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مقدمه
دنياي امروز دنياي اطالعات است و امروزه زندگي بشر به گونهاي شكل گرفته است كه در تمامي
عرصههاي حيات ،چه در محيطهاي زندگي شخصي و چه در محيطهاي كاري ،به شدت در حال
دريافت حجم باالي اطالعات ميباشد .اين امر به گونهاي است كه ابزارهاي دسترسي و پردازش
اطالعات ،روز به روز گسترش يافته و در تمام شاخهها جزء اولين پروژههاي تحقيقاتي ميباشد.
مديريت و راهبري سازمانها اعم از تجاري و توليدي در جهان امروز بدون در دسترس بودن آخرين
اطالعات امري بسيار مشكل و بعضا غير ممكن است.
توسعه اقتصادي بدون تقويت و توسعه بنيادهاي صنعتي عملي نبوده و سرعت عمل در تبادل اطالعات
به صورتهاي مختلف به خصوص با واردشدن تجهيزات پيشرفته در صنايع ،در پيشرفت اقتصادي هر
كشور موثر و از اهميتي خاص برخوردار ميباشد .بديهي است دراين خصوص ،نحوه جمع آوري،
پردازش ،ارايه و توزيع اطالعات حساسترين بخش را تشكيل ميدهد.
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مجازیسازی VMWare ESX Server

همچون ديگر پروژههاي  ،ITبهترين روش براي شروع مجازي سازي داشتن ايده روشني از هدف ميباشد
آگاهي از اينكه مجازي سازي چه منافعي را براي شركت ايجاد ميكند و شركت از اين تكنولوژي چه
ميخواهد ،بسيار مهم و اساسي ميباشد .نتايجي مثل صرفهجويي در هزينه و يا كاهش دردسرهاي مديريت
در انتخاب گزينه مجازي سازي سرور بسيار مفيد خواهد بود.
مزاياي مجازيسازي
مجازيسازي تكنولوژي جديدي است كه هر كاربر كامپيوتري ميتواند از مزاياي آن بهرمند شود .كاربران
متعدد و شركتهاي مختلفي در سراسر جهان از راه حلهاي مجازيسازي  VMwareبه عنوان يك راه حل
مفيد و سودمند براي مديريت  ITدر راستاي كاهش هزينه ،افزايش كارايي ،انعطاف پذيري و بهرهوري از
سخت افزارها در سازمانهاي خود ،استفاده ميكنند.

بنابراين اين ارتقاء تكنولوژي به مديران IT

شركت توشه بر اين اجازه را ميدهد بخشي از سرورهاي موجود

بر روي سرور  ، ESXبر روي فضاي ذخيره سازي جديد اجرا نمايند .اين نوع تنظيم ،امكان استفاده سريعتر و
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.
جهت پياده سازي طرح باال نياز به تهيه سخت افزار مناسب داريم ،در راستاي ارتقاء زير ساخت شبكه اين
شركت مي توان با استفاده از تكنولوژي مجازي سازي طرح اصلي را پياده سازي كنيم ،با استفاده از اين
تكنولوژي عالوه بر اينكه از منابع سخت افزار تهيه شده به حد مطلوبي استفاده خواهد شد ميتوان به طرح
توسعه و آينده نگري اشاره نمود.
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مانیتورينگ بسترهاي مجازي با Veeam One

