קר

קורא יקר,

וירוסים ,פרצות וספאם הולכים ומתרבים מיום ליום באופן מבהיל .מערכות המחשוב הופכות למורכבות
וסבוכות .במקביל ,הפס הרחב ,הוירטואליזציה - BI ,מציעים הזדמנויות חדשות ומלהיבות וגם תפקיד
מנהלי המחשוב עובר טרנספורמציה דרמטית ומבטיחה .כך ,לנוכח שטף חידושים וגלי תמורות ,שרק
מתעצמים ומואצים ,קשה להתמקד במה שבאמת חשוב .למי להאמין? על מי לסמוך?
תחקירי PCאון מספקים בכל שבוע ריכוז של החדשות החשובות ביותר בעולם המחשוב והתקשורת,
יחד עם תחקיר מקצועי שמתמקד בנושא מפתח מרכזי ומשמעותי .הם משרתים חלק גדול ממנהלי
המחשוב המובילים של מדינת ישראל .חלקם מנויים לשירות קרוב לשש עשרה שנים כיוון ש:
•

PCאון הוא מקור מידע אמין ותכליתי .הוא מתמקד רק בנושאי המפתח החשובים ביותר בעולם המחשוב
והתקשורת ,והוא מדבר בשפתך המקצועית.

•

PCאון כולל את ריכוז החדשות החשובות ביותר וגם מגמות ,טיפים ,ידע יישומי ושימושי נוסף .הוא
מאפשר בהשקעה של פחות מ 10-דקות בשבוע ,להיות כל הזמן עם יד על הדופק.

•

PCאון מביא תועלת בכך שהוא רלוונטי לבעיות הנוכחיות שלך ,בנוסף לכך ,הוא מסייע לך בהערכות
מוקדמת בפני סכנות ואיומים למערך המחשוב ו/או ניצול הזדמנויות עסקיות חדשות.

•

ניתן להתרשם ממנו באופן אישי באמצעות תחקיר הדוגמא המצורף או להסתמך על למעלה ממאה חוות
דעת של מנהלי מחשוב מובילים )ראה .(www.pcon.co.il/v5/103.asp -

PCאון נתפס כיום כמפתח מוכח להצלחה מהירה ,וככזה גם אתה תוכל ליהנות ממנו בקרוב .כמו ארגונים
רבים תוכל להצטרף כמנוי ארגוני ותאפשר לכל העוסקים במחשוב בארגונך ,ליהנות מכל היתרונות שלמעלה.
מחירי מנוי השנתי בגין  52תחקירים:

מספר מנויים
1
5
10
20
50
100
 200ויותר

המחיר בדולרים  +מע"מ
516
1270
1970
3270
5970
7700
9700

נכון ,אפשר לנסות להתמודד לבד עם כל התמורות .להתעלם או לדגום מאמר אקראי ולקוות לטוב .תחשוב על
התוצאות .מצד שני ניתן ללכת בדרך סלולה ובטוחה שבה הולכים המובילים במחשוב הישראלי ,שגם ימשיכו
להוביל בבטחה .כדי להצטרף אליהם ,ללכת יחד איתם ,אפשר לקרוא על תחקירי PCאון ולהצטרף באתר ב-
 www.pCon.co.il/promoטלפון  ,03-9667939פקס  03-9660310או מייל sub@pcon.co.il -
קובי שפיבק
העורך הראשי של PCאון

נ.ב .על כל תחקירי PCאון חלות כל ההגנות החוקיות של זכויות יוצרים .ביחד עם זה ,אנו מתירים
לשכפל ולהפיץ את תחקיר זה ,מבלי לשנותו ,עד  31.12.2007ורק יחד עם דף היתר זה! למנהלים,
עמיתים ואנשי מחשוב נוספים ,שעשויים לדעתך למצוא בו עניין.

מה אתה מקבל?  -מפתחות להצלחה
קורא יקר,

תיזכר ב"נפילה" האחרונה של מערכת בארגון ,ב"פספוס" בבחירת טכנולוגיה ,בפרוייקט שלא "סיפק את
הסחורה" .מדמיין? עכשיו קח לך פחות מחצי דקה ותחשוב על מי שקרא תחקיר דומה ,לפני כשנה.
באינטואיציה פנימית חזקה הוא הבין שמצא פיתרון אמיתי לצורך אמיתי  -להיות ממוקד באיומים
האמיתיים וההזדמנויות המבטיחות שרלוונטיים לארגון ולתפקיד שלו ,למציאות שבה הוא חי .שוב ושוב
הוא נוכח מאז ,שהוא מתבסס על מקור מידע שמדבר אליו בשפתו ,מקור תכליתי ואמין.
כאשר חבר קרוב מתקשר ושואל לחוות דעתו על תחקירי PCאון" .מה הם נותנים לך באופן מעשי?"
באופן טבעי הוא נזכר ומספר על כמה מהדוגמאות הבאות:
• בתחקיר  -ה IT-מאיץ חדשנות  -הוא גילה את הטרנספורמציה שעוברת היום כגל סוחף בעולם
העסקי .ה IT-הופך מכלי שתומך בעסקים ,למנוע שמאיץ חדשנות ופותח הזדמנויות חדשות .התועלת
עבורו הייתה דרך הסתכלות חדשה על היבטי ה ,IT-כזאת שפתחה בפניו דלת לקידום מהיר...
• בתחקיר  -חוסכים חשמל  -הוא מצא נתונים לפיהם ,עלויות החשמל של דטה סנטר בשנה יכולות
להיות יקרות יותר מכל עלויות החומרה שבו .הוא גם קרא כיצד השינוי בצריכת החשמל בניידים לוקחת
אותנו לעידן חדש .התועלת שהפיק מהתייחסות ויישום הייתה  -הרבה כסף לארגון .איך זה נשמע?
• בתחקיר  -כללי אצבע למנמ"ר  -הוא מצא נתונים ,מספרים ,כללי אצבע ומקורות שחיוני לכל מנהל
שעוסק במחשוב להיות מצויד בהם .התועלת שהפיק הייתה קבלת החלטות מהירות יותר ,מבוססות
ומוצלחות יותר .התוצאות נראות בשטח .מכיר אנשים כאלה?
• בתחקיר  -וירטואליזציה בשרתים  -הוא הבין את המשמעויות המעשיות של מגמה מרכזית
שסוחפות כיום את עולם המחשוב ,כאשר הוא גילה איך וירטואליזציה יכולה להעניק יותר גמישות,
חיסכון עצום ,שרידות ,עבודה קלה ועוד יתרונות נוספים .פתאום הכול התחבר .אתה רואה זאת?
• בתחקיר  - Rootkit -חפרפרת במחשב  -הוא קרא כי ברשת הארגונית של כל ארגון חמישי
באוסטרליה )וכנראה כך גם בארץ( ,חבויה כיום תוכנה נסתרת ,שיכולה לפתוח דלתות לתוכנות מזיקות.
בדרך כלל ,לא ניתן לגלות אותה! גניבת מידע ,שיבוש נתונים ,האזנות ,ציטוטים ,חדירות ,נזקים .חלק
מהאיומים יכולים להביא לקריסה .הוא עשה את כל שניתן לטפל בכך וישן טוב בלילה .ואתה?
הוא גם לא היחידי שחושב כך .מאה המלצות נוספות עם מסר חד וברור מדברות בעד עצמן .אחרי
הכול ,עם הישגים שמוכחים בשטח ,קשה להתווכח...
לכן אנו ממליצים לשתף מספר רחב ככל האפשר של חברים ,עובדים ומנהלים ,בארגון ומחוצה לו,
בשימוש בתחקירי PCאון .בדומה לטלפון ופקס ,ככל שרבים יותר המשתמשים בהם ,כך גם גדלה
התועלת .אתה ודאי מכיר זאת.
עכשיו אתה מוזמן לקרוא את התחקיר המצורף ,להתרשם באופן בלתי אמצעי ולהתקשר  -דרך האתר
 www.pCon.co.il/promoלטלפן  ,03-9667939לפקסס  03-9660310או מייל sub@pcon.co.il -
אחרי שתצטרף ותסתכל קדימה שנה מהיום ,יתכן וגם אתה תחשוב כמוהו? מה דעתך?
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 ±°¢«°§³¥

