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إنفاق أقل على التخزين بتقنية
الفالش بالكامل

ضمان تخزين أكثر من  HPEللتخزين الذكي من HPE
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صفحة 2

تعمل تقنيات خفض البيانات المتقدمة بدءًا من التخزين الذكي من HPE
على تغيير اقتصادات الفالش ،كما تساعدك على تحقيق أقصى استفادة
من سعة الفالش في نظامك مع تحسين قدرة تحمل وسائط الفالش.
يمكنك تخزين بيانات أكثر بكل تيرابايت أساسية باستخدام حلول HPE
مقارنة بالمنافسين 1.ومن ث َّم ،يمكنك الحصول على الكثير من الميزات
بتكلفة منخفضة إلى جانب الحصول على كفاءة إجمالية أفضل ،علمًا
بأننا سنجري النسخ االحتياطي لهذه البيانات مع ضمان تقليل معدالت
تقليل البيانات المتعلقة بأعباء العمل .فاألمر في غاية البساطة.
بيانات كل شخص تختلف عن غيره قليالً
هل تريد معرفة المزيد عن أثر تقنيات خفض
بيانات التخزين الذكي من  HPEفي بيئتك؟
اكتشف كيف يمكن لصفيفات الفالش بالكامل من
التخزين الذكي من  HPEتسهيل بيئة التخزين
وحمل العمل مع الحد من تكلفة الفالش وبصمته
عبر التقييم واإلبالغ 3.يسلط اإلبالغ الضوء على
أوجه القصور وطرق تحقيق استفادة أفضل من
البنية األساسية الحالية لديك ،بصرف النظر عن
األجهزة التي تستخدمها اليوم.
ً
شرطا للمشاركة في
التقييمات اختيارية وليست
برنامج ضمان تخزين أكثر من  .HPEاتصل
بممثل شريك قناة أو ممثل المبيعات لدى HPE
لمزيد من المعلومات.

على الرغم من تميز الفالش بسرعته وتسريعه لتحوالت المؤسسات الحديثة ،إال أنه أغلى من الوسائط الدوارة.
في رحلتك إلى مركز البيانات الموجَّ ه بالفالش ،من المنطقي التأكد فقط من أن وحدة تخزين الفالش لديك توفر
سعة وكفاءة فائقتين .وبفضل ضمان التخزين األكثر من  ،HPEيمكنك أن الوثوق من أنك ستحصل على أقصى
استفادة من استثمارك في الفالش .وإذا لم تكن راضيًا عن كفاءة التخزين ألحمال العمل على نظام صفصف
الفالش الكامل للتخزين الذكي من  HPEلديك ،فنحن على أتم استعداد إلرضائك وسنكون سعداء بذلك .على
سبيل المثال ،ستحل  Hewlett Packard Enterpriseالمشكالت وتوفر الخبرة المتعلقة بخفض البيانات
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أو تقديم مساحة تخزينية إضافية إن لزم األمر.
حل التخزين الذكي من  HPEهو وحدة تخزين فالش فائقة الفعالية تعمل على تغيير اقتصاديات الفالش بشكل
كبير ،وتوفر تجربة مستخدم بسيطة للغاية للشركات .يعمل التكامل العميق والتحسين الفائق لتقنيات خفض
البيانات المتقدمة تلقائيًا على توفير حل كامل بأقصى قدر من الكفاءة لخفض التكلفة العالية وأثر الفالش.
تتميز عمليات خفض البيانات على وحدات التخزين الذكي من - HPEالمصممة لبيئات أحمال العمل المختلطة-
بأنها قيد التشغيل دائمًا لمزيد من البساطة وسهولة االستخدام ،كما أنها تعمل على نحو مضمن لتحقيق أقصى
كفاءة دون اإلضرار باألداء .ال يؤدي هذا إلى زيادة تحمل الفالش فحسب ،بل يحقق أيضًا أدا ًء ثاب ًتا بعدم الحاجة
إلى مهام ما بعد العملية التي تتطلب الكثير من الموارد .إضافة إلى ذلك ،يوفر تشغيل خفض البيانات المضمن
التوفير المتوقع؛ حيث يتم تحميل البيانات في نظامك ،كما يمنع نفاد المساحة بسبب تأجيل المعالجة .بتوفير
خفض كامل للبيانات عبر نظام تشغيل  HPE NimbleOSمنخفض األحمال ،فإن أداء الفالش يكون متاحً ا
وبأسعار في المتناول لكل حمل عمل.

