
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 
 

Bare Metal یسرور مجاز ا ی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه شرکت های دانش بنیان رها

 

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 فهرست 
Bare Metal  3 ....................................... شما مناسب است؟ یبرا کیکدام یسرور مجاز ای 

 3 .................................................... (Bare metal) یکیزیف یسرورها شرفتهیپ یهایژگ یو

 Bare Metal .................................................................. 3 مستقل طیمح 

 4 .................................................................... یسازیسفارش یهافرصت

 4 ت یامن

 4 کیگراف

 5 ............................................................... ی کیزیسرور ف یساززمان آماده

 5 ................................................................................... ع یسر ماتیتنظ

 5 ............................................................... ی ریپذاس یو مق یریپذانعطاف

 6 حرکت آزادانه

 6 .................................................................................... آسان  تی ریمد

 6 نهیکاهش هز

 7 باال ر یتأخ

 7 ............................................................................... سرور یسازیمجاز یت اصلیمز 3

 7 ت یامن

 7 .......................................................................... آسان قیو تطب بیترک 

 Bare Metal ................................................................... 8 یتست بازده

 

 

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 3صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

Bare Metal    یک برای شما مناسب است؟ یا سرور مجازی کدام 

Bare Metal  یا سرور مجازی یک سرور کامپیوتری فیزیکی است که در مقابل سرورهای مجازی و ابری قرار
 .گیردمی 

له از واژه »فیزیکی«  شود. برای راحتی کار در ادامه مقااین سرورها بین مشتریان مختلف به اشتراک گذاشته نمی 
 .کنیمبرای این نوع سرورها استفاده می 

برای انتخاب سرور فیزیکی یا مجازی نکات زیادی هستند که باید موردتوجه قرار گیرد و هرکدام مزایا و معایب 
 .خاص خود رادارند که در این مقاله امتیازات کلی هر روش را بررسی خواهیم کرد

 (Bare metal) فیزیکی های پیشرفته سرورهای  ویژگی 

هسته در حال   ۲۸ای با کند. تصور کنید پردازندههای بیشتری را در واحد زمان پردازش می سرور فیزیکی داده
 ؛پردازش باشد

 .شود. البته در این زمینه استثناهایی هم وجود داردای پردازش میسرعت هر نوع دادهراحتی و به به 
 .کنید، مهم نیست چند هسته برای پردازش داشته باشیدای را اجرا میرشته مثال، زمانی که برنامه تکعنوانبه 

 .افزار مطلوب باشدشده برای اجرای نرمفراهم خواهید از این مزیت بهره ببرید باید مطمئن شوید که محیط اگر می 

 Bare Metal محیط مستقل

 .دانیم در هرلحظه از زمان صد درصد از منابع سرور در اختیار شماست، یک اتفاق خوب استکه میاین

صورت دلخواه پیکربندی کنید و انتخاب نادرست توانید آن را به یک سرور فیزیکی محیط خصوصی است که می 
 .کنیدونقل عمومی استفاده می دهد که از حملط ابری به شما این احساس را مییک محی

 .چیزی کنترل ندارید. نکته مهم دیگر امنیت استکند و شما بر هیچ آرامی حرکت می چیز به همه 
 ، کنیم؛ زمانی که شما سوار خودروی شخصی هستیدونقل عمومی استفاده می بازهم از استعاره حمل

 .تواند مزاحم نوبتدانید که کسی نمی دارید که از محیط بیرون جدا هستید و می این احساس را
 ، تواند مانند سوارشدن به اتوبوس باشداز سوی دیگر ابر عمومی می 

 .دهندشوند و چه کاری انجام می دانید چه کسانی وارد می محیطی که شما کنترلی بر آن ندارید و نمی 
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 سازیهای سفارشیفرصت

ها را انتخاب کرد یا برعکس به توان قدرتمندترین دستگاهانایی دستگاه به خواسته شما بستگی دارد. می قدرت و تو
 .های کم قدرت باقیمت پایین بوددنبال ماشین 

 .کنیددهید و هر مؤلفه را خودتان انتخاب می عنوان کارفرما شما کسی هستید که پیکربندی را از بنیان انجام می به 
 .سازدهای بیشتری را برایتان فراهم می است، سرور فیزیکی انتخاب  بنابراین واضح

افزاری دیگری را انتخاب کنید عامل، کنترل پنل یا هر گزینه نرم توانید هر سیستم افزاری می عالوه بر منابع سخت 
 .سازی کنیدمجازی  (Hypervisor) توانید محیط خود را با یک هایپروایزرحتی می 