§¬ ´£´¢£³ ´¨´ §£¬¨ ¬ £¦² §£¦ª §
©«¡ ´³£² §££ª£³¨ ¦¡ ©«¡ ´¥²¬¨ §££ª£³ 
´«ª¥ ´²±¦ ²«¨ £«£ ©ª¥´ ¬ ´®¢³ ¬ ¤´
 ´³¡´¥²¬¨
§£ ¦®£¢ ¢´´ ´²¨ £¢²¢« £¨£ §£ ¦£ª •
§££ª² §£ª® ´¡±¦¦ ©«¡ £´²³ ´³ ¦£¬£ £¨£
 ©«¡£¡¢³´°±£¦§£¦ª¨¦
³¬´ ©«¡ ´££¢²¢«  §£¬°£ ¢£¨ ´¡¢ •
 QoS ³±¨´²³©´¨´£¨²´§¦¬££´²«
´°§££´¥£¦£ª£¦¥´¨±´¨©«¡´²¢±¢£¥²
£³¨ £°£¨ ¡£¢£ ´²«¨ £¢²¢« £®¦ ¦¬® ©¨£¨
 £ª²©«¡
´³³´ ´ªª´ ¡¢ ££  §£ª´ª ´ª •
©¥ § ¦²³£ §£¥ ¡£¨ §££´¬¨³¨ DRP  ©«¨
 ´£´¢£³ ³£ §£££¡¨ ¦¬££ ¤²° £±«¬ ©£
 ¦´¦¬®¬°£¦´£ª²£¢²¢«

 ±¢°

³

 


,GLEK[KTCG\H[F

Storage Networking Industry Association ©² £ª´ª
©«¡¦ ³±£ ¡ £¦¬ §£®³¡ Europe (SNIA-E)

¦£®¥¦ ´²¡¨ ³£¦³¥ ª²¡ ª³ °¦£³ £ª²
¦³ ´² ´¥²¨ §£¡®ª ¦£ ©«¡ £¡®ª ´
©«¡ ¦³ ´²¢°¨ ´£¦¬ ¬£¨ £« §£ª±´
¦£¨¨³±£¦¥¦¥°¨¡£¨«¨¬¨¦´¥®©²
´³¨ £¢²¢« £® ¦¬ £ª² ©«¡ ¦³ ¦£¬£ ¦£ª
§££±«¬ §£¬°£ ¦¬ ´£´¬¨³¨ ¤£¦³¦ £³¬ ´²«¨
´£´¢£³ ²± ±±¨ ©ª¥´ ©£ ¦£³ ¦¬ ©²±¬¥ ²¨
¡¢³ ¦³ ©¥ª ¦°£ª ©³¡ ´¡±¦³ ´¦¦¥ £² ²±£¬
´³£² ©«¡ ´¥£²° ´ª´ §¬ ´¨´ ©«¡
§££¨´¨ §££¦ª¥¢§££ª£³´ª³´²£³´¥£´ª£¨
¤²°¢´¨§£¥£ ¥²¨²±¨£§£ª´ª´ª

¤¥¦ §  DRP  ©«¨ ´ªª´ ´£ª¥´ §££±¦ ´¦
´³£ ¦³ ´¦¦¥ ££² ´²«¨ ££ £¦£ ©²´®
 L\LCKDQD\EF
 ©²©«¡

