
 

 

 هایریفناو انواع  سازیپیاده آمیزموفقیتشناسایی پارامترهای 

 هاسازماندر مراکز داده  سازیمجازی

 2اسداهلل شاه بهرامی، 1نیر سادات سید علی

 شناسیمطالعات دانش

 00تا  89، ص 91زمستان  ،71ماره ، شپنجمسال 

 87/20/91تاريخ دريافت: 

 71/72/91تاريخ پذيرش: 
 چکیده

در مراکز داده  سازیمجازی آوریفنانواع بر استفاده از  مؤثرپژوهش حاضر، با هدف بررسی عوامل هدف: 

العه ازی سازها و مطانواع مج سازیپیادهدر  هاسازمانگسترده  هایفعالیتبه بررسی  هاسازمان ازین برحسب

 :روش .شودیممحسوب  یپژوهش کاربرد کيهدف،  ازنظر نيبنابرا؛ پردازدیمموردی شرکت کیسون 

پرسشنامه  رینظ یدانیم هایروش زیو ن یامطالعه کتابخانه هایروشپژوهش از  نيدر ا نکهيبا توجه به ا نیهمچن

. بدين معنی است یشيمایپ -یفیو روش، توص تیپژوهش بر اساس ماه نيگفت ا توانیماستفاده شده است، 

حقیق و بر اساس آن، فرضیات ت شدهيیشناساهای پژوهش که ابتدا با بررسی ادبیات موجود، معیارها و شاخص

ا نیز از هبرای گردآوری داده متناسب با فرضیات، مدل مفهومی تحقیق توسعه داده شده و .اندشدهتدوين 

 تالبرای آزمون فرضیات تحقیق، از روش مدل يابی معاد درنهايت. گرديده استه استفاداستاندارد پرسشنامه 

 زارهایافنرمبا استفاده از  آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزيههمچنین  ( استفاده خواهد شد.SEMساختاری )

EXCEL ،SPSS  وLISREL .اين پژوهش به شناسايی عوامل کلیدی گیرینتیجه صورت گرفته است :

از ديدگاه متخصصان فناوری اطالعات پرداخته است. در اين مطالعه  سازیمجازی یهاستمیسی اجرای برا

، هزينهاهش ، کنگهداری، تسهیل در مديريت و اطالعات، کیفیت سیستمهفت عامل شامل: کیفیت  ریتأث

مطالعه  فت. نتايج اينقرار گر موردبررسی ، ادغام منابع و اجماع سارمانیتوسعه، آزمايش و سازیپیادهسهولت 

 سازیجازیمفناوری  سازیپیادهبر موفقیت  معناداریمثبت و  ریتأث، موردبررسینشان داد که تمامی عوامل 

 دارند.

محاسبات ، فناوری اطالعات، سازیمجازیفناوری فاکتورهای کلیدی،  کلیدی: یهاواژه

 مراکز دادهی، اانهیرا

                                                           

1. یک، واحد الکترون یدانشگاه آزاد اسالم ت،کارشناس ارشد مديريmerhaein@gmail.com 

 shahbahrami1@gmail.com ،يرانرشت، ا یالن،دانشگاه گ ی،دانشکده فن یوتر،کامپ یگروه مهندس یارانشد. 0
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 مقدمه

 هایفناوری مباحث مهم از يکی به امروزه که است یادهيپد 7سازیمجازی آوریفن

 اين ی،لوژتکنو اين ابداع از دهه چند گذشت است. با شده بدل حاضر کامپیوتری عصر

 برای مهم ابزاری عنوانهب آن از که است تکامل رسیده از یادرجه به اکنون آوریفن

 عنصری به روزها اين ازیسمجازی .شودیم ياد اطالعاتی بسترهای پیشرفت و توسعه بهبود

 است شده تبديل یاداده بزرگ یهاپردازش بر مبتنی کاربردهای از بسیاری برای زيربنايی

 0سازیپیاده هایروش و آوریفن اين از عمیق درکی به دستیابی ضرورت موضوع همین و

 زهامرو اطالعات، آوریفن حوزه در مهم اين شدن محقق از . بعدکندیم دوچندان را آن

 سازیمجازی یهاطرح اجرای جهت بزرگ یهاسازمان از بسیاری یهادرخواست شاهد

 مختلف منابع گذاریاشتراکبه  و سازیمجازیهستیم.  مجازی فضاهای ايجاد و

 ،هاعاملسیستم، هاحافظه ،سازهاذخیره پردازشگرها، قبیل از 8یافزارنرم و افزاریسخت

 اهشبکهجديد در  یهاسيسروبا توجه به افزايش  .هاآن بهینه عملکرد برای و غیره هابرنامه

