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 آيف تحقق تقنية المعلومات الخاصة بشرآة سيسكو عملية الدمج والتوحيد في مرآز البيانات

 وخفض إجمالي تكلفة االفتراضي يعزز من مرونة أعمال شرآة سيسكوتخزين البيانات مراآز والخادم 
 ).TCO(الملكية 
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 الخلفية 
وسوف  .القادمةأعوام  الخمسة على مدار سيسكو مرآز بيانات حالة واسعة النطاق ل بتطوير رؤية شرآة سيسكوتقنية معلوماتالخاص ببيانات الم مخططو مرآز قا

من اآلخر والبعض ؛ بعضها من نظم سيسكوتقنيات جديدة متعددة،  لسيسكوشرآة تقنية معلومات ب االختبارات والتجارب الخاصة ية على توجيه عمليات تعمل هذه الرؤ
من تجمعات الموارد المشترآة في أي الموارد معالجة والمثالية تخزين ال سعة يقوم تلقائًيا بتخصيص بيانات مرآز هوالهدف من هذه الرؤية الجديدة  . آخرونمبتكرون

  .وقت وألي تطبيق
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 من عالمفي حالة انتقال  ي المستقبلتمرآز البيانا"
 خاص يرتكز على أنظمة أساسية إلى عالم قياسي يستند 

 ."إلى الشبكات
 

 Meta Researchنيك جال، شرآة 
 

 

وإدارة ) ERP( قدم مربع مصممة خصيًصا للقيام بمهام غير هندسية؛ مثل تخطيط موارد المؤسسة 36000 بمساحة يانات إنتاجية بتشغيل خمسة مراآز بسيسكوتقوم 
 الشرآاء  العمالء و،ة على الويب لدعم الموظفينلي الداخ سيسكو سلسلة الدعم ومواقعجهيزمالء ودعم الموارد البشرية وتوحل مشكالت الع) CRM(موارد العمالء 

، Research Triangle Park (RTP(في متواجدين  باقي المراآز وورنيا؛ مرآزان لبيانات الشرآات في سان جوس بكاليفيوجد  .واألدوات المستخدمة بين الشرآات
 سيسكوآما تدعم مجموعات  ).1الشكل ( في أيرفاين بكاليفورنيا Linksysص بمنتج مختلى ذلك، يوجد مرآز بيانات باالضافة ا .أمستردام وسيدني، شمال آارولينا

 .الهندسية مراآز بيانات تطوير المنتجات في جميع أنحاء العالم

 عدة مئات من عن طريق آليًايتم تشغيل العمليات  .سيسكو التي تحافظ على آفاءة تشغيل أعمال طريقة عمل الشرآةنات اإلنتاجية هو دعم الهدف من مراآز البياإن 
ات التي تتبع وتقوم هذه التطبيقات بمعالجة آميات هائلة من البيان .سيسكو والبعض اآلخر يتم تطويره أو تخصيصه من ِقبل بتكرين من ماالتطبيقات؛ بعضها يتم شراؤه

 يستلزم بنية أساسية معقدة من الخوادم وأجهزة التخزين والشبكات التي إن دعم آل هذه التطبيقات والبيانات . على مدار عدة سنواتسيسكو داخل طورةقواعد العمل الم
  . عاليةوذلك لتوصيل المعلومات الصحيحة إلى األفراد المناسبين بسرعة وآفاءةببعضهم المستخدمين ربط بين هذه الخوادم وأجهزة التخزين فضًال عن  تربط

الشكل (آز البيانات إلى أربع طبقات مادية تقوم بتقسيم البنية األساسية لمر سيسكولبيانات، فإن تقنية معلومات آز االبنية األساسية لمروبمزيد من الترآيز على مجال 
2.( 
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 وصول روفيإلنترنت من جهة أخرى لتنترانت الموجودة بالشرآة من جهة وااإلطبقة الوصول، وهي تلك الطبقة التي تصل بين مرآز البيانات وباقي شبكة  ●
ال  .VPN) (فتراضية الخاصة الشبكة اال  عن بعد عن طريق وشرآائهاسيسكو إلى خوادم الويب للتجارة اإللكترونية إلى جانب توفير وصول موظفي العميل
 فتراضيةاال الشبكة ق لدخول عن طريواوجدار حماية  ةنآم تصريح دخولًضا خدمات  هذه الطبقة أآثر من مجرد التوصيل بين الشبكات؛ فهي توفر أيتقتصر
 غيرها التطبيقات و حرآةتحويلها ومراقبةو الذاآرةفي تخزين المحتويات  و االختراق منعو) SSL(وفك تشفير بروتوآول الطبقة األمنية ) VPN( الخاصة

ثير من خدمات االتصال هذه  وتعتبر الكCisco Catalyst® 6500 Series موزعات  استناًدا إلىطبقةهذه القد تم تصميم ل .من خدمات االتصال
 SSL Services Module [SSM[ وFWSM] Cisco PIX® Firewall Services Module[مثل (مدعومة بواسطة األجهزة متعددة المنافذ 

 ).وغيرهما

آما توفر هذه الطبقة  .الشرآاتالعمالء وشرآاء التصنيع والمداخل بين ، ظفينلموالتي تتعامل مباشرة مع ا تطبيقاتالويب، وهي طبقة تدعم طبقة خادم ال ●
ويتم دعم هذه التطبيقات على مجموعة متنوعة من الخوادم التي تعمل  .المزيد من قدرات جدار الحماية، بما في ذلك تشفير الحزم وترجمة البروتوآوالت

هذه الخوادم من ِقبل األفراد عبر  الوصول إلى حاجةلونظًرا  .HP-UX وLinux وMicrosoft NT وSun Solarisبشكل أساسي بأنظمة التشغيل 
، وذلك ألن حرآة سيسكووفًقا لمصطلحات تقنية معلومات )" dirtynet(الشبكة القذرة "اإلنترنت، فإنها توجد في منطقة من الشبكة أقل أماًنا ُيطلق عليها 

 .ة داخل شبكة إنترانت الخاصة بالشرآمعدومة الثقة داخل هذا الجزء العام من الشبكة البيانات

التطبيقات، وهي طبقة تتكون من مجموعة متنوعة من خدمات التطبيقات الوسيطة وخدمات التطبيقات الهامة المحمية خلف طبقة أخرى من خوادم طبقة  ●
  .وتدعم هذه التطبيقات أيًضا مجموعة آبيرة من الخوادم التي تعمل بمجموعة مختلفة من أنظمة التشغيل .جدران الحماية

م تخزين معظم البيانات على ويت . جيجا بايت من البيانات3900 التطبيقات، توجد طبقة قاعدة البيانات والتخزين، حيث يتم تخزين أآثر من وادمخلف طبقة خ ●
ية  بنقل مخزن الوصول المباشر األولي ذي السعة التخزينسيسكوقامت   ).SAN( آبيرة مشترآة متصلة بخوادم التطبيقات من خالل شبكة التخزين شرائح

وآانت بيئة شبكة  .المخصصة للخوادم المفردة، إلى بيئة شبكة التخزين ذات السعة التخزينية المجمعة لخدمة التطبيقات الموجودة داخل مناطق العمل المفردة
 من تعددة الطبقات توجيه موزعاتبم استبدلتها سيسكو أصغر، ولكن تقنية معلومات SANت وزعاه في بداية األمر مستندة إلى مهذ) SAN(التخزين 
  على الموقعتراجع دراسات الحاال( أآبر حجًما وأآثر تقدًما سيسكو
html.gnetworkin_storage/studies_case/ciscoitatwork/about/US/en/com.cisco.www://http(. 

