
Oprogramowanie Storage Lifecycle Management 



Widoczność i  
użyteczność danych
Identyfikuje i kategoryzuje dane 
do późniejszego użycia

Zarządzanie dużymi 
zbiorami danych
Migruje i zarządza zestawami 
danych oraz projektów  
w aktywnym archiwum

Zgodność
Znakuje i zarządza danymi 
uzyskując zgodność z 
regulacjami

Odtwarzanie po awarii
Tworzy bezpieczne kopie danych 
i zapewnia ich integralność

Zabezpieczenie cyfrowe
Skanuje i zabezpiecza pliki cyfrowe 
umożliwiając ich szybkie i pewne 
odtworzenie

Odporność na  
Ransomware
Tworzy odseparowaną kopię 
danych (ang. air-gap) do szybkiego 
odtworzenia danych po ataku 
ransomware

Kontrola kosztów  
pamięci masowej
Uwalnia przestrzeń na pamięciach 
warstwy podstawowej 

 

Nowoczesny model pamięci masowej do 
zarządzania i przechowywania danych
Nowy model składa się z dwóch warstw:
Warstwa podstawowa i warstwa wieczysta.
Dane migrowane przez StorCycle®  są przenoszone z warstwy podstawowej do warstwy 
wieczystej. Warstwa podstawowa przechowuje wszystkie aktywne dane i najczęściej składa
się z pamięci flash, NVMe, DRAM oraz dysków o najwyższej wydajności, aby dostarczyć 
odpowiednią wydajność wymaganą przez procesy wykorzystujące aktywne dane.

Chmura
Migruje pliki i obiekty
do oraz z chmury

Warstwa wieczysta jest dedykowana do danych nieaktywnych i jest zaprojektowana w ten
sposób, aby przechowywać wiele kopii danych na różnych nośnikach włączając chmurę, dyski i taśmy. Warstwa wieczysta używana
jest jako pamięć masowa niekrytyczna dla backupu, archiwizacji oraz odtwarzania po awarii.  Poprzez redukcję ilości danych 
w wydajnej warstwie podstawowej i odpowiednie przygotowanie bardziej ekonomicznej warstwy wieczystej, organizacje mogą 
dostosować szybkość dostępu do potrzeb konkretnych procesów jednocześnie optymalizując koszty.

Jakie korzyści może przynieść Storage Lifecycle Management?



migracji. StorCycle usuwa plik z podstawowej pamięci 
masowej, pozostawiając łącze umożliwiające dostęp. Administratorzy IT mogą 
zwolnić cenną podstawową pamięć masową, podczas gdy użytkownicy będą nadal 
bezproblemowo uzyskiwać dostęp do swoich danych. Przyjazny dla użytkownika in-
terfejs sieciowy StorCycle zawiera również solidny mechanizm wyszukiwania, który 
ułatwia znajdowanie i pobieranie plików. StorCycle przechowuje dane w otwartych 
formatach, takich jak systemy plików CIFS lub NFS, taśmy LTFS lub opublikowane 
formaty chmurowe.

Oprogramowanie StorCycle udostępnia dwie 
podstawowe metody migracji danych – Project 
Archive i Auto Migrate. Metoda Project Archive jest 
przeznaczona dla kompletnych zbiorów danych, 

które zmienią się minimalnie, jeśli w ogóle, ale nie można ich usunąć. Metoda 
automatycznej migracji identyfikuje nieaktywne pliki na podstawie zdefiniowanych 
przez użytkownika zasad dotyczących wieku i rozmiaru, a następnie przenosi te pliki 
do warstwy wieczystej. Zdolność StorCycle do łatwej identyfikacji i automatycznej 
migracji danych z podstawowej do warstwy wieczystej jest nieoceniona — istotnie 
rozszerza pamięć podstawową w celu zapewnienia nieograniczonej pojemności 
za ułamek kosztów. StorCycle może być samodzielnym oprogramowaniem 
wykorzystującym chmurę i serwer NAS użytkownika lub może działać w połączeniu 
ze sprzętem Spectra w celu stworzenia bezpiecznego środowiska pamięci masowej.

