ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در آﯾﻨﺪه

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در ﺳﺎلﻫﺎی آﺗﯽ ﭼﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟

ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎدهاش ،ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داده داﺷﺘﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور )server
 (virtualizationاﺳﺖ .اﯾﺪه زﻣﯿﻨﻪای ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ﺑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی  IBMدر دﻫﻪ  60ﻣﯿﻼدی ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .ﺷﺮﮐﺖ
 VMwareﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻧﺮماﻓﺰاری را ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎی  x86ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  2000ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از آن،
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی
ﺑﺎﻻ ،ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺮدازشﻫﺎی دﺳﺘﯽ ،ﭼﺎﺑﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎزدﻫﯽ ﮐﻢ دﺳﺖوﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺧﻮد را در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﻧﮑﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرگﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن next
 big thingﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ،
ﮐﻮﭼﮏﺳﺎزی اﺳﺖ .در ﻣﻮج ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺳﺒﮏ اﺟﺮاﺷﺪه و در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎم  Function as a Serviceﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور
ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ روی ﻫﺮ ﺳﺮور ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻻﯾﻪای ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر
) (hypervisorاﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮ ﻫﺮ ﺳﺮور ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺳﻮار ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺎر ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد:
• ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را روی ﯾﮏ ﺑﺨﺶ از ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ .ﺳﺮورﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ ،رکﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ و ﭼﺮخدﻧﺪهﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ اﺳﺖ.
• ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏﺑﺎره
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﮐﻨﺎر ﺑﺰﻧﯿﺪ و آزادﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮورﻫﺎی ﻋﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﺪ.
• ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ،ﻣﻘﯿﺎسﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،اﻓﺰوﻧﮕﯽ دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺴﺖ
 ۵ﻣﺰﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور
در دﻧﯿﺎی  ،virtualizationﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ) (hostﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎن را
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﯾﮏ ﻣﻬﻤﺎن ) (guestاﺳﺖ و ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎن را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺎنﻫﺎ از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
• در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) ،(hypervisor-basedﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ) (VMMﺑﯿﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
•  Para virtualizationو  full virtualizationﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎن را ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  hypervisorو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ) (hardware-assistedﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﺮﺑﺎر ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ
ﮐﺎر را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺨﺖاﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺮماﻓﺰاری.
• در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰر ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻫﺴﺘﻪ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ
ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ اﺟﺮای ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺷﻮد.
• در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﺑﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺎزی روی ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﮐﭙﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ) (containerو ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور ) (serverless computingرا ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا
اﯾﻦ دو رﻗﺒﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،زﯾﺮا
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارد .در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور ،ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺮوری
وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ در اﺑﺮﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ ،ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﺤﯿﻂ
اﺑﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮﮐﺰ داده« ﺗﺼﻮری از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،رکﻫﺎ ،ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﯾﮏ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ
اﺳﺖ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﭼﺮﺧﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻓﺮدا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ داده ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و
ﻗﺎﺑﻞﻟﻤﺲ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﻨﺎوری اﺑﺮی ،اﻧﺘﺰاع ﺳﺨﺖاﻓﺰار و اﻟﻤﺎنﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﺮﮐﺰ داده ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ داغ اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ﯾﮏ ﻓﻨﺎوری
ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﯿﻦﻫﺎ ﺣﺪود  90درﺻﺪ در
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،روی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
ﺑﺪون ﺳﺮور اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن ﻫﻨﻮز ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
روی ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وﯾﻨﺪوز و ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻮرد آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺎری را روی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﺳﻨﺘﯽ ،ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺪون ﺳﺮور اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ.
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ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

رﺷﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﻮه ﮔﺴﺘﺮش در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ،ﺷﯿﻮهﻫﺎ و ﺳﺒﮏﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ
در ﺑﺎزار در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی(.
ﺣﺪود  75درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارشﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺣﺪود  90درﺻﺪ
آنﻫﺎ رو ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی آوردهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .در ﺳﺎل  2016درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
ﺑﻪ
 5.6ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  5.7درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺪاد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی آﻫﺴﺘﻪﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺳﺎل  2016ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺠﻮز ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و ﺷﺮﮐﺖ  Vmwareاﯾﻦ ﻣﻘﺪار را در ﺳﻪ ﻣﺎه
اوﻟﯿﻪ  2016ﺑﺮاﺑﺮ  1درﺻﺪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺷﺮوع ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺎزار اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ از ﻣﺠﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻤﺎم ﻫﯿﺎﻫﻮی اوﻟﯿﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و  Vmwareﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻤﺘﺮی را ﭘﯿﺶرو دارﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻈﯿﻤﯽ در
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدهاﻧﺪ ،در ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و در واﻗﻊ ﺑﺎزار اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ اﺷﺒﺎعﺷﺪه اﺳﺖ؛ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ در ﺳﺎل ﭘﯿﺶرو ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎ رو آورﻧﺪ .دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ
ﯾﮑﯽ از ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﯾﺠﺎد و ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دو ﻓﺎز ادﻏﺎم و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺷﺪن رﻓﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ادﻏﺎم و ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ،ﺑﺎزدﻫﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﭙﺲ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﮔﺎرﺗﻨﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ
درﺑﺎره ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪﻋﻼوه ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ
ﺑﻮت دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی :ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ اﺳﺖ

اﺑﺮ و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی
ﺑﺎ راﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در ﭘﯿﺶﮔﺮﻓﺘﻪ ،راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ،
ﺷﻐﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﻮد .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ،ﮔﺴﺘﺮش و ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺳﺎدهﺗﺮ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎزار ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی رﺷﺪ آﻫﺴﺘﻪﺗﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﺑﺰرﮔﯽ دارد .در اداﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ راﯾﺎﻧﺶ
اﺑﺮی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی را در ﮐﻮرس رﻗﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ دارد.
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ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از آﯾﻨﺪه
در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را درﺑﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور )ﺑﻪﺧﺼﻮص
درﺑﺎره ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی( ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﯾﻢ.

دﯾﻮﯾﺪ ﻣﺎرﺷﺎل )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﻣﺎﻟﮏ (vmblog.com
در ﺳﺎل  ،2018ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ دادهﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و از ﮐﺎر اﻓﺘﺎدن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ در  18ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهام ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﮐﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور رﺷﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪرن ﺷﺪن ،ﻣﺮﮐﺰ
داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ،راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و ﻣﺪرنﺳﺎزی روشﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روشﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺠﯿﺮه ﺑﻠﻮﮐﯽ ) (blockchainﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺳﺎده و ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﯾﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﯾﮑﺎوری ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘِﺮﯾﮕﻨﺖ ﻧﯿﮑﻮﻻس )ﻣﺎﻟﮏ (get-cmd.com
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دادهﻫﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﺟﺒﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ
ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪﺟﺎی اﺿﺎﻓﻪﮐﺮدن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ،ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ اوﻟﯿﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺟﺬاب اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ راهﺣﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ از  Azure Backupاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را در آژور ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ آژور ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﻮد ﺑﻬﺮه
ﺑﺒﺮﯾﺪ .آژور ﻫﺮ روز ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ اﺑﺮ ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ آن وﺟﻮد
دارد.

ﭘﺮﯾﺘﺎم ِزﯾﺮ )ﺳﺎﺑﻘﻪ  18ﺳﺎﻟﻪ در  ،ICTﻣﺎﻟﮏ (vzare.com
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن دو ﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ وﺟﻮد دارد :رﺷﺪ دادهﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد .دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ رﺷﺪ داده ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ و دادهﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
آن روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
• دادهﻫﺎ در ﮐﺠﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ؟
• آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دادهﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺖ؟
• دادهﻫﺎ ﭼﻘﺪر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
• ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﯾﺪ از دادهﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد؟
ﺗﻤﺎم روشﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﺣﻮل اﯾﻦ اﺻﻮل ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ،ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺑﻪﺻﻮرت اﯾﻤﯿﺞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .ﻓﺮدا ﺑﻪ راهﺣﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دادهﻫﺎ را از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
اﺷﯿﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد اداﻣﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 دو روش ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎMicrosoft Hyper-V Backup  وVMware Backup
.ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ
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