طريقة رأسية لدعم التطبيقات، وطريقة أفقية لدعم األجهزة وأنظمة  : بتنظيم مكونات مرآز البيانات بطريقتين مختلفتينسيسكووبمرور الوقت، قامت تقنية معلومات 
على مطور تطبيقات حيث تم تمويل آل  . سيسكواخلي تقدم خدمات رأسية للعمالء د مطوري التطبيقات لدعم عشرات المؤسسات التتم تنظيملقد  ).3الشكل (التشغيل 

 .، وآانت هذه المجموعات أيًضا مسئولة عن تطوير تطبيقات وفًقا للمتطلبات الفريدة للمؤسسات المختلفةسيسكوحدة من ِقبل مجموعات هندسة المنتجات المختلفة داخل 
يصبح آل تطبيق قائًما بذاته  .ات والخوادم والقيام بمهام إدارة األنظمة وفًقا ألنظمة دعم التشغيلبينما تم تنظيم فرق دعم األجهزة وأنظمة التشغيل أفقًيا لدعم الشبك

 .ومدعوًما بواسطة مجموعة مميزة من موارد الشبكات والكمبيوتر والتخزين

لتطوير معايير سيسكو عمل المذهل الذي أبدته تقنية معلومات فبالرغم من ال .جديةت بدأت تظهر عليه مشكالت لقد عمل هذا النظام بكفاءة لعدة أعوام؛ ولكن بمرور الوق
 .األجهزة وأنظمة التشغيل والتطبيقات وتنفيذها، فإن آل بيئة من بيئات التطبيقات تختلف اختالًفا آبيًرا عن البيئات األخرى

http://www.cisco.com/en/US/about/ciscoitatwork/case_studies/storage_networking.html
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 التحدي
 : المستقل بذاته غير فعال ومرتفع التكلفة وتصعب إدارته لعدة أسبابهذا النموذج

 لتطوير معايير األجهزة وأنظمة التشغيل والتطبيقات وتنفيذها، فإن البنية األساسية الرأسية لكل سيسكوعلى الرغم من العمل المذهل الذي أبدته تقنية معلومات  ●
 .ةي اإلداررل تطبيق نفس المعايير الذي يجعل من المستحيتطبيق غالًبا ما تكون مصممة بمنتجات خاصة، األم

 .من الصعب فهم سلوك آل تطبيق وضمان األمان المتناسق له؛ لذلك فإن التطبيقات معرضة ألي هجوم ●

 .لكل تطبيق بنسبة آبيرة) TCO(أدت متطلبات الصيانة واإلدارة والتدريب لمثل هذه البيئات إلى زيادة إجمالي تكلفة الملكية  ●

  .يتعذر توسيع التطبيقات بسهولة عند تصميمها بشكل منعزل عن موارد الكمبيوتر والتخزين وغالًبا ما تتطلب موارد التوسعة أوقات تعطل ●

 .ال يمكن استخدام موارد المعالجة والتخزين بكفاءة ألنها مخصصة لتطبيق واحد بشكل دائم وتتعذر توسعتها لتلبية االحتياجات المتغيرة للتطبيق ●

 مع أهداف العمل الخاصة كون نهج االسترداد غير متوافقيغالًبا ما  .إلدارة المحكمة الستعادة بعض التطبيقاتل ساسية المستقلة إلى االفتقارتؤدي البنية األ ●
 .بالشرآة

حد آبير إلى خفض للقد أدى هذا  .ضها البعضجعلت التطبيقات المتباعدة غير القياسية من الصعب جًدا للتطبيقات المختلفة االتصال ومشارآة البيانات بين بع ●
 . على تكامل األنظمة وإنشاء تطبيقات جديدة استناًدا إلى أنظمة التطبيقات األساسية الموجودةسيسكوقدرة تقنية معلومات 

 والمرونة؛ لذلك فإن هناك حاجة ملحة إليجاد حل لهذه  الكثير من المواردسيسكووأخيًرا، فإن الحاجة إلى إنشاء مناطق منعزلة لكل تطبيق وإدارتها تكلف تقنية معلومات 
من ميزانية تقنية المعلومات لصيانة % 80غالًبا ما ُيخصص أآثر من  "Cisco Systems يقول بيير باول، نائب الرئيس، قسم تسويق المؤسسات، بشرآة  .المشكلة

 ".ل التطبيقات وعمليات األعمال الجديدةوال يترك هذا المجال لمناطق النمو الجديدة؛ مث .التطبيقات الموجودة

 بالمائة من انخفاض معدل استخدام الخوادم 20عادة ما نشهد حوالي "وصرح أالرد  .يعتبر تقليل معدل استخدام الموارد عامًال أساسًيا وراء زيادة إجمالي تكلفة الملكية
  ". بالمائة من االستخدام25 وغالًبا ما يحقق التخزين المتصل مباشرة نسبة .وعرض النطاق الترددي

 عالية األداء تستند إلى معايير معينة وتعمل على تشغيل مجموعة ا إلى بيئات معالجة عملياتآنتيجة لذلك، يمكن توجيه نصيحة للمؤسسات بتحويل مراآز البيانات لديه
  .ين واألمانآبيرة من األجهزة والخدمات وتكاملها، بما في ذلك التطبيقات والخوادم وميزات التخز

  للحصول على مرآز بيانات قائم على الخدمةسيسكوإعادة تصميم مرآز بيانات تقنية معلومات 
 تواجه تحديات للتحكم في التكاليف ومعالجة مشكالت عدم الكفاءة المتعلقة بصيانة عدد من بيئات تطبيقات األعمال – مثلها مثل العديد من المؤسسات - سيسكوإن 