ک سرور ي»اختصاصی، رويکرد  عاملسیستمو  افزارسختبه  هاسرويسو نیاز هرکدام از اين 

 .گروه پال نت، مهندسی شبکه(کرد )تغییر پیدا  «يک سرويس

رورها دارای س بعدازاينکهو اوايل دهه جاری مناسب بود اما  92اين رويکرد در دهه  

در راهبردهای  .هايی با توان باال شدند اين رويکرد نیاز به بازنگری پیدا کردافزارسخت

و کاراتر  ترآسانو مديريت  افزارسخت وریبهرهجديد، هدف کاهش هزينه، باالبردن 

بنابراين اين مسائل مديران و متخصصان شبکه را به سمت قرار دادن سرورهای ؛ سرورها بود

قدرتمند سوق داد. در راهبرد جديد هدف قراردادن  افزارسختبر روی يک  مختلف

ن متمرکز و با هزينه کمتر بود تا از اي صورتبه افزارسختمتنوع بر روی يک  یهاسيسرو

، ترراحت 4یریگ، فرايندهای نگهداری و پشتیبانترهزينهکم، ترآسانطريق مديريت آن 

 موجود افزاریسخت منابع اشتراک .اعتماد آن باالتر باشدمیزان در دسترس بودن و قابلیت 

                                                           

1. virtualization technology 

2. implementation methods 

3. hardware and software 

4. maintenance backup processes 
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 چند رد کارشناسان موردتوجه هایفناوری از يکی یافزارنرم خادمان بین رايانه يک روی بر

 صورت آن روی بزرگ هایشرکت سوی از اقتصادی هایگذاریسرمايه و بوده اخیر سال

و ستفاده از عملیات چند پلت فرمی به دلیل مزايای ا سازیمجازی آوریفن .است گرفته

کاهش هزينه و نیرو، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اين پژوهش فاکتورهايی که 

هندسان م نظرازنقطهرا  بسازند سازیمجازیها کلیدی است تا محیط اطالعاتی برای شرکت

 .(7897اسدی، ) کندبررسی میاطالعات  آوریفن

 به ترسريع پاسخگويی و پذيریرقابت به نیاز هاازمانس در 7اطالعات  انفجار

 .بردیم پیش شدن مکانیزه سویبه زيادی سرعت با را هاسازمان مشتريان، یهادرخواست

 در اختیار نداشتن ازجمله مشکالت با را هاسازمان سرور هر روی بر سرويس يک قديمی شعار

 حرارت تولید و سرورها بسیار نرژیا مصرف، سرورها استقرار برای کافی فیزيکی فضای

 (7897و همکاران،  رحیمی) شودیمزيادی  مشکالت بروز باعث و کندیم مواجه باال،

موفقیت در اجرای يک تکنولوژی جديد نیازمند ايجاد هماهنگی دقیق بین اجزای 

 ، اغلبسازیمجازیی سازمان است. در رابطه با فناوری افزارسختی و افزارنرممختلف 

به موارد مرتبط با حوزه مهندسی اطالعات مانند مبانی، ساختار، تنظیم  شدهانجامطالعات م

ايند . اين در حالی است که در فراندپرداخته سازیمجازیپشتیبانی  یهاسمیمکانعملکرد و 

بايد ديدگاه متخصصان و مهندسانی که مسئول  سازیمجازیفناوری  سازیپیادهانتخاب و 

 سازیجازیمقرار گیرد تا بتوان فناوری  موردتوجههستند  هاستمیساری اين مديريت و نگهد

 سازییادهپيک شکاف مهم در  مسئلهدر يک سازمان پیاده نمود. اين  آمیزموفقیترا به شکل 

. با توجه به اين شکاف عملیاتی شودیممحسوب  هاشرکتدر  سازیمجازیو اجرای فناوری 

هايی و همچنین با عنايت به مزايای متعدد چنین سیستم سازییمجازدر استفاده از فناوری 

 یژانواع تکنولو آمیزموفقیت یپارامترها يیشناسابرای سازمان، پژوهش حاضر با هدف 

 (.0270و همکاران،  7لیانجام شده است ) هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی

