ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ واﻗﻌﯽ درﺑﺎره ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎ

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺖ .ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻣﺠﺎزی در ﻗﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی دارد .ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی را روی ﯾﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﯿﺎده
ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .در ﺻﻮرت از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن
ﯾﮏ ﺳﺮور ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را دوﺑﺎره ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻧﯿﺎزی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ زﻣﺎن از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﺷﻮد .از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ روش اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آنﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی دو ﺗﻦ از
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ و ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ
دادهﺷﺪه و از ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻔﺖوﮔﻮ در آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ
از ﺣﺪود ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  Vmwareﻣﺤﺼﻮل اﯾﺴﺘﮕﺎهﮐﺎری ﺧﻮد و اﺑﺰار ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی  ESXرا ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎره ﮐﺮد .در روزﻫﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،اﯾﻦ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
داﺷﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ روی ﻫﻤﺎن ﺳﺮور ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ
ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺼﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﺪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی روی آن ﺳﺮور ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
و ﺷﻤﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت دادن ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ .ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  vMotionاﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در
ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ  vMotionﺷﺮﮐﺖ  Vmwareﯾﺎ
اﺑﺰار  Replicaدر  Hyper-Vﻣﯽﺗﻮان ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪﻃﻮر آﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.

ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎ و اﻣﻨﯿﺖ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی و ﺧﻄﺮات اﺟﺮای ﻫﻢزﻣﺎن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در ﯾﮏ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ روشﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ،اﻣﺮوزه آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل
ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺎن ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
از اﯾﻦ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮیﻫﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺣﻤﻼت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻄﺢ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ اﯾﺰوﻟﻪﮐﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ

ﻣﺸﮑﻼت از ﺟﺎﯾﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﺰوﻟﻪﺳﺎزی ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﭘﯿﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ
ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﺷﺒﮑﻪ و اﯾﺰوﻟﻪ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ
در ﺣﻤﻼت ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
 ،Peter Rittwageﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﯽ ارﺷﺪ ﺷﺮﮐﺖ  IntelliSystemsﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻫﻤﯿﺸﻪ از وﯾﺮوسﻫﺎ و ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪﺷﺨﺼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﺪهام .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ«.

اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﻧﺎم اﺑﺰارﻫﺎی  Hyper-Vو  Vmwareﯾﺎ  KVM/Xenﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺰار ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ،ﻫﺰﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزهای ﻣﺘﻨﻮع را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮ آن  KVM/Xenﻗﺮار دارد و ﺑﻌﺪ  Hyper-Vاﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
 Vmwareﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮانﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
 Vmwareاﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای دارد و ﯾﮏ ﺷﺎﻫﮑﺎر در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان اﺳﺖ .اﮔﺮ از ﻣﺤﯿﻂ وﯾﻨﺪوزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎن،
وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻂ  Hyper-Vاﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد KVM .و  Xenﻫﺮ
دو ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر اﭘﻦﺳﻮرس ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ راﺑﻂﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮای
رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ  OpenStackﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﻧﻈﯿﺮ  OnAppوﺟﻮد
دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦوﺟﻮد اﮔﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی اﭘﻦﺳﻮرس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻤﮏ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ VMware؟
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺠﺎزیﺳﺎز  VSphereو Hyper-V

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در ﭼﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ؟
اﮔﺮﭼﻪ اﻣﮑﺎن ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﻏﻠﺐ در ﺑﺎرﻫﺎی ﮐﺎری وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر اﻧﺤﺼﺎری از
ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ،رم ﯾﺎ  I/Oذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ،درون ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ،از
ﻣﺰاﯾﺎی ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه ﻧﻈﯿﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺎرﮐﺎری ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و  NICﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﺎر ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ را ﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎص ) (High-CPU Or High-IOP Functionﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ
ﺳﺮور  SQLﮐﻪ ﺑﺎر زﯾﺎدی را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻧﯿﺎز ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﯾﺪ .ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در ﻣﻮاردی
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺳﺨﺖاﻓﺰار را ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﻢ.

