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 مقدمه

 تمامي در كه است گرفته شكلاي گونه به بشر زندگي امروزه و است اطالعات دنياي امروز دنياي

 حال در شدت به كاري،هاي محيط در چه و شخصي زندگيهاي محيط در چه حيات،هاي عرصه

 پردازش و دسترسي ابزارهاي كه استاي گونه به امر اين .باشدمي اطالعات باالي حجم دريافت

 .باشدمي تحقيقاتيهاي پروژه اولين جزءها شاخه تمام در و يافته گسترش روز به روز اطالعات،

 آخرين بودن دسترس در بدون امروز جهان در توليدي و تجاري از اعم سازمانها راهبري و مديريت

 .است ممكن غير بعضا و مشكل بسيار امري اطالعات

 اطالعات تبادل در عمل سرعت و نبوده عملي صنعتي بنيادهاي توسعه و تقويت بدون اقتصادي توسعه

 هر اقتصادي پيشرفت در صنايع، در پيشرفته تجهيزات واردشدن با خصوص به مختلف صورتهاي به

 آوري، جمع نحوه خصوص، دراين است بديهي. باشدمي برخوردار خاص اهميتي از و موثر كشور

 .دهدمي تشكيل را بخش حساسترين اطالعات توزيع و ارايه پردازش،
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 VMWare ESX Serverسازی مجازی

 باشدمي، بهترين روش براي شروع مجازي سازي داشتن ايده روشني از هدف ITهاي همچون ديگر پروژه

كند و شركت از اين تكنولوژي چه آگاهي از اينكه مجازي سازي چه منافعي را براي شركت ايجاد مي

جويي در هزينه و يا كاهش دردسرهاي مديريت باشد. نتايجي مثل صرفهي ميبسيار مهم و اساس خواهد،مي

 بسيار مفيد خواهد بود. در انتخاب گزينه مجازي سازي سرور

 

 سازيمجازي مزاياي

تواند از مزاياي آن بهرمند شود. كاربران سازي تكنولوژي جديدي است كه هر كاربر كامپيوتري ميمجازي

به عنوان يك راه حل  VMware سازيهاي مختلفي در سراسر جهان از راه حلهاي مجازيمتعدد و شركت

وري از عطاف پذيري و بهرهدر راستاي كاهش هزينه، افزايش كارايي، ان IT مفيد و سودمند براي مديريت

 .كنندسخت افزارها در سازمانهاي خود، استفاده مي

  

 
بخشي از سرورهاي موجود  دهدميرا اجازه اين شركت توشه بر   ITتكنولوژي به مديران بنابراين اين ارتقاء 

استفاده سريعتر و امكان  ،اجرا نمايند. اين نوع تنظيم بر روي فضاي ذخيره سازي جديد ، ESX بر روي سرور 

كاراتر از منابع سخت افزاري موجود را فراهم مي نمايد و نتيجه امر اينكه سيستم عامل هاي مجازي شده و 

 .سرويس هاي اجرا شده بر روي آنها با سرعت و كيفيت بهتري اجرا شوند

ر ساخت شبكه اين جهت پياده سازي طرح باال نياز به تهيه سخت افزار مناسب داريم، در راستاي ارتقاء زي

توان با استفاده از تكنولوژي مجازي سازي طرح اصلي را پياده سازي كنيم، با استفاده از اين شركت مي

توان به طرح تكنولوژي عالوه بر اينكه از منابع سخت افزار تهيه شده به حد مطلوبي استفاده خواهد شد مي

 اشاره نمود. توسعه و آينده نگري

http://www.palnetgroup.ir/
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 Veeam Oneبا  يمجاز يبسترها نگيتوریمان

 

 نظارت بر محيط ،فناوري اين سمت به ها حركت سازمان ،وسازي يمجاز يبا توجه به گسترش تكنولوژ

 ها . همچنين اطمينان از صحت و در دسترس بودن سرويسرسد يبه نظر م ييك امر ضرور يمجاز هاي

 يمديران شبكه تالش يگاه. با اين وجود گردد يمحسوب م يتجار هاي محيط ياز وظايف اساس يكي

 كاهش ها وجود ندارد سطح كنترل توسط آن يكه مشكل يو يا در زمان دهند ياين نظارت انجام نم يبرا

كه اين امر در هر  ييابد. در حال مي

با اهميت است، در  يمحيط تجار

كه تاثير مشكالت  يمجاز هاي محيط

اهميت  باشد، مي تر پيچيده و تر عميق

از  يپيدا خواهد كرد. بسيار يبيشتر

 يدور م يساز ياز مجاز ها انسازم

 يساز يبه اين دليل كه مجاز مانند

كامالً متفاوت بوده و  ييك تكنولوژ

كه   يمواجه خواهد كرد. از آنجاي تري در صورت بروز مشكالت در شبكه، مديران را با مسائل پيچيده