©«¡ ´££¢²¢« ¦£ª §£¢¦ §£²´ ¡
²±£¨ ´ ¡¥³´ ¦ ©«¡ ´££¢²¢« ³£
±«®£´¦§£³£¡§² §¬´¨´´£ª²
´£¡´®´²¡±¬§££³£©«¡£¬°¨³¡
 Infiniband iSCSI IP ´³²£¦¬ ©«¡©¥§£³£¡
³£¦¬®¤ SATA«¨§£±«£´¨ ´£¦ª¥¢
©«¡ ³£² £®¦ ³¡¨ ©«¡ ¦³ £°¨¢ FCIP
´³¡ ´±ª¦ ´£ª£¨ ²£¦ ¤£¦¬§¨³££´£ª²¨³
§¡´ §£ª²¡ §£³£¡¨ ©¢± ±¦¡ ±² §  ±¡²¨
§££³£ §£±«£ ¦³ ©¨¢¨ ©²¥  ¦ ²±£¨
§¡ ¢®«ª±  DLM  Data Life-Cycle Management
¦°£ª  ´²£¨¦ ¨ £´¬¨³¨ ©¨   ¦  §£³¥²ª
´ª³££´ ¤£¦´ ´³¡´ ¤´ ¬£¨ ¦®£¢ ¦¬ ²¨
©«¡ £¬°¨ ³¥²¦ £´¨ £³£ ££ £¬°¨¥ §£²°
³²ª  ´ª£¨  ´£¨ £ª£³ ¦¦¥ ¤²  ¦£ §¬
¦£ª´ª¥´² ¬Zip£ªª¥Disk on Key-¥§££³£
¦±´¨³ ¡ E-Mail ¨¦ ££ ´³£² ¬£¨
°£¥ ¢¦¡ ¦ ©«¡ £¬°¨ £¦¨ ±¬¨ ´²¦
³¥´£¢¨²ª´³¨´ ¦¥¤¨©£¨ ´£¦¤£²°
´£¨±¨©«¡¦¦³¢¨¨§£¡®ª  §°¨°¦
 HSM  Hierarchical Storage Management ³¡ © ²¥

¥²¨ ©«¡ ´² ¬   ²´ ´²´® ³£¦ £ª£¥ 

´ª£¨  ´²³ ´¨ ª³ ´ª£¨  ´¬£°¨ tier  ´¥³¨
©«¡  ´®«¥ ®££¢ £¥²£¢® ©«¡ ©±´ ´£²£¨
 RHTJCG[E]C
  ´£¦¨£ª£¨´ª£¨ ´£¨¬£°¨
£¢²¢«
«ª
³¡
¬°
§ ©«¡ ¦£ª £¨³££

¦£ª
´ª¥´
±³¦®¥£

¬
IDC £®¦ ¨¦³´£ª²
 ©«¡¢²¢«£ª®§£°£ª§££ ¥²¨§£²´¦
¡¢³¦¥´¦°ª¨¤ª£§¦¬¦©«¡¡¢³¦³©¥ª¦°£ª  ´«£ª¥ § £¬¨   §¡´ ¬°£ ´¡´®´ ¦¬ ©«¡
§£¦°ª¨ §ª£³ §£ª³ ©«¡ £¬°¨ ¤´³²¦³ ©«¡  ±² ¬²¥  ©«¡ §¡´¦ Dell ±ª¬ ´£±®«
 ²´ ´  §£¬ª¨ §£°± ´££°¢ª¨²® §¦¨ ´±³¨²¡¦´²£¨¡¨°¤£´«ª¥¨
 §¨£ª£¨¦  ´§°¨°¦ ¦³ CLARiiON ©²´® ´ ¨°¬²°£¦§¦¡ª²¡¦
 Dell|EMC´¨´¡´EMC
³² ©«¡ ¡®ª  ¡®ª ´¥£²° ´ª´ §¬ ´¨´ 
§£±£®§¢´¦£³¬ ©¨ ¤²¦´ª´³¦£³¬ ¤¨«¨  ¨°¬ £¢²¢« ³¡ ¦ ¦¥¦ ²¬¨ ¦
¦¬ ¥£¦³¨ ¬ ¦£²¨ ¨  ©«¡ ´¥£²°¦³ §££¥² ³ª ´¦®¢¨ ´£ª£¨ ¡«ª¦ ³£ ´¥
 ££´¬©ª¥´¦¬§´£¡¥ª´¨´ §££ª£³ §¬ ´¨´ ©«¡ £ª±´ ³¥² ²¢±¢£¥²
 §£®¢³¦£ª³¨£³§¬£¨´¡¢
´¥²¬¨³£¨³´²³´¥£´ª´³¨ QoS´³£² 
¥£¦³¨ ²´£ ³¡  §£³¨´³¨ §£¨³££¦ ©«¡ ¦¥ ´£´¬¨³¨ ° ¨ £ª² ©«¡  §¥£«¦
±ª £ ² ¡ ´²£¨ ¦³ £±«¬ ¤²¬ ¦¬ ´²£³£ ©® ¨°¨°¦ ¦¥´ £¢²¢« ©ª¥´ ´¬°¨ ©²
´¥£²° §£³¨´³¨¦ §£¨³££¦ ´£¨£± ²³¥ ´£ ¥²¨ ²®£³´¦¦¥´¦¬££´´ª£¨ ´¨²²®£³¤´£´¬¨³¨
 ² ¡³´¦±¬£¨´¡¢¦£°ª¢®
 §££±«¬§£¦±£³£®¦©´ª£¦

£¬°¨ ©¨ §¬ ´¨´ ²´  ´£¦£²®²¢ª£ 
´¥®£«´³²««¨©«¡³²¥ ¦³£¡²©«¡
 ´¨£´£²´£°¨£´£ª²¢²´£¦£¬¢©®  ,GD\JQO]HFHZS

³£  «ª ¢ª¨¦  §££¦ª¥¢ §££ª£³ ´³¡´ 
 ¦«¡££´¦³£´£ª²©«¡´££¢²¢«³£¦
´¨±´ £ ´¥²¬¨ §££ª£³ ©ª¥´ ²±£¬ ³¡´¦
§£¢²ª¢« ¦¬ ´««´ «£«³ ´£¦ª¥¢ ´¨´¨ £¥²´¨²¨£ª¥¢©®¦®£¢²¢±¢£¥²§££¥² •
 ©¥£«´§°¨°´§£¡´® ¬ ²±¨ ´££² ¦¬ ««´¦ ¥£²°³ ²±£¨ ´¨²
²¡¨ ¡£¨ ´¥ ´¥¦³   ²´¦ ££ ²´  ´¨¨ ¦¬ ²¦ ²¨ ©¥ ´¨³£¨ ©«¡ ´²¢±¢£¥²
©´£ª £¨´ ¦  §£ª´ª §£¬®ª³¥ ©²¡ ª ± ²¨ ´°  £° £¦¢²£ ©«¡ ´´³²¦ ²¬¨ ££°£¦«ª±
  ¡£¡³¨¥©«¡´¥²¬¨¦¥
 ££´¨¬¦²²±£²±¨¦¥³¤£¦´§£ª´ª² ¡³¦
 •
³²£®©«¡´££¢²¢«£ª£³§¬´²«¨´¨´
 §£¢¬¨¦´£¦¬§£³¨³²£«££££ª³°¨
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´ª²´® £ª³ § StorageScope Resource Manager
 KLLDHOLZO[LJQG
´³²¦£ª¤¦¬££«£ SAN Manager©«¡£³¨¦£ª¦
£«¦£ª¡¨´¨ ControlCenter£²°¨´¡®³¨SAN