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻫﺮ
ﺣﺎﻟﺘﯽ در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻮاردی وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ دارﻧﺪ .ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺪه در واﻗﻊ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﻌﺎدل و ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ .در ﻫﺮ
ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد آن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻮد ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻟﺤﺎظ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻠﻮﮔﺎهﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ

ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﺑﺎرﮐﺎری آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ
ﺷﺒﮑﻪای را ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ وﻓﻖ دﻫﯿﺪ .در ﺑﺨﺶ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
ﻣﻬﻤﯽ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .در اﻏﻠﺐ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزیﻫﺎ ﯾﮏ آراﯾﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ،ﯾﮏ ﮔﻠﻮﮔﺎه را ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻈﯿﺮ SSD caching
درون آراﯾﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﻮﺷﻪای ) (Clustered Storageﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ
راﻫﮑﺎرﻫﺎ اﯾﺮادﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ،ارزﯾﺎﺑﯽ
) (Benchmarkingدﻗﯿﻖ ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺖ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺧﻮد در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﯿﺶ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﯾﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺰان ﭘﻬﻨﺎی
ﺑﺎﻧﺪی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮور ﺑﺮای ﺗﺒﺎدل داده در  WANﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،ﻣﯿﺰان درﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺎﻓﻈﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎر ﮐﺎری ﻣﻌﻤﻮل و در ﭘﯿﮏ ﺑﺎر و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر از ﻣﯿﺰان
 disk I/Oﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮور ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ از
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت دﻗﯿﻖﺗﺮی اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻧﻘﺎﯾﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه رخ دﻫﻨﺪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪﺳﻼﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت دﻫﯿﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ورود ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
 ۵ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی

اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ »ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﺎﻣﺘﻮازن ﻣﻨﺎﺑﻊ« اﺷﺎره ﮐﺮد .ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﻔﺎده از  ۲۴ﻫﺴﺘﻪ

ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ  ۶۴ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ .در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺪه ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ) (RAMﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺎﻓﻈﻪ زودﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﺗﻮان ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮآورد دﻗﯿﻖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺷﺎﯾﺪ اﻫﻤﯿﺘﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺮآورد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی
ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی داده را ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎﻻ دارﯾﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ
آنﻫﺎ را ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ  disk I/Oزﯾﺎدی ﻧﯿﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آراﯾﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از دﯾﺴﮏﻫﺎ ﮐﻪ
ﻣﺘﺮادف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﻬﻤﺎنvLAN ،
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آدرس  IPﮔﺮه ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد و
ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﻪﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺎص ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ از ﺣﺠﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﮑﺎﻫﯿﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی
) (Separationﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی روی ﺷﺒﮑﻪ از ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﻮارهآﺗﺶ ) (Firewallاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎد از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻟﺰوﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی  vLANﻧﯿﺎز دارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ  vLANﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﺰا
ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ و در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﯾﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ  vLANو ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ از اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ را در
اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺠﺎزی ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎی راﯾﺞ در
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه
در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ روی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺮﭘﺎﮐﺮدهاﯾﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺎ  SDNو  Scriptingو
 vxLANﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده از  Containerizationدرون ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ  Dockerو  Kubernetesﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﻧﺮماﻓﺰار را در درون ﺧﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ
ﺛﺒﺎتﺗﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﺎرﮐﺎری ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی دارد.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ،ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور را دارﻧﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﺲ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﻠﯽ،
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎ ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﺿﺎﻓﯽ دارﯾﺪ،
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را روی ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺪه ﻓﻌﻠﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻘﺎﺿﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﻮﯾﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﯾﺎ ﺷﻤﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰرﻫﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
ی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺧﻮب در ﭼﻨﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎز ِ
ﺧﻄﺎ و ﻧﻘﺺ ﯾﮏ ﺟﺰء ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﻬﺘﺮی دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.
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