                                                           

1. Li et al. 
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 یانواع تکنولوژ آمیزموفقیت یرهاپارامتاصلی در اين پژوهش آن است که  سؤال

؟ در اين پژوهش به بررسی برخی اندکدم هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی

 :ميپردازیم آمیزموفقیتاز اين عوامل 

 رحسببدر مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از بر  تأثیریکیفیت سیستم چه  -

 دارد؟ هاسازمان ازین

 رحسببدر مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از بر  تأثیریعات چه کیفیت اطال -

 دارد؟ هاسازمان ازین

کز در مرا سازیمجازی آوریفناستفاده از بر  تأثیریچه  سهولت مديريت و نگهداری -

 دارد؟ هاسازمانداده 

 ازین بسبرحدر مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از بر  تأثیریکاهش هزينه چه  -

 دارد؟ هاسازمان

 ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی آوریفنبر استفاده از  تأثیریچه  ادغام منابع -

 د؟دار هاسازمان

مراکز  در سازیمجازی آوریفناستفاده از بر  تأثیریسهولت اجرا، آزمايش و توسعه چه  -

 دارد؟ هاسازمانداده 

 حسببردر مراکز داده  سازیمجازی آوریفنز بر استفاده ا تأثیریچه  سازمانی توافق -

 ؟دارد هاسازمان ازین

 اهآنو استفاده رو به رشد  هاسازمانبرای  سازیمجازیاهمیت باالی فناوری  رغمعلی

بزرگ تجاری در سراسر جهان، اجرا و استفاده از چنین  هایشرکتدر بسیاری از 

 مؤثر یریکارگبهاست.  روروبه توجهلقاب ماندگیعقبدر داخل کشور با يک  يیهاستمیس

، هانآمرهون شناسايی و توجه به پارامترهای خاصی است که بدون مالحظه  هاستمیساين 

در سازمان با اختالل مواجه خواهد شد. تاکنون مطالعات زيادی  سازیمجازیاجرا فناوری 

ست که در قالب در داخل کشور انجام نشده است. لذا ضروری ا خصوصبهدر اين زمینه 

 آورینفانواع  آمیزموفقیت یپارامترهاهای واقعی، تجربی و با استناد به دادهيک مطالعه 
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راهکارهای جامع شناسايی شوند )سايت  هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی

