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های هزینهکاهش    :بسیار زیاد استآن  مزایای    و  مجازی سازی ایجاد یک کپی مجازی از کامپیوتر فیزیکی است
سازی است که  با این حال، این تنها بخش کوچکی از مزایای مجازی  .کاراییبهره وری و  افزایش  سخت افزاری و  

درصد از    92، این روزها  Statistaطبق آمار  دهد.  این فناوری در چرخه کاری سوق می  استفاده ازوکارها را به  کسب
   کنند و این روند رو به افزایش است.های خود استفاده می کسب و کارها از مجازی سازی در فعالیت
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  15.9به رکورد    2020در سال    این تکنولوژی  در حال رشد است. بازارهمچنان  مجازی سازی    استفاده ازاساس آمار،  بر  
بیشتر از گذشته  با افزایش تقاضا، مزایای مجازی سازی    میلیارد دالر رسید و این رقم همچنان در حال افزایش است.

فناوری مجازی    از : آیا ارزش دارد که  ایجاد شده است  کارها کسب و  هایی برای  و سوال   مورد توجه قرار گرفته است
ایم. پس تا پایان چقدر است؟ در این مقاله به این سواالت پاسخ داده  یساز   یمجاز   نهیهز   ؟استفاده کنیمسازی  

 همراه ما باشید. 

 مجازی سازی چیست؟ 

متفاوت    ی قطعه سخت افزار مانند یک  شماست که    انهیرا  یبر رو  یتالیج ید  لیفا  کی  جادیا  یساز   ی واقع، مجاز   در
به    چرااصال  حاال    است.  یکیز یف  وتر ی کامپ  کیاز    یمجاز   یکپ  ک یمجازی سازی  تر،  رسد. به عبارت سادهیبه نظر م

  دیخواهیاما م   د، یدار   ندوزیوبا سیستم عامل    یشخص  انه یرا  کی   دیعنوان مثال، فرض کن  به  د؟یدار   ازین  تکنولوژی  نیا
از مک    ینسخه مجاز   کیبه راحتی  مک بوک،    دیبه خر   ازیبدون ن  دیتوانی. شما مدیعامل مک کار کن  ستمیس  یرو

 . نمایید جادی خود ا یندوز یو انهیدر را

از    ی وکارهاکسب  تواندیم  استراتژی  نیا را  برا  یهانهیهز پرداخت  کوچک  و  سخت  ی کالن  دهد  نجات  افزار 
  ن،یبر ا  عالوه .  همین است  ی ساز   ی مجاز   یاصل  ی ایاز مزا  یکی.  ببخشدها  آن  اتی به عملزیادی را    یر یپذانعطاف

 گر ید   یکی  نجا،ی. در ادیمختلف جابجا شو  یهاعامل  ستمیس  میاندهد به سرعت  ی به شما امکان م  یمجاز   نیماش
 و استقالل.  سرعت: دیکنی م افتیرا در  یساز  یمجاز  یایاز مزا

 کاربردهای آن انواع مجازی سازی و 

  سرورو  نرم افزار، سخت افزار،  مجازی سازی  از    ؛ است  گسترش یافته  ار یبس   یمجاز   یهانیاستفاده از ماش  امروزه
ها در دنیای  یساز   یمجاز   نیمورد از پرکاربردتر   نیچند  نجا یا  در  . شبکه  استوریج و دسکتاپ،    گرفته تا مجازی سازی 

 آورده شده است:  هابه همراه هزینه آن فناوری

 شبکه ی ساز  ی مجاز هزینه . 1

  یهاها و پورتچیها، سوئ  VPNها،  روال یاست: با روترها، فا  اتیتمام جزئ  با  یک یز یاز شبکه ف  ی مجاز   سازی باز  کی  نیا
شبکه به شما    ی ساز   ی دارد. مجاز   ازی شبکه جداگانه نو    یکه به منابع اضاف  یکار   یشما برا  میکه ت  دیتصور کن  .یمنطق 