 §£±®«©¨¨©«¡£ª±´´¦¬ ´¦£±  ³¡¨ ´° ¥²¨ ¨¬ £ª² ©«¡
§£¬ £ °¢£ ´ª²´®  Hitachi Data Systems • § ®² ¢¨ £®¦   ´£´ª³ ¦ ©££¬ ³²
HiCommand Device ©«¡ ¦£ª¦ §£¡´® §£¢²ª¢« ª³£ ¦ ´£«¨ £±«¬ ±®´ ¦¬ ´²£³£ ¬£®³¨
¬££«¨ Tuning manager ©«¡ £³¨ ¦ª¨ Manager ´£¦¥¦¥ ¢¨ ´±ª¨ ©«¡ ´££¢²¢«¦ ¦ ´£³¡
¦®¢¨ Preotection Managerr §£¬°£ ´¦£± ©£¥¦ ©«¡ ´£®«¥ ¬±³ ©¥«¡¦ ££ ©¥ª ©ª¥´ ´£±«¬
£³¨´°±¦ª¨Provitioning Manager§£ª´ª´ª ¨¥ ´¥²¬¨ ¦³ ´£±«¬ ´¦¬´ £°£¨¦ ¦£ª
´£ª£¨²£¦²³®¨ Policy Manager§£¨³££¦©«¡ £ª³ «²  Archipelago §°¨°¦ ©´£ª ´  ¦
 . £®¦§£²¡¦¥´¦¬®´¨ ¤¨« ¦¬ ´  NAS ´¥²¬¨ §³££¦ ²¬  §¦¬ ¦
±²ª³£´¥²¬¨¦°£ª££¥³¡EMC¨©¨ ³¯¬££
©¨ ¦¦¥ OpenView Storage Area Manager  HP • £²³®¦¬££°¨¨¦³©«¡¦£°ª¢®¨
£¥² ©² £ª® ¦¬ £ª²¢ ©«¡ ¦£ª¦ ² ¬ ££¥² ¦£® SAN´´³²§³££¬¦³ ROI®³¡ KPMG
©£´£¦¬ ´ ²¡¨´¨ ©«¡ ´£¦£¬® ¨ Accountant SAN©«¡¦³´£ª³²³£¥²´¦¬§£³¡³¦³¤´
¬££«¨ Storage Builder ©² §£ª³ §££¨£ª® ´¡±¦ £®¦ ¦¥£ NAS ©«¡³¥ ¢££¨¦ §£ §£¢ª«¦ ¬£¨
²¢ª¨Storage Optimizer©«¡£³¨¦ª¦£°¨²£¦ ´£ª££®´¦¬¦£²¡£³±±«£¬´¡®¦£®´¦¬¦
OpenView Storage Management´¨©¨ ©«¡£¬°£ ´¥²¬¨ ´²£¨ ¢££¨¦ £°¡ ²¦ ¦¬¨ ©££¬ £
Appliance- ´ª²´£ °¦ ¦¥ ´¦¥£ ±®«¨ Appliance £¦¥¦¥ ¥²¬ ´ ´¨££«¨ £¨£ §´¢¨ ©«¡
  ¢ª²¢ª£¤²§¦£ª¦©´£ª ¢³® ¦ ´  §¬ ´££¢±²® ¦¬ ¥£¦³¨ £ ²¡¨
£¬°£ ¦ª¦ ²¢ª¦ ¬££«¨ TotalStorage Expert   IBM • ¦³ ´£¦££ ´¥²¬¦ £ª  ´¡£¨ ¤´£« ¥£²¬¦
±³¨¨ DB2§£ª´ª«£«¦¦¥´£ª²©«¡´¥²¬¨ ©£®¦ ¯¬££ ¦¥ ´£¨ ¡¨´¨ GiantLoop  §£±®«
TotalStorage £²°¨ ´¡®³¨ £¢ª²¢ª£ ³¨´³¨  www.giantloop.com²
£¥ ª¬¨³ Hitachi Data Systems ¦¥ª¨ ©¨ §±£¨¬¨
SAN «¨ ©«¡ ´³² ¦£ª ¢³®¦ ¬ª Virtualization ´² ¨ ©«¡ ´¥²¬¨ ²´£  ¦³   ¦¬ §£²¨
£´²³ °¨¦ ¦¥´ IBM Global Services ´²«¨ §£³¬  ©«¡ ´³²´£ ¥²¨ ©«¡´¥²¬¨  ¦³
  Managed Storage Services ¨¥¡ ¦£ª ´ª¥´ §¬ ´  §£ª£¢±¨ ©«¡ ´££°£¦«ª±
NearLine storage ©²´® ¬£°¨  Network Appliance • § ¬££«£ ¦£¬£ ¦£ª £¥ £«ª ª §£²®« §£ ¡¦ ²£ 
££³ ¤²° ©£³ ²¨¡¦ ©«¡ ©²´®  $20,000-¨ ´¡®
 §££ª£³§¬¢´¨´¦¦£¬£££¦
£¨ ¦ §£±± ³ ©£¥ ¤  OnLine  ´²£¨ ¬± ©£¨ ´° ±£ ¡¦ § ¯¦¨¨ ©«¡ ¦£ª ¦³ £¦¥¦¥ ¦¬££¦
 OffLine  ° ³¨¨ ´ ©«¡¦ §£ª££ª¬¨ ¦ §¬® « §±¨ § ¡¥ ´££°£¦«ª± ©£¬¨  ¡¨´¨
§£°² ©££¬ ¤ ¬³ §¬® ±² §£³£ª £¦ ¬£¨ ¨¦ ´ª¥´ ² ¬ ©«¡  ´³£²  ³¡¨¦ §£±£ª££¦¥
  ´²³®¨´¢¦±³¨¨²¨´ ´³¬¦ ¦£ª´ª¥´ Storage Resource Management (SRM)
±®«¨ ¬ª´ ²¢³¥ ³¨³¨ SAN Server´²³ SGI • ³¨£³ ´ ±¨¬¦ ²£¥¦ £¥ ¤¥¦ §££¡££ ´ª²´®
 §´©«¡´°±¦¬£¦©²¬£¨
  £¦ª¥¢ Shared File System ´ª¥´ SAN ´£«¦

