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 شرکت شما باید مجازی سازی شىد؟را چ

 

 

 

 

 

 

 

 مجمىعه شرکت های دانش بنیان رها
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 :در این مقاله می خىانیدنچه آ
 2 ....................................................................... شىد؟ یساز  یمجاز  دیرا شرکت شما باچ

 3 ................................................ :دیدان یکه شما نم یساز  یمجاز  یژگیو 8

 

 

 

 شرکت شما باید مجازی سازی شىد؟را چ

ریزی  فکری است. اما پس از اجرا شغل شما  نیازمند به مالحظه و برنامه مجازی سازیواضح است که 
 تىاند از طرق مختلفی در طىالنی مدت سىدمند باشد. می

 واحدهای  ینهدهد تا هز  با مزایای بسیاری که دارد به شما این امکان را می  IT Infrastructureمجازی سازی 
it.شما کاهش پیدا کند 

 برد . که این خدمت کارایی را بسیار باالتر می درحالی

 وCompute Storageتىاند  افزاری شما است که این منابع می تر استفاده درست از منابع سخت از همه مهم 
Network  .باشد 

 دهد. دید را به شما می نمی دیتاسنترها physical پذیری بسیار باالیی که شما قباًل در انعطاف

تىانید بنا به نیاز خىد از انىاع مجازی سازی: سرور،  سازی دارای انىاع مختلفی است که شما می مجازی
 دسکتاپ، برنامه و شبکه استفاده نمایید.
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 دانید: ویژگی مجازی سازی که شما نمی 8

 پردازیم  می مجازی سازیدلیل اصلی برای استفاده کردن از  8در ادامه مقاله ما به 

 های جانبی:  کاهش هزینه  .1

 های جانبی است . سازی به دلیل کاهش هزینه اولین دلیل برای استفاده کردن از مجازی

 کنید زیرا دیگر نیاز به خرید تعداد زیادی سرور وجىد ندارد. جىیی می با این روش در هزینه دیتاسنترها صرفه

 . مدیریت بهینه :2

کند و شما به نیروی کمتری برای مدیریت سرورها نیاز  تر می دیگر مدیریت سرورها را بسیار راحتاز جانبی 
 دارید.

 افزار : . کاهش سخت3

هایی مانند تعمیر و نگهداری  شىد و در هزینه افزارها فضای باز بیشتری را برای شما فراهم می با کاهش سخت
 د.قطعات سرورها نیز کمک شایانی به شما خىاهد ش

 سازی کنید.  را پیاده   High Availabilityتىانید بحث  راحتی می سازی شده شما به های مجازی . در محیط4

های خىد را از دست  عنىان سرورها و سرویس هیچ تىانید این تضمین را به سازمان خىد بدهید که به و می
 نخىاهند داد.

 تر: تر و آسان . تهیه نسخه پشتیبان سریع5

تهیه   Backupراحتی با صرف زمان کمتر قادر هستید از اطالعات خىد یک نسخه  سازی به مجازیدر محیط 
 نمایید.

 . امنیت بیشتر :6

دهند تا در هر زمان که نیاز داشتید یک سرور یا دسکتاپ را در  های مجازی این امکان را به شما می محیط
 سرورها را زیاد یا کم کنید. ها و اختیار دیگران قرار دهید و در ثانیه منابع ماشین
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 . امکان انتقال سریع اطالعات :7

ای که با مشکل  سازی کنید و در لحظه را پیاده Replication تىانید راحتی می های مجازی شما به در محیط
 .مىاجه شدید سریعًا سرورهای خىد را در سایت دیگر خىد ریکاوری کنید

 های نگهداری و انرژی : کاهش هزینه . 8

جىیی  های مصرف انرژی را به دنبال دارد  و در هزینه برق و نیاز به تجهیزات سرمایشی نیز صرفه کاهش هزینه
 شىد. می

راندمان هزینه ، در دسترس بىدن و چابکی را و  دهد تر به مشاغل ارائه می سازی یک فعالیت منعطف مجازی
 کند. در مرکز داده هدایت می

 

 را بچشید.وسیله فناوری  طعم پیشرفت به

 