و   یاتیسرعت عمل  مجازی   شبکه  .دی مربوط به شبکه را مستقل از سخت افزار انجام ده  فیدهد تا وظایاجازه م
  درشود.  هزینه مجازی سازی براساس نیازهای شبکه هر سازمان تعیین می  .دهدرا ارائه می  یباالتر   یر یانعطاف پذ

است. طبق   شیروند همچنان رو به افزا  نیکنند و ای استفاده م  یمجاز   یهادرصد مشاغل از شبکه  14حال حاضر،  
 داشته باشد.  یشتر یرشد ب ندهیآ ی هاشبکه در سال  یساز  یخدمات مجاز شود ی م ینیب شیپآمار، 
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 سرور ی ساز  ی مجاز هزینه . 2

عامل    ستمی س  نیبلکه چند  ، نه تنها به دو  ی سرور مجاز   کیاست.    رتر یچشمگ  این سرویسدر    ی ساز   یمجاز   یایمزا
نیازهای هر    هزینه مجازی سازی به .  داشته باشند  یکارآمدعملکرد  اجرا شوند و    وتر یکامپ  کی  یدهد تا رویاجازه م

  کا یدالر آمر  ارد یلیم 6سرورها امروز  ی ساز  یبازار مجاز کند، بستگی دارد. سازمان و تعداد سرورهایی که استفاده می
قابل    یسرور زمان  یساز   یمجاز   .ابدی  شیدالر افزا  اردیلیم  8به    2027شود تا سال  ی م  ی نیب  شیارزش دارد، اما پ

 تر عیعملکرد سر   ست؟ی سرور چ  یساز   ی مجاز اصلی    یایمزا  اما  .شودف اجرا  مختل  یسرورها  یاجراست که نرم افزار رو
 تجربه خواهید کرد. را  یباالتر  ، دسترسیسرور  یساز  یمجاز با  . باال یحجم کار  انجامو 

 دسکتاپ  ی ساز  ی مجاز هزینه . 3

به شما    ندی فرآ  نیا  کار کنید.   مختلف به طور همزمان  یهاپروژه  یرو  خواهیدمیکه    است  یزماناین تکنولوژی برای  
م تا نسخهیاجازه  ا  یمجاز   یها دهد  اغلب  دسکتاپ  یساز   یمجاز   .نمایید  جادیاز دسکتاپ خود  فرایند  ها  برای 

ایجاد  قابل اعتماد    یکار   یفضاهایک  کند تا به سرعت  ی کمک م  رانیبه مد  ندیفرآ  نیشود. ایم  دورکاری استفاده
  یاصل  یای از مزا  یکی.  دیکن  ی راه انداز   Android  ای  iOSتبلت    یرو   اعامل ر  ستمیس  کی  توانیدمی  یفناور   نیابا  .  کنند
ا  یساز   یمجاز  مانند روش  است.  دورکاری  یمورد، سازمانده  نیدر  های دیگر هزینه مجازی سازی دسکتاپ هم 

 گردد. مجازی سازی محاسبه می

 برنامه ی ساز  ی مجاز هزینه . 5

خود نصب    انه یرا  یرا رو  برنامه یا نرم افزار  ستیاست. الزم ن  یواقع  درست مانند یک برنامه  برنامه  یساز   یمجاز 
تست    یبرا  برنامه  یساز   یاز مجاز   سانیبرنامه نو  .شودنصب    یمجاز   نیماش  کیدر  فقط کافی است  بلکه    د،یکن

م  هاکردن آن مزا  ی کیکنند.  یاستفاده  ا  تیامن  برنامه  یساز   یمجاز   یاصل  یایاز  امکان   ندیفرآ  نیاست.  به شما 
  . بماندایمن  همیشه    شما  اطالعاتتا    ذخیره کنید  گر ید  یهامختلف نرم افزار خود را در مکان  یهادهد نسخهی م

