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 2 گـروه پـال نـت                                                    داده های و اطالعات معرفی سامانه پشتیبان گیری از 

 مقدمه 

هاي عرصه تمامی در كه است گرفته شكلاي گونه به بشر زندگی امروزه و است اطالعات دنياي امروز دنياي 

 اطالعات باالي حجم دريافت حال در شدت به كاري،هاي محيط در چه و شخصی زندگیهاي محيط در چه حيات،

 تمام در و يافته گسترش روز به روز اطالعات، پردازش و دسترسی ابزارهاي كه استاي گونه به امر اين .باشدمی

 امروز جهان در توليدي و تجاري از اعم سازمانها راهبري و مديريت .باشدمی تحقيقاتیهاي پروژه اولين جزءها شاخه

 .است ممكن غير بعضا و مشكل بسيار امري اطالعات آخرين بودن دسترس در بدون

 صورتهاي به اطالعات تبادل در عمل سرعت و نبوده عملی صنعتی بنيادهاي توسعه و تقويت بدون اقتصادي توسعه

 خاص اهميتی از و موثر كشور هر اقتصادي پيشرفت در صنايع، در پيشرفته تجهيزات واردشدن با خصوص به مختلف

 بخش حساسترين اطالعات توزيع و ارايه پردازش، آوري، جمع نحوه خصوص، دراين است بديهی. باشدمی برخوردار

 .دهدمی تشكيل را

 تجهيزات وضعيت آخرين از همواره مديران تا شودمی موجب ارتباطیهاي شبكه ايجاد و توسعه وها سيستم تلفيق

 .نمايندگيري تصميم موقع به باشند قادر و داشته اطالع خود سازمان راندمان و كاركرد و

هاي شبكه از استفاده لزوم كشور، درها شركت و سازمانها و ادارات دراي رايانههاي سيستم از استفاده گسترش با

 مهمی بسيار نقشاي داده ارتباطات تسريع در اينكه بر عالوه كامپيوتريهاي شبكه .يابدمی افزايش روز به روز كامپيوتري

 .گيرند قرار استفاده مورد توانندمی نيز Voice، Videoنظير اي داده غير كاربردهاي از بسياري براي كنندمی بازي

 شبكههاي طراحی در تا شده باعث امر اين است كرده پيدا گسترش مختلف ابعاد ازاي شبكه مفاهيم حاضر حال در

 ،امنيت با متنوع كاربردهاي و جديدهاي تكنولوژيسازي پياده امكان تا شود گرفته نظر در مهم عامل چندين

Flexibility ،Extensibility دريافت و ارسال به توانمی عوامل اين جمله از .باشد پذير امكان تغييرات و هزينه حداقل 

 .نمود اشاره اطالعات
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 گيريپشتيبان

هاي سازي داده يكی از مشكالت عمده در شبكهها به دليل بروز مشكل در ابزارهاي ذخيرهاز بين رفتن داده

ها الزم است مكانيزمی جهت داري دادهكامپيوتري است. عالوه بر استفاده از تجهيزات استاندارد و مناسب جهت نگه

گيري در هاي پشتيبانتري اين راهكارها استفاده از سيستمهاي از دست رفته وجود داشته باشد. يكی از رايجبازيابی داده

ها يكی از سازي آنگيري و پيادههاي پشتيباناتخاذ روال .... هاي حياتی در شركتشبكه است. به دليل وجود داده

 ترين كارهاست.ضروري

 

 شود.اين بخش راهكارهاي ارائه شده در بخش قبل شرح داده میدر 

 

 گيريپشتيبان

ها و باشد. حفاظت از دادههاي آن مجموعه می"سيستم"ها و "داده"، "كارمندان"مهمترين بخش يك سازمان، 

  هاي آن، سخت و دشوار است.ها به دليل رشد روز افزون آنها در سازمان و پيچيدگی زير ساختسيستم

با آن مواجه هستند خطرات ناشی از انهدام  هاي بزرگی كه اكثر سازمانهايكی از مشكالت اساسی و ريسك

افزارها، هاي موجود در نرمباشد. داليل متعددي براي از بين رفتن اطالعات وجود دارد از جمله باگاطالعات می

  همچون آتش سوزي، سيل و....ها و يا بالياي طبيعی هاي تصادفی، خرابی هاردها، حذفويروس

خود نيازمند آنند كه يك فرآيند مديريتی  (Business Continuity) تمامی سازمانها براي تداوم كسب و كار

