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 ًيا افتراضمرآز البياناتفي تطبيقات ال على توصيل خوادم Ciscoفي معلومات ال تقنية آيف نجحت

 مراآزالمستخدمة في موارد الي التكاليف وخفض يؤدي توصيل الخوادم ظاهرًيا إلى تحقيق نتائج هائلة مثل التوفير الكبير ف
 . الخوادمتجهيز الوقت الالزم لتجهيزالبيانات و

 مثله مثل أي قسم تقنية - Cisco® قسم تقنية المعلومات في آانلقد  :ًياافتراضتوصيل الخادم / رآز البيانات م / Ciscoفي معلومات ال تقنية دراسة
وعلى الرغم من ذلك، أدى هذا األسلوب العام إلى وجود تضخم في عدد الخوادم التي يجب  . لكل تطبيق أو مثيلبتخصيص خادم واحديقوم معلومات آخر 

ًيا افتراض بإنشاء خوادم متصلة Ciscoفي معلومات ال ومنتجات موردين آخرين، قام فريق تقنية Ciscoوباستخدام تقنيات  .راؤها واستخدامها وإدارتهاش
زايا مستمرة، بما في  على مCiscoإلى حصول قد أدى ًيا افتراضالتغيير إلى الخوادم المتصلة ويذآر أن  .تقوم بتشغيل عدة تطبيقات على نفس الخادم المادي

مرآز البيانات في موارد المساحة وال من الحاجة إلى تقليلخلص تماًما من بعض التكاليف والدوالر أمريكي والت ماليين 10ذلك توفير مبلغ تراآمي يبلغ 
 مجال تقنية المعلومات لتلبية احتياجاتهم على  العالمية فيCisco االعتماد على خبرة Ciscoويمكن لعمالء  . الخادملتجهيزتقليل الجهد والوقت الالزمين و

  .مستوى المؤسسات

 التحدي
يمكن لقسم تقنية المعلومات بمؤسسة آبرى إدارة مئات التطبيقات الخاصة بالشرآة والتي 

في آثير من الحاالت، يتطلب آل تطبيق أو مثيل خادًما  .تعمل على آالف الخوادم
 جزًءا صغيًرا فقط من سعة وحدة المعالجة مخصًصا، حتى إذا آان التطبيق يستخدم

لن يتم استخدام  ما النتيجة؟اذًا،  .المادية أو سعة الذاآرة المتاحة للخادم) CPU(المرآزية 
وفي الوقت نفسه، تواجه أقسام تقنية المعلومات  .موارد عمليات الكمبيوتر اإلجمالية بكفاءة

ا إلى استخدامها ومراقبتها وصيانتها؛ جنًبنمًوا سريًعا في عدد الخوادم التي يجب شراؤها و
 والكبالت خزائن الكهربية والتبريد ومساحة ال مثل الطاقةرتبطة بهاجنب مع الموارد الم

 .وموظفي الدعم

 خادم 11000أآثر من  تطبيق يتم تشغيلها على 4000هذه الظروف في مراآز البيانات الخاصة به، مع وجود حوالي نفس  Ciscoفي معلومات اليواجه فريق تقنية 
لدعم آل هذه الخوادم، يحتاج فريق تقنية  . بالمائة في السنة15واألآثر من ذلك، آان هذا العدد الضخم من الخوادم المثبتة ينمو بمعدل . 2007 أوائل عام منذ
 : إلى مواجهة التحديات التاليةCiscoفي معلومات ال

 هيزجارتفاع تكلفة أجهزة الخادم والكبالت ودعم الت ●

قلة المساحة المتوفرة في مراآز البيانات الحالية، وقد تكون المساحة قليلة جًدا وقد يصل األمر إلى عدم توفر مساحة على اإلطالق بحيث ال يمكن توسيع  ●
 .  الحاليةCiscoمرآز البيانات داخل مباني 