 شود. هزینه مجازی سازی نرم برنامه با توجه به نیازهای خاص هر شرکت تعیین می

 استوریج ی ساز  ی مجاز هزینه . 6

حالت،    نیاست. در ا  یکیز یف  یساز   رهیذخ  سکیچند د  ای  کی  یهایژگ یکردن و  یکپ  ندیفرآ  استوریج  یساز   یمجاز 
افزودن   یبرا   فناوری  نیاز ا  سانیاغلب، برنامه نو  .شودیرا نم  یک یز یو ف  یمجاز   یساز   رهیذخ  نیتفاوت بمتوجه  سرور  

  ار یبس   استوریج  یساز   یمجاز   یایمزا  کنند.ی استفاده می دیگر  ها بر برنامه  ر یثابدون ت  یساز   رهیذخ  یحذف فضا  ای
 .دهدی م شیرا افزا یر یپذانعطافو  کندیها را ساده مداده ی ساز رهی ذخ ،استوریج یساز یاست. مجاز  ادیز 

http://www.rahaco.net/


 

 

 5صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 هزینه راه اندازی مجازی سازی در رهاکو 

  .کند راه اندازیدر سازمان شما ممکن را به بهترین شکل  یساز   یمجاز رهاکو اینجاست تا  یامتخصص و حرفه تیم
اگر قصد دارید از خدمات مجازی سازی رها استفاده کنید، میتوانید با کارشناسان مربوطه در مجموعه تماس بگیرید 

به شما داده   RFP فرم  رسد و یکپس از آن نوبت به فرایند نیازسنجی می  الزم را دریافت نمایید.های  و مشاوره
 شود تا آن را براساس نیازهای خود تکمیل کنید. می 

  نسبت به اقدامات الزم را  حاضر در مجموعه    نامتخصصها و نیازهای سازمان شما،  پس از مشخص شدن اولویت 
ممکن است در این فرایند سواالتی نظیر هزینه راه اندازی خدمات مجازی سازی یا    .هنددها انجام میآن  یراه انداز 

توسط    ، راه اندازی آنیساز   یمجاز و هزینه    زمان مناسب برای انجام این کار برایتان پیش بیاید. با توجه به مزایا
به سازمان شما در بهینه    رهاکو  مجموعه  ITهمچنین، پشتیبانی    .مقرون به صرفه خواهد بود  اریبس  رهاکو  شرکت

 کند.کمک می اطالعات یفناور سازی زیرساخت 

 نکاتی که قبل از راه اندازی مجازی سازی باید بدانید 

  هوشمندانه راه اندازی کنید. این فناوری را  برای اینکه به بهترین شکل از مزایای مجازی سازی بهره مند شوید، باید  
 . دیر یدر کسب و کار خود در نظر بگ یساز  یمجاز  یساز  ادهیهنگام پ دیوجود دارد که با یمالحظات مهم نیابرابن

خود را گسترش    کسب و کار   دیخواهیاست که م  یزمان  یساز   ی مجاز راه اندازی    یزمان برا  نیبهتر :  بهترین زمان
  اگر   .دیرا کاهش ده  ی مجموعه خود سخت افزار   یهانهیکند تا هز یبه شما کمک م  یساز   یمجاز   ی ای. مزادیده

 .دیاستفاده کن  یادار   یکارها  یبرا  های مجازیماشین، از  دیدو سرور دار   ای  کیفقط  تجارت شما در حال رشد است و  

  هم  ی مجاز   ی هانیماش  در  ،یک یز یف  ی هانیقابل اجرا در ماش  یتیامن  ی هاوهیش  نیبهتر   :ی مجاز   یهانیماش  تیامن
  عالوه  .دیاستفاده کن های مجازی  در ماشین  روسیو  یآنت  یها و نرم افزارهاروال یاز فا  دیتوانی . مکنندیکار م  یبه خوب

