
  

 

Silent Cubes 
 

na Twoje trwałe dane 
 
 
 
Dyski twarde szybko zastępują taśmy i nośniki optyczne we wszystkich fazach archiwizacji danych. 

Jednak większość tradycyjnych systemów opartych o dyski twarde nie jest przystosowana do 

długotrwałego przechowywania danych. 

Wejdź w erę Silent Cubes: pierwszego systemu archiwizacji danych rozwijanego z naciskiem na 

bezpieczeństwo oraz długotrwałe przechowywanie niezmiennych danych. 

� Wyjątkowo odporny na utratę danych, awarię sprzętu i błędy w konfiguracji 

� Bardzo niskie zużycie energii oraz niskie koszty eksploatacji, skalowalne do rzędu petabajtów 

� Pełny serwis FAST LTA, włącznie z wymianą sprzętu bez utraty danych 

 

System 
System archiwizacji Silent Cubes składa się z Jednostki 

Centralnej (NAS) służącej za interfejs do Twojej sieci, oraz 

maksymalnie do 128 jednostek Silent Cube. 

Kontroler FAST LTA WORM chroni wszystkie dane 

przechowywane w pamięci przed ich utratą lub próbami 

zmian już na poziomie sprzętowym. Każde urządzenie Silent 

Cube składa się z 12 dysków twardych pochodzących od 

trzech różnych producentów. Nawet awaria czterech dysków 

w tym samym czasie nie powoduje utraty żadnych danych. 

Oprogramowanie umożliwiające replikację do drugiego 

miejsca jest wliczone w cenę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Chronimy Twoje Terabajty 

Bezpieczeństwo 
Sprzętowe zabezpieczenie WORM | Dyski 3 różnych firm | Odporny na awarię do 4 dysków | Regularna samodiagnostyka 

Koszty i korzyści 
Poniżej 2 Watów w trybie czuwania   |   Niskie koszty, Minimum wydatków   |   Certyfikowany magazyn z kontrolą wersji 

Modularność 
Skalowany do rzędu petabajtów   |   Dopasowany do 19-calowych szaf (rack)   |   Oprogramowanie do replikacji 

Serwis 
Pełny serwis FAST LTA   |   Wymiana sprzętu bez utraty danych   |   Monitoring 



 

 
 

 
Silent Cubes podczas pracy 
 
Silent Cubes bezproblemowo integrują się z bieżącą architekturą sieci 
 
Silent Cubes pozwala na zwolnienie cennej pamięci masowej SAN. Przechowuj rzadziej używane dane w 
jednostkach archiwizacji długoterminowej Silent Cube przy użyciu oprogramowania HSM. Pozwala to 
obniżyć koszty nawet o 80% 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

� Uwalnia magazyny pamięci on-line z rzadko używanych 
danych, zapewniając wystarczającą pojemność 

� Znacznie zmniejszone koszty zakupu i energii 

� Zmniejszenie ilości danych w magazynach 
pamięci on-line i liczby przywracania danych 

� Silent Cubes są wyjątkowo bezpieczne, 
umożliwiają łatwą replikację i nie wymagają 
dodatkowych kopii zapasowych 

Silent Cubes długoterminowe archiwum 
 
� Archiwum dysków twardych WORM 

� Pojemność netto: 1,2,4,8 lub 16TB 

� 12 energooszczędnych dysków 
twardych SATA (po 4 od trzech różnych 
producentów) 

� Odporny na awarię do 4 dysków twardych 

� Zabezpieczenie WORM na poziomie sprzętowym 

� Drugi zasilacz  

� Mniej niż 2 waty w trybie czuwania 

 

Jednostka Centralna 
 

� Jednostka  
administracyjna 
z interfejsem  
do Twojej sieci 

� Funkcje administracyjne przez interfejs 
oparty o przeglądarkę internetową 

� Zarządzanie do 128 jednostkami archiwizacji 
z możliwością konfiguracji wirtualnych 
nośników i udostępniania 

� Połączenie przez SMB/CIFS (obsługa Active 
Directory) oraz NFS 

 



 
 
 
 

Dostosowane do Twoich potrzeb 
 

 
Kompletna, kompaktowa  ochrona z kontrolą wersji: 