 ؟ دهیدکاری انجام می ه ید بدانید که چبا

کند که پاسخگوی  ریزی دقیق چیزی را تهیه می گروه فناوری اطالعات یک شرکت بر اساس یک نقشه راه و برنامه 
 د نیاز شرکت باش

 .شودسپاری می و بسیاری از وظایف ازجمله تعمیر و نگهداری برون 
 .شما هستند IT واقع مکمل گروهدهند و درها را ارائه می های خدماتی مجموعه کاملی از سرویس شرکت 

 امنیت

 .دهد، در اطراف ما تهدیدات سایبری بسیاری وجود داردهای گذشته نشان می نگاهی به آمار سال 
نابود   رسد و تنها راهترین مکان به ذهن می عنوان امنآید سرور فیزیکی مستقل به زمانی که بحث امنیت پیش می 
 دارد اتاق سرور شو زور وکردن آن، این است که کسی به 

و به سرور آسیب وارد کرده یا اطالعات آن را سرقت کند که باوجود امنیت باال در مراکز داده چنین امری بعید به 
 .رسدنظر می 
توانید با تهیه نسخه پشتیبان و ایجاد نقاط بازگشت، امنیت سرورهای خود را )حتی در مقابل بالیای  شما می 

 .طبیعی( دو برابر کنید

 افیکگر

 (سرور مجازی حل ابرها برای ارائه قدرت گرافیکی استفاده از اسپارس )ارائه یک کارت گرافیک مجازی در یکراه
 تاس

توانید بهترین کارت گرافیک را که بیشترین انطباق با پردازنده سرور دارد، انتخاب کرده می    اما در یک سرور فیزیکی
 .وقت در اختیار شماستو این کارت گرافیک با تمام قدرت و تمام 

 .عامل روی یک سرور فیزیکی استفاده کردتوان از چند سیستم استفاده از هایپروایزر می 
 .زمان سرور فیزیکی اصلی و ماشین مجازی خود را داشته باشیدبا قرار دادن یک هایپروایزر، هم 
این قابلیت را دارد که حجم کاری خود را به  ای را اجرا کند، اماتواند برنامه عامل نمییک هایپروایزر برخالف سیستم 
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 .های مجازی جداگانه تقسیم کندماشین 
 .دهدپذیری بسیاری در محیط مجازی شخصی می این قابلیت به شما انعطاف 

 سازی سرور فیزیکیزمان آماده 

 .بر استاندازه همان ماشین مجازی زمان سازی و پیکربندی یک سرور فیزیکی به ریزی برای آماده برنامه 
ساعت یک سرور را  ۴تواند طی می  PhoenixNAP اگر پیکربندی شما حاوی دستورات خاصی نباشد، ابزاری مانند

 .شودزمان مناسب محسوب می در اختیار شما قرار دهد که یک

 تنظیمات سریع

هر زمان که به چند سرور اضافی برای حمایت از تجارت الکترونیک نیاز داشته باشید، طی چند ثانیه در یک سکو  
 .ها را ایجاد کنیدتوانید آن )پلتفرم( ابری می 

 ؟ باید کردحال اگر به سرور برای اجرای آزمایش چند برنامه کاربردی یا تست یک خصوصیت جدید نیاز باشد، چه 
 .توان آن را با سرعت انجام دادمشکلی وجود نخواهد داشت و می  های مجازی با ماشین 

 دهای مجازی وجود دارپذیر است، زیرا امکان ایجاد خودکار ماشینراحتی امکان های بزرگ به آزمایش برنامه 
 .ندشوگیرند و سپس حذف می عنوان یک ماشین آزمایشی مورداستفاده قرار می که به 

 پذیریپذیری و مقیاسانعطاف

پذیر باشند: انتقال اطالعات از یک ماشین پذیر و مقیاس توانند انعطاف الیه هایپروایزر سرورها می به لطف یک 
 ،مجازی به دیگری

 .سادگی قابل انجام استجایی ماشین مجازی و تقسیم بارکاری روی چند ماشین مجازی به جابه 
 .پذیری استپذیری و انعطاف های مهم بین سرور فیزیکی و مجازی مقیاسیکی از تفاوت 

های  ریزی شود که برنامه های هایپروایزر به شما اجازه داده میپذیری، در فناوریبا ایجاد یک سطح جدید از انعطاف 
 .بهتری روی منابع فناوری اطالعات خود داشته باشید

 .توانند حجم کاری خود را روی این منابع تقسیم کنندا می همثال، سازمان عنوانبه 
 .کنند، بسیار مفید استهای کاربردی جدید که از منابع زیادی استفاده می این موضوع در برنامه 

عنوان یک دستگاه نیاز  شوند و به انطباق با یک ابر، به تر روی یک دستگاه اجرا می های قدیمیکه برنامه درصورتی )
 (.دارند