لحصول على مرآز بيانات قائم على لأربعة مراحل سيؤدي في النهاية  بتنفيذ مشروع هندسي مكون من  سيسكوللحد من هذه التحديات، قامت .القياسيةالمستقلة وغير 
  .في الواليات المتحدة األمريكية وآندا والمراآز اإلقليمية الصغيرة بآسيا ودول المحيط الهادي واليابان ودول أوروبا) SODC(الخدمة 
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ي ستتم اإلدارة من خالل نسيج إدار . وإمكانية للخدمةاوتوافًر آفاءةتقوم بيئات المعالجة عالية األداء هذه بتشغيل مجموعة آبيرة من التطبيقات والخدمات وستقدم أفضل 
 .ذآي يقوم تلقائًيا بتوفير مستويات خدمة التخزين وتعيينها وفًقا لمتطلبات وحدات العمل

 في توسيع نطاق هذه القيمة المضافة في مرآز البيانات بإضافة سيسكو تقديم الميزات الذآية والوظائف إلى الشبكات المحلية والعالمية، بدأت بعد مرور سنوات من
 سيسكوعلومات في  بقسم تقنية المSODCوقد صرح سيدني مورجان، مدير مرآز  .قدرات ذآية جديدة من شأنها تحقيق المزيد من الطاقة والمرونة لعمليات الشرآات

 الكثير من الوقت والمهارة والمال للحصول على شبكات المعلومات الذآية في منطقة التخزين والخوادم سيسكووقد خصصت  .سيسكوهذه فرصة عظيمة لعمالء "
 ".سيسكووهذا خبر سار لمراآز بيانات تقنية معلومات  .والتطبيقات

 :تلبية أهداف العمل اإلستراتيجية التاليةلقد تم تصميم هذا البرنامج المفعم بالطموح ل

من ميزانية مراآز البيانات % 50ويتم إنفاق حوالي  .من ميزانية تقنية المعلومات على مراآز البيانات% 25 حوالي سيسكوتنفق  .خفض إجمالي تكلفة الملكية. 1
   .على التخزين وحلول التخزين

 من نموذج مستقل إلى تطبيق آبير على تغيير نموذج عمليات الوقف خفض تكلفة خدمات تقنية المعلومات بشكليت"، Gartner Researchوفًقا إلحصائيات دراسة 
وذلك بمراقبة عمليات إدارة دورات مع بعضها البعض  على خفض إجمالي تكلفة الملكية عن طريق دمج مراآز البيانات سيسكووتعمل تقنية معلومات  ".نموذج مشترك

 Windows/x86 وLinux بالتطوير نحو معايير سيسكووتقوم تقنية معلومات  . قرب وإنشاء معايير للبنية والتصميم لمراآز البيانات وتنفيذهاالحياة الحالية عن
 .Oracle 11i أعمال تاوأدمع تكامل لل مرت في مرحلة انتقال  تقتنية معلومات سيسكوالخاصة بالخوادم، آما أن

تنجح األعمال بفضل قدرتها على االستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتحسينات التقنية وتوفير المعلومات الصحيحة بسرعة في  .تحسين سرعة استجابة األعمال. 2
 سيسكومات تعمل تقنية معلو .المعقدة والمنفصلة اليوم تصعب إدارتها وتغيرها وال يمكنها تلبية احتياجات السوقالتحتية ومع ذلك، فإن البنية  .مكان ووقت الحاجة إليها

على توفير أدوات عند الطلب، مما يوفر موارد التخزين والمعالجة لكل تطبيق فقط عند الحاجة إليها وإرجاع آل هذه الموارد إلى تجمع واحد مشترك في حالة عدم 
 دقيقة، بدًال من الثالثة أشهر التي 30ديدة في غضون  هو توفير موارد معالجة أو تخزين جديدة لتلبية متطلبات التطبيق الجسيسكوإن هدف تقنية معلومات  .استخدامها

وأخيًرا، تتوقع تقنية المعلومات أن تكون قادرة على توفير دعم التطبيقات  .تستغرقها هذه العملية حالًيا في حالة عدم طلب التخزين والمكونات األخرى الالزمة بالفعل
يتطلب  . التقنيات المناسبة للعمل في ذلك الوقتتطبيق بسيسكولفة عند الطلب، األمر الذي يسمح لوحدات عمل لألنظمة األساسية وأنظمة التشغيل وبيئات التخزين المخت

مرآز البيانات داخل   جيجا بت10 بسرعة Ethernetبتوفير اتصاالت سيسكو هذا الهدف الكثير من المرونة من جانب الشبكة الهامة، ويقوم فريق تقنية معلومات 
 المتعددة SANعلى شبكة المبنى للتوصيل بين شبكات ) CWDM(ر من معدل نقل البيانات واستخدام تقنية التجميع بتقسيم الطول الموجي القوية لدعم مجموعة أآب

  ).FCIP( من خالل قناة األلياف عبر بروتوآول اإلنترنت SANدمجها في تجمع شبكة وآز البيانات الموجودة في المبنى بمرا

عمليات الديدة مثل خدمات الويب وق سرعة استجابة األعمال، يجب توفر هياآل مرنة تستند إلى معايير معينة وتدعم المبادرات والتقنيات الجلتحقي"ويقول مرجان 
 ". والتشغيل التلقائيفتراضي والتوصيل االلتطبيقيةا

يعالج استمرار العمل آًال من حاالت انقطاع العمل أو الكوارث  .ل آارثةقد تكون أوقات التعطل مكلفة أو مهدرة للوقت أو قد تمث .تحسين معدل استمرار العمل. 3
يتضمن ذلك التخطيط لمعالجة أخطاء الكوارث  .الطبيعية أو التي تسبب األفراد في حدوثها ويقوم بإنشاء آليات ال تؤثر استعادة الشبكة فيها على إمكانية القيام بالعمل

 لمعالجة أخطاء الكوارث حالًيا االحتفاظ بموقعين منفصلين لمراآز  سيسكويتطلب تخطيط تقنية معلومات .م التوافر المستمرالتقليدية وحل األمان المتكامل وتصمي
ر عب) قناة األلياف عبر بروتوآول اإلنترنت (FCIP المجمعتين في شبكة تخزين واحدة باستخدام SANالبيانات الضخمة في الواليات المتحدة األمريكية وجمع شبكتي 

حيث يتم تكرار قواعد بيانات التجارة اإللكترونية الهامة عبر شبكة التخزين هذه،  ).WAN(على الشبكة الواسعة ) التجميع بتقسيم الطول الموجي (CWDMارتباط 
 هو سيسكول األمان المتكامل لتقنية معلومات إن ح .األمر الذي يسمح باستمرار معالجة مرآز البيانات االحتياطي لطلبات العمالء في حالة فشل مرآز البيانات األساسي