Główna konsola StorCycle

Przykład analizy skanu wykonanego przez StorCycle 
wraz z kalkulacją oszczędności kosztów 

Cyberatak, oprogramowanie ransomware, klęska 
żywiołowa lub zwykły błąd ludzki — każdy z nich 
może zniszczyć najcenniejszy zasób organizacji — jej 
dane cyfrowe. Oprogramowanie StorCycle chroni 

dane za pomocą sum kontrolnych end-to-end, szyfrowania we wszystkich doce-
lowych pamięciach masowych i przechowywania wielu kopii na wielu różnych 
nośnikach pamięci. StorCycle jest w pełni zgodny z ADFS, co oznacza, że uprawnie-
nia do plików pozostaną nienaruszone niezależnie od miejsca przechowywania 
danych. StorCycle umożliwia przechowywanie danych organizacyjnych w dwóch 
geograficznie oddzielonych lokalizacjach, np. w chmurze i lokalnym serwerze NAS 
lub na taśmie przechowywanej lokalnie i zdalnie.

Cztery główne funkcje Storcycle

Identyfikacja

Migracja

Dostęp

Zabezpieczenie

Pamięć podstawowa

Urządzenia 
serii BlackPearl Glacier 

on-premise

Dowolny NAS

Chmura publicznaZn
w
ak
zarchiwizowaniu bywają rzadko wykorzystywane. StorCycle organizuje pamięć 
masową w oparciu o częstotliwość dostępu danych oraz ich znaczenie dla organizacji. 

Typowy przykład procesu z użyciem StorCycle

  aczenie danych oraz wymagania dostępu są bardzo różne i zwykle zmieniają się 
ciągu całego cyklu życia danych. Z niektórych zestawów danych korzystamy 
tywnie, inne przestają być aktywne zaraz po powstaniu, a jeszcze inne po

te wyzwania dzięki możliwości identyfikowania nieaktywnych danych na podstawie 
zasad zdefiniowanych przez użytkownika, a następnie migracji tych danych do chro-
nionej i tańszej wieczystej warstwy pamięci masowej. Skorzystaj z wbudowanego 
kalkulatora oszczędności w zakresie przechowywania danych, aby zidentyfikować 
potencjalne oszczędności, które można uzyskać dzięki migracji danych. StorCycle  jest
w stanie zarządzać bilionami plików w swojej bazie danych, w której kopie  zapasowe 
są tworzone każdego dnia.

Kończy Ci się miejsce w warstwie podstawowej?Chcesz 
przejść na system pamięci masowej oparty na  pamięci 
flash, ale masz za dużo danych? Tworzenie kopii 
zapasowych trwa zbyt długo? StorCycle rozwiązuje

Unikalna zdolność StorCycle do wykorzystania łączy 
HTML lub łączy symbolicznych zapewnia szybki 
i łatwy dostęp użytkownika do danych, nawet po ich



Spectra Logic Corporation
Spectra Logic opracowuje pełną gamę rozwiązań Attack Hardened™ do zarządzania danymi i przechowywania danych w środowisku wielu chmur. 
Firma Spectra Logic od ponad 40 lat, poświęca się  wyłącznie innowacjom w zakresie przechowywania danych, pomaga organizacjom w modernizacji 
infrastruktury IT oraz ochronie i ochronie danych dzięki szerokiej gamie rozwiązań, które umożliwiają zarządzanie, migrację, przechowywanie i ochronę 
danych biznesowych w perspektywie długoterminowej wraz z funkcjami aby uczynić je odpornymi na ransomware, zarówno lokalnie, w jednej 
chmurze, w wielu chmurach, jak i we wszystkich lokalizacjach jednocześnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.spectralogic.com.

