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 مقدمه
یکی از خدمات قابل ارائه مرکز تخصصی  VMwareایران ( خانه  ) VMwareارائه خدمات Recovery

در بخش مشاوره و ه در بخش اجرا می باشد .این مجموعه با داشمنن نرروهمام مجمر

 Disasterهم

و دوره دیمده در بثم

راهکارهام ( Recovery DR (Disasterو ( BC (Business Continuityو با داشنن دانش تجربی فراوان کا در طمی همه
هال گذش نه در هایت مشنریان مخنلف کسم

شمدهد در بخمش مشماوره و اجمرام راهکارهمام جمامب بازیمابی و

ریکاورم داده ها و همچنرن هرسن هام جامب پشنربان گررمد آممادگی خمود را ج مت همکمارم بما همازمان ا و
شرکت هام بزرگ اعالم می دارد.

 بازگشت از بحران ( )Disaster recoveryچیست؟
Disaster recovery

بنابراین یک

در حقرقت نوعی برمه برام منابب  ITهازمان شما در زمان وقوع فاجعه به حسا می آید.

Disaster Recovery

کمنرین قرمت را فراه براورد.

مناه

می بایست همانند یک برمه خو

VMware, Open-eو Veeam

حفاظنی باال باحداقل مشکالت و

قابل اعنمادتریند ک هزینه ترین و نرز هاده ترین

روش ها را برام حفاظت از تمامی برنامه هام مجازم در مقابل فجایب احنمالی فراه می آورد.
هازمان ها با اهنفاده از  VMware, Open-eو  Veeamمی
توانند باملزومات و نرازهام اهاهی خود در زمرنه
 Disaster Recoveryکامالآشنا شده وآن ا را مورد بررهی
قرار دهندد مسائلی نظرر:
ریکاورم هریب و خودکار
ریکاورم قابل اطمرناند تست خودکار بدون ایجاد
اخنالل وتست هام هاده ام از طرح هام ریکاورم
بازیابی مقرون به صرفه بدون نراز به دینا هننر بر وده و
اضافه
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 ایجاد یک زیر ساخت برای Disaster Recovery
 Open-e ,VMwareو  Veeamب نرین زیرهاخن ا را برام ایجاد راه حل هام  Recovery Disasterفراه می اورند .با
این هه شما مرنوانرد هزینه هام ریکاورینان را کاهش داده و طرح اینان را هاده کنرد .هر کدام از این هه قابلرت
هام کلردم زیر را برام ب بود ریکاورم فراه می کند:

تجمیع :به منظور کاهش هزینه هاد زیر هاخت هام هخت افزارم می تواند برام هایت اصلی و Failoverترکر
شود  . Recovery Hardwareهمچنرن می تواند برام اجرام برنامه هام با اولویت کمنر از جمله مثرط هام تست و
توهعه نرز مورد اهنفاده قرار بگررد.

استقالل سخت افزاری  :ماشرن هام مجازم کامال از هخت افزار مسنقل هسنند .هازمان ا به منظور کاهش هزینه
ها مرنوانند ازهخت افزارهام قدیمی تر و ارزاننر به عنوان  Failover Siteاهنفاده کنند.

 : Encapsulationدر ,vSphereکل هرسن اع از هرسن عاملد برنامه هاد و دینا به صورت فایل

هایی encapsulate

شده اند .زمانی که این فایل ها را به هایت Failoverمان  Replicateمی کنر د کل هرسن می تواند در یک پروهمه
یک مرحله ام و به هرعت  Recoverشود .هرعت این ریکاورم عموما مرانگرن برن  7تما  01هماعت و یما کمنمر
مرباشد.
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 مدیریت متمرکز و  Recoveryخودکار
 vSphereبه منظور اطمرنان از هاده ترین ومعنبرترین هطح حفاظت از تمام برنامه هام مجمازم VMwareد vCenter
Recovery Manager

 Siteرا معرفمممی کمممرد .و

همچنممرن Open-e

بمما ارائممه بسممنه

iSCSI Fail Over

و  Veeamبا ارائمه بسمنه

Active-Active
Veeam

 Replication & Backupخممممدمات خممممود را در
راهنام ارائه خدمات  DRمعرفی کرده اند.
 Open-e ,VMwareو

 Veeamیمممممک Replication

مقرون به صرفه را بما ممدیرینی منمرکمز از برناممه
همممام Recoveryد توانمممایی تسمممت بمممدون ایجممماد
اخنالل

و اتوماترک کردن پروهمه Site Recovery

و  Migritionبممه وجممود مممی آورد .قابلرممت هممام
کلردم این هه به شرح ذیل اهت:

Replication
VMware, Open-eو Veeam

یک  Replicationهاده و مقرون به صرفه را فراه می کند .vSphere Replicationاولرن

Replicationصنعنی بر مبنام  hyper-visorاهت که برام  vSphereو  Site Recovery Managerبنا شده اهت . vSphere
Replicationمرنواند از  storageهام ناهمسان در هرتاهر هایت ها اهنفاده کند .

گروه پال نت

127 88713371 - 88716611

www.palnetgroup.ir

0

بازگشت از بحران Disaster Recovery

خانه VMware

پشتیبانی وسیع برای  Replicationبر مبنای Storage
 Open-e ,VMwareو

Veeam

از یمممک رنمممی وهمممرعی از  Replicationهمممام مبننمممی بمممر  storageکمممه از همممایر

شرکام تجارم ت ره شده پشنربانی مرکند Replication.مبننی بر

storageدReplication

همام قدرتمنمد تمر را ایجماد

مرکند که از هایت هام بزرگنر و برنامه هام کاربردم حراتی مثافظت مرکند.
 برنامه های ریکاوری متمرکز
با Open-e

 VMware,و

Veeam

راه اندازم یک برنامه ریکاورم منمرکز و اتوماترک بسرار هماده اهمت ومرنوانمد

در چند دقرقه توهط ایننرفرسی انجام شود.

 Failover و  Site Migrationاتوماتیک
 VMwareو

 Veeamکممل پروهممه Recovery

 Siteو  Migrationرا اتوماترممک مممی کنممد .در آغمماز یممک  failoverد

هرویس ام تجارم به صورت کامال خودکار ریکاور می شوند.
 تست بدون ایجاداختالل
با  VMware, Open-eو

 Veeamتست failover

مرنواند به تعداد مورد نراز وبدون ایجاد اخنالل در هرسن هما انجمام

شود .هازمان ا مرنوانند به هرعت هرگونه مشکلی را به وهرله برنامه هام ریکماورم شناهمایی کننمد تما بنواننمد بمه
هرعت تصمر گررم کنند.
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 نتیجه گیری
در این مقاله با نرم افزار هام مخنلف ج ت بازگشت از بثران هام احنمالی آشنا شدید .شبکه هایی کمه تمرکمز
اصلی آن بر روم هرور بوده و دینا هام اصلی برنامه ها روم این هرور ها ذخرره میشوندد نراز بمه گمرفنن بمک
آپ هام مخنلفی با اهنفاده از نرم افزار هام مننوع بک آپ گررم دارند.عالوه بر این ج ت ایجاد امنرت باال در
برگرداندن این بک آپ ها نراز به راه انمدازم هرسمنمی اهمت کمه حمد االمکمان از ریسمک کمنمرم برخموردار
باشند.این مسنند بران گر راهکار مناهبی در خصوص پراده هازم این هرسن بوده اهت.
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