 وآفاءةنظام متعدد الطبقات الآتشاف الهجمات ومواجهة الهجمات الموجهة وغير المميزة ضد موارد مرآز البيانات، آما أنه يدعم أمان نقل البيانات وأمان المستخدمين 
دمة المتوفرة دائًما درجة عالية من التكرار في المعالجات وموردات الطاقة والخوادم والتخزين  ذو الخسيسكويستخدم تصميم تقنية معلومات  .األجهزة وإدارة الهويات

تحدث  . بحيث ال يؤثر فقد أي ارتباط أو خادم أو قرص واحد على التوافرنقل البيانات للموارد المادية وتلقائيًاالحمل توزيع وارتباطات الشبكات إلى جانب موازنة 
يؤدي هذا أيًضا  . على آافة المستويات، بحيث ُيستخدم آل مكون أو يمكن استخدامه في أي وقت؛ إال أن فقد أي مكون لن يؤثر على توافر التطبيقالحملتوزيع موازنة 

  .إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد مرتفعة التكلفة، آما يؤدي إلى خفض التكلفة

 دوالر أمريكي في الساعة، آما أن التكلفة تتضاعف آثيًرا إذا 100000 و47000 ما بين سيسكودة يكلف إن فقد عمليات التصنيع لمدة ساعة واح"يقول مورجان 
  ".استمرت الخدمات معطلة لفترات أطول

 الحل

  ثالثة مراحل إلعادة تصميم مرآز البيانات
ت تعمل تلقائًيا يتم فيها تخصيص آافة الموارد من خالل نسيج شبكة ذآية  آمنة قائمة على الخدماافتراضية هو إنشاء بيئة سيسكوإن هدف "يصرح سيدني مورجان قائًال 

 ".يستند إلى أهداف العمل المنظمة

 واحدة عالية األداء تقوم بتشغيل مجموعة آبيرة من تطبيقشكل جذري بهدف إنشاء بيئة  على عاتقها إعادة تصميم مرآز البيانات بسيسكووتأخذ 
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 سيسكومراحل إعادة تصميم مرآز بيانات تقنية معلومات  .  4 الشكل

 
 . فيما يلي شرح لتلك المراحل)4الشكل ( على عاتقها إعادة تصميم مرآز البيانات على ثالثة مراحل سيسكوتأخذ 

 والتخزين المنفصلة مع الشبكات المنتشرة تطبيقيةعمليات الالبدًءا بالموارد المنعزلة والشبكات المنفصلة، فإن الخطوة التطويرية األولى هي دمج أنظمة  .مرحلة الدمج
ومثال آخر هو دمج موارد التخزين في  . بدمج موارد مرآز البيانات في مواقع مادية أقلسيسكوأحد األمثلة على ذلك هو قيام تقنية معلومات  .لمؤسساتعلى مستوى ا

  . وتوفير األمان المنفصلة في نسيج واحد مع ضمان القابلية للتوسعةSANللسماح بدمج شبكات ) VSAN (فتراضية االSAN واحد، باستخدام شبكات SANهيكل 

توفيرها وتعيينها بسهولة للتطبيقات المختلفة بشكل ووالتخزين   والشبكة تطبيق بتقسيم موارد عمليات الفتراضييسمح التوصيل اال .فتراضيمرحلة التوصيل اال
 بمرآز البيانات، وهو اآلن على وشك بدء تجميع مشترآة) SAN( عملية تجميع موارد التخزين في شبكة تخزين  سيسكولقد أآمل فريق تقنية معلومات .ديناميكي

الحمل المستندة إلى التطبيقات جزًءا من توزيع تعتبر آل من عمليات تقسيم الخوادم المنطقية والخوادم متعددة الفتحات وخدمات موازنة  .موارد المعالجة بنفس الطريقة
يتم تجميع موارد معالجة الخادم في مجمع موارد معالجة مشترك   .ترك واحد أو بضعة مجمعاتيتم تجميع موارد التخزين في مجمع موارد تخزين مش .هذه المرحلة

يتطلب التوصيل  . هذا على تحسين سرعة االستجابة وتسهيل مواآبة مرآز البيانات لظروف العمل المتغيرةفتراضييعمل التوصيل اال  .واحد أو بضعة مجمعات
 وزيعتعتبر شبكات ت .ة المستندة إلى التطبيقات والتي يمكنها االستجابة للظروف المتغيرة لتحقيق أفضل أداء لكل تطبيقللموارد دعم الشبكات الذآيفتراضي اال

 .المحتويات والشبكات المستندة إلى التطبيقات أمثلة لتكامل التطبيقات

ح لنسيج الشبكة الذآية بسرعة اآتشاف االحتياجات المتغيرة للتطبيق الخطوة األخيرة هي تشغيل الخدمة بشكل تلقائي ومرن، مما يسم .مرحلة التشغيل التلقائي
عتبر آل من توفير الخدمات بشكل تلقائي واستجابة األمان التلقائية وأنظمة المعالجة ي.واالستجابة لها بشكل تلقائي وتوفير موارد المعالجة والتخزين واألمان عند الحاجة

الحتياجات العمالء الجديدة فحسب؛ بل يؤدي  سيسكو غيل التلقائي لهذه العمليات ال يؤدي إلى زيادة سرعة استجابة تقنية معلوماتإن التش .الذاتية أساسيات هذه المرحلة
إنه يعمل وباإلضافة إلى ذلك، ف .أيًضا إلى خفض إجمالي تكلفة الملكية عن طريق الحد من الحاجة إلى التدخل اليدوي واستخدام موارد المعالجة والتخزين المخصصة

  .على تحسين الوثوقية عن طريق تخفيف التعقيد والحد من الحاجة إلى التدخل البشري
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في بنية شبكة ) SAN(حيث يتم دمج التطبيقات وقواعد البيانات وشبكات التخزين  . اآلن وظائف جديدة لمراآز البيانات خالل مرحلة الدمجسيسكوتوفر تقنية معلومات 
 ".تدعم البنية األساسية الذآية األمان وتوفير الخدمات بشكل أفضل وإمكانية اإلدارة والتوافر من طرف آلخر"ويقول أالرد  .اسية قابلة للتوسعةذآية باستخدام بنية أس

يتيح ذآاء الشبكة فصل مكونات  ".الخاصة بهذه البنية األساسية المدمجة] SLA[ توفير أو حتى تحسين اتفاقات مستوى الخدمة باستطاعتناأن لناخبينا حيث يمكننا القول "
  . والتخزين لضمان عدم تأثير القطع الذي يحدث في بيئة تطبيق معينة على التطبيقات األخرىتطبيقعمليات ال