 

Silent Cube Compact 
 
� Archiwizacja 3 w 1 z kontrolą wersji 

� Szybkie i łatwe podłączenie do sieci 

� Zgodność ze wszystkim popularnymi rozwiązaniami 

� Pojemność netto: 1, 2 lub 4TB (z możliwością rozszerzenia) 

 

 
Modularne, elastyczne, oszczędność energii:  

 

Silent Cubes System 
 
� System modularnego długoterminowego archiwum 

� Jednostka Centralna (serwer lub wersja VMware) 
połączona przez sieć 

� Skalowalne w dowolnej chwili maksymalnie do 2048 TB (netto) 

� Mniej niż 2 waty zużycia energii na jednostkę w trybie czuwania 

 
Bezpieczne, ekonomiczne, oszczędność miejsca:  

 

Silent Cubes  
w szafie typu Rack 
 
� Wysoka gęstość zapisu: 650+ TB w pełnej szafie 

� Niskie zużycie energii i emisji ciepła 

� Wysoce skalowalne do 2048 TB (netto)  

� Replikacja do drugiego miejsca w dowolnej chwili 

 
 

 



 
Dane techniczne 

 

Silent Cube jednostka przechowywania danych 
 

Produkt 

Archiwum oparte o dyski twarde ze sprzętowym zabezpieczeniem WORM 

Pojemność 

Liczba dysków twardych: 12 (8 wystarcza do kompletnego  
odzyskania wszystkich danych) 

Pojemność archiwum 

brutto/netto: 

6/4 terabajty* (dyski 500GB) 
lub 12/8 terabajtów* (dyski 1TB) 

Sieć 

Interfejs 1000/100/10Base-T 
połączenie 10Base-T w trybie czuwania 

Oprogramowanie sprzętowe 

WORM: Technologia WORM (opatentowana) 

Nadmiarowość: Odporny na awarię do 4 dysków twardych 

Integracja danych: Automatyczna, regularna samodiagnostyka 

z użyciem sum kontrolnych SHA-512, 

wykrywanie błędów dysków twardych 

z rozpoczęciem automatycznej naprawy 

Zużycie energii 

Stan czuwania: <2W, nadmiarowa jednostka zasilania 

Ciągła praca: ~ 125W 

Dane fizyczne 

Wymiary (Sz x Wys x Dł): ~ 22cm x 22 cm x 23 cm 

Waga: ~ 13 kg 

  

Montaż w szafie typu rack: 2 urządzenia obok siebie 
6 U wysokości (wymagany zestaw instalacyjny)  

  

 

Jednostka Centralna (NAS) z systemem plików i pamięcią podręczną 

Produkt 

Sieciowe urządzenie magazynujące (NAS) z dyskiem twardym w RAID-1 

Pojemność 

Pamięć podręczna brutto/netto: 2/1 terabajta* (RAID-1, dysk twardy 1TB) 

Sieć 

Interfejs: 1000/100/10Base-T 

Protokół: SMB/CIFS ze wsparciem Active Directory, NFS 

Bezpośrednie połączenie: FAST LTA API 

Konfiguracja 

System plików: Linearny system FAST LTFS  
zoptymalizowany do mechanizmu WORM 

Oprogramowanie 
(preinstalowane): 

Zarządzanie LTFS 
Zdalna internetowa administracja i konfiguracja, klient DHCP / konfiguracja statycznego 
adresu IP 

Zdalny monitoring 

Codzienny zaszyfrowany email z raportem do lokalnego administratora systemu i FAST LTA (opcjonalnie). Monitoring przez 
intranet/VPN 

Pobór prądu 

Praca ciągła ~ 90 W, nadmiarowa jednostka zasiania 

Dane fizyczne 

Wymiary (Sz x Wys x Dł): ~ 43cm x 8,8 cm x 41 cm (szerokość 19”, wysokość 2U) 

 

 

Silent Cubes w szafie 19” 
 
Cztery jednostki przechowywania 
danych mieszczą się w jednej półce 
(6 U) w ustawieniu 2 x 2 (obok 
siebie oraz za sobą) 
 
 
Nawet połowa wysokości jest w 
stanie pomieścić 8 modułów Silent 
Cube 