  .کندی را فراهم م یاضاف یتیامن هیال  کیویژگی  نیا و کنندی کار م یکیز یف طیجدا از مح  ی مجاز  یهانیماش ن،یبر ا
  ی نرم افزارهاتوانید  می  به کمک این فناوریاست.    ی ساز   یمجاز   یایمزا  نیتر از مهم  یک ی  تیامن  شیافزا  نیبنابرا

 . دیکن  پیاده یمجاز   ن یماش کی یمخرب را رو

ماش هر سرور  ی مجاز   یهانیتعداد  ظرف  ی مجاز   یهانیماش  تعداد  :در  به  توجه  با  سرور  هر   تعیینسرور    تیدر 
  یهانیماش  تعداد  آن است. راه اندازی    ی برا  یعامل مهماما    ، شودمحسوب نمی  تیمز   اگرچه این نکته شود.  ی م

که    یف یموارد، وظا  نیاز ا  یدارد. جدا  یبستگ  استوریج  تیظرف  رم ومانند    یدر هر سرور به عوامل مختلف  یمجاز 
چگونه    ن،یبنابرا   دارد.  ازین  یشتر یب  یساز   رهیذخ  تی و ظرف  یشود به توان خروجی انجام م  یمجاز   نیماش  کی  یرو
 د؟ یبهره را ببر  نیشتر ی ب یساز  ی مجاز  یایاز مزا دیتوانی م
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  ن یانجام شده توسط ماش  فیوظا  حجمبا    دیباو این ظرفیت    دیخود را بدان  یکیز یسرور ف  قیدق  تیظرف  دیبا  شما
 : دیر یدر نظر بگهم باید عوامل مهم را   ر یسا ی ساز  یانتخاب خدمات مجاز  هنگام مطابقت داشته باشد. یمجاز 

 شرفتهیپ یتیامن یهایژگ یو •

 ینگهدار  نهیهز  •

 ی فن یبانیپشت •

 استفاده از شخص ثالث  سهولت •

 خودکارسازی  •

بزرگ و   ی. کسب و کارها دیبهره را ببر   بیشترین  یساز   یمجاز   یفناور   یایتا از مزا  را در نظر بگیریدها  یژگ یو  نیا
اداره و    یکنند. برا   تمرکز بالقوه خود    ان یمشتر   و  فروش، منابع، درآمدها   روی   شتر یشدن ب  ده ید  یبرا  دیکوچک با

 است.  نیاز رهی و غ  CRM ، ERP درموجود  دقیق یهابه داده کسب و کار کیموثر  تی ر یمد

 نتیجه گیری 

  ی . برادوکار شما دارکسب  یبرا  یادیز   یایمزا  یساز ی، مجاز های امنیتی پیشرفتهویژگی تا    ینگهدار   نهیهز کمترین  از  
و   یر یپذانعطافاین  .دیر یامروز با ما تماس بگ نی ، همراه اندازی آنو    یساز   ی مجاز هزینه  در مورد    شتر یاطالعات ب

  ه یاول یهاچالش همچنان که یارزش تالش را دارد. در حال دهدیارائه ممجازی سازی که  ایمقرون به صرفه نهیهز 
از  ها را  ای تمام این چالشآن توسط متخصصان حرفهراه اندازی  اما  وجود دارد،    این تکنولوژی  یساز ادهیپ  یبرا

 دارد. میان برمی

. دیر یتماس بگ  رهاکوامروز با    نیهم  ر،یخ  ایشما مناسب است    یبرا  ی ساز   ی مجاز   راهکارهای  ایآ  دیدان ب  نکهیا  یبرا
مجازی    مهاجرت به  .ستیو خدمت رسان  ی آماده همکار   رانی در ا  یساز   ی مجاز   یبه عنوان مرجع تخصص  کو رها

 ! تجربه کنید ماسازی را با 
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