§£¦¥£ ´£ª²¢ £« §£³¡¨ ¦¥  CXFS ª¥¨
 GKLO\O]HSH[]W
¢²« ´ª¥ ¨¦ ¯± ´¦ ´£££¨ ´£ª¨   ´³¦
§£ª³ §£«¨ §£³¡¨ £¬ £¦³ ´²« ´³² ¬ª¦±

§¬ ² ©¨  ´¡±¦ ²´ ¡ ¦¥¦ ±ª¬ ¯± ´²¬³¥  ´¬£°¨¤¥¦§£¢¦£ª´ª²´®§£³²ª¢¢£¦³¦
¨±³¥ ££¨ ¯±¦ ´³¦ ´  §±¨ ¦¥£  CXFS Patrol Storage Management  BMC Software •
  §£²¦£®¦´²³¬¨¦£¡´¨²£¡¨§££« ¦¬£¨ §£¨³££±¨¨©®©«¡´£«´°´²³®¨
 SVM  Storage Virtualization Manager  StoreAge • PATROL for Storage  §²¬ ©«¡ £³¨ ´°±
§£ª´ª ©«¡£ ´³² ¦¥ ¦³ Virtualization ²³®¦ ¬£¨ ´£« ¦£ª¦ £¡ ³¨´³¨ ±³¨¨ ±®«¨ Networking
§³££  MultiView §£¦£¬£ ©«¡ ´°± ¦£ª ©«¡ £ª±´ ´¦±´ ¦ ¬££«¨ ´£ª²¢ ©«¡
¡®ª ´¦ §£² §££¦¢²£ §£±´¬ ´²£°£¦ Snapshot ´££°¨¢¦ ¬££«¨ ´³±¨ QoS ´¨² ²¨³¦ §££®£°®«
ª±´¦©´£ª´£££¨©£¨ Snapshot ¦¥©¨ ´±ª©«¡£
  §£ª³§£ª±´
¬£® ¦¦ §¡ ££¥ ´£¦£¬® ¬°¦ ©´£ª³ ¤¥ ´²³ ¦¥ ¦¬ ¢³®¨ $995-¨ ¦¡  BrightStor SAN Manager  CA •
  §£ª´ª£«¨§£¨³££´´£ª¨  SAN Designer ´£ª²¢ SAN ´³² ´£¬ ©²´® ¦£ª
´ª²´® ²®«¨ ´¦¦¥ StorEdge  Sun Microsystems • ²± §££«£ª ¬°£ SAN ´³²¦ £¦ £ ©ª¥´ ²³®¨
StorEdge Enterprise Storage § ©«¡ ¦£ª Storage £²°¨  $2,100¨  §££ª£³ ´°¨ ££  ¦¦¥
StorEdge Sun StorEdge ««¨ SAN ¦£ª¦ Manager ³¨£³ £ª´ª §£±®«¨ $1,995-¨ ¦¡  Resource Manager
´²¨ £«¦ ©«¡ ´°± ´¦¬££¨ Performance Suite ¬£¨´£¦£®¥³¨£³§ª£³§£°±¥´¬®´´ ¦£¥
StorEdge Resource Management §££ª¬´ §£¨³££ ¥²¦ ¦³¨¦ ¦¥£ ££¢±²® £¢¨¢ ´£¬ ©²´®
 Web««¨©«¡£³¨¦£ª¦Suite   §£¦¬¨³¨£³¦³§£°±´£¢¨¢
´³£² ¦¬ ´ª¬¦ ¬£¨ ²°¨  Centera  EMC •
  ´ª£ ¨± ¯¬££ ¤¦ ª¬££«´³ ´²¡ ©£
©¥¤²¡¢¦§£ª«¡¨§£ª´³¨§ª£³§£ª´ª©«¡
  ´¥²¬¨ §¦¨  
 «±£²¢¨   MRI §££¦¢££ ©¢ª² £¨¦£° §££ª²¢±¦ §£¥¨«¨
   EDS  §£´  Automated §£¥¨«¨ £±´¬  E-Mail §£¢²« £¦¢££
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 ¥±²¢² §¢§²¢¢ ¢§
²´¦³©¨£°¨«£²±«¬°§££±´² 
´«£²® ´£« ²´ ©² ´¬¥ ©«¡ °¨ ¦³ £«£
´£ª££® ´¦±´ ´ª¦´   ´¨²®¢¦® ´²³±´ ´³²
 ´¨££±©«¡´¥²¬¨¨´¬ª
´££´¬´£ª¥´´£«£´²´³²´² 
´£ª¥´ ©¨¦£ ´£ª¥´ ©¨ "©¥£ ©² ¤£²°¨
§³¦¥§£¡£¨§£¥²°§ª³£§"³¡¨´£«£ª£³¦
 "§£°±´£³§£ª´ª£«£«´ª£¡¨
£¥ §£±®« §£°¬£ ² ¬  ©«¡ ««¨ ¦¬£ ³®¡ 
´£±«¬ ¤¦ ¬££«¦ ¦£ª ©«¡ £³£¡ ¦¥£©¥£¤£²¬¦
§£¥ §£«¡££´¨ ££ ©«¡ ´ª²´® ¨¦ "²´£ ¬
 £ª²E-Mail-¦²¬¨²´£²
¬££ ¬£« §£°¬£ ´² ¬  §¦³´ ¦¨ ³£ ²¡ 
¦ ´²£¡ ´¨£´¨ ©«¡ ´³£ ² ¡´ª 
´³£§³££¨¥§££¦¥¦¥§£¦±£³©¨¥¦´³¦¥²¢°££
§£¬ª §£°¦£  ¦³¨¦ Pay Per Use  ´¡£¨ §¦³´
 §££±©«¡£°¦°ª¦¤²°¨
¦ª¨ ¦¬ ²¨ § § ²´£ ³¡ §£´¨ ´° ©² 
§£±«¬³³¡¨£³ª³¦³¦¬£¬©££¬ ©«¡
©«¡ ¦£ª ³£  ´° ³ ©¥¦ §¬® £¨ ©«¡ §
¦ ¦ £°±´ «´ ²¨  ´££°±´ § ¬±³
££¦  ´¦¦ §´ ª¨ ´¥² ²±£¬ ±¨´¨
 £ª²©«¡¬°£³§££ª£³´¬¨¢§³££