توفر وحدة التخزين الذكي  HPEإمكانية خفض البيانات بطريقة متطورة
جاهزية دائمة وإمكانية إلغاء التكرارات المض َّمنة
تتميز تقنية إلغاء التكرارات على صفيف التخزين الذكي من  HPبأنها عالية الكفاءة إلى جانب أنها تحافظ على
مستويات أداء عالية .وتتطلب خوارزميات إلغاء التكرارات في صفيف التخزين الذكي من  HPEذاكرة أقل
بكثير في الصفيف إلدارة كمية البيانات المخزنة بحجم بيانات معين وخفضها .ونتيجة لذلك ،ندير سعة مادية
ً
أموال أقل على الفالش باهظ الثمن.
أكبر بذاكرة أقل من منافسينا؛ ما يعني إنفاقك
يُزيل التشغيل دائمًا التكرارات مع وصول البيانات .ال تؤدي عمليات الكتابة عالية األداء مثل نسخ البيانات أو
تحركات الجهاز الظاهري ( )VMأو استيعاب البيانات المجمّعة إلى إيقاف تشغيل إلغاء التكرارات .هذه القدرة
الحيوية هي السبب في عدم نفاد المساحة عند تشغيل أحمال العمل التي ينشأ عنها الكثير من الكتل المكررة،
كتحديثات التصحيح المتوازية لعدد كبير من صور الجهاز الظاهري .وبواسطة معالجة إلغاء التكرارات قبل
تطبيق أي تقنيات أخرى لخفض البيانات ،وقبل كتابة البيانات على الفالش ،نقدم كفاءة وأدا ًء أفضل للبيانات،
كما نتجنب كميات كبيرة من عمليات الكتابة غير الضرورية ،والتي تسبب استهال ًكا للفالش قبل أوانه.

1بنا ًء على تحليل  HPEللبيانات المتاحة للجمهور الذي أُجري في
فبراير 2019؛ كما قد أُجري اختبار داخلي في ديسمبر .2018
2بشرط أال تسبب سعة التخزين اإلضافية تجاوز السعة القصوى
إلجمالي مساحة تخزين صفيف التخزين الذكي من  HPEالذي
تم شراؤه.
3ال توجد شروط أو قيود تنطبق على هذا التقييم واإلبالغ.

ضغك تكيفي دائم ومض َّمن
ُتب ِّدل تقنيات الضغط التكيفي المتقدمة تلقائيًا وديناميكيًا بين خوارزميات الضغط لتوفير حجم فالش أقل وأداء
ً
ضغطا مضم ًنا عالي األداء يساعد على التخلص من الحاجة إلى تجميع
فائق .تتيح تقنية حجم الكتل المتغير لدينا
الكتل م ًعا ،لتجنب عبء القراءة-التعديل-الكتابة عالية التكلفة على التحديثات العشوائية التي تتحملها أنظمة
الفالش المنافسة.
طي ال ُكتل
تحقق تقنية طي ال ُكتل ثالثة أهداف هي :زيادة كفاءة المساحة لتخزين بيانات أكثر ،وتحسين أداء الكتابة العشوائية،
وتحسين متانة الفالش .تأخذ تقنية طي الفالش كتالً متفاوتة الحجم ناتجة عن إلغاء التكرارات والضغط ،وتقوم
بتجميعها أو طيها إلى أجزاء كبيرة محسّنة للتخزين؛ يتم بعد ذلك تحسينها للكتابة بالتسلسل إلى وسائط التخزين.
وتساعد عملية الطي بشكل طبيعي على التخلص من التجزئة ،وتقليل استهالك الفالش بشكل كبير ،وتوفير أعلى
أداء محسن للكتابة.

منشور دعائي

صفحة 3

ل َم كل هذه الثقة في صفيف التخزين الذكي من
HPE؟
وضع صفيف التخزين الذكي من  HPEمعيارً ا
جدي ًدا لكفاءة النظام الكلية ،ال يقلل فقط من تكلفة
فالش ،بل يعمل أيضًا على زيادة متانة وسائط
الفالش ،كما يوفر أقل تكلفة إجمالية للملكية ألي
صفيف فالش بالكامل .يحقق التخزين الذكي من
 HPEخفض بيانات فائ ًقا عبر صفيف تقنيات
7
خفض البيانات المتقدمة يعمل بشكل مستمر.
على سبيل المثال ،سيحقق العميل المتوسط
الذي يستخدم التخزين الذكي من  HPEنسب
خفض البيانات هذه عن طريق التطبيق على
8
النحو التالي:
التطبيق