 التخزين والخوادم والشبكة واألمان :مكونات مرآز البيانات القائم على الخدمة
 هذه المهام من الخادم وموارد ريغإن تف . األخرى هو تكامل خدمات التطبيق ذات المستوى العلوي مع الشبكة على الخدمة والهياآلةإن الفرق بين مرآز البيانات القائم

 مزيًدا من المرونة بشأن اختيار األنظمة التي تدعم آل تطبيق داخل البنية األساسية سيسكوالتخزين مرتفعة التكلفة يحسن من األداء اإلجمالي واستخدام الموارد ويمنح 
  . وخدمات التطبيقات الذآية مثل خدمات الملفاتفتراضي تكرار البيانات والتوصيل االتتضمن هذه المهام .المدمجة بأفضل شكل ممكن

 متمثًال في األقراص المتصلة مباشرة  سيسكوفي وقت من األوقات، آان تخزين تقنية معلومات .من منطقة تخزين وخوادم وشبكة) 5الشكل (تتكون البنية المادية 
 منظمو SANبشبكة   تخزينشرائحعظم مناطق التخزين هذه إلى  محويل قام فريق تقنية المعلومات بت؛ ولكن اآلن)DASوحدة التخزين المتصلة مباشرة؛ (بالخوادم 

 إلى نتقال لاليل المختلفة، ولكنها تخطط اآلن مجموعة آبيرة من أنواع الخوادم المختلفة مع أنظمة التشغسيسكودم تقنية معلومات تستخ . آبيرة ومشترآةNASملفات 
 التي تستند تدعم الشبكة .Windows أو Linux نظامإما  شغلالتي تومعيار محدود من الخوادم ذات وحدة الحامل الواحدة والخوادم متعددة الفتحات القابلة للتجميع، 

، مثل تحويل المحتويات على مستوى خدمات متعددة الموزعاتموعة من الخدمات المشترآة التي تستند إلى  مجة القياسيCisco Catalyst 6500 Seriesإلى 
صميم هذه البنية بنية أمان تقنية ويدخل ضمن ت . ووضع جدران حماية للتفحص المناسب وتحويل المحتويات حسب التطبيقات وخدمات االتصاالتSSLالحزم وتشفير 

 .جزء مادي وجزء للنهج والممارسة :سيسكومعلومات 
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 البنية المادية لمرآز البيانات القائم على الخدمة  .  5 الشكل

 

 التخزين
كوت زيمر، مدير أول بقسم يقول س ). تيرابايت1024البيتابايت تساوي ( بيتابايت 3.9 بإدارة سعة تخزينية قدرها Cisco، تقوم )2005أغسطس (في الوقت الحالي 

وفي الوقت ذاته، " ".تعتبر األقراص وسيلة تخزين رخيصة نسبًيا ولكن وسائل التخزين وإدارة التخزين مرتفعة التكلفة"، تخزين المؤسسات Ciscoتقنية المعلومات في 
، إال Cisco يمثل مشكلة آبيرة بالنسبة لشرآة -% 34 الذي يبلغ حالًيا –ة إن استخدام السعة التخزيني .مراآز البيانات تطورات مذهلةال يزال التطور مستمًرا وتشهد 

 –في العام للوصول إلى هدفنا % 10حسب تقديراتنا، إذا استطعنا زيادة معدل استخدام السعة التخزينية بنسبة  .آبير على األرجح] ROI[أنه يمثل أيًضا عائد استثمار 
 دوالر أمريكي آل عام في طريقنا نحو 10000000 خالل تجميع سعات التخزين وتوصيلها ظاهرًيا، فيمكننا حينئٍذ توفير  من–من االستخدام % 70وهو تحقيق نسبة 

  . دوالر أمريكي من التكاليف المؤجلة30000000تحقيق الهدف األساسي األآبر وهو توفير 
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، يتم قياس معدل االستخدام في آل خطوة من دورة حياة التخزين ويكون  سيسكوعلوماتفي تقنية م .يتم قياس معدل االستخدام بطرق مختلفة بواسطة أشخاص مختلفين
 لالستخدام والموجهة لالستخدام والمتوفرة في وحدة التخزين المنطقية والمخصصة لتطبيق معين خصصةقدار سعة التخزين المادية المإجمالي معدل االستخدام هو م

 اء هذا التحسن في معدل االستخداموج ).6الشكل  (2005في عام % 34إلى حوالي % 20لقد تزايد معدل االستخدام هذا من   .والمستخدمة فعلًيا بواسطة ذلك التطبيق
راجع ممارسات (ومن جهة أخرى بسبب العمليات المحسنة ) Cisco MDS وزع لمفتراضيت التجميع والتوصيل االالتي تتميز بقدرا ( من جهةبسبب التقنية المحسنة

 ).html.op_storagenetworking/ciscoitatwork/about/US/en/com.cisco.www://httpمعدل استخدام سعة التخزين على الموقع تشغيل 
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 معدل استخدام سعة التخزين في دورة حياة عملية التخزين  .  6 الشكل

 
الكثير من الشرآات تستخدم شبكات  .فمن الصعب إدارته وإنشاء نسخة احتياطية منه .غير فعالة ألنها تعلق السعة على الخوادم) DAS(وحدة التخزين المتصلة مباشرة 

غالًبا ما  .وتأمين أنسجة شبكات التخزينلمعالجة هذه المشكلة، إال أنها غالًبا ما تستخدم شبكات تخزين منفصلة لكل قسم بسبب صعوبات التوسعة ) SAN(التخزين 
 وتحول ممارسات النسخ االحتياطي واستعادة البيانات غير المتناسقة دون تحقيق الكثير من المؤسسات لمعدل – بسعة قياسية –يكون معدل استخدام الموارد منخفًضا 

  .في نسيج شبكة تخزين ذآية على مستوى المؤسسات) SAN( وشبكات التخزين )DAS(والحل هو دمج وحدة التخزين المتصلة مباشرة  .التوافر العالي والحقيقي

 التوجيه متعدد الطبقات وزعزين من طرف آلخر، بما في ذلك م للتخ سيسكو على إنشاء أداة تخزين مدمجة باستخدام حلول شبكاتسيسكويرآز فريق تقنية معلومات 
Cisco MDS 9509قنوات األلياف، (ء تشمل دعم البروتوآوالت المتعددة ، الذي يوفر طبقات متعددة من الذآاiSCSI ،FCIP (فتراضيةوشبكات التخزين اال 

)VSAN (بفضل هذه االبتكارات، يمكن للشرآات إنشاء شبكات تخزين متوفرة وقابلة للتوسعة ذات مستوى  .التي توفر عمليات تشخيص مضمنة وأماًنا حسب األدوار
  .أمان شامل وإدارة موحدة