 ±¢°

³

 


 RHTJCPL[DFQ


 ´®«ª´ª££ª¬¨´ª´²®«¨ª¬¨³¡¢³¨
( Hitachi Data Systems¦¥ª¨©¨§±£¨¬
¢¨¦ «¥´¦¬ ¦£ª´ª¥´©³²¢¨£¥²¨
© ³¨£³¦ §±¨ «ª¥£¦ £¬ ©¥¦ ´¥«¡ © ±£¨¬¨
©£ ´²®³¨ £°²¢ª£ £´¬¦ ² ³ ´¨¨ ©£
£¨¡´¡£ ´¨££±´¨¨¤³¨©«¡¦§£ª³§£¨³££
©«¡´£¦®¢ §£±®« £¨DRP¦¬³§£ª³©«¡
£« § ´£¢ª¦¢ª£ ´¥²¬¨ ¦¬ ³§¬ ²´£´¥²¨
 ´³² ¦¬ ³ §¬ ©«¡ ´³² ´ª³ £´   ´² ¨
©«¡ ´³²¦ £°ª£¦¢ª£ ´£ª ´¬®´ ¦£¡´´ ª³
´¨¨ ´£³² § ª §£ª³ Appliances ´²«¨ ¨°¬
©´ª ££¡ ² ¡¨ ¦¥ ¦£ª  Data Lifecycle Management
³®¡ ´ ²¨³¦ °² ³¡¨ ¦ª¨¦ ¯£¦¨¨ §±£¨¬
£®¦ ´¬ ¦£ª ´¥²¬¨ ©£¥¦ ´¥¦¦ ££ ²£¡
¤´ §£¦¬ª §££ª££ª± ´ª²´® £®¦ ¦ ¦ª£ §£¢²ª¢«
 ¤²¡¢¦
  MBI £±«¬ ¡´£® ¦¥ª¨« £² © ¦£ £® ¦¬
²¦§£¦§£ª²³²±£³¨©«¡ 
ª³¬£¨£®©£ª¡¨¦¦£¬£²°¦°ª¨ª£
 §£ª² §£¨££± ¦ ¢¬¨¥ §´ ª«¡ ©²

ª¬¨ ´´¦ ³£ ¡¢³ ª¨¥ ©² ´ ´²¦ ¦³ ¬£°¨
§£¥²¨²´£²´£££´ª²´®²¡¨£´±ª¤²°¦¥¦
 G\LEPL[JHD
²±¨¨¦¥¦§£¡¨´¨§£®¨²¦¥³¥²¦¨³¡

£¨²´£¦¬´² ®´©£© £°¨¦³¡´ §¬¡
 ©ª¥´¦±³¦¤²¢°´³´®«ª´±ª¨¥¦
¦ ²¦ ³ ¬°   ©²´® ´£°¨ ©£¦ ´£¦ª¥¢
´³£¦¬¯£¦¨¦¦±¨#² £ ¥²¨#£°£¦«ª± • ³¡¦ ²´£ ²´£ §£³²ª §£²¨ª¨ £¥ ²£¥ ¨ ¦£ ¦£¬£
¦£ª ¦¬££ £®«¥ ©¥«¡ ²¬  ¥²¨ ©«¡  £¨ §££«ªª£® §£® ©£¦ £¦ª¥¢ ©£ ²³ § ´£±«¬
©¥´£´´ª²«¡§§ª³£³¤¥¦¬¨£´ §¬©«¡ ´®¡´£¦ª¥¢³©¨ ´£¦¬¦£ ¦§£°¡¦©²
£¬°¨¢£¦³¦´°²©ª£³´±¦¡¨°¨´ª´  ROI ³®¡¦£¨´³£¤¥³£³±¦¬©¥¦¨£±
©«¡ ¦£ª¦ ´£²¡ £¦ ´±¦¡¨ ©¦³ ©«¡
 ³ª¦´£ª£°²´«¡££´±®«¨³±¦
§£°£ ¦¥³¥ ²´£ £ª®± §±´¨ ¦£ª ¤²°  ¥²¨   §£´ ¬£¨ ´ª£¨  ´ª²´® ¦ª¨ ©¨²ª £ £²¦
  ² ¨©«¡¦£ª©¥«¡¤´£¥§ ¡©«¡¦« §£¥¦ §£ª¢± ¦£® §££ªª£ §£ª² §  
¦ ´²¢±¢£¥² £´³¦ «¡££´´ ¦  #NAS #SAN • ´ª¥´ ³¨£³ ¡²´¨ ©¥ £ ¥²¨ ©«¡ ©²´®¦ §£¥
©¦£³  ©¨³££ ¦¬ ¢¦¡ ´¨£¦³¨³¥ ¦ ´²¡´¨¥ £¦²³£¦´£ª££®´¬¦³°®ª´¬¢´¨±´¨¦£ª
 ¬ £¥ ®° ®² ¢¨  £¬°±¨ ¯¬££ ´² ¬ ¢¨ ´¥²¬¨§³£¦©¥´¨©²§£¥²°¦³£¨¥¨ª¥²¬
«¡££´±ª¨¥ NAS©²´®±²§£¬£°¨§£±®«¨¦¬£ ¢´¨   ³² ´ £¨ ¤¨ª ¤£²¬¨³ ©ª¥´ ©«¡
§³  (Network-Attached Storage)  NAS  ¤¥ §³¦ £«£©ª¥´´¡ª ¨§´¬¦¬ª££§¡´´£«¦±
£´ª²´£ ´³²¦ ²¡¨ ©«¡ ©±´¦ ¦¦¥ ±¦¡³ ¤£²¬¨ £ §£££´¬ §££¡¥ª §£¥²° ¦³
¤«¡  ¦£ª´¦±²´£¤¨ª TCO´£¦£²®²¢ª£ ¦ª¨³²©«¡³¬´¨£ª®¦¬§£ª²¨
££² ¡´¦¬®«¨¬£«¨§¤§£°±´²³¤²° ´£´³´§¡´³²¥ ¦³¡§£«¦®£¢ ±²¡¨´£³
©«¡ ´³² £ (Storage Area Networks) SAN LAN-¦ ¯£¦¨¨  ´«®± ±² ²¨ ¦ ¦¦¥ ¤² ©«¡
¤¥ ££ ´ § ª¨¨ £²¨ LAN-¨ ´²®ª
 ´²³¬¦ ³²¥ ¦¡²©®³ª¦¬³¡¦