 .(7894، ديتاسنتر

 مختلف یهاسيسرو یارهيجز رشد بزرگ، یهاسازمان یهاچالشاز  يکی امروزه

موجب  که اغلب است یافزارنرم و افزاریسخت مشکالت و شبکه خرابی و سازمان

 زمان برای اين مشکالت است ممکن .گرددیم سازمان هایفعالیت کلیه ازکارافتادن

 یهاچالش .بود خواهد پرهزينه و آورزيان سازمان برای آن نتايج دهند، ولی رخ محدود

 .گرديد سازیمجازینوين  آوریفنباعث ايجاد نیاز برای خلق  هاسازمانزير برای 

 ويروسی یهاليفااستفاده کاربران از  به دلیلآلودگی شبکه  -

 افزايش آن یهانهيهزمحدود در سازمان و  0باند پهنای  -

 سازمان یهاليفاو  هادادهعدم تجمیع  -

 هادادهعدم تمرکز  به دلیلمشکالت تهیه نسخه پشتیبان اطالعات  -

 افزاریسخت/  یافزارنرمبروز رسانی مکرر  یهانهيهز -

 باالی نیروی انسانی مديريت شبکه یهانهيهز -

 است. برخوردار یاژهيو اهمیت از سازیمجازی نقش موضوع اين به با توجه

 .دهند کاهش را خود سرورهای تعداد تا هکرد ديتاسنترها کمک به سازیمجازی

 کاهش آن ترينمهم که دارد وجود سازیمجازی از برای استفاده زيادی یهازهیانگ

 مانند: يیهانهيهز .است سرورها توان از استفاده میزان بهبود و افزاریسخت یهانهيهز

 سرورها موردنیاز افزارسخت تعويض و خريد هزينه -

 اتاق سرور سرمای مصرفی، هزينه انرژی هزينه رور،س تجهیز اتاق هزينه  -

 هاستمیس نگهداری منظوربه موردنیاز فنی نیروی هزينه -

 به نقش خود نوبهبه کهآن ازکارافتادن و شبکه صحیح کارکرد عدم از ناشی هزينه

 راهکاری تواندیم سازیمجازی بنابراين ؛دارد سازمان کلی یهانهيهز کاهش در سزايی

 زمان و دهدیم افزايش را شبکه کارايی که حالدرعین راهکار اين باشد. ناسبم بسیار

 توجهقابل میزانی به یافزارنرم چه و افزاریسخت صورتبه چه را هاسرويس ازکارافتادگی

https://pages.vcenter.ir/
https://pages.vcenter.ir/
https://pages.vcenter.ir/
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راهکارهای )سايت  شوندینم اختاللی گونههیچ متوجه هرگز نهايی و کاربران داده کاهش

 .(7894، جامع ديتاسنتر

 آوریفنانواع  آمیزموفقیت یپارامترها يیشناسا ،پژوهش نيانجام ااز هدف  

به بررسی هفت  راستا نيدر ا واست  هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی

نه، ، سهولت مديريت و نگهداری، کاهش هزيکیفیت سیستم، کیفیت اطالعات ریتأث عامل:

 .پردازدیمتوافق سازمانی،  ریتأثادغام منابع، سهولت اجرا، آزمايش و توسعه و 

 آوریفن آمیزموفقیت اجرابر استفاده و  مؤثرهفت عامل  ریتأثدر اين مطالعه 

ير شرح ز متغیرهای مستقل به عنوانبه هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی

 گیرند.قرار می موردبررسی

اده در مراکز د سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثکیفیت سیستم  -

 دارد. هاسازمان

ه در مراکز داد سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثکیفیت اطالعات  -

 دارد. هاسازمان

ر د سازیمجازی آوریفناستفاده از  معناداری بر ریتأثسهولت مديريت و نگهداری  -

 دارد. هاسازمانمراکز داده 

 دارد. هاسازماندر مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثادغام منابع  -

 دارد. اهسازماندر مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثکاهش هزينه  -

ز داده در مراک سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثعه سهولت اجرا و توس -

 دارد. هاسازمان

در مراکز داده  سازیمجازی آوریفناستفاده از معناداری بر  ریتأثتوافق سازمانی  -

 دارد. هاسازمان

 در ادامه بیان شده است: مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته

 یهاپلتفرماز  (غیرواقعیمجازی ) ینمونه ساخت به ازیسمجازی کامپیوتر، علم در

 .شودیم گفته شبکه، منابع يا و سازیذخیره وسايل ،عاملسیستم ،افزاریسخت

 و گذردیم ذهن و فکر در آنچه هر کردن اجرا و عمیق تفکر نوع يک از سازیمجازی

https://pages.vcenter.ir/
https://pages.vcenter.ir/
https://pages.vcenter.ir/
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 افزاریسخت یهااهدستگ سازیپیاده .گرددیم ،سازیپیادهخارجی  وجود بدون تاًينها

