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De onderstaande tabel geeft een overzicht over de eigenschappen van back‐up en archief: 

  Archief  Back‐up 

Snel terugzetten van 
grote hoeveelheden data 

Nee, gegevens worden naar 
behoefte rechtstreeks benaderd 

Ja, om bedrijfscontinuïteit in geval 
van calamiteit te waarborgen 

Snel doorzoekbaar  Ja, willekeurige gegevens 
moeten in willekeurige volgorde 
op te vragen zijn 

Nee, het is bekend welk back‐up 
medium te gegevens bevat die 
terug gezet moeten worden 

Bevat originele gegevens  Ja, altijd  Nee, altijd een kopie 

Herschrijfbaar  Nee, moet WORM zijn om 
gegevensintegriteit te 
waarborgen 

Ja, de originele gegevens waar het 
back‐up de kopie van is kunnen 
veranderen 

Langdurig  Ja, dit is kenmerkend voor een 
archief 

Meestal niet, de kopie moet alleen 
zolang beschikbaar zijn als het 
origineel geldig is 

Bevat onveranderlijke 
gegevens 

Ja, dit is kenmerkend voor een 
archief 

Meestal niet 

Capaciteit uitbreidbaar  Ja, de hoeveelheid gegevens zal 
naar verwachting verder 
toenemen 

Ja, de hoeveelheid gegevens zal 
naar verwachting verder 
toenemen 

Weinig administratie  Ja, omdat archieven over lange 
periodes beheert moeten 
worden is het belangrijk dat de 
kosten hiervoor laag zijn 

Ja, omdat back‐ups regelmatig 
(dagelijks) gemaakt worden is het 
belangrijk dat het beheer 
eenvoudig is 

Fysiek gescheiden van het 
datacenter / 
bedrijfsnetwerk 

Nee, integendeel moet een 
archief meestal rechtstreeks te 
benaderen zijn 

Ja, om bij een lokale destructie 
(brand, sabotage, aardbeving, …) 
nog over een kopie te beschikken 

Energiezuinig  Ja, omdat archieven over lange 
periodes actief zijn is het 
bijzonder belangrijk het 
energieverbruik laag te houden 

Niet meer dan bij andere 
apparatuur die dagelijks gebruikt 
wordt 

Regelmatige 
gegevenscontrole 

Ja, om dataintegriteit over een 
lange periode te waarborgen 
moeten de gegevens regelmatig 
gecontroleerd worden 

Nee, het moet alleen zeker gesteld 
zijn dat back‐up en restore altijd 
werken 

Niet propriëtair, dus 
opgebouwd uit 
standaard componenten 
met standaard software 
protocollen 

Ja, omdat de gegevens ook na 
lange tijd nog benaderbaar 
moeten zijn moet een archief 
vendor neutral zijn, dus 
onafhankelijk van bepaalde 
hardware, software of 
besturingssystemen die mogelijk 
ophouden te bestaan 

Nee, omdat een back‐up altijd een 
momentele kopie van actuele 
gegevens is kan eenvoudig 
overgegaan worden op andere 
technologie 

 

Om te bepalen welke storage technologie voor welke toepassing geschikt is kunnen wij deze tabel 

gebruiken om de verschillende media te toetsen. Als wij dit doen zullen wij – niet echt verbazend – 

zien dat een technologie, die speciaal voor een bepaalde toepassing ontwikkelt is de eisen voor deze 

toepassing ook het beste vervuld. 



Zo zijn tape en RDX systemen goed geschikt voor back‐up, want grote hoeveelheden data kunnen 

snel "bulk" terug gezet worden, de media zijn herschrijfbaar en daardoor meerdere keren te 

gebruiken, tape en RDX systemen zijn door aanschaf van extra cartridges goedkoop uit te breiden, en 

ze zijn relatief energiezuinig omdat ze alleen voor het schrijven en lezen van gegevens energie 

verbruiken, het bewaren  van de gegevens zelf (bandje ligt in de kast) kost geen energie. 

Tape en RDX systemen zijn echter ongeschikt voor archiefdoeleinden want ze voldoen aan veel van 

de eisen voor archieven niet, bijv. het WORM criterium, de regelmatige gegevenscontrole, de snelle 

doorzoekbaarheid, de duurzaamheid van de opslag. 

De Silent Cubes zijn speciaal ontwikkeld met het oogmerk op archival storage, ze zijn dan ook niet 

geschikt voor back‐up, alleen al omdat ze niet herschrijfbaar zijn. Maar ze zijn bij uitstek geschikt 

voor dat waar ze voor gemaakt zijn: archief opslag. Silent Cubes zijn hardwarematig beveiligd tegen 

het overschrijven van de gegevens, ze zijn dus een écht WORM systeem, gemaakt voor het langdurig 

bewaren voor gegevens, die regelmatig en automatisch op integriteit gecontroleerd worden. Daarbij 

is een Silent Cube uiterst energiezuinig en opgebouwd uit standaard componenten met standaard 

netwerkprotocollen. 

Optische media zoals CDs, DVDs en BDs zijn ontwikkelt voor de digitale distributie van (mediale) 

gegevens. Hiervoor zijn ze ook zeer geschikt omdat ze goed transportabel zijn en een grote 

oppervlakte voor bedrukkingen hebben. Optische media zijn echter ongeschikt voor back‐up  omdat 

ze (op uitzonderingen na) niet herschrijfbaar zijn en vaak niet voldoende capaciteit bieden. Ze zijn 

beperkt geschikt voor archief‐opslag: het zijn WORM media, dus gegevens kunnen niet overschreven 

worden,  maar de capaciteit is beperkt en een regelmatige gegevenscontrole is omslachtig. 