معدالت خفض البيانات

البنية األساسية الظاهرية
لسطح المكتب ()VDI

 7.5إلى X21.0

بيئات الخوادم الظاهرية

 3.0إلى X6.0

قواعد البيانات

 3.0إلى X8.0

كما يحسن أداء الكتابة العشوائية أي ً
ضا بدمج عمليات الكتابة العشوائية في عدد صغير من عمليات الكتابة
التسلسلية إلى الوسائط .تؤدي عمليات الكتابة التسلسلية إلى مجموعات  RAIDإلى تقليص كبير لعدد عمليات
 RAIDالحسابية المطلوبة ،كما تمنع نشاط القراءة-التعديل-الكتابة المرتبط بأنظمة  RAIDالمزوَّ دة بإمكانية
الكتابة في المكان .باستخدام تقنية طي ال ُكتل ،تقدم صفائف التخزين الذكي من  HPEأحد أعلى معدالت
التحويل من صفائف أولية إلى فعالة بين صفائف الفالش بالكامل الرئيسية ،مع الحفاظ على مستويات عالية من
4
األداء المتواصل ذات زمن تأخر منخفض.
التزويد التلقائي ألجهزة الكمبيوتر التابعة جزئ ًيا
يعد التزويد ألجهزة الكمبيوتر التابعة جزئيًا بصفائف التخزين الذكي  HPEمؤتم ًتا بالكامل ،ويضبط أحجام
وحدات التخزين ديناميكيًا لجميع أحمال العمل ،وعلى نحو تلقائي .ويعني ذلك أنك لست بحاجة إلى القلق بشأن
تخصيص أحجام وحدات التخزين؛ إذ يمكنك ببساطة ترك أحمال العمل الخاصة بك تؤدي مهامها والسماح
لصفيف التخزين الذكي من  HPEبتولي عبء التزويد عنك.
التخلص من النمط الصفري
التخلص من النمط الصفري هو حالة خاصة من الضغط وإلغاء التكرارات .فإذا كانت إحدى الكتل مليئة
باألصفار ،فبدالً من معالجة تلك الكتلةُ ،نفرغ فقط مساحة التخزين المرتبطة بهذه البيانات .وبالنسبة لبعض
أحمال العمل ،كقواعد البيانات التي تحافظ على ُكتل البيانات المهيأة ،يؤدي هذا التحسين البسيط إلى تحسين
األداء وخفض البيانات على نحو كبير.
تجنب النسخ
وحتى اآلن ،إن أكثر تقنيات خفض البيانات فعالية هي تجنب إنشاء بيانات على اإلطالق .تدعم صفائف النسخ
الذكي من  HPEاللقطات الفعالة و ُنسخ البيانات صفرية محتوى ال ُنسخ .وتنشئ هذه التقنيات ً
نسخا ظاهرية
لبياناتك ألي غرض تقريبًا ،مما يتيح لك تجنب جميع النسخ الفعلية للبيانات تقريبًا.
عمليات االستنساخ الصفرية
أنشئ أكبر عدد ممكن من ال ُنسخ الصفرية التي تحتاجها ألي لقطة .ونظرً ا ألن اللقطات التي أُنشأت منها ُنسخ
البيانات صفرية محتوى ال ُنسخ فعالة وعالية األداء ،تكون تلك النسخ مثالية لنسخ التطوير/االختبار ،أو مثيالت
التقارير ،أو للعمل مع ُنسخ تاريخية من بياناتك .تدمج مجموعات أدوات التخزين الذكي من  HPEإدارة
االستنساخ بتطبيقات شائعة ،مما يسهِّل إنشاء مثيالت قواعد بيانات كاملة باستخدام هذه التقنية.
اللقطات
هل تحتاج إلى صورة متسقة للعطل أو متسقة للتطبيق من بياناتك؟ يعد تنفيذ لقطة تخزين ذكي من  HPEفائق
الفعالية ،حيث ندعم ما يصل إلى  1000لقطة لكل وحدة تخزين .كما أن اللقطات سريعة االلتقاط ال تؤثر على
األداء للحفاظ عليها ،وال تتطلب مساحة سوى لالحتفاظ بالفرق بين وحدة التخزين النشطة واللقطة .وال توجد
حاجة لوضع حد لعدد اللقطات الذي تأخذه أو إدارة مجموعة منفصلة من المساحة لبيانات اللقطات.
مرونة بيانات ال تضاهى
تقدم صفائف التخزين الذكي من  HPEتوافرً ا بنسبة  5.%99.9999فهي تستخدم نوع  RAIDمفر ًدا؛ لذا
ال يلزمك معرفة مستوى  RAIDالمطلوب استخدامه .يوفر صفيف  RAIDالفريد ثالثي +التكافؤ في وحدة
التخزين الذكي من  HPEمع  Cascade Multistage Checksumsحماية ال تضاهى في حالة تعطل
أي ثالثة محركات أقراص في الوقت نفسه (الجزء الثالثي) وفي حالة إعادة البناء ،وقد يحتوي باقي محركات
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األقراص على أخطاء في قراءة المقطع في الوقت نفسه ،ولن يظل الصفيف يعاني من فقد بيانات (الجزء .)+
يأتي كل خفض بيانات للتخزين الذكي من  HPEمع هذا االلتزام الذي ال يُضاهى بسالمة البيانات.