 تقليل إجمالي تكلفة الملكية بشكل ملحوظ عن طريق توفير سعة التخزين عند الحاجة وبمقتضى الحاجة وبالخدمة ومستويات التكلفة  سيسكوتراتيجية لشرآةيح هذه اإلستت
 :توفر هذه اإلستراتيجية أيًضا المزايا اإلضافية التالية .المناسبة

 التوافر ●

  ين الخوادم ووحدة التخزينمزيد من المنافذ لدعم مسارات متعددة ب ◦

 عمليات ترقية غير متقطعة ◦

 إجراءات محسنة للتشخيص واستكشاف األخطاء وإصالحها ◦

  واإلدارةبياناتلعزل حرآة ال) VSAN(شبكات تخزين ظاهرية  ◦

 مرآز البيانات يمثل نقطة مرآزية لكل شيء ●

   البيانات البعيدةيتيح دعم البروتوآوالت المتعددة وضع وحدة التخزين األساسية في مراآز ◦

 انخفاض التكلفة ●

 تخزين بين شريحةم التخزين عن طريق مشارآة آل لزيادة معدل استخدا) VSAN(ية اضرفتباستخدام شبكات التخزين اال) SAN(دمج شبكات التخزين  ◦
 عدة خوادم ووحدات عمل

 خدمات نسيج شبكة التخزين الذآية ●

 وتكرارهاباستمرار ي وحماية البيانات فتراضالتوصيل اال ◦

http://www.cisco.com/en/US/about/ciscoitatwork/storagenetworking_op.html
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 تحسين مستوى األداء ●

 بنية آاملة دون حظر ◦
 )، التحكم في ازدحام قناة األلياف]QoS[جودة الخدمة ( الذآية بيانات الةإدارة حرآ

 مادية بين األجهزةي بدون روابط إن الهدف من ذلك هو إنشاء أقل عدد من مجمعات التخزين الكبيرة ذات الطبقات والموجودة داخل شبكة آاملة والتي تعمل بشكل تلقائ
يجب أن تكون شبكة التخزين قابلة للتوسعة، آما يجب أن تدعم الواجهات والبروتوآوالت المختلفة ويجب أن "يقول زيمر  ).7الشكل (والتطبيقات ووحدات التخزين 

 يخطط لتوفير مستويات خدمة متباينة  سيسكومعلوماتيق تقنية بينما يمكن تجميع وحدات التخزين ويمكن أن تكون موارد التخزين متماثلة، فإن فر ".تكون سهلة اإلدارة
 .للعمالء الداخليين، الذين يحملون بطاقات بالتينيوم وذهب وفضة وبرونز تشير إلى مستويات الخدمة
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 الخوادم
 ةوتستخدم الخوادم المنفصل . نظاماداري خادًما لكل 70حوالي ظام، بمعدل  ناداري 120 مدعومة جميعها من ِقبل  خادًما8350 اآلن بتشغيل أآثر من Ciscoتقوم 

 األمر الذي يؤدي إلى وجود سعة ،ولذلك فمن الصعب جًدا صيانة آل هذه الخوادم، وال يمكن استخدام موارد المعالجة بكفاءة .هذه أنظمة تشغيل وبيئات برامج مختلفة
  .غير مستخدمة

 Linuxيعتبر  :نين قياسيي نظامتأسيس نظام وذلك من خالل اداري خادم لكل 300دة المعدل إلى  هو زياسيسكو وفًقا لتقديرات 2006الية إن الهدف بنهاية السنة الم
  .Linux X86 النظام األساسي المستخدم للتطبيقات التي ال تعمل على خوادم Windowsالنظام األساسي األول و

حيث إن اإلدارة المدمجة تتيح " ".ود أجهزة آبيرة؛ بل يعني وجود أجهزة نمطية ذات إدارة مدمجة مثل الخوادم متعددة الفتحاتال يعني هذا بالضرورة وج"يقول أالرد 
  ".آما يتيح سهولة الصيانة .ويتيح ذلك خفض إجمالي تكلفة الملكية وتحسين معدل االستخدام .مشارآة الموارد بين التطبيقات

 لتلبية احتياجات التطبيقات الصغيرة افتراضيةيًنا وتحوله إلى عدة خوادم ي لبنية الخادم األساسية باستخدام أدوات تتناول خادًما معفتراضالالتوصيل ا أيًضا بسيسكوتقوم 
 توفير مستويات االفتراضيخادم  للتتيح البنية األساسية . واحد لمعالجة المشاريع الهندسية الضخمةافتراضيع الخوادم الكبيرة إلى خادم والمؤقتة، إلى جانب تحويل مجم

ية بشكل الفتراضتتكامل البنية األساسية ا .اإلخراج الخاصة بالنظام/ واإلدخالتطبيقارد لكافة موارد عمليات ال العمل والتحكم الدقيق في الموعبئغير مسبوقة من عزل 
بدمج األنظمة المادية في تأمل سيسكو من خالل . )SANشبكة (لتخزين المشترآة جيد مع برنامج إدارة النظام الحالي وتعمل على تحسين عائد االستثمار في وحدة ا

  : في تحقيق ما يليجم بسرعة عند الحاجة إليها من أي حفتراضيةلى الخوادم االاآز البيانات مر

 انخفاض تكاليف شراء األجهزة وصيانتها باستخدام معالجات جاهزة ●

  دمج موارد النظام الخاملة ●
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  التشغيلزيادة آفاءة  ●

  إنشاء بيئات إنتاجية منخفضة التكلفة ذات معايير متناسقة ●

وعالوة على ذلك، يجب أن تكون الشبكة الذآية  . والتطبيقات على خادم واحدبيانات هذا وجود المزيد من حرآات اليتيح .تلعب الشبكة دوًرا هاًما في تمكين دمج الخوادم
يجب أن تكون هناك شبكة موثوق بها إلى "يقول مورجان  .م المناسب، بغض النظر عن مكان تواجدها وفي أي وقت هي إلى الخادبياناتقادرة على توجيه حرآة ال

 ". حسب الجلسات، آما يجب توفر ميزة االنتقال عقب الفشلتوزيع عبئ العمللدعم هذه اإلمكانية وأقصى درجة وفائقة السرعة وقابلة للتوسعة 

 الشبكة
-إننا نتحرك اآلن إلى ما وراء نماذج العميل"،  سيسكوويلسون إن جي، مهندس شبكات بشرآةيقول  .آب مع تغييرات مرآز البيانات المتطورتتغير الشبكة لكي تتوا