باشد كه براي در سطح باال براي آن داشته باشند. اين فرآيند شامل بسياري از راهكارهاي اساسی و استانداردي می

كند در نظر گرفته شده است. يكی از اين ارت يك سازمان را با خطر مواجهه میمديريت خطرات و تهديداتی كه تج

باشد كه اطالعات آنها را با خطر از بين رفتن كند خطرات و باليايی میخطرات كه بسياري از سازمانها را تهديد می

  كند. اين وضعيت براي هر سازمان كوچك و بزرگی قابل تصور است.مواجه می

ها و استانداردهايی دارد كه بتواند در موارد تهديد و در هنگام از بين رفتن ظور هر سازمان نياز به روالبراي اين من

اطالعات در كمترين زمان ممكن آن را بازيابی كرده و سازمان را در روال عادي خود قرار دهد. اين فرايند بايد به 

  بگيرد.هاي امنيتی آن سازمان را در بر اي باشد كه سياستگونه
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توانند در كمتر از يك دقيقه اطالعات از بين رفته را بازيابی كنند اما ها در اين زمينه میبراي مثال برخی تكنولوژي

باشد. براي اين منظور بايد يك حد متناسبی از تكنولوژي مورد سازي و نگهداري آنها بسيار زياد میهزينه ناشی از پياده

  سازمان در زمان بازيابی اطالعات به دست آوريم. Downtime ارزش اطالعات و هزينهنياز سازمان را با توجه به 

، Dataسطح  3حائز اهميت می باشد که پشتيبان گيري و بازگدانی در  مهم اشاره به این نکته

Data base .و ماشين هاي مجازي انجام می پذیرد 

 

 

 آلمشخصات یك سيستم ایده

مختلفی براي گرفتن نسخه پشتيبان و بازيابی اطالعات در شبكه وجود دارد كه هر كدام هاي ها و تكنولوژيسيستم

  هايی كه دارند كيفيت و هزينه خاص خود را دارند.بنا بر خصايص و ويژگی

ر حد متوسط به باال )در ايران(، يك سيستم گرفتن نسخ پشتيبان و بازيابی اطالعات د اما در كل براي يك سازمان

  : خصوصيات زير را داشته باشد خوب بايد

امكان بازيابی اطالعات در كمترين زمان ممكن را داشته باشد )مطابق با خسارات مالی ناشی از يك   -7

 (هاي مختلفساعت وقفه كاري در بخش
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 ها وجود داشته باشد هاي زمانی مختلفی از دادهامكان نگهداشت نسخه  -2

سازمان  (Security Policy) هاي امنيتیشتيبان طبق سياستامكان ايجاد زمانبندي براي گرفتن نسخ پ  -3

 وجود داشته باشد 

امكان آرشيو كردن اطالعات و نگهداري آنها در سايت )فضاي كاري( و بيرون از سايت يا بيرون از   -4

 وجود داشته باشد  (off-site) فضاي كاري

ها اي كه بتوان از تمامی دادهد به گونهبايد در كمترين زمان ممكن وجود داشته باشگيري امكان پشتيبان  -8

 هاي غير كاري نسخه پشتيبان تهيه كرد در زمان

هاي ويندوز، Share)مانند  هاي كاربردي مختلفها و برنامههاي پشتيبان از سيستمنسخه تهيهامكان   -0

 (Exchange ، برنامهSQLپايگاههاي داده اراكل، 

 س(مختلف )ويندوز، لينوكعامل هاي سيستم از گيريامكان پشتيبان -1

 گيري متمركز وجود داشته باشد پشتيبان امكان  -8

 گيري خودكار وجود داشته باشد پشتيبان مكانا -7

 افزاريمشخصات سخت 

باشد كه اين براي گرفتن نسخ پشتيبان می DVD و CD هاي نوري شامل استفاده ازديسكهاي نوري: الف( دیسك

هاي اساسی اين روش زمانبر بودن، عدم ايجاد باشد. از ضعفپاسخگوي يك سازمان بزرگ نمیروش بنا به داليل زيادي 

  باشد.ها نيز كم میباشد. همچنين قابليت اعتماد اين ديسكمديريت مركزي می

 باشد.ها میاز سيستم گيريهاي پشتيبانيكی از متداول ترين روش Tape استفاده از: Tapeب( استفاده از 