4بنا ًء على تحليل  HPEللبيانات المتاحة للجمهور الذي أُجري في
فبراير 2019؛ كما قد أُجري اختبار داخلي في ديسمبر .2018
 5يعيِّن التخزين الذكي من  HPEستة أتساع معايير التوافر
 6صفائف الفالش الكامل للتخزين الذكي من HPE
7حاسبة التكلفة اإلجمالية للملكية للتخزين الذكي من HPE
8بنا ًء على دراسة داخلية أجرتها  ،HPEاس ُتمد متوسطالتوفير
نتيجة خفض البيانات لكل حمل عمل من بيانات القياس عن بُعد
من التخزين الذكي من  HPEفي وقت النشر .تشمل معدالت
خفض البيانات الموضَّحة التزويد ألجهزة الكمبيوتر التابعة
جزئيًا ،وليس اللقطات .يمكن أن يتوفر ضمان التخزين األكثر
من  HPEألحمال عمل أخرى مع تقييم تخزين .اتصل بممثل
شريك قناة أو ممثل المبيعات لدى  HPEلمزيد من المعلومات.
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دع  HPEتوضح كيف يمكننا تسريع مسار تحولك إلى المؤسسة الحديثة الموجَّ هة بالفالش وتسهيلها مع
التخزين الذكي من  HPEوتقليل التكلفة العالية للفالش مع ضمان تخزين أكثر من .HPE
ضمان تخزين أكثر من  HPEللتخزين الذكي من HPE
•ينطبق هذا الضمان على عمليات الشراء الجديدة لصفيف الفالش بالكامل للتخزين الذكي من ( HPEبدون
وحدات  POCأو وحدات توضيحية) حتى  31ديسمبر .2019
•يجب تحديد أحجام صفيف تخزين ذكي من  HPEوأسعارها على أساس تقنيات خفض البيانات الخاصة بها،
بما في ذلك التزويد ألجهزة الكمبيوتر التابعة جزئيًا ،بواسطة شركة Hewlett Packard Enterprise
أو شريك قناة معتمد.
•يجب تثبيت النظام األساسي  HPE NimbleOSاإلصدار ( 5.0أو أعلى) على صفيف تخزين ذكي من
 HPEمع تنشيط إلغاء التكرارات والضغط.
•ال ينطبق هذا الضمان على البيئات التي يحدث فيها الضغط أو التشفير خارج صفيف التخزين الذكي من
 .HPEفمثالً ،قد ال يتم ضغط البيانات في طبقة التطبيق ،أو تشفيرها في المضيف أو المحول.
•أي أحمال عمل تشمل بيانات غير قابلة للضغط أو مضغوطة مسب ًقا (كملفات الصوت والفيديو) ليست مؤهلة.
•يجب على العميل ترحيل جزء كبير من بياناته إلى صفيف التخزين الذكي من  HPEليشهد خفض بيانات
دقي ًقا إحصائيًا (فمثالً يُظهر ترحيل جهاز ظاهري واحد إلغاء تكرار أقل من ترحيل  10أجهزة ظاهرية).
•يتعين تثبيت صفيف التخزين الذكي من  HPEالتخزين الذكي من  HPEباتباع أفضل ممارسات التخزين
الذكي من .HPE
•يجب تكوين التخزين الذكي من  HPEإلرسال قياسات عن بُعد إلى .HPE InfoSight
•يسري هذا الضمان لمدة  180يومًا ،تبدأ من وقت وصول صفيف التخزين الذكي من  HPEإلى موقع
العميل.
•للتأهل للضمان ،يجب تخزين بيانات قاعدة البيانات فقط في وحدات تخزين باستخدام فئات التطبيق  DB2أو
 Oracleأو  .SQL Serverيجب تخزين بيانات الخادم الظاهري فقط في وحدات تخزين باستخدام فئة
التطبيق  .Virtual Serverيتعين تخزين بيانات سطح المكتب الظاهري فقط في وحدات تخزين باستخدام
فئة التطبيق .Virtual Desktop
•يجب أن يعمل العميل مع  Hewlett Packard Enterpriseعلى عالج بحسن نية.

تعرَّ ف على المزيد على الموقع

hpe.com/in/en/storage/nimble
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أخطاء تقنية أو تحريرية أو أية أخطاء ناتجة عن السهو وردت في هذا المستند.
ُتعد  Oracleعالمة تجارية لشركة  Oracleو/أو الشركات التابعة لها .كما تعد جميع العالمات التجارية األخرى الخاصة بجهات خارجية مل ًكا ألصحابها المعنيين.
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