 مرآز البيانات الخادم التي أصبحت تقنية قديمة تجاه مرآز بيانات واحد مدمج يتم تصميمه على شبكة ذآية مرنة؛ وهي عبارة عن نسيج شبكة ذآية يمثل أساًسا لبنية
 ".الجديد

ة الشبكة من الطبقة الثانية، يمكن هيكلمع  . شبكة من الطبقة الثانيةهيكلة على الخدمة والقابل للتوسعة تتطلب بعض العناصر األساسية في مرآز البيانات المرن القائم
 عن طريق السماح للخوادم باالنتقال فتراضيية التوصيل االة على تحسين إمكانتعمل هذه المرون ).8الشكل (فصل مواقع الخوادم المادية عن التجمع المنطقي للخوادم 

 بشكل منطقي من تطبيقب مجمع من موارد عمليات الأن تقوم مجموعات التطبيقات بطلتستطيع   .منطقًيا إلى بيئات التطبيقات المختلفة دون الحاجة إلى انتقالها مادًيا
 .نسيج الشبكة
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تدعم  ". أو منفذ أو خادم يجب تضمينه آعضو بمجموعة التطبيقاتوزعلتشمل أي م) VLAN (افتراضيةمكننا توسيع نطاق شبكة محلية نتيجة لذلك، ي"ويقول إن جي  
آلخر وتساعد فريق تقنية المعلومات على تحسين اتفاقات مستوى هذه البنية األساسية الذآية ميزات األمان وتحسين التوصيل وإمكانية اإلدارة والتوافر من طرف 

 .الخدمة

توزيع سابعة وتوزيعها، مثل موازنة  لخدمات الشبكة من الطبقة الرابعة حتى الفتراضي، المصممة للتوصيل اال نموذج خدمة الشبكةةالثانية مرآز الطبقة هيكلةتتيح 
 . البيانات بأآمله للتطبيقات في مرآزSSL وزيادة سرعة عبئ العمل

 وزيعمات الجديدة أو المحسنة مثل ت الخد سيسكو تطبيقلوقت، استطاع فريق تقنية معلوماتوبمرور ا .دمج األجهزة القائمة على الخدمةسيسكو ، قررت 2003في عام 
وتحليل حرآة ) SSMباستخدام  (SSLوزيادة سرعة ) FWSMباستخدام  ( جدران الحمايةوإنشاء]) CSM[ المحتويات توزيعباستخدام الوحدة النمطية ل (المحتويات

تقوم آل من هذه الوحدات بدمج الوظائف المتعددة في جهاز واحد وتمكين استخدام التطبيقات  ]).NAM[باستخدام الوحدة النمطية لتحليل الشبكة  (البيانات داخل الشبكة
) AON( أيًضا باإلعداد الستخدام الخادم متعدد الفتحات بالشبكة القائمة على التطبيقات سيسكو معلومات يقوم فريق تقنية .داخل مرآز البيانات بشكل أآثر مرونة وأماًنا

  .في اإلنتاج وذلك إلضافة مزيد من الطاقة والمرونة إلى مرآز البيانات
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يقوم فريق تقنية  .الذآية ومعالجة المعلومات على تلك التدفقات بفحص تدفقات االتصال داخل الشبكة وتنفيذ مهام التوجيه AONحيث يقوم الخادم متعدد الفتحات بشبكة 
 على SSL من أجل توفير وظائف البرامج الوسيطة، األمر الذي يتيح دعم األمان مع اتصال تشفير AON باختبار الخوادم متعددة الفتحات بشبكة سيسكومعلومات 

) لتصريح الدخول الفعال(والتوقيع الرقمي ) JMS أو HTTPعلى سبيل المثال (بروتوآوالت  وترجمة الXMLوتشفير حمولة ) على سبيل المثال(مستوى النقل 
 لعمليات اإلدخال AON أيًضا باختبار استخدام شبكة سيسكويقوم فريق تقنية معلومات  ).STA أو SSHمثل  (والتطبيق" الشبكة القذرة"واالتصال اآلمن بين 

 قائمة على  لتنفيذ مهام توجيه ذآيةAON باستكشاف استخدام شبكة سيسكووفي المستقبل، سيقوم فريق تقنية معلومات  .والمراقبة على مستوى الرسائل والترجمة
تعيين إصدارات " هو سيسكو الذآية هذه الذي يختبره فريق تقنية معلومات توزيع عبئ العملأحد تطبيقات  . إلى مستوى جديدتوزيع عبئ العملالتطبيقات؛ نقل 

ومن األمثلة  .وهو عبارة عن توجيه جلسات المستخدمين إلى تطبيقات الخادم الصحيحة وفًقا إلصدار تطبيق العميل الذي يتم تشغيله على آمبيوتر المستخدم ".الخدمات
د العمل، مثل توجيه العمالء إلى أفضل  التي يتم أخذها في االعتبار توجيه الرسائل وفًقا للمحتوى أو قواعAONالمستندة إلى شبكة األخرى لتوزيع عبئ العمل المحتملة 

  .الذي يقومون بإرسالها لحجم أو نوع طلب المنتج الخوادم وفًق

فقد آان لدينا الكثير من هذه األجهزة " ". خدمات المحتوىوزعاتثل أجهزة التوجيه المحلية وم، مالخدمة مستقلةلقد اعتدنا على وجود أجهزة قائمة على "يقول إن جي 
ات بالوحدات من آل هذه الخدم% 70 بتجميع حوالي سيسكووحالًيا، تقوم  ". إلدارة آل جهاز داخل آل تطبيقاألمر الكثير من الجهد والوقتوقد استغرق عبر الشبكة 

  .ًيا، على حد قوله افتراضالنمطية المتصلة

آنتيجة لذلك، أصبحت اإلدارة  . الحاجة إلى توفير أجهزة جديدة لكل تطبيقإننا قادرون على مشارآة هذه الخدمات مع أية مجموعة تطبيقات لديها متطلبات خدمة دون"
 ".والتوفير أسهل بكثير

فهي تحتفظ  . والتخزين لضمان عدم تأثير القطع الذي يحدث في بيئة تطبيق معينة على التطبيقات األخرىتطبيقلشبكة فصل مكونات عمليات اليتيح ذآاء ا"ويقول أالرد 
وتوفر نظرية  .م في الوقت الذي تقلل فيه المؤسسات من إجمالي تكلفة الملكية وتحسن من المرونة وسرعة االستجابة لبيئات مرآز العمل الخاصة بهابالقدرة على التحك