با توجه به گسترش تكنولوژي مجازي سازي،و حركت سازمان ها به سمت اين فناوري ،نظارت بر محيط
هاي مجازي يك امر ضروري به نظر مي رسد .همچنين اطمينان از صحت و در دسترس بودن سرويس ها
يكي از وظايف اساسي محيط هاي تجاري محسوب مي گردد .با اين وجود گاهي مديران شبكه تالشي
براي اين نظارت انجام نمي دهند و يا در زماني كه مشكلي وجود ندارد سطح كنترل توسط آن ها كاهش
مي يابد .در حالي كه اين امر در هر
محيط تجاري با اهميت است ،در
محيط هاي مجازي كه تاثير مشكالت
عميق تر و پيچيده تر مي باشد ،اهميت
بيشتري پيدا خواهد كرد .بسياري از
سازمان ها از مجازي سازي دور مي
مانند به اين دليل كه مجازي سازي
يك تكنولوژي كامالً متفاوت بوده و
در صورت بروز مشكالت در شبكه ،مديران را با مسائل پيچيده تري مواجه خواهد كرد .از آنجايي كه
محيط مجازي با تعدادي از بخش هاي متحرک ،وابستگي ها و روابط پيچيده منابع گره خورده است،
مشكالت عيب يابي كه در اين محيط اتفاق مي افتد مي تواند بسيار چالش برانگيز باشد .به دليل اينكه محيط
هاي مجازي ذاتاً به اشتراک گذاشته شده اند ،زماني كه مشكلي در اين محيط به وجود بيايد مي تواند اثرات
بزرگي داشته باشد ،در نتيجه برطرف كردن سريع آن مشكل امري ضروري است.
نظارت مناسب بر روي ساختار مجازي شده و ديتاسنترها به عنوان راه حلي عمل مي كند كه به مديران شبكه
در مورد وضعيت سالمت و بدون مشكل محيط مجازي اطمينان مي دهد .اگرچه نرم افزارهاي مانيتورينگ
گوناگوني براي محيط هاي سنتي توليد شده اند كه براي نظارت بر عملكرد سيستم و سخت افزار ،از سيستم
عامل كه در كنار سخت افزار قرار گرفته است استفاده مي نمايند ،اما در محيط هاي مجازي شده استفاده از
اين برنامه هاي نظارتي اثر بخشي چنداني ندارد و حتي مي تواند منجر به نتايج گمراه كننده اي شود ،چون
ديگر سيستم عامل ماشين مجازي در كنار سخت افزار قرار ندارد و از يك اليه مجازي سازي براي ارتباط
با آن استفاده مي كندVeeam One.به منظور استفاده در زيرساخت هاي مجازي سازي ،طراحي شده است كه
باعث مي شود اطالعات دقيقي در مورد زيرساخت و ماشين هاي مجازي خود داشته باشيد.
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معرفي محصول

Veeam One

يكي از راهكارهاي جامع نظارت و كنترل زيرساختهاي مجازي توسط شركت  Veeamارائه شده است.
شركت  Veeamاز جمله شركتهاي معتبر در زمينه مديريت زيرساختهاي مجازي است كه در اين سالها
راهكارهاي تجاري قابل اطميناني را عرضه كرده است.

Veeam One

از راهكارهاي جديد مانيتورينگ

محيطهاي مجازي محسوب ميشود كه به ادعاي شركت سازنده آن تا به حال پنجاه هزار متخصص مجازي
سازي اين ابزار را تست و استفاده كرده اند .اين نرم افزار كه از  hypervisorهاي

vSphere ESXiوHyper-

Vپشتيباني ميكند قابليتهاي متعددي جهت بررسي وضعيت ماشينهاي مجازي دارد .با استفاده از اين ابزار
شما مي توانيد مانيتورينگ و گزارش گيري بهتري از شبكه خود داشته باشيد و همچنين از بار اضافي بر
روي محيط مديريت مجازي خود ممانعت بعمل آوريد.
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ويژگي هاي کلیدي و برخي از مزاياي

Veeam One

برخي از قابليتهاي كليدي اين نرم افزار شامل موارد زير ميباشد:
 حداكثر بازدهي در مانيتورينگ ،با توجه به توانايي نظارت هم از داخل و خارج از سيستم عامل ماشين مجازي مهمان
 گزارش گيري از تمامي فعاليتها و پارامترهاي عملياتي ماشينهاي مجازي و Hypervisorها
 كنترل تمامي منابع اختصاص يافته به ماشينهاي مجازي
 مانيتورينگ 7*24 ،real-time
 نظارت بر روي تغييرات در پيكربندي محيط مجازي
 قابليت نظارت كامل بر روي تجهيزات ذخيره سازي و بهينه سازي آنها
 برنامه ريزي و تخصيص بهينه منابع با استفاده از قابليت CapacityPlanner
 اطالع رساني مسائل زيرساخت مجازي با استفاده از سيستم هشدار
 اطالع رساني مسائل زيرساخت مجازي با استفاده از سيستم هشدار
 اطالع رساني مسائل زيرساخت مجازي با استفاده از سيستم هشدار
 مستندسازي وضعيت سيستمها و مديريت گزارش ها
 قابليت يكپارچه شدن با ابزار تهيه پشتيبان شركت  ،Veeamجهت كنترل و نظارت بر فرآيند تهيه نسخه هاي پشتيبان
 گزارش گيري خودكار از وضعيت سيستم
 رابط كاربري مناسب و آسان براي استفاده
 نسخه رايگان براي شبكه هاي نسبتاً كوچك
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