 د دهنروزه آزمایشی رایگان در اختیار مشتریان قرار می  ۳۰های هایپروایزر یک بازه بعضی از فروشندگان الیه 
های کاربردی  سازی، امنیت و دیگر برنامه های خود را از نظر اصول اولیه مانند ذخیره تا بتوانند وضعیت برنامه 

 .تست کنند
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 حرکت آزادانه

 .های مجازی بهترین گزینه هستندها باشد، ماشین هکه صحبت از مهاجرت دادهنگامی 
 .تواند طی چند دقیقه انجام شوداندازی آن می گرفتن یک ماشین مجازی جدید و راه   مهاجرت یا

 مدیریت آسان

 .شوندتر مدیریت می های مجازی راحت برخالف سرورهای فیزیکی، محیط 
ت اولیه محیط مجازی نباید بیشتر از چند ساعت طول  تنظیما VMware ESXi و VMware vSphere با استفاده از

 .بکشد
 .افزاری ساده استسازی جزئی از شبکه شما و یک برنامه نرم برنامه مجازی 

پس نیازی به یک تیم فناوری اطالعات برای مدیریت آن نیست و تنها باید از ابزارهای مدیریتی مانند مدیر محیط  
شوند. اگر خوبی و با امنیت کامل اجرا می های کاربردی به ن باشید برنامه خوبی استفاده کنید و مطمئمجازی به 

عامل اصلی نصب کنید تا منابع فیزیکی استفاده عامل مجازی را در کنار سیستم توانید سیستم احتیاج باشد می 
 .بهینه شود

عامل اصلی رخ ی سیستم تواند با استفاده از ماشین مجازی انجام شود تا مشکلی براوخطا می مدیریت و آزمون 
 .ندهد

 کاهش هزینه

چیز به سمت ابر کاهش و مدیریت هزینه است که برای پذیری دلیل اصلی برای حرکت همه عالوه بر انعطاف
 .آیدها امری مهم به شمار می بسیاری از شرکت 
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Bare Metal یا سرور مجازی 

 

 Bare Metal در مقایسه با تست مصرف پردازنده و تأخیر در محیط فیزیکی در مقابل محیط مجازی ۱٫شکل

 تأخیر باال

های جداگانه باشد، به محیط ابر به دالیل مختلف مستعد تأخیر است. در انتقال داده، اگر ماشین مجازی در شبکه 
فزار فیزیکی ارتباط مستقیم وجود ندارد، زیرا الیه اشود. وقتی محیط ابری باشد با سخت تأخیر بسته منجر می 
ها احتمااًل تأخیر بیشتری روی ابر نسبت های خودی و منابع فیزیکی وجود دارد. پس برنامه هایپروایزر بین برنامه 

 .به یک سرور فیزیکی خواهند داشت. این مورد ممکن است با افزایش تعداد کاربران روی یک ابر افزایش یابد 

 سازی سرور ت اصلی مجازی مزی  3 

 امنیت

ها از حال ابرتوان گفت امنیت ابرهای عمومی به نسبت پایین است. بااینبه دلیل تعداد باالی کاربران ابر می 
 Data  مدل جدید خود را phoenixNAP کنند. همین چند ماه پیش بود که شرکتها بهتر حفاظت می داده

Security Cloud  شودوب می رونمایی کرد که در امنیت ابر مدلی کاماًل جدید محس. 

 ترکیب و تطبیق آسان

شوند. مزیت این کار تعویض راحت بین  کاربره و چندکاربره استفاده می صورت تک ها، منابع به در برخی روش 
وجوی یک محیط ابری هستید، محیطی را کنند. هر زمان که در جست کاربرانی است که از این منابع استفاده می 
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شد تا در استفاده از منابع آن مشکلی نداشته باشید. زیرا ممکن است منابع  انتخاب کنید که از نوع ترکیبی با
 .وکار بیشتر شودموردنیازتان با بزرگ شدن کسب

 Bare Metal تست بازدهی

شده است. دو آزمایش جالبی انجام داده که در آن از کوبرنیتس برای ایجاد کانتینر استفاده CenturyLink شرکت
 .محیط سرور فیزیکی و دیگری ماشین مجازی ایجادشده استکالستر، یکی بر اساس 

 .کنیدمشاهده می   ۱مقدار مصرف پردازنده و تأخیر شبکه در هر دو محیط را در شکل 
 .برابر کمتر از ماشین مجازی باشد ۳رسد، تأخیر در یک سرور فیزیکی تقریبًا به نظر می 

 .زی بیشتر از سرور فیزیکی استدر ماشین مجا  CPU عالوه بر آن در برخی موارد کارکرد
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