ها، امكان نوشتن و خواندن Autoloader تنوع مختلفی دارند كه برخی از آنها مانند Tape Drive دستگاههاي

باشد و در بعضی ها سرعت آنها میAutoloader ها وTapeمختلف را دارند. مشكل اساسی  Tape همزمان از چند

ها وجود Backupست زمان الزم براي انجام برخی باشد ممكن اهاي روزانه با حجم زياد میBackupمواقع كه نياز به 

هاي جديدي كه براي انواع جديدتر آمده است اين ضعف نيز تا حد زيادي برطرف شده نداشته باشد. البته با تكنولوژي

 نيست. (Stable) ها و بازيابی آنها در بعضی مواقع پايدارTapeگيري از طريقپشتيبان است. همچنين

گيري متمركز كار كنند. همچنين پشتيبان هاي مختلفتواند با برنامهباشد كه میت افزارها اين میاز مزاياي اين سخ

   باشد.بسيار ارزانتر می( DISKهاي مشابه )همچون استفاده از نسبت به تكنولوژي Tape گيري توسطهاي پشتيبانهزينه
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هاي پرسرعت Disk گيري، استفاده ازهاي پشتيبانروشيكی ديگر از  :Disk Staging Backupپ( استفاده از  

 Hard Disk از Tape باشد با اين تفاوت كه اين بار به جاي استفاده ازباشد. اين روش تقريبا شبيه به روش باال میمی

ها شبكه در گيريها براي پشتيبانگردد. اين روش نيز يكی از جديدترين و محبوب ترين روشهاي پر سرعت استفاده می

باشد و همچنين امكان آن را دارد كه توسط سيستم عامل داراي سرعت باالتري می Tape باشد. زيرا نسبت به روشمی

، مديريت Veritas Netbackup هاي جانبی همچونها و برنامهWindows Storage Server  ديگري همچون

گرفته شده را در كمترين  Backupهاي ان نسخهتوبودن آن است و می Stable شود. از خصوصيات خوب اين روش

  زمان ممكن بازيابی كرد.

 

هاي ها در سازمانو مديريت دادهگيري پشتيبانهاي يكی از بهترين راه حل :SAN/NAS Storageت( استفاده از  

 NAS (NetworkAttachedو SAN (Storage Area Network)نوع هاي Storage بزرگ استفاده از

Storage هاي شبكه )يا هاي موجود در تمامی سرورباشد. همانطور كه از نامشان پيداست اين دستگاهها، مخازن دادهمی

گردد. ها، شبكه به دو بخش تقسيم میSAN Storage باشد كه درباشد. تفاوت آنها در اين میهاي حياتی( میسرور

كه در كند ها را برقرار میارتباط بين كاربران و سرور LAN شبكه. Backup LAN و يك شبكه LAN يك شبكه

باشد كه بين اي میشبكه جداگانه  Backup LAN اندازي شده است. اما شبكهراهبسياري از سازمانها درحال حاضر 
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ول گردد. ارتباط اين شبكه به طور معمباشد برقرار میمی SAN Storage  ها كه همانهاي مجموعه و مخزن دادهسرور

اي ندارند و همگی آنها ها، ديگر هر كدام براي خود هارد ديسك جداگانهباشد و در اين روش سرورفيبر نوري می

هاي سيستمی شود كه بار پردازشی فايلاين باعث می كنند.استفاده می SAN از مخزن Backup LAN توسط شبكه

 SAN ها هدر نرود و اين كار توسطوسط باز و بسته كردن فايلااليی نيز دارد( تقدرت پردازشی بها )كه نياز به در سرور

  صورت پذيرد.

به همان شبكه  NAS Storage اي نداريم وباشد ولی ديگر شبكه جداگانهنيز مانند روش باال می NASروش 

ضعف اين روش نسبت به روش قبل اين است كه بار  گردد.هاي شبكه میاصلی متصل شده و مخزن تمامی سرور

  گيرد.ها، روي شبكه اصلی قرار میترافيك داده

گردد و امكان از بين ها، به شدت محافظت میهاي ذخيره دادهنيز با استفاده از تكنولوژي SAN/NASمخازن 

  باشد.ها در آن در حد بسيار پايينی میرفتن داده

( SANترافيكی روي شبكه )دربار  كاهشها و داده آساناز مزاياي اين روش، سرعت باالي آن، مديريت  

