
 

 

 1صفحٌ 
   www.rahaco.net           41211111: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 
 

 جًت نجازی سازی سرٍر VMware انتخاب تکنَلَژی

 نسبت بٌ دیگر شرکت يا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمىعه شرکت های دانش بنیان رها
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 جهت مجازی سازی سرور نسبت به دیگر شرکت ها VMware انتخاب تکنىلىژی
در استفادى از  اریسشرکت يا بٌ علت سًَلت ب گرینسبت بٌ د سرور یساز  یجهت مجاز  VMware یانتخاب تکنىلىژ 

 .باشدیاستفادى از آن ن سنسیبٌ پرداخت ٍجٌ بابت ال ازیآن ٍ عدم ن
 .باشد یافزار ن افزار يا سخت در علو كانپيَتر بٌ نعناي نجَز استفادى از يک نرم الیسنس

 بٌ يیچ پرداخت ٍجًی بابت الیسنس يا نیاز ندارید. سرٍر یساز   یجًت نجاز   VMwareافزار در نرم
بابت پشتیبانی فًا بابت استفادى از برنانٌ نبَدى ٍ صر شَد ینپرداخت   VMwareکٌ برای الیسنس ییيا نٌیيز  قعدرٍا

 .شَد یندر نظر گرفتٌ  از برنانٌ سالٌ کی
داشتٌ  VMware یکهپان یاز سَ یبانیبٌ پشت ازیٍ ن دیایب شیپ یآن ، چنانچٌ نشکل سنسیدر صَرت پرداخت بابت الکٌ 
پس لطفا يهانند اکثر نجهَعٌ  ديد،ینه سیسرٍ رانیبٌ ا ران،یا ٌیعل یالهلل نیب یيا ویتحر  لیبٌ دل یهپانک نیا د،یباش
 د،یدچار اشتباى نشَ زینرم افزار کرک شدى استفادى نکنند، شها ن زاند کٌ ا دىیخر  سنسیکٌ ال نتیذي نیکٌ با ا ییيا

VMware است. گانیراکاماًل استفاده  یبرا 
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 !VMware افزار نرمباالی  یر یپذ انعطاف
نسبت بٌ سایر  افزار نرمباالی این  یر یپذ انعطاف جهت مجازی سازی سرور VMwareتکنىلىژیًو ن یيا یژگیٍیکی از 

 است. یساز  ینجاز تَلیدات 
 .ديد ینقرار  اندر اختیار کاربر یر یپذ انعطافدسترسی بٌ اطالعات با سطح باالیی از جابجایی ٍ  افزار نرماین 

 کارکرد نجهَعٌ نتفاٍت است. با تَجٌ بٌ ٍکار کسبنًو ٍ حیاتی ير  یيا برنانٌ
در بخش  Epicorدر قسهت بًداشت ٍ سالنت ٍ یا Epic افزار نرمٍ  Symantecاننیتی نانند  افزار نرم نهَنٌ طَر بٌ

 .کنند ینفعالیت  یفرٍش خردى
 بانام، نحصَل دٍم ۱۰۰۹ٍ سپس در سال  ئٌ شدارا ۹۱۱۱در سال  VMware Workstation بانام VMware اٍلین نحصَل
VMware ESXعرضٌ شد. 

کٌ آخرین ٍ  VMware تَلیدی شرکت یافزاريا نرمنیلیَن شبکٌ بزرگ دنیا، استفادى از  ۳ندیران ٍ کارشناسان بیش از 
 .اند کردىانتخاب  است را vSphere نحصَل آن نیتر  کانل
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 يا برنانٌاجرای ٍ  افزاريا سختبًتر  یر یپذ انعطافسبب  جًت نجازی سازی سرٍر  VMwareافزار نرم یاتیعهل کردیرٍ
 .شَد ین

نی در نظر  نجازی سازی سرٍر یک رٍیکرد کلی را جًت نقدار بار کاری خَد در بخش يای نختلف  VMwareتکنَلَژی
 گیرد.

 در ٍاقع یکپارچٌ سازی اطالعات باعث نی شَد بار کاری خیلی کهی تحهل کند.
 منی تَان یک پلتفرم را جًت پشتیبانی تها بخش بنابراین با استفادى از این بخش بٌ جای نگًداری ٍ ندیریت چندین

  .برنانٌ يای نًو ٍ اصلی در کسب ٍ کار را ارائٌ داد
 ی قرار خَايیو داد. نَردبررسرا  VMware ارافز نرم یيا تینز  نقالٌ ی ادانٌدر 

 
 

 

 
 

 
   VMware!افزار نرم یها تیمز 

  ٍ ننابع يا برنانٌبر  تر عیسر نظارت بًتر ٍ 
 ندیریت سادى ٍ راحت دیتاسنتر 
  دیتاسنتر یيا ستویسافزایش چابکی ٍ کارایی در 
 ف یا بٌ حداقل رساندنذح Downtime 
 ٍری سیستو افزایش پاسخگَیی ٍ بًرى 
 ٍکار ٍ داٍم کسبت Disaster Recovery 

https://rahaco.net/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
https://rahaco.net/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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 !ها یدر برابر دیگر فناور   VMwareعلت انتخاب تکنىلىژی
VMware نیزبانی ٍب است. ناشین نجازی ی نٌیدرزنسازی  افزار نجازی یک نرمVMware  کٌ بیش از یک  ندشَ باعث نی

 عانل در یک سرٍر اجرا شَد. سیستو
خَد را در  یيا برنانٌاشارى کرد کٌ  افزار نرمبزرگ ٍ نًو در تَلید  یيا شرکتبٌ  تَان ین يا شرکتنشتریان این  ازجهلٌ
 اشارى کرد. کنند ینٍ یا با استفادى از آن اجرا  VMware نحیط

 ٍ ... adope،IBM،Apple،juniper network، Avaya، Dell،Hp،sap،EMC،TIBCO:نهَنٌ طَر بٌ
نجازی سازی  نحصَالتدر نقایسٌ با دیگر  guestری بٌ شکلبیشت یيا عانل ستویاز س  vSphereدر این بخش

 .دینها یپشتیبانی ن  Microsoft  ٍcitrixيا ازجهلٌ دیگر شرکت سرٍر
پشتیبانی   Microsoftنجازی سازی سبت بٌ دیگر نحصَالتبیشتری از ٍیندٍز ن یيا درٍاقع این فناٍری از نسخٌ 
 .کند ین

VSphereیافزار  ندل جًت پشتیبانی بسیار ٍسیع سخت ۹۰۰۰گَناگَن سرٍر حدٍد  یيا بر رٍی تعداد زیادی از ندل 
 .است  دیئنَرد تا
برنانٌ اجرایی در پلتفرم بٌ شکل نستقیو پشتیبانی  ششصدافزار از سٌ يزار ٍ  کنندى نرم بیش از دٍ يزار ارائٌ درٍاقع

 .کند ین
نجازی رٍی سرٍر، در کايش  يای ياست یساز  کپارچٌیاز طریق  جهت مجازی سازی سرور  VMwareژیتکنىلى درنجهَع

تاپ بٌ سکافزاريای د سازی، شبکٌ ٍ نرم رىدیتاسنتريا، خدنات ابری، ذخی يا، عانل تويا ٍ ندیریت يرچٌ بًتر سیس يزینٌ
 ند.کن يای نیزبانی ٍب کهک نی شرکت
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