©2022 Spectra Logic. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Specyfikacja może ulec zmianie.
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Poziomy licencji StorCycle

Enterprise
• Liczba użytkowników  

– Bez limitu
• Liczba targetów Spectra  

– Bez limitu
• Swobodny transfer do 

chmury – Bez limitu
• Harmonogramowane 

usuwanie

Administrator
• Liczba  

użytkowników – 3
• Liczba targetów  

Spectra – Bez limitu
• Swobodny transfer do 

chmury – 25TB

Datacenter
• Liczba użytkowników 

– 100
• Liczba targetów Spectra 

– Bez limitu
• Swobodny transfer do 

chmury – 100TB
• Harmonogramowane 

usuwanie

Workgroup
• Liczba  

użytkowników – 25
• Liczba targetów Spectra 

– Bez limitu
• Swobodny transfer do 

chmury – 50TB

Klient może użyć istniejącej pamięci NAS jako targetu dla StorCycle. StorCycle może zostać zamówiony jako licencja permanentna lub subskrypcja.

Minimalne wymagania serwera
 
 
 
 
 

 

Oprogramowanie StorCycle® 
firmy Spectra otrzymało 
prestiżowy tytuł "Storage 
Innovation of the Year" na rok 
2020 od * Storage Magazine.

*Amazon® Glacier® jest zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy Amazon Technologies, Inc.

Przykłady zastosowań StorCycle
Oprogramowanie StorCycle Storage Lifecycle Management jest przeznaczone dla organizacji, które decydują się na zarządzanie 
nieustrukturyzowanymi danymi i plikami przez przeniesienie nieaktywnych danych do niższej warstwy kosztowej pamięci masowej
bez kompromisu w dostępności danych. Dzięki wielu przypadkom użycia, począwszy odciążanie pamięci masowej IT, archiwum 
projektów, tradycyjnego archiwum, cyfrowej konserwacji plików, multimediów, filmów i ochrony przed ransomware, StorCycle umożliwia
organizacjom wydajne i ekonomiczne zarządzanie danymi na dużą skalę.

StorCycle pomaga wielu różnym branżom zarządzać i chronić swoje dane, w tym: • Dane naukowe i badawcze • Dane inżynierskie • Dane 
genomiczne • HPC • Uniwersyteckie IT• Archiwizacja wiadomości e-mail (pliki PST) • Badania medyczne – archiwa projektów i danych •
Treści nadzoru wideo • Symulacje komputerowe • Rysunek architektoniczny • Dane federalne, stanowe i samorządowe • Eksploracja ropy 
naftowej i dane sejsmiczne • Badania i rozwój leków • Prawne zabezpieczanie danych • Archiwizacja informatyczna laptopów i danych
od odchodzących pracowników • Archiwizacja obrazów maszyn wirtualnych • Kontent wideo z kamer cyfrowych • Rozwój chipów 
i zarządzanie cyklem życia • Przechwytywanie/przechowywanie/archiwizowanie danych IoT • Archiwa baz danych (wersja, pliki dziennika 
transakcji) • Dane sztucznej inteligencji (AI) przechowywane w celu szkolenia algorytmów

•  Pamięć RAM 32 GB
•  Procesor 4 rdzeniowy  z zegarem min. 2.8GHz
•  Dysk systemowy 500 GB
•  Karta sieciowa 10 GbE
•  Zalecane jest użycie nośnika flash/SSD jako dysku serwera StorCycle,

o ile planowane jest grupowanie i kompresja plików do paczek 
w formacie TAR lub ZIP

•  W przypadku pakowania StorCycle wymaga dodatkowej przestrzeni
  dyskowej o 10-krotnie większej pojemności niż sam pakiet (min 10GB)

lub największy pakowany plik w zależności, która wartość jest większa.

Targety warstwy wieczystej
Podczas wdrażania każdego nowego rozwiązania pamięci
masowej kluczową cechą jest jego zgodność i tak też jest 
w przypadku wieczystej warstwy w StorCycle. Targety 
pamięci masowej zintegrowane z usługą StorCycle 
wspierają wszystkie standardowe systemy operacyjne 
i główne aplikacje do tworzenia kopii zapasowych, takie
jak Commvault czy Veeam, umożliwiając użytkownikom 
uruchamianie wielu aplikacji i współdzielenie pojemności
ich targetów za pomocą usługi StorCycle.