گردد. از منتقل می SAN Storage به Backup ها از طريق شبكهباشد )بر خالف دو روش قبلی(. زيرا كه دادهمی

ها مقرون به صرفه باشد كه در بعضی مواقع براي سازمانسازي و نگهداري آن میمعايب اين روش نيز هزينه باالي پياده

  سازمان تصميم مناسب را گرفت. DownTime توان با خسارات ناشی ازمی باشد. در اينجاست كهنمی

 

هاي تركيبی اما بهترين راه حل گرفتن نسخه پشتيبان از شبكه استفاده از روش هاي ترکيبی:ث( استفاده از روش 

سايت تهيه كرد و با ها را درون SAN/NAS ،Backupهاي توان با استفاده از مخزنباشد. اين بدان معناست كه میمی

 Tape Drive وDISK Storage ها را تهيه كرد. يا با استفاده ازoff-Site Backupها Tape Drive استفاده از
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گفته  D2D2T يا به اختصار Disk-To-Disk-To-Tape سازي كرد. )به اين روشتري را پيادههاي ارزانروش

 (شودمی

 افزاريمشخصات نرم

است كه داراي  Acronis BackUp And Recoveryگيري، افزارهاي كارآمد براي پشتيبانيكی از نرم

و  Data ،Databaseسطح  3بازگردانی را در هر و راه كار هاي پشتيبان گيري و  می باشدهاي متنوعی قابليت

Vietual Machine .ارائه می دهد 

 

Acronis Backup Agent for Windows Systems  
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شود كه بطور محسوسی بهبود يافته گيري از اطالعات باز يا بسته روي ويندوز استفاده میجهت پشتيبان Agentاين 

 است.در راستاي فوايد آن ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 گيري از فايلهاي باز روي سرور و يا سرورهاي راه دورتوانايی پشتيبان 

  رخداد حوادثباز يابی بسيار سريع در زمان 

  پيوسته و مداوم در حالت  گيريپشتيبانامكانDisk-Based  با قابليت تهيهSnapshot  در هر لحظه

 جهت دستيابی سريع به اطالعات مهم از دست رفته

 

Acronis Backup Agent for Microsoft Exchange Server 

 

ها يا Mailدارد، بطوريكه قادر به بازگرداندن تك تك  Exchangeگيري از اين قسمت توانايی بی نظيري در پشتيبان 

 باشد. مزاياي آن بطور خالصه عبارتند از :در كوتاه ترين زمان ممكن می MailBoxاطالعات يك 

  قابليت باز گرداندن حتی يك نامه از درونMailbox 

  عدم نياز به اجرايBackup  روي تك تكMailbox ها 

 گيري مربوط به تيبانكاهش مدت زمان بازيابی و پشMailbox 
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Acronis Backup Agent for Microsoft SQL Server 

 

 

 

 

 

 

 

توان از اطالعات نيست، بلكه به صورت پياپی می SQLگيري روزانه از اطالعات موجود در قابليت ديگر نياز به پشتيبان 

و  Localگرفته شده، روي مقصد  Backupتوان به بازيابی سريع گرفت. از ديگر فوايد آن می Backupمورد نظر 

 اي انجام شده در اطالعات، اشاره كرد.همچنين قابليت بازيابی تغييرات دقيقه

Acroni Backup Agent for Microsoft Sharepoint Server 
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است، امكان بازيابی موردي تمام اسناد  sharepointهاي كه مخصوص و سازگار با تمام نسخه Agentبه كمك اين 

 موجود در آن با نهايت سرعت، سادگی و دقت وجود دارد.

Acronis Backup Agent for Oracle on Windows and Linux Server 

 

هاي Control Fileو ها Logمنحصر به فرد، بصورت كامال يكپارچه قابليت حفاظت اطالعات و همچنين  Agentاين 

به صورت  گيريپشتيبانشدن هيچ يك از آنها دارد. همچنين با قابليت  Offlineرا بدون   Oracleهاي مختلف نسخه

 شود.اي موازي باعث افزايش سرعت و كارايی میچند رشته

Acronis Backup Remote Agent for Linux or UNIX Server 
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بيت دارا بوده  64و  32راه دور را در هر دو حالت  UNIXيا  Linuxگيري از سيستمهاي قابليت پشتيبان Agentاين  

 و براي محصوالت زير قابل استفاده است :

Red Hat, Red Flag, Miracle, SUSE, Sun Solaris, VMware, HP UX, NOES SUSE Linux, 

Solaris 10 on Intel, AIX 

Acronis Backup Advanced Disk-Based Backup Option 

 
اصلی  Backupسازي دهد كه بتوانيد جهت اشغال نشدن منابع سرور يا محل ذخيرهامكانی به شما می Optionاين 

روي يك مسير موقت، دخيره كرده و در زمان مناسب به محل اصلی انتقال  Offlineرا بصورت  Backupخود، ابتدا 

 دهد.