 القابلة غير الطاقة تزويدتعمل الطاقة االحتياطية التي توفرها وحدات  .اتالحاجة المتزايدة لطاقة آهربية وتكييف هواء بتكلفة مرتفعة في مراآز البيان ●
 .ومولدات الديزل على خلق مخاوف بشأن تأثيرها على البيئة) UPS (لالنقطاع

 ). أسبوًعا أو أآثر12قد تصل إلى ( خوادم جديدة تجهيزلمستمرة لعدد األيام الالزمة لالزيادة ا ●

أصبحت آافة موارد مرآز البيانات لدينا أآثر تقيًدا، حيث يستغرق األمر لقد " ًيا افتراض لتوصيل الخوادم Cisco تقنية المعلومات في يقول مايك ماثيوس، مدير برامج
 ". خادم جديدجهيزة والطاقة والتبريد الالزم لتوقًتا طويًال للتخطيط من أجل معرفة مكان توفر المساح

 

 الحل
 ذات الصلة الخاصة بشبكات Cisco استخدام الخوادم المتصلة ظاهرًيا وتقنيات Ciscoفي معلومات ال هذه، اختار فريق تقنية للتغلب على تحديات مرآز البيانات

خوادم د باستضافة عدة ، قد يقوم خادم مادي واح)1:1(بدًال من التصميم التقليدي حيث يتم تشغيل تطبيق واحد على خادم مادي واحد  .الخوادم وإدارة مراآز البيانات
 ).1:متعدد(ويدعم عدة تطبيقات من جهاز واحد ) ًياافتراضطلق عليها أيًضا أجهزة متصلة ُي(ا افتراضًيمتصلة 

   الخوادم المتصلةجهيزعندما يكون باإلمكان ت"
 ًيا بسرعة، يمكن إآمال مشاريع التطوير بسرعة افتراض

 فيمعلومات الأآبر؛ األمر الذي يتيح لفريق تقنية 
 Ciscoمال المزيد من الطلبات الداخلية إآ". 

 مايك ماثيوس، مدير برامج توصيل الخوادم ظاهرًيا، قسم تقنية المعلومات في
 Cisco  
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 ، أحد آبراء"آين بولكين"يقول  .الوقت الالزم لتوفير الخوادم الجديدة : أال وهوتحدي آبير حل Ciscoفي معلومات الًيا لفريق تقنية افتراضتتيح الخوادم المتصلة 
، فسيؤثر ذلك على مشاريع التطوير ة المحددةالزمني المدةإذا لم نتمكن من توفير الخوادم خالل "مديري تقنية المعلومات بفريق مرآز تقنية المعلومات القائم على الخدمة 

وفريق مرآز تقنية  ".لة في انتظار خدمات الكمبيوتروتتزايد التكاليف بشكل خاص عندما تظل موارد التطوير المؤجرة حديًثا خام .وسيزيد من وقت الدورة والتكلفة
 إنتاجية تقنية المعلومات من خاللن تحسيونشاؤه لتوفير  وقد تم إCiscoفي معلومات الهو برنامج يتم تنفيذه داخل قسم تقنية ) SODC(المعلومات القائم على الخدمة 
  .ي وتنسيق موارد الكمبيوترفتراضالتقنيات الخاصة بالتوصيل اال

وقد  .ًيا، حتى مع التطبيقات التي ال يتوفر لها الدعم الالزمافتراضلمتصلة  بنشر الخوادم اقوميجعلنا نعن الوقت المطلوب،  تجهيز الخوادمإن التأخير في "ول بولكين ويق
وقد آنا واثقين من أن هذه التطبيقات  .ادم المتصلة افتراضيًاوافترضنا مجازفة دعم محددة من أجل تحسين سرعة االستجابة التي توفرها الخوات قمنا باختبار هذه التطبيق

 عملية نشر 1500في أول إننا "  آما أضاف قائًال".لدعم تثبيت الخادم المادي، إذا تطلب األمر ذلكبديلة تمكنا من العودة منا أيًضا خطة ستعمل بشكل صحيح؛ إال أننا قّد
  ". فقطاتخاذ هذه الخطوة لمرة واحدة، آنا فقط بحاجة إلى افتراضيًالخوادم متصلة 

