  Tape Library عنوان پیشرو در حوزهبه Quantum شرکت
range جدید خود یعنی Scalar i3 و Scalar i6 به بازار معرفی کرده است. 

 .باشدزمان دارا میصورت همرا به LAN و شبکه Tape Libraryاین ماژول امکان برقراری با

 .کندپشتیبانی می SAS و FC هایاین ماژول از پروتکل
 ۶/12Gbبا سرعت  SAS و یا پورت ۸/1۶Gbبا سرعت  FC توسط پورت Tape Drive این ماژول بااتصال مستقیم به

 .گیرد ها را به دست می  Tape Drive ، کنترل LC-LCهایتوسط کابل

و نهایتًا بر روی   Tape Drive امکان انتقال اطالعات را به 1۰Gbبا سرعت حداکثر  LAN هایماژول از طریق پورت
 .سازدکارتریج فراهم می

ها و شود و امکان انتقال اطالعات بر روی آن توسط کالینتتبدیل می  NAS توسط این ماژول به یک تجهیز 
 .گردد پذیر می ا به سهولت امکانسروره

iBlade  شودهای موردنیاز انتخاب میها بر اساس پروتکل و تعداد پورتدارای سه مدل است که مدل. 
 .شده استاستفاده LAN برای اتصال به شبکه 1۰Gbبا سرعت  LAN ها از دو پورتدر تمامی مدل 

 .شندبایکدیگر نمی redundant هاالزم به ذکر است این پورت

 iBlade امکانات

 .باشدافزاری آن میامکانات نرم iBlade های ماژول یکی دیگر از ویژگی
 .در بازار موجود است Veeam Tape Server و LTFS این ماژول در دو نوع

LTFS های یکویژگی NAS Server باشدرا فقط دارا می. 
شده، که روی آن نصب Veeam Backup افزارنرم از NAS Serverعالوه بر ویژگی Veeam Tape Server کهدرحالی

 .می گرددمندبهره

 .باشدمیIntel D1517 کاربرده شده در این ماژول از نوعی گرافیکی بهپردازنده
 .استGB16 کاررفته در این محصول عالوه بر این حافظه داخلی به
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 .دکنسازی اطالعات استفاده می برای ذخیره GB SSD ۵12همچنین از دیسک 

 :باشدهای این ماژول به شرح جدول زیر میانواع مدل 

Library 
support 

Drive 
support 

Opeating 
system 

Discription 

Scalar i3 Up to four 
SAS 

Windows Server 
16 

Scalar iBlade for Veeam tape server, 10GbE 
SAS 

Scalar i6 and 
i3 

Up to two FC Windows Server 
16 

Scalar iBlade for Veeam tape server, 10GbE 
dual-port FC 

Scalar i6 and 
i3 

Up to four FC Windows Server 
16 

Scalar iBlade for Veeam tape server, 10GbE 
dual-port FC 

Scalar i3 Up to four 
SAS 

CentOS 7.2 Scalar iBlade, Scalar LTFS interface, 10GbE 
SAS 

Scalar i6 and 
i3 

Up to four FC CentOS 7.2 Scalar iBlade, Scalar LTFS interface, 10GbE 
dual-port FC 

Scalar i6 and 
i3 

Up to four FC CentOS 7.2 Scalar iBlade, Scalar LTFS interface, 10GbE 
dual-port FC 

 شرکت های مهندسی دانش بنیان رها مجموعه: گردآوری و تنظیم

http://www.rahaco.net/
http://bit.ly/2N8iGj3