Acronis Backup Desktop and Laptop Option 
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 بران در شبكه است. به همين منظورگيري از كامپيوترهاي كاريكی از موضوعات اساسی و قابل توجه، چگونگی پشتيبان

 و با فوايد زير اين مهم را فراهم آورده است: Optionبا طراحی اين  اكرونيس

 گيري از قابليت پشتيبانDesktop و هاLaptop ها 

  امكان محافظت مداوم و پيوسته از آنها در هر دو صورتOffline  وOnline بودن 

  قرار گرفتن محيطی ساده شبيهGoogle  در اختيار كاربران تا هر كاربر بتواند فايلهاي مربوط به دستگاه خود را بازيابی

 كند

 Acronis Backup Agent for VMware Virtual Infrastructures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMware Virtual Infrastructures هاي مجازي را شناسايی كرده و حفاظت با كارايی و توانايی باال، سيستم

با قابليت و  Agentسازد. اين فراهم می ESXجامع و كاملی از اطالعات براي تك تك ماشينهاي مهمان در محيط 

ز جمله مزاياي آن باشد كه ااز روي نسخه پشتيبان می Imageتوانايی باال، قادر به بازگرداندن تنها يك فايل يا كل 

 عبارتند از:

  يكAgent هاي مجازي به تنهايی قابليت حفاظت اطالعات را براي تعداد نامحدودي از سيستمVMware 

 سازد.فراهم می

 هاي فيزيكی قديمی و حمايت كامل از هاي مجازي و سيستمگيري از كليه سيستمقابليت پشتيبانDisk  و

Tape  

  سازگار شدن و يكی شدن باVMware Consolidate Backup  براي بهبود بخشيدن به عمليات

 گيري و باز گرداندن اطالعاتپشتيبان

 شود.ها میها كه باعث كم شدن زمان باز گرداندن اطالعات و همچنين هزينهها و پوشهبازيابی جز به جز فايل 
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Acronis Backup Agent for Microsoft Virtual Server 

 

Agent  جديد برايMicrosoft Virtual Server  تمامی سيستمهاي موجود بر رويMicrosoft Hyper-V  يا

Virtual Server  را محافظت نموده و با توانايی و كارايی باال، قابليت باز گرداندن يك فايل مجازي ياImage  كامل

 آن بصورت زير است:آورد كه مزاياي از سرور مجازي را از روي يك نسخه پشتيبان به وجود می

 هاي فيزيكی از گيري و باز گرداندن اطالعات براي سيستمهاي مجازي و سيستمبهينه ساختن عمليات پشتيبان

 داخل يك كنسول

 ها از روي نسخه پشتيبان براي باز يابی جز به جز فايلها و پوشهWindows Server Hyper-V هاي و سيستم

 كنند.می استفاده  Windowsموجود كه از محيط 

  يكAgent هاي مجازي به تنهايی قابليت حفاظت از اطالعات را براي تعداد نامحدودي از سيستم

 سازد.مايكروسافت فراهم می
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ي كامل يك مجموعه Veeam Availability Suite گيريكارآمد براي پشتيبان مجموعه هاياز  ديگر يكی

 Hyper-Vو  VMwareسازي با گيري و محافظت از اطالعات در محيط شبكه و مناسب براي مجازيبراي پشتيبان

 Veeam Backup & Replication, Veeam Backupباشد. اين مجموعه شامل نرم افزارهاي می

Enterprise Manager, Veeam Cloud Backup, Veeam ONE  وVeeam ONE Client می باشد. 