 VMwareوتدعم تقنية  .ًيا في مرآز البياناتافتراضادم  آأساس لتوصيل الخ3 رقم VMware اآلن البنية األساسية لجهاز Ciscoفي معلومات اليستخدم فريق تقنية 
يمكن تعديل عدد وحدات  .وذاآرة سعتها عدة وحدات جيجا بايت) CPU ( يستخدم آل خادم عدة وحدات معالجة مرآزيةبحيث. ًيا،افتراضإنشاء الخوادم المتصلة 

ًيا بين الخوادم المادية افتراض إعادة وضع الخوادم المتصلة Ciscoفي معلومات الالمعالجة المرآزية وسعة الذاآرة بسهولة عندما تتطور التطبيقات، ويمكن لفريق تقنية 
 .الكمبيوتر أو معالجة حدث معين أو إدارة عملية صيانة مخططةلتلبية احتياجات التطبيق المتغيرة لموارد 

حيث يتم تشغيل آل تطبيق على مثيل نظام تشغيل قياسي مخصص  .ًيا تثبيت عدة أنظمة تشغيل على نفس الخادم الماديافتراض على ذلك، يتيح توصيل الخادم وعالوة
يؤدي هذا التصميم إلى زيادة  . موارد الخادم المادي فقط بين أنظمة التشغيل أو التطبيقاتشارآةمتتم  ).Linux أو Microsoft Windowsعلى سبيل المثال (

  .أو تكامله وآفاءتهإجمالي معدل استخدام األجهزة المادية دون أن يؤثر ذلك على توافر التطبيق أو 

جموعات الخوادم، آل مجموعة تتضمن أربعة أو ثمانية أو اثني عشر خادًما  في مVMware بتطوير تقنية Ciscoفي معلومات الفي بيئة اإلنتاج هذه، قام فريق تقنية 
 وتوجيه البيانات إلى  في حالة فشل الخادم الماديوافر التةنب ميز إلى جافي عملية توجيه البياناتحمال األلتوزيع الالزمة مرونة الآما توفر مجموعة الخوادم  .مادًيا

  . الختبار التطبيقات من ِقبل المطورينVMware بصيانة بيئات Ciscoت يقوم فريق تقنية معلوما .خوادم أخرى

إننا نعمل باستمرار على مراقبة أداء "ويقول ماثيوس  .المهام الحرجة ذات Cisco لتطبيقات ة الالزمحمايةوال والكفاءة لتوفير المرونة VMwareتتم إدارة مجموعات 
حالة اخفاق أو ارتفاع في معدل  الخادم ففي الحاالت التي يواجه فيها" ".ت التي قد تؤثر بالسلب على أداء التطبيقاتالخوادم ومجموعات الخوادم من أجل منع المشكال

بهذه يمكننا القيام  . الخوادم المادية األخرى الموجودة في مجموعة الخوادمالى المتأثرة بذلك أو إعادة وضعها ًيا افتراضنقوم بتوزيع األجهزة المتصلة، االستخدام
  ".ًيا المعاد وضعهاافتراضع في الخدمة لألجهزة المتصلة التغييرات أثناء بقاء الخوادم متصلة بالشبكة، وذلك دون حدوث أي قط

من هذه التقنيات وتتض ).1الشكل (ًيا في إطار عمليات التشغيل واإلدارة اإلجمالية لمراآز البيانات  افتراض الخوادم المتصلةCiscoتدعم مجموعة متنوعة من تقنيات 
لتوصيل الخوادم وأجهزة التخزين وأنظمة مراآز البيانات األخرى عبر شبكة ) SAN(التوجيه والتحويل وموازنة الحمل وتحويل المحتويات وشبكات التخزين 