 .است آورده به ارمغان ما برای را بسیاری مزايای عملکرد، همان با اما مجازی صورتبه

 گفت توانیم .نیست فیزيکی هاآن ذات چون هستند مجازی افزارهانرم اصوالً

، هاچيیسو انواع سازیمشابهو  دارد. طراحی یافزارنرم شکل اوقات اکثر در سازیمجازی

ما از  فيتعر .اندهدستازاين هاشبکه، دسکتاپ ها و حتی سازهاذخیرهسرورها،  روترها،

 دهدیم اجازه که از: راهکارهايی اندعبارت ستمیس طهیدر ح سازیمجازیانواع  یکاربردها

 اجرا به افزاریسخت میزبان يک روی بر زمانهم صورتبه میهمان عاملسیستمچندين 

جوان  آوریفنيک  هاسازیمجازیانواع  سازیپیاده، تاطالعا آوریفندر دنیای . درآيند

ه شرکت چرخ)سايت  کنندیممتفاوتی را برای آن پیشنهاد  هایروش هاشرکتاست و 

 (.7890ارتباط سبز، 

 فعالیت، کي الينفک جزء آن از استفاده به نیاز و یاانهيرا محاسبات و هاشبکه گسترش با

 به زيرناگ تنهانه گوناگون مؤسسات و هاشرکت .ديآیم شمار به غیرتجاری و تجاری از اعم

 خود مانیساز شدهنییتع اهداف به دستیابی فرآيند تسريع جهت آوریفن اين از استفاده

 محیط تغییرات با را یقتطب بیشترين بتوانند تا کنند فراهم را شرايطی ستيبایم بلکه ،باشندیم

 شکالتم و شبکه خرابی بزرگ، یهاسازمان یهاچالش از یيک امروزه. باشند داشته رقابتی

. گرددیم سازمان هایفعالیت کلیه شدن فلج به منجر که است یافزارنرم و افزاریسخت

 سازمان برای آن نتايج ولی دهند رخ محدود زمان برای مشکالت اين است ممکن هرچند

 (.7891 ،ی و همکارانسرکان) بود خواهد پرهزينه و آورزيان

 ارافتادگیازکو زمان  داده شيافزا زیشبکه را ن يیکارا با درک اين نکته که اين فناوری،

ر دهد که کاربمیکاهش  یزانیبه م یافزارنرمو چه  افزاریسخت صورتبهرا چه  هاسرويس

 نيا سازیپیادهخاطر به سمت  نانیبا اطم انتویاختالل نشود، م نيهرگز متوجه ا يینها

 (0270 ،و همکاران 7سونتاکهنمود )کت راهکار حر

                                                           

1. Sontakke 
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، هاعاملسیستمها، افزارسختاطالعات منابع مختلفی از قبیل انواع  آوریفندر 

برای  سؤاالت. همیشه اين رندیگیمقرار  مورداستفادهکامپیوتری  یهاشبکهها و افزارنرم

از اين  انتویمنه که چگو شودیماطالعات مطرح  آوریفنمنابع  کنندگاناستفادهطراحان و 

ق کرد؟ چگونه بر عدم تطاب ترنهیبهی استفاده افزارنرمو  افزاریسختمنابع گسترده 

 آمد؟ فائق، شودیممختلف استفاده  هایدهندهسرويسهای متفاوت که در افزارسخت

سیستمی  افزارهاینرمو قابلیت حمل انواع مختلفی از  پذيریاز انعطافچگونه سطح باالتری 

، ؤاالتسديگر. يک پاسخ برای اين قبیل  سؤاالتاربردی را فراهم کرد؟ و بسیاری از و ک

مجازی حاصل تجمیع  یهانیماش آوریفناست.  سازیمجازی آوریفناستفاده از 

ر و معماری کامپیوت سازیبرنامه یهازبان عاملسیستم یهاحوزهدر  شدهکسب هایفناوری

 .(7894، و همکاران است )شاه بهرامی

 اجزای بین دقیق هماهنگی ايجاد نیازمند جديد تکنولوژی يک اجرای در موفقیت

 اغلب ،سازیمجازی فناوری با رابطه در .است سازمان یافزارسخت و یافزارنرم مختلف

 نظیمت ساختار، مبانی، مانند اطالعات مهندسی حوزه با مرتبط موارد به شده انجام مطالعات

 و نتخابا فرايند در کهدرحالی. اندپرداخته سازیمجازی پشتیبانی یهاسمیمکان و عملکرد

 و يتمدير مسئول که متخصصان و مهندسان ديدگاه بايد سازیمجازی فناوری سازیپیاده

 شکل به ار سازیمجازی فناوری بتوان تا گیرد قرار موردتوجه هستند هاستمیس اين نگهداری

 فناوری اجرای در مهم شکاف يک مسئله اين. ودنم پیاده سازمان يک در آمیزموفقیت

 .(0270 ،و همکاران یشود )لیم محسوب سازیمجازی

 ازجمله .آن استفاده نمود شماریب یو کاربردها اياز مزا توانیم سازیمجازیبا استفاده از 