 

 Veeam Backup And Replication، از اين مجموعه گيريافزارهاي كارآمد براي پشتيباننرماز جمله 

كه البته به صورت كامال تخصصی براي پشتيبان گيري از زير ساخت هاي  هاي متنوعی می باشداست كه داراي قابليت

، Dataسطح  3راه كار هاي پشتيبان گيري و بازگردانی را در هر  و استفاده می شود V-Hyperو  VMware مجازي 

Database  وVirtual Machine  سطح در بستر هاي مجازي سازي انجام می پذيرد. 3ارائه می دهد اما تمامی اين 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.palnetgroup.ir/


 
 

 

 www.palnetgroup.ir                     127  88101788 -  88713371                       گروه پال نت

 
 

 70 گـروه پـال نـت                                                    داده های و اطالعات معرفی سامانه پشتیبان گیری از 

هاي  اري با تمامی ماشينمی توان به سازگ Veeam backup And Replicationاز جمله توانايی هاي موجود در 

اقدام به پشتيبان گيري می نمايد. OffLineو  Onlineاشاره نمود كه به صورت  ESXشده در  مجازي نصب

Veeam BackUp And Replication  را می توان به عنوان يك مكمل قدرتمند در كنارVSphere  و

VCenter  تمامی مكان هاي ذخيره سازي اعم از  بامعرفی نمود كه با قابليت همگام شدنSAN, NAS, Local 

External Storage  و غيره، از يك فايل، يك سرويس و يا يك ماشين مجازي كامل نسخه پشتيبان را تهيه كرده و

 ذخيره نمايد. 

سيستم فرايند همچنين و داشته  Multi-Hypervisorهای چند هایپر ویزور یا توانایی پشتیبانی از محیط

قرار می دهد تا  ITدر اختيار مديران  را هاي انجام شده Restoreها و  Backupمانيتورينگ بسيار قدرتمند از وضعيت 

  Veeam Backup & Replication با استفاده از نرم افزار درست يا نادرست بودن عمليات را مشاهده نمايند. 

قابليت اعتماد باال داده ها يا نرم افزارهاي موجود در  شما می توانيد براحتی با سرعت و انعطاف پذيري و همچنين

 .كنيد Recovery محيط هاي مجازي سازي را بازگردانی يا

اين می باشد كه سازگاري كامال يك پارچه اي با زير سخت هاي مجازي سازي  Veeamنكته جالب در خصوص 

Microsoft Hyper-V   دارد وعالوه بر راهكار هاي مجازي كمپانیVmware توانايی حمايت قدرتمندي در ،

 دارد. Hyper-V ماشين هاي مجازي ماكروسافت 
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Veeam BackUp And Replication  را می توان در حال حاظر به عنوان قدرتمند ترين نرم افزاري كه توسط

 Hyper-Vو   VMwareبراي پشتيبان گيري از زير ساخت هاي مجازي سازي  Secondory Companyيك 

كند و تمامی شركت ها و شبكه هاي  معرفی نمود كه تماما به صورت تخصصی در اين حوزه فعاليت میتهيه شده 

اين نرم افزار يكی از مدرن ترين  براي حفاظت از ماشين هاي مجازي از آن استفاده می نمايند.كوچك و بزرگ 

 VM فاظت از اطالعات موجود درنيز محسوب می شود و تقريبا ح Cloud گيري در محيط Backup ابزارهاي

هاي مختلف  Agent هاي شما را تضمين می كند. با استفاده از اين نرم افزار شما ديگر نيازي به به روز رسانی

هماهنگی  .ها را بازگردانی كنيد VMهاي گرفته شده در  Backup نداريد و براحتی و به سادگی می توانيد

 را دارد كه توانسته محبوبيت انرا افزايش دهد.  Microsoft System Centerی کامل با مجموعه

 ميتوان به موارد زير اشاره نمود: p And ReplicationVeeam BackUاز ديگر ويژگی هاي موجود در 

 تيمنابع با استفاده از قابل نهيبه صيو تخص يزيبرنامه ر Capacity Planner 

 ستميس تيخودكار از وضع يريگزارش گ 

 يمجاز يهانيبه ماش افتهيمنابع اختصاص  یكنترل تمام 

 هشدار ستميبا استفاده از س يمجاز رساختيمسائل ز یاطالع رسان 

 زرهايپروايو ها يمجاز يهانيماش یاتيعمل يو پارامترها هاتيفعال یاز تمام يريگزارش گ 

 گزارش ها تيريو مد هاستميس تيوضع يمستندساز 
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