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ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ اوﻟﻴﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺠﺎزيﺳﺎزي در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راهﮐﺎرﻫﺎي  VMwareرا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﻴﻤﻪ
ﺷﻤﺎره  138ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺳﻢ وب ) (Sam Webbﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای در ﺣﻮزه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی
وﺳﯿﻊ دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،او در ﺳﺎل  2011ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮورﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ واﻟﺖدﯾﺰﻧﯽ را ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻒ
ﺳﺮوﯾﺲ ﺻﻔﺮ ،ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪ ﻗﻠﻢ او ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻘﺎﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ آرسﺗﮑﻨﻴﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮه وﺳﯿﻊ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )و ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﻫﯿﭻ ﮐﺘﺎب
دﯾﮕﺮی( ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎی ﮔﺎمﺑﻪﮔﺎم ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺮای ﺗﺎزهواردان و ﻣﺒﺘﺪﯾﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛
ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﺪازهﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .آنﭼﻪ در اﻳﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺬراﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان  ITو ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎﯾﯽ را ﻫﺪف ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺑﺎ راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی آﺷﻨﺎ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎل ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در ﭘﺮوژهای ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ ﻣﺤﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ارزﻧﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ و راهﺣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ دﺷﻮار
ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و دﯾﺪی ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ و ﺳﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

ﻓﺼﻞ اول :ﻣﺒﺎﻧﻲ و ﻣﺰاﻳﺎ
ﻓﺼﻞ دوم :رﺳﺎﻧﻪﻫﺎي ذﺧﻴﺮهﺳﺎزي ،ﺷﺒﮑﻪ و ﺳﺮورﻫﺎي ﺗﻴﻐﻪاي
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم :ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزي در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﺰرگ
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم :ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزي ﺑﺮاي ﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻰ
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ :ﺗﺒﺪﻳﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزي
ﺿﻤﻴﻤﻪ  :1ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎي ﻣﺠﺎزي
ﺿﻤﻴﻤﻪ  :2ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه ﻣﺠﺎزي
ﺿﻤﻴﻤﻪ  :3ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺎزيﺳﺎزي
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