در  یکيزیف یفضا از نهیاستفاده به، افزارسختاز  شتریهر چه ب وریبهره به توانیماين مزايا 

 نهيکاهش هز، در مراکز داده یمصرف برق یدر مصرف انرژ ديکاهش شد، مراکز داده

 رتصوبه آزمايش و توسعه یهاطیمح جاديامکان ا، هاسرويسسرور و  تيريو مد ینگهدار
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 نهيهز ديش شداهو ک سرورها تیامن، سرورها یابيبازو  یریگ بانیپشت، صرفهبهمقرون اریبس

 (.0271، 7یصابراره نمود )اش 0شبکه  زاتیتجه

و مزايايی متعددی که نسبت به  فردمنحصربههای ويژگی به دلیل 7 یابررايانش 

زه مفاهیم در حو برانگیزترينچالشو  ترينمهمپیش از خود دارد، به يکی از  هایفناوری

 یکيزیمستقل نمودن محل فبه معنای  سازیمجازیفناوری اطالعات تبديل شده است. 

مستلزم  ،آوریفن نيا کارگیریبهدر  تیکاربر و موفق یکيزیش اطالعات از محل فپرداز

 .(0271و همکاران،  0)چن استآن  یاجزا یمی تمااجرا

 تجهیزات و امنیتی ارتباطی، یهارساختيز گرها، سرويس از یامجموعه به داده مرکز

که شب تحت یهاسيسرو از پشتیبانی و نگهداری ارائه، برای که شودیم تهفگ الکترونیکی

 هاآن کاربرد نوع به بسته داده، مرکز. شوندیم گماشته بکار اکسترانت و اينترانت اينترنت،

 .کند عمل داده آوریجمع مرکز داده، ذخیره مرکز پردازشی، مرکز يک عنوانبه تواندیم

 دهیيسسرو حال در اينترنت جهانی شبکه سرتاسر در متنوعی و عظیم بسیار داده مراکز

 در برخی و دارند سازمانیدرون محدود تجاری ادهفاست مراکز اين از برخی که هستند

 .(0270و همکاران،  8وی)ه هستند استفادهقابل تجاری صورتبه اينترنت

های فعال در ، اغلب سازمانسازیمجازیعلیرغم مزايای متعدد رايانش ابری و فناوری 

 جديد بودن اين به دلیلها ندارند. ده از اين فناوریداخل کشور تمايل چندانی به استفا

ازمان مبتنی بر رايانش ابری در س یهاستمیسدهند يا از فناوری، بسیاری از مديران ترجیح می

می، نسبت های الزم برای استقرار چنین سیستخود استفاده نکنند، يا اينکه بدون شناسايی زمینه

ر يک سیستم بدون در نظ سازیپیادهکنند. ود اقدام میبه استفاده از آن در داخل سازمان خ

ف به گرا یهانهيهزبر موفقیت اجرای آن، راهی جز شکست و تحمیل  مؤثرگرفتن عوامل 

 .(0270و همکاران،  وی)هسازمان نخواهد داشت 

                                                           

1. Saberi 

2. Chen 

3. Hew 
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و  کندیجدا م عاملستمیرا از س یکاربرد یهادر سطح کاربر برنامه سازیمجازیانجام 

خود را انتخاب  مورداستفاده افزارنرم یمجازی هانیماش یکربندیو پ میاز تنظ کاربر بعد

 یمانز قبل نصب نشده است پس از یمجاز نیماش ريتصو در شدهانتخاب افزارنرم .کندیم

اجرا  حال در یمجاز نیماش کيآن را در  سازیذخیرهدر سربار  جويیصرفه یکه کاربر برا

ی و ميکر) داد انيجر موردتقاضاافزار را از مخزن رمنآن  نتوایم کندیم اندازیراه

 .(7891 ،همکاران

اسب در من رساختيبستر و ز جادياست که با ا يیهایفناوراز  یدينوع جد یابر انشيرا

و خدمات  تیفی، باال بردن کهانهيهزدر کاهش  يینقش بسزا تواندیمحوزه آموزش 

 .(7891 ،ی و همکارانثان) داشته باشد یدسترس

اده . استفکندیمفراهم  نترنتيا یرا رو یکاