
 



DAS چیست؟ 

عکس، ویدئو، مثل اطالعات ) سازی که جهت ذخیره ،(Storage)انباره یا دستگاهی است 

که به دو نوع  .متصل می گردد به  یک کامپیوتر( …و  word، اسناد فایل های فشرده

Tower  (ایستاده ) وRack mount (قابل نصب در رک) .می باشد 

 DASکاربردهای 

که  یسآتلیه عکبه چشم می خورد، به عنوان مثال  DASامروزه کاربرد های زیادی از 

می خود در یک مکان امن ی مشتریان اری آرشیوی از عکس ها و و یدئوها ند نگهدنیازم

اربر ک و یا نیاز داردخود  ها و کاربرانسرور ی برایکه به فضای بیشتریا شرکتی  ،باشد

 .استخانگی که نگران از دست دادن اطالعات چند ساله خود 

 DASمزایای 

 سخت افزاری RAID وجود .1

 (به صورت متوالی  DASاتصال چند دستگاه  ) اطالعات افزایش فضای ذخیره سازی .2

 eSATAو   USB 3.0 سرعت باال پورت هایانواع اتصال دستگاه با  .3

 اینچ 3.5و  2.5هارد دیسک های شتیبانی از پ .4

 هارد دیسککلیه برندهای پشتیبانی از  .5

 ترابایت 5تا از هارددیسک های ظرفیت باال پشتیبانی  .6

 سهولت در حمل اطالعات بدلیل متمرکز بودن در یک فضا .7

 ولت کار با دستگاه بدون هیچ دانش و تخصصیسه .8

 

 DASامنیت 

) با توجه به نوع  داخل دستگاه هارد دیسک 2یا  1ن با سوخت ،دستگاهاین در  RAIDبا توجه به وجود تکنولوژی 

 2با  (2BAY)کوچک  DAS، به این صورت که شما در یک به هیچ عنوان اطالعات از بین نمی رود دستگاه (،

هارد دیسک کپی می شود و با سوختن یک هارد دیسک  2در هر  ،، اطالعات شما هنگام کپی روی دستگاههارد

 .از بین نمی روداطالعات 

 اطالعات باقی می ماند. هم هارد به صورت همزمان 3یا  2البته در دستگاه های بزرگتر با سوختن حتی 

 

 

 

 

Tower (ایستاده) 

Rack mount ( ر رکقابل نصب د ) 



 DASسرعت انتقال اطالعات بین کامپیوتر و 

 عامل بستگی دارد. 3به  DASسرعت انتقال اطالعات در 

 (…,USB 3.0, eSATAدرگاه ارتباطی ) .1

 RAID (0, 1, 5,…)نوع  .2

 هنگام خواندن و نوشتن برخوردار می باشند.( تریاز سرعت های باال Enterpriseنوع هارد دیسک )که هارد دیسک های  .3

 

 

 

 DASنحوه اتصال 

  امکان پذیر می باشد. درگاه های ذیل طریقبه یک کامپیوتر از  DASاتصال دستگاه 

 

 

 نمایندگی انحصاری در ایران

کالت به عهده دارد و پاسخ گوی مش پشتیبانی این دستگاه راتضمین کیفیت و ر زمینه امنیت و نگهداری اطالعات، سال سابقه د 15با بیش از شرکت بهینه حفاظت 

 شما در تمامی ساعات روز می باشد.

 44254203-021 8درس دفتر مرکزی : تهران، ستارخان، خیابان حاجی پور امیر، کوچه احمدی، پالک آ   تلفن تماس : 