Cisco.  تستخدمCisco إلدارة األجهزة الموجودة على شبكة  داخلي أيًضا نظام إدارةCiscoًياافتراضتصلة ، بما فيها الخوادم الم. 
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قيق آفاءة  ويمكن أن تتفاعل مع وحدة التخزين المجمعة لتحCisco يمكن الوصول إليها من شبكة Ciscoالخوادم المتصلة ظاهرًيا في مرآز بيانات  .  1 الشكل
  .حاسوبيةعمليات اللأآبر ل

 
 

، والذي يتيح تقسيم موارد عمليات Ciscoالخاص بتقنية معلومات ) SODC(مة ًيا مكوًنا أساسًيا لنموذج مرآز البيانات القائم على الخدافتراضيعتبر توصيل الخادم 
 Cisco VFrameبفضل استخدام أدوات مثل برنامج "ويقول بالكين  .الكمبيوتر والشبكة والتخزين وتوفيرها وتعيينها ديناميكًيا لتطبيقات مختلفة عبر نسيج شبكة ذآية

Data Centerبشكل آامل ابتداًء من الخوادم إلى خدمات الشبكة ووحدات تخزين الشبكةياجات البنية األساسية لعمليات الكمبيوتر لدينا ، فإننا نتوقع إدارة معظم احت ،
، راجع دراسة الحالة على SODC إلى نموذج Ciscoللحصول على معلومات تفصيلية حول تطوير تقنية معلومات  ".ًيا أم الافتراضواًء آانت هذه الموارد متصلة س
 .www.cisco.com/go/ciscoitلموقع ا

 النتائج
 .ًياافتراض آخوادم متصلة هيئة لعمليات إعادة التحاليًابقليل عبارة عن أجهزة مرشحة لخوادم الموجودة  أن أآثر من نصف اCiscoفي معلومات ال فريق تقنية لقد قدر

 التي سيتم تطبيقها من الخوادم% 75من الخوادم الموجودة و% 50ي لنسبة الفتراضأهداف التوصيل ابتحديد  Ciscoفي معلومات الفريق تقنية  يقوموفًقا لهذا التقدير، 
 . نذآر فيما يلي بعًضا منها تجاه تحقيق هذه األهداف، أثمر نشر الخوادم المتصلة ظاهرًيا عن نتائج مميزةCiscoفي معلومات المتابعة عمل فريق تقنية وب .الحقًا

ًيا، األمر الذي افتراضدم متصل  خا1500بنشر أآثر من  Ciscoفي معلومات ال، قام فريق تقنية 2007في بداية عام  .توفير التكلفة بسبب قلة عدد الخوادم المادية
 بالمائة من 70إن حوالي  ).2006محسوبة بدًءا من منتصف عام (دوالر أمريكي  ماليين 10أدى إلى التخلص من التكاليف وتوفيرها بمبلغ تراآمي ُيقدر بحوالي 

بالمائة  30ونسبة  .الالزمة لهاة واألجهزة والكبالت  حديًثا وآان هدفها التخلص من تكاليف شراء الخوادم المادية الجديدطبقةًيا هي خوادم م افتراضالخوادم المتصلة
  .ًيا لدعم مزيد من التطبيقاتافتراض آخوادم متصلة هيئتهام مادية موجودة تمت إعادة ت عبارة عن خوادلتطبيقالمتبقية من عمليات ا

التقليدي مادي الخادم ال تطبيق دوالر أمريكي، مقارنة بتكلفة 2000ًيا تبلغ افتراض الخادم المتصل تطبيق، فإن تكلفة Ciscoفي معلومات النية وفًقا لتقديرات فريق تق
ليف التشغيل وعالوة على ذلك، فإن عدد الخوادم األقل يعمل على خفض تكا . دوالر أمريكي7000والتي تبلغ ) CPU( يحتوي على وحدتي معالجة مرآزية الذي