FC ¦±¢²® ²¦ ´¬ £ «® ¡²   ´¨°¨°¨
 ¬£¨´ª ¥²¨´ª£¨´²£¨´ª££¢°¨
§£² ´ª²´£ ¬£°¨  "´²³¥ ©«¡ £³¨ ´¥£²° •  ,MLOG]GOU
¡£¨¡´®´©²´®§¦³´¥£²°´³£¨§²±£¬³

´² §£¨¬® ´±±  £³ §±¢ ´²¡ ´¡£²® §¬
 £¢²¢«³£¦³²«¨¤£¦´¬°´¤¥
£°±´¨ ªª ¦ §£¦ ©«¡ £¡¢³¦ ´£¨´® ²£¥¨©¥¬¨´³¡¢´£³²´£¦ª¥¢©¥¬´ 
¡¢³§£¨££±²¥¦¥´ª²´®³²¨´¦´¬±³¦ §£²£±¡´ ² §¡´ ´¨±³ «£ £¡ª¨ ´ ©£¨
¦£°ª¢®²¦£¨±¨©«¡ª§£¢¦¦©££¬¤ § ² ¬¦ ¦¥´     §±´¨ ©«¡ ³ª§£¨±
§´ ¦±³¦ ¢¦¡ ¯¦¨¨  ²£±¡´ ²  ² §£ª±¨ §£«²± §ª£¡ ¬£°¨ Legato SAN Academy
 ´³¡¨²°´²£ ¦¦¥§§¨³£¦¤£°®¥  www.sanacademy.comSAN-´££¦ª¥¢³ª


 ¢©¢

 zWWW.PCON.CO.ILz

©PC

 §£²£¥³¡¨£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

    ³§¢²©°¢§«¥
´²³ 60GB ¡®ª§£¡£³± §£±«£  ¦³ ª¨  ¨£¦³¨
£¦¬ Disk-On-Key£ª±´£ª³SAN´³²¦³¡©«¡
£³²¨¥ §£²¨³ §£³¡ §£¬¦ ´£ª¨ ¬£¨ ´ª
 ´£¨¬
¤¨«¨¥ ´£¨£ ´²¨³ ª¨  ²®«¨ ´£ª³¡ ´
HSM ©±´¦ ´²¡¨ §£¥¨«¨ ¦£ª ´¥²¬¨ ©£¥²
³£ ±®«£ ´ª´³¦ £®° ª£³ ¬£¨¥ ´ ²£¨³
¦³´££´¬±£¦¬£¨¦³ «¦§£¨£´¨´ª£¨ 
 ¦¥ª¨´ª³¡´±¦¡¨
££¬°´¨´£ª²´£ª£¨²³£®¥§£«
©«¡¦¡¦³ª§£¤¦¨ª´³³¨¦¥¦³£¢¨¢
¨ ¦¥ ¦¨ ££ ³¡¨ ¬°´£ £³£³ §£ ±¡²¨ ²´
©¬¢¦  ´£¦ ¤¦´³ £ª®¦ £³¥¬ ´³¬¦´£¨£¦ ²´ª³
§©££¬¦¦¥´³£¥¦³ Disk-On-Key¦§£¥¨«¨¨¥
«¨¢±££²®£¢²®´´ª¬¢ª£££³®¡ª¨ 
´¡±¦ £¢²® ´  ²¬³ ¬³ £¦¬ ¬¦ ¦¡³
©¥¦  ´³£² £¦¬¥ ² ¦³ §³¨  §£³¡
§££³£§£ª±´¦§´²£¬¦´£ª£¨´²«¨²«ª
²¡¨¦§£²«´£²±¦§£²¨¨©±´¦¦¬¨´£¨£
 ´¦´´¦¬ª²³¨¨´°£


 FL]UDHPHLGQ


§£¬ª ¦ §£³£¡ ²£³¬ £ª² ©«¡ §¡´
¦£ª¦³²ª¥´§¦¬¨§«£«³²¨¡§¦¬¨
£´¡¨´³¡§£²¡±¬¦¯¦¨¨§±´¨
¦³ Hardware Assited Resilient Data  HARD ´¨ £
´£³ §££±´¨ ´²«¨ ¦±² §£ª´ª £«£« ´£±®«
¦³ ¡£¢¦ £¥ ©«¡ ´²¨¡ ´£±®« ©£¦ ª£¦¬®
©«¡ ´³£² ª«¡ £ª®¦ £ª² ¬£¨ £ª£³ ¦¥ ¦¡
´ª ´¨ §£³£¡ ¨´ §±´¨ IP ¦±¢²®
¢ª²¢ª£´³²¦¬©«¡´¨²®¢¦®CISCO¦³SN-5428
   IP´£¨£¢®´£¨´£¦ª¥¢´ ¨¨
²®£³ ¦£ª ¢³£® §£³¡¨ Appliance ´ª²´®
File¨§£ªª¨¦Network Appliance´ª²´®§£¬°£
§¦³¨ ¦¬® ´¥²¬¨ ´£¨£ª® RAID ´¥²¬¨ System
²¡¦ §£¡¨ § §£¬°£ ²®£³¦ ´¡ ³±¨¥ ¡´®³
¦¬ §£¬£ ´²³ £ª¥¢³ ²± ¤¥ ´¦±´ ¦¬ ´£¢¨¢
©²´®¤¥¦¬¨¨°¬¡±¦³£ª®¦´²±§£´¬¦´¦±´
¡®ª ¦£¦ ¦¥´  §££ª£³ ¦£ª ´ª£¡¨ ¨ £´££
 ´³£ª¨ ¦¦¢¬¨¥50TB¬50GB-¨£°´´² ¬
§£°¨ ª ¦¥ ¢ª²¢ª£ ¦³ £    ² ¨ ©£¬
²³£±¦©«¡§¡´¦©²´®´£´³´¥§´¬££«¨´
£ ²¥ ¤¥¦ ´ª²´® ¬ ±¡²¨ ££ §£±¡²¨ §£®£ª«
Network Filing System (NFS) ´²° ²¬ §£¨££±
´´³²³¦ Common Internet Filing System (CIFS)
´ª²´® ´³¡ ´³£² ³¨¦ «£ª¥ SAN-
£¦ª¥¢  IP Storage ´²° §£¥ §£¨££± §££ª¥¬
iSCSI-¥´¢£³´¬°¨IP´³² SCSI´±®²£¬¨
§£² §£²°¨  Fibre Channel over TCP/IP  FCIP 
§£²´²®«¨§£ª¨¢©££¬¤ ©£¥´¬¥§£¡´®´¨
¢ª²¢ª£ ¦±¢²®  SAN- ¯®ª  FC ¦±¢²®¦ «¡£
£´¬¨³¨  ´¦±´ ©±£´ ££  ¡£¨ ¦£¬£ ª£ TCP
¡¦³¨ £¢£ ¢ª²¢ª£ ¡¦³¨  §£¦ §£¡®ª ¡¦³¨
 §£²³¡¨£³¨´¥²°£°¨³ª®°££¡¨¡¢¨

