
XFER_Cache
Alaattin Bilişim ve Otomasyon Limited Şirketi tarafından geliştirilen, Air-gap ağlarda veri iletişimini 
piyasadaki standart SAN disklerden daha performanslı gerçekleşmesine olanak veren, kullanılan yere 
göre özelleştirilebilen SAN disk çözümüdür.

XFER geliştirme aşamasında edinilen tecrübelerimizin SAHAB* cihazının hızını artırmak için 
kullanabileceğimizi farkettik. Patentli, tempest güvenliğine çok farklı bir yaklaşımla çözen SAHAB’ın 
potansiyelinin çok fazla olduğunu ancak alt yapıda kullanılan donanımların yetersizliğini gördük. 
XFER_Cache, SAHAB sisteminde kullanılan EMC disk yerine konumlandırılabilen, özellikle sadece 
SAHAB benzeri sistemler için özelleştirilebilen SAN Disk birimidir. Örneğin XFER_Cache ile 
SAHAB veri transfer hızı minimum ikiye katlanabilmektedir.

• Alaattin Bilişim ve Otomasyon Limited Şirketi tarafından geliştirilen yerli ürün.

• Kullanılacak yere göre özelleştirilebilir.

• Air-gap veri transferi ürünlerinde %100’e varan performans artışı.

• Eklenecek donanımlar ile birden fazla XFER ya da SAHAB sistemine hizmet verebilir. Böylece
maliyetlerde azalma sağlar.

• Standart SAN Disklerin en küçük bir problemde cache mekanizmasını devre dışı bırakması 
nedeniyle oluşan performans düşüklüğü durumları XFER_cache sisteminde olmaz.

* 40Mb/s: SAHAB sistemlerinde şimdiye kadar farklı EMC ürünleri kullanılmıştır. SAHAB 1.x ile 
birlikte verilen EMC VNX5100 modeli sağladığı 40Mb/s ile en hızlısıdır. Şu anda kullanılan 
Unity380XT modeli de bu değere oldukca yakındır.

*Single Thread: Yukarıdaki hız değerleri single-thread SAHAB için geçerlidir. Sahab sürüm 1.x single-
thread yapıda idi ve 4 adet LUN kullanılmaktaydı.



*Multi Thread SAHAB: SAHAB’ın son sürümü multi-thread yapıdadır. Bunun anlamı onlarca LUN 
kullanabilir. Ancak sadece bir port fiber ile EMC bağlantısında optimum LUN sayısı 10-20 
olabilmektedir. Böylece toplamda maximum 120Mb/s verebileceğini tahmin etmekteyiz (sadece http 
download için örnektir).

XFER_Cache sisteminin multi-thread SAHAB için faydaları

XFER_Cache her durumda EMC disklerden alacağınız performansın minimum iki katını 
verebilmektedir. SAHAB yazılımı da her sürümde daha optimum şekilde yazılarak transfer hızı 
artmıştır. Yeni SAHAB yazılımı XFER_cache hızına göre optimize edildiğinde çok daha fazla hızlar 
elde edilebilecektir.

XFER_Cache

• XFER_Cache her durumda EMC’den minimum iki kat daha yüksek performans gösterir.

•  XFER_Cache’e göre optimize edilmiş SAHAB çok daha hızlı olacaktır. EMC diskler maalesef 
SAHAB’ın hızını yavaşlatmaktadır.

• XFER_Cache özelleştirilebilir standart bir sunucu donanımıdır ve Linux işletim sistemi 
koşmaktadır. SAHAB yazılımının isteklerine göre özelleştirilmiştir. 

*SAHAB: Sanal Hava Boşluğu (Virtual Air Gap). Aselsan A.Ş. ve Invicta ortaklığı ile geliştirilen 
patentli inovatif güvenlik ürünü.
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