و روابط پيچيده منابع گره خورده است،  ها يتگمتحرک، وابس هاي از بخش يبا تعداد يمحيط مجاز

 تواند بسيار چالش برانگيز باشد. به دليل اينكه محيط يم فتدا يكه در اين محيط اتفاق م يابي مشكالت عيب

اثرات  تواند يدر اين محيط به وجود بيايد م يكه مشكل زماني اند، ذاتاً به اشتراک گذاشته شده يمجاز هاي

 است. يضرور يامر كلدر نتيجه برطرف كردن سريع آن مش داشته باشد، يبزرگ

 

كه به مديران شبكه  كند يعمل م حلي شده و ديتاسنترها به عنوان راه يساختار مجاز يمناسب بر رو نظارت

مانيتورينگ  افزارهاي . اگرچه نرمدهد ياطمينان م يدر مورد وضعيت سالمت و بدون مشكل محيط مجاز

 سيستم از افزار، سخت ونظارت بر عملكرد سيستم  براي كه اند توليد شده يسنت هاي محيط يبرا يگوناگون

شده استفاده از  يمجاز هاي اما در محيط نمايند، مي استفاده است گرفته قرار افزار سخت كنار در كه عامل

شود، چون  اي منجر به نتايج گمراه كننده تواند يم يندارد و حت يچندان ياثر بخش ينظارت هاي اين برنامه

ارتباط  يبرا يساز يقرار ندارد و از يك اليه مجاز افزار در كنار سخت يديگر سيستم عامل ماشين مجاز

شده است كه  يطراح ،سازي يمجاز يبه منظور استفاده در زيرساخت هاVeeam One.كند يبا آن استفاده م

 خود داشته باشيد. يمجاز هاي در مورد زيرساخت و ماشين ياطالعات دقيق شود يباعث م
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 Veeam Oneمعرفي محصول 

 

ارائه شده است.  Veeamتوسط شركت  يمجاز يهاجامع نظارت و كنترل زيرساخت ياز راهكارها ييك 

ها است كه در اين سال يمجاز يهامعتبر در زمينه مديريت زيرساخت يهااز جمله شركتVeeam شركت 

جديد مانيتورينگ  ياز راهكارهاVeeam One را عرضه كرده است.  يقابل اطمينان يتجار يهاراهكار

 يشركت سازنده آن تا به حال پنجاه هزار متخصص مجاز يكه به ادعا شوديمحسوب م يمجاز يهامحيط

-HyperوvSphere ESXi هاي hypervisor از كه افزار نرم اين. اند اين ابزار را تست و استفاده كرده سازي

Vدارد. با استفاده از اين ابزار  يمجاز ياهوضعيت ماشين يجهت بررس يمتعدد يهاقابليت ندكيم يپشتيبان

بر  ياز شبكه خود داشته باشيد و همچنين از بار اضاف يبهتر گيري گزارش و مانيتورينگ توانيد شما مي

 خود  ممانعت بعمل آوريد. يمحيط مديريت مجاز يرو
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 Veeam One مزاياي از برخي و کلیدي هاي ويژگي

 

 :باشدياين نرم افزار شامل موارد زير م يكليد يهااز قابليت يبرخ

 
 مهمان يدر مانيتورينگ، با توجه به توانايي نظارت هم از داخل و خارج از سيستم عامل ماشين مجاز يحداكثر بازده 

 و  يمجاز يهاماشين يعمليات يها و پارامترهافعاليت ياز تمام گيري گزارشHypervisorها 

 يمجاز يهامنابع اختصاص يافته به ماشين يكنترل تمام 

  مانيتورينگreal-time ،7*24 

 يمحيط مجاز يتغييرات در پيكربند ينظارت بر رو 

 هاآن يو بهينه ساز يتجهيزات ذخيره ساز يقابليت نظارت كامل بر رو 

 و تخصيص بهينه منابع با استفاده از قابليت  ريزي برنامهCapacityPlanner 

 با استفاده از سيستم هشدار يمسائل زيرساخت مجاز ياطالع رسان 

 با استفاده از سيستم هشدار يمسائل زيرساخت مجاز ياطالع رسان 

 با استفاده از سيستم هشدار يمسائل زيرساخت مجاز ياطالع رسان 

 ها ها و مديريت گزارشوضعيت سيستم يمستندساز 

  قابليت يكپارچه شدن با ابزار تهيه پشتيبان شركتVeeamپشتيبان هاي ، جهت كنترل و نظارت بر فرآيند تهيه نسخه 

 خودكار از وضعيت سيستم گيري گزارش 

 استفاده يمناسب و آسان برا يرابط كاربر 

 نسبتاً كوچك هاي شبكه ينسخه رايگان برا 
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