 ". لشبكة مراآز البيانات خدمات متناسقة تحقق أهداف العملهيكلةال

حيث يمكن للشبكة الذآية تقسيم المعالج  .ن طبقات األمان المحكمة الالزمة لحماية البيانات الهامة توفير المزيد مسيسكوتتيح مرونة الشبكات الذآية لتقنية معلومات 
 على فصل البيانات بالغة سيسكويعمل فريق تقنية معلومات  .ية المنفصلةفتراضألي عدد من مراآز البيانات االالمشترك وخدمة التخزين المشترآة إلى أجزاء أصغر 

حيث تتم حماية البيانات الهامة بطبقات إضافية من جدران الحماية ومزيد من  . عن بيانات التشغيل اليومية–انات المالية وبيانات توقعات المبيعات  مثل البي–األهمية 
بيانات الهامة ومدى تحكمهم والقيود األآثر إحكاًما على عملية الوصول واإلدخال التفصيلي ومراقبة وصول المستخدمين إلى تلك ال) IPS(أنظمة اآتشاف االختراق 

 .فيها

 النتائج
 قيمة الدمج وتحديد المعايير في مرآز البيانات الخاص بها، بدًءا بشبكة سيسكويجب المرور بمراحل عديدة للوصول في النهاية إلى بنية قائمة على الخدمة، وتبرز 

وقد  .ليون دوالر أمريكي آل عام م225 توفير  سيسكو استطاعتقابلة للتوسعةالداء وعالية األ) SAN(فبفضل دمج موارد التخزين في شبكة تخزين  .التخزين لديها
 دوالر 0.12 بشأن التخزين إلى سيسكوفقد وصل إجمالي تكلفة الملكية لتقنية معلومات   .وصلت التكلفة لكل جيجا بايت لديها أقل بكثير من المعدل المتعارف عليه

، حدثت طفرة في إجمالي تكلفة الملكية حيث MDSومنذ االنتقال إلى تقنية  ).SAN(دما اآتمل االنتقال األولي لشبكة التخزين ، عن2002أمريكي لكل ميجا بايت عام 
راجع ممارسات التشغيل لعائد االستثمار على الموقع  (2004 دوالر أمريكي لكل ميجا بايت عام 0.075وصل إلى 

html.op_storagenetworking/ciscoitatwork/about/US/en/com.cisco.www://http.(   وقد انخفض إجمالي تكلفة الملكية أآثر من ذلك بفضل
تحسين  :يأتي هذا االنخفاض في تكلفة الملكية من مصدرينو. 2005 دوالر أمريكي لكل ميجا بايت عام 0.034، حيث وصل إلى 2005ميزة تجميع التخزين عام 

 التخزين وشبكات شرائحة وحدات تخزين األقراص عبر  إلدارMDS وزعاتمة على استخدام نظام إدارة م األنظادارييقراص الثابتة، وتحسين قدرة سعة التخزين لأل
   .المتعددة) VSAN ( يةفتراضالتخزين اال

حيث إن بنية التطبيقات الخاصة بها تتجه نحو الخدمات  . تحسينات أخرى لمعدل استخدام المواردسيسكولدى ) SODC(ئم على الخدمة يوفر مرآز البيانات القا
ت الشرآات من القياسية للمراسلة وخدمات الويب والتقنيات األخرى من أجل تحسين استثماراتها في تطوير التطبيقات، األمر الذي يضمن تكامًال سهًال للتطبيقات وعمليا

  .طرف آلخر

  المستفادة الدروس
الخطوة التالية هي تطوير إستراتيجية لشبكة مرآز البيانات تشمل مساهمي  .ينبغي على المؤسسات البدء بتحديد مبادراتها وإستراتيجياتها األساسية بشأن مرآز البيانات

  .ومصممي الخوادم والتطبيقات؛ آل هؤالء آفريق متكاملويتضمن ذلك مصممي الشبكة ومصممي التخزين ومصممي األمان  .الشبكة

وستجد نفسك بحاجة إلى عملية شراء ذات مستوى متقدم من  .فغالًبا ما يكون التغير الهيكلي أصعب من التغير الفني .ال تنَس تضمين مساهمي الشبكة"يقول مورجان 
 . يتم تشغيله بواسطة موجه متقدم يقوم بنقل الرسالة إلى إدارة رفيعة المستوىCisco-on-Cisco  بإنشاء برنامج رسمي ُيسمىسيسكولقد قامت " ".أجل تحقيق النجاح

 . يمكننا زيادة سرعة إصدارات التطبيقات وتحسين اتفاقات مستوى الخدمةحكمون في الصناديق المادية؛ ولكنلم يعد األفراد لديك يت :والرسالة هي
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 التالية الخطوات
ية، بينما يستخدم فتراضاال) LAN(يستخدم برنامج الواجهة للشبكة تقنية الشبكة المحلية  .ًياافتراضقات والتخزين لديها وتوصيلها فة بيئات التطبي بتكامل آاCiscoتقوم 

وتعمل هاتان  .التطبيق والتخزينوتعتبر هاتان التقنيتان متماثلتين؛ فهما تتيحان التقسيم المنطقي لموارد  .فتراضيةاال) SAN(برنامج الخلفية تقنية شبكة التخزين 
ية للمساعدة على توافق الموارد مع فتراضم ووحدات التخزين واألجهزة اال الشبكة وتجميع الخوادتطبيقات مثل عمليات فتراضي إلى جانب تقنيات التوصيل االالتقنيتان

  .متطلبات التطبيقات

يعمل التشغيل التلقائي على التوافق بين متطلبات األداء  .ًرا تشغيل بنية تقنية المعلومات بأآملها تلقائًياإن الهدف األساسي هو تشغيل الشبكة بشكل تلقائي تماًما وأخي
، من خالل استخدام واجهة تستند إلى الحالة .توفر الشبكة ميزة التشغيل التلقائي في شكل ميزات للدفاع عن النفس والتوفير الذاتي والمراقبة الذاتية .والموارد المتاحة

 .يمكن تكامل البنية األساسية للشبكة مع محرآات النهج وأنظمة اإلدارة الحالية لتوفير البنية األساسية

 المعلومات من لمزيد
  علىسيسكو حول مجموعة متنوعة من حلول األعمال، تفضل بزيارة سيسكولقراءة دراسة الحالة بأآملها أو للحصول على مزيد من دراسات حالة تقنية معلومات 

 ciscoit/go/com.cisco.www سيسكوداخل قسم تقنية معلومات  :الموقع التالي

 مالحظة
 توفر سيسكوتضمن ربما ساهمت العديد من المصانع في النتائج والمزايا المذآورة، وال  . من استخدام المنتجات الخاصة بهاسيسكو تيتناول هذا المنشور آيف استفاد
 .نتائج مماثلة في 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 سيسكوتوفر 
 .معين

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