  .واإلدارة والصيانة والدعم

وفي ظل وجود عدد  .تطبيقاتالًيا تقوم بتشغيل افتراض خادًما متصًال 20 إلى 10يدعم الخادم المادي النموذجي ما بين  .مرآز البياناتالمستخدمة في مساحة ال تقليل
 حتى مع استمرار زيادة عددمرآز البيانات في مساحة ال من الحاجة إلى تقليل الCiscoفي  معلوماتالها، يمكن لفريق تقنية طبيقن الخوادم المادية التي يجب تأقل م

وسوف يكون لهذه  .آما أن عدد الخوادم األقل يعني حاجة أقل إلى الطاقة وتكييف الهواء والموارد االحتياطية الموجودة في مراآز البيانات .تي سيتم تشغيلهاالخوادم ال
  .2011 بحلول عام Cisco بالمائة من ميزانية تقنية معلومات 30 وذلك ألن تكاليف الطاقة من المتوقع أن تصل إلى ا هاًما مالًياًرالمعدالت المنخفضة أث

جديد خادم شغيل ت اآلن تلبية طلبات Ciscoفي معلومات الها، يمكن لفريق تقنية تشغيلدد قليل من الخوادم التي سيتم مع وجود ع . الخوادم الجديدةتطبيقزيادة سرعة 
لدينا اآلن خوادم مادية في مرآز البيانات تم توفيرها بالفعل لدعم "يقول بالكين  .، ومع ذلك قد يتم ذلك خالل ساعات قليلة إذا تطلب األمر ذلكثالثة أيام في غضون

 ". بسرعة تلبية طلبات الخوادم الجيدة من فرق التطويرًيا والخاصة بالتطبيقات، األمر الذي يعني أننا نستطيعافتراضهزة المضيفة الجديدة المتصلة األج

http://wwwin-eng.cisco.com/jnordqui/My%20Documents/documents/Cisco-on-Cisco/Case%20Studies%20&%20News%20Stories/Templates/www.cisco.com/go/ciscoit
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 بسرعة، يمكن إآمال مشاريع التطوير بسرعة أآبر، األمر الذي يتيح لفريق الفتراضيةا  الخوادمطبيقفي الوقت الذي يمكن فيه ت"وس  ماثيضيفوعالوة على ذلك، ي
تحسينات التطبيقات وزيادة سرعة تطوير التطبيقات فضًال عن االستفادة من سرعة االستجابة العامة  إآمال المزيد من الطلبات الداخلية الخاصة بCiscoتقنية معلومات 

  ".التي تشهدها البنية األساسية لعمليات الكمبيوتر

ويمكن . 2009بحلول عام ) دي وماافتراضيًامتصل ( خادم 15000ة أآثر من  إدارCiscoفي معلومات اليتوقع فريق تقنية  .زيادة إنتاجية موظفي تقنية المعلومات
  . من الخوادم الماديةشغيل والتتطبيقًيا أسهل بكثير من حيث ال افتراضبر وذلك ألن الخوادم المتصلةلفرق دعم مراآز البيانات أن تحقق إنتاجية أآ

ل في األجهزة أو عطثر على العمالء وذلك بسبب حدوث ؤتواجه التطبيقات حاالت انقطاع قليلة ولفترة وجيزة ولكنها ت . واستقرار التطبيقاتحمايةتحسين مستوى 
اآلمنة والمراقبة المحسنة ونظام ) VLAN(ية فتراضاال التطبيقات من خالل الشبكات المحلية حمايةويمكن تحسين مستوى  . الصيانة التي تتم على النظامعملياتبسبب 

 .التشغيل المتضمن

 المستفادة الدروس
 .ًياافتراضلتي تفكر في نشر خوادم متصلة  أن يكتسب الكثير من الخبرة بشأن المؤسسات األخرى اCiscoفي ات معلومالاستطاع فريق تقنية 