 ±¢°

³

 


 JHKDRHTJC


³¡©£¦¬¡¢´¥¦³¨¥§©ª³££ª²©«¡¦
´´³²£¦³²¥ ´£ª£¨©ª¥´´²«¨´¬´´´¦
£¬°¨ ©£ ´²³±´ ´¡¢ ¦³ ¢ª¨¦ «´¨ ©«¡
©ª£ ¦ ´´³² Yankee Group £®¦ §£³¨´³¨¦ ©«¡
 ³¡¦§£¢ª³£®¥´¡¢
³¡¨¦ ¯²®¦ ¬¨ ´£ £® ¡¢ £¡ª¨³¡¼´£³²
´¡±¦ ´³¦ ¢³® ²³® § ´¨¥¡´¨ ²° ±¡²¨
"©££ª¨ ´°¦¦£¬ª ¡³ ¦¦ ´¡ª¨³££´¢«±
´£ £® ³£ ´¦ ¦¦¥§£³£²©«¡ £¬°¨¦ ³£ ¦
³£²¬£¨´ª¦ª®°´®«¥² ¬§£´²³¦´£¦
¨  NeoScale Encryption Appliance ¡£¨
´³£ ª®° ´³²³ ² £¬ §¬ ¨´¨ ©²´®¦
¦¡´ £¢²¢« ¢¨  www.neoscale.com  Appliance-
£¬°¨¦¬£¨£®£¨£«¦©²¬£¨´³£²´²¨
¬¦¦¥ ££¡² ¡¨¦¥¤³¨¬£®£§£¦¬©«¡
«¦ ¥² §£££ £¦¬ §£ª³ §£¬ ¦³ ´®´³¨
 ¦§£¬°¨¦¡¢£ª®´³£²²
¦¦¥ §£¨ §ª£ §£ª² PC £³¡¨¨ ¨ ²´£
§¦¬´¦©£ª¨¨©´ª´ §¬ SRC Research 2002
§£²¤¥¦ ´ª²´® §¦¬¦  §¬®¦ §¬®¨§£ª´ª´££¢ª
§££¢£²± §£ª´ª ¨ ¦ª ¦³ iFolder ¨¦ §£ª¨
´³²¨©«¡´¥²¬¨¦´£¢¨¢§´±£´¬¨³¡¨¨
§§£ª£¨ §£ª¥¬¨§£¡¢¨££³¨´³¨£°±³¤¥
±®¨±      ªª ¨°¬ ³¡¨ §
M2402 ´³² ©«¡ ´ª ´ £° HP ´¬¥
£²°¦¢£££¦¬££¦§£¬°££«¨ StorageWorks
´®²° ¨£± § ²¡    ´²³ ±±
££ ©«¡ ´¥²¬¨ ±¦ ´¡±¦ ¦¥£ ´²«¨ ¥²¨
¬£¨ StorageTek¦³ 9940£²°¨´²«§³££¦³£ª®¦
²£¡¨ 60MB/Sec ¦¬¨ ¦³ ´²£¨ ´¢¦±¦ 800GB ¡®ª¦
´®«ª ´¢¦ ©«¡ ´£±®« £ Veritas ²¦¦ 20-25
§¦¨¨§£ª£¨ §£±®«£ª³£²°¨££´ª²´®´±¨´¨
Snapshot ´££¦ª¥¢    §£³¡¨ ´²³±´
§£¨¦£°¬´²£¨³´²³®¨ Network Appliance¦³
§£ ¦¥ ´¨  ´³±¨ £°¦ ² ¬£¨ ¦ ¦¥ ¦³ ©¨ 
² ¡³¦ ²³®¨ ££ ¢ª¨¦    §£ª²¡ §££¬³
§³ £ Legato ´ ´£ª³ ¤´ ¦ §£¨¦£°¨ ¡¦
Legato  £²±£¬ ª²´® §£ª´ª ££ «ª ¢¦
£²°¨ ´¡®³¨ $2,000¨ ¦¡ §£²£¡¨ ¬°¨ NetWorker
§£²£¡¨ E-MailXtender Disk Xtender £¥²
   MBI $2,000¨§£¦£¡´¨
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´²¡¦ ¨³ ´ ¬² ´ ££¡ ´²¡ ´ª£³ ¨
´ § §´ ´ª³¦ °¦ª  ¨¬ ±¡² ¡¢
¦ª´¨ ¦¥  ¦®  £ ² ¦³ ©«¡ ´££¢²¢«
´£¨£ ´«ª¥ª ©³² §£ ²± £ª¥«¡ ²«¨ ©® 
£¥¦²£¥ ¨´³¡¨¨´²¥ ´²³¨¦³¡¨´¦ª¨
´£¨£  ¡ª  ©«¡ £ª±´¦ ¥²¨³¥²¬°¦©¨ ¬£
§£ª´ª ¦¨ ³¨ £ª² ´£ª£¨ ¤¨«¨´ ´±
§£³² §£¡®ª ´ ´³¡¨ £ £¦¨ ¦£ª ´ª¥´