RAID systemen zijn ongeschikt voor zowel back‐up en archief. RAID systemen zijn ontwikkelt om 

snelle, relatief betrouwbare toegang tot permanent veranderlijke gegevens (bijv. databases) te 

geven, voor back‐up en archief zijn ze te duur, te slecht uit te breiden en te energie‐intensief. Voor 

archief doeleinden zijn ze tevens veel te onbetrouwbaar. 

De volgende tabellen geven een overzicht over de verschillende systemen en hun geschiktheid voor 

back‐up en archief. 

Eisen aan een back‐up systeem: 

  RAID  Optisch  Tape / RDX  Silent Cube 

Snel grote 
voeveelheden 
data 
terugzetten 

Ja    Nee  Ja  Ja 

Herschrijfbaar   Ja  Nee  Ja  Nee 

Capaciteit 
uitbreidbaar 

Ja, maar zeer 
duur 

Ja  Ja  Ja 

Weinig 
administratie 

Ja  Nee, jukeboxen en 
drivers moeten 
beheert worden 

Nee, tape libraries 
en drivers moeten 
beheert worden 

Ja 

Energiezuinig  Nee  Ja  Ja  Ja 

Mogelijkheid 
tot fysieke 
scheiding 

Ja, met een 
tweede installatie 
 

Ja  Ja  Ja, met een tweede 
installatie 
 



Eisen aan een archief systeem: 

  RAID  Optisch  Tape / RDX  Silent Cube 

Snel 
doorzoekbaar 

Ja    Gemiddeld  Nee  Ja 

Niet 
herschrijfbaar 
(WORM) 

Nee  Ja  Nee  Ja 

Langdurig 
veilig 

Nee, alleen 
korttijdig.  

Ja,  maar geen 
redundantie 

Nee  Ja, viervoudig 
redundant 

Capaciteit 
uitbreidbaar 

Ja, maar zeer 
duur 

Ja  Ja  Ja 

Weinig 
administratie 

Ja  Nee, jukeboxen en 
drivers moeten 
beheert worden 

Nee, tape libraries 
en drivers moeten 
beheert worden 

Ja 

Energiezuinig  Nee  Ja  Ja  Ja 

Regelmatige 
gegevens‐
controle 

Nee, alleen met 
additionele  
software 

Nee, alleen met 
additionele  
software 

Nee, alleen met 
additionele  
software 

Ja, door 
ingebouwde 
digitale audit 

Niet 
propriëtair 

Nee, RAID 
systemen zijn 
altijd vendor 
afhankelijk 

Nee, voor 
jukeboxen zijn 
vendor afhankelijke 
drivers voor elk 
besturingssysteem 
nodig 

Nee, voor tape 
libraries zijn 
vendor 
afhankelijke 
drivers voor elk 
besturingssysteem 
nodig. Tape 
formaten zijn 
verschillend en het 
opslagformaat is 
afhankelijk van de 
gebruikte software 

Ja, met standaard 
componenten 
worden de Silent 
Cubes via 
standaard 
netwerkprotocollen 
(TCP/IP, Ethernet) 
als standaard share 
(SMB, CIFS, NFS) 
vanuit elk 
besturingssysteem 
aangesproken. 
Geheel vendor 
neutral dus. 

 

Het is overduidelijk dat het Silent Cube systeem het meest geschikte opslag systeem voor archieven 

is. Dit is ook niet verbazingwekkend aangezien dit systeem speciaal voor archieven ontwikkeld is. 

Voor back‐up zijn in de meeste gevallen tape of RDX systemen het meest geschikt alhoewel hier wel 

uitzonderingen zijn: bij een zeer bedrijfskritisch omgeving kan het zinvol zijn een tweede RAID 

systeem als back‐up‐eenheid in te zetten en de hoge energie‐ en aanschafkosten voor lief te nemen.  

Uiteraard moet ook van een archief een fysiek gescheiden back‐up in de vorm van een kopie 

gemaakt worden, anders kunnen zulke rampen gebeuren als bij de brand van de bibliotheek van 

Alexandrië of onlangs bij het instorten van het stadsarchief van Keulen door de bouw van de metro. 

In beide gevallen zijn grote hoeveelheden erfgoed voor altijd verloren gegaan. 

Aan het back‐up van een archief zijn bijna dezelfde eisen gesteld als aan alle andere back‐ups, maar 

met één uitzondering: omdat de originele gegevens (het archief) nooit wijzigen hoeft het back‐up van 

een archief niet herschrijfbaar te zijn. Dit maakt wederom de Silent Cube het meest geschikte 

systeem voor een archival back‐up, vooral omdat hierdoor direct een compleet zelfstandig werkend 



archief ontstaat dat in geval van een calamiteit onmiddellijk ter beschikking staat, zonder dat eerst 

gegevens van een back‐up medium terug gezet moeten worden. Maximale redundantie dus. 

De conclusie is dat voor back‐up systemen meestal de oude tapes of de moderne RDX systemen 

gebruikt kunnen worden en voor archief systemen altijd de Silent Cubes de juiste oplossing zowel 

voor de originele data als voor de back‐up kopie zijn. 
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