رات ًيا؛ وليست آل الخوادم اختياافتراض على الخوادم المتصلة لتطبيقليست آل التطبيقات مناسبة ل .يفتراضم المناسبة لعملية التوصيل االاختيار التطبيقات والخواد
ة أو التي تتطلب  متخصصالتطبيقات التي تستخدم أجهزةًيا تلك افتراضد ال تعمل على على خادم متصل من بين التطبيقات التي ق .يفتراض لعملية التوصيل االمناسبة
متطلبات الالزمة ألآثر من وحدتي ي الفتراضدية التي تحول دون التوصيل االومن بين عوامل الخوادم الما .توزيع األحمال على الخوادم أو دعم موازنة VLANشبكة 

 . الالزمة لمساحة الذاآرة والقرص والخوادم التي لديها بالفعل مستويات استخدام عالية لوحدة المعالجة المرآزيةكبيرةوالمتطلبات ال) CPU(معالجة مرآزية 

مراقبة ب نقومو" ".لنظر إلى إدارة السعة بشكل مختلف وبمستويات مختلفة للمكوناتتطالبنا الخوادم المتصلة ظاهرًيا با"يقول بالكين  .ة المناسبةي اإلدارالتطبيقاتاتخاذ 
والتي تعمل على خادم ًيا افتراض إلى عدد األجهزة المتصلة وقد بدأنا أيًضا في النظر. إخراج األقراص/العوامل التقليدية لوحدة المعالجة المرآزية والذاآرة ونظام إدخال

 .لخدمات المهمة المقترنة بها والتي يمكن أن تستخدم نفس الخادم الماديمادي واحد باإلضافة إلى ا

التأآد من أن آافة  نريدممارسة  على سبيل المثال، آأفضل" ".ةحاليلى إعادة ابتكار العمليات الإن تقديم تقنية جديدة غالًبا ما يكون مقترًنا بالحاجة إ"ويقول بالكين أيًضا 
 ".مل على نفس الخادم الماديتطبيقات المهام الحرجة ال تع

ي للخوادم وأن يكونوا مشترآين بشكل أآبر في فتراضمزايا التوصيل اال لمعرفةسيحتاج مطورو التطبيقات إلى مزيد من التعليم  .إعداد فرق داخلية لجهود التطوير
يقول  .جهود التطوير ومخاطر قطع عمليات التطبيق ومتطلبات االختبار المطورين بشأن وقت وجيب على استفسارات المعلومات أن ييمكن لفريق تقنية .أنشطة التطوير

على الرغم من أننا حاولنا القيام بأعمال التطوير إلى الخوادم المتصلة ظاهرًيا بشكل يسير قدر اإلمكان، إال أن األمر ال يزال يتطلب الكثير من العمل والتنسيق "ماثيوس 
  ".مع فرق التطبيقات

تي تعمل على الخوادم ي لتطبيقاتهم بشكل تام، وقد يؤثر هذا على التطبيقات الفتراضعم الموردون عملية التوصيل االقد ال يد . لدعم الموردينأوضحالحصول على فهم 
ق الموجودة على الخوادم في بعض الحاالت، يمكننا تشغيل بيئة التطوير واالختبار فقط للتطبي"يقول ماثيوس  .ًيا فضًال عن الشكل الذي تعمل بهافتراضالمتصلة 

  ". في بيئة اإلنتاجر تطبيقه قبل تغييالفتراضيوظائفه على الخادم اآما أننا نقوم باختبار آيفية قيام التطبيق ب" ". أو جزء من التطبيق فقطاالفتراضية

ية المعلومات بشأن مؤسسة تقنمدى اتجاه ًال هاًما في تحديد  مستوى مخاطرة أعلى من حيث الدعم الداخلي للتطبيقات سيكون عامالفتراضستعدادك إن ا"يقول بالكين 
ي آتقنية تحتاج فتراضم بعملية التوصيل االوعالوة على ذلك، قد تحتاج إلى العمل بشكل أآبر مع موردي البرامج األساسيين للتأآد من التزامه .يفتراضالتوصيل اال

 ".لدعم

، يمكن لفريق تقنية عاملةي لخوادم الفتراضقبل التوصيل اال ."اثبات المفهوم"لقيام بمشروع ا
التطبيقات على الخادم المعلومات تنفيذ مشروع اختباري للتأآد من عملية التطوير وأداء 

يمكن أيًضا لهذا المشروع تحديد مشكالت التطبيقات التي تحتاج إلى حل  .ًياافتراضالمتصل 
 . وخدمات التخزين والشبكة الصحيح التصاالتعريفتعاون مع المورد فضًال عن التبال

وير التطبيق إلى خوادم للمساعدة على استكشاف وإصالح المشكالت التي تظهر أثناء تط
 ستبعاددة إنشاء بيئة التطبيق وا بسعة خادم مادي آافية إلعايجب االحتفاظًيا، افتراضمتصلة 

  .التوصيل الظاهري آسبب أساسي محتمل لحدوث المشكلة

لتنا هذه، لم يقلل في حا"يقول بالكين  .ًيا ال يؤدي بالضرورة إلى خفض مستوى إدارة الخادمافتراضإن نشر الخوادم المتصلة  .ثيالت الخادمالتخطيط لنفس عدد م
بسرعة تتيح لنا زيادة عدد رتنا على توفير خوادم اية وقدفتراض، فإن سرعة استجابة البيئة االومع ذلك" ".ي من عدد مثيالت الخادم التي يجب إدارتهاالفتراضالتوصيل ا

 ".فريق الدعم بشكل مناسب مع زيادة مثيالت الخوادم

 التالية الخطوات

 ية وقدرتنا علىالفتراضإن سرعة استجابة البيئة ا"
  توفير خوادم بسرعة تتيح لنا زيادة عدد فريق 
 ".الدعم بشكل مناسب مع زيادة مثيالت الخوادم

 لكين، أحد آبراء مديري تقنية المعلومات بفريق مرآز البيانات القائم آين با 
 على الخدمة
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 Ciscoدراسة حالة تقنية معلومات 
 الخوادم المتصلة ظاهرًيا في مرآز البيانات

 

 

ة عمليوتهدف ال. 2008تستمر حتى عام  وس2007 في مراآز البيانات بدأت في أواخر عام يرتين تطوير آبيت باإلعداد لعمليCiscoفي معلومات ال فريق تقنية لقد قام
 في أمريكا الشمالية في مرفق جديد يكون موقعه ريتشاردسون، تكساس، األمر الذي يوفر مساحة آبيرة للتوسعات عاملة الCiscoراآز بيانات األولى إلى دمج آافة م

معلومات النية  الجديدة التي ستعمل على تحسين آيفية إدارة فريق تقCisco VFrame DC provisioningة الثانية إلى نشر حلول برنامج عمليوتهدف ال .المستقبلية
  .في مرآز البياناتافتراضية شاملة  خدمات آمبيوتراإلخراج األخرى إلى حد آبير وذلك إلنشاء / للخوادم ووحدات التخزين وموارد اإلدخالCiscoفي 

 المعلومات من لمزيد
داخل قسم تقنية  :التالي الموقع على Cisco بزيارة تفضل األعمال، حلول من متنوعة مجموعة حول Ciscoفي  المعلوماتتقنية دراسات من مزيد على للحصول

 ciscoit/go/com.cisco.www على Ciscoمعلومات 

 مالحظة
 توفر نتائج مماثلة في Ciscoآورة، وال تضمن  في النتائج والمزايا المذعواملربما ساهمت العديد من ال . منتجاتهاتطبيق من Ciscoيتناول هذا المنشور آيفية استفادة 

 .أي مكان آخر

 هذا المنشور بحالته هذه وال تقدم ضماًنا من أي نوع، سواًء آان صريًحا أم ضمنًيا، بما في ذلك الضمانات الضمنية لقابلية الشراء أو المالءمة لغرض CISCOتوفر 
 .معين

 .الصريحة أو الضمنية؛ لذلك قد ال ينطبق إخالء المسئولية هذا عليكتحظر بعض أحكام القانون إخالء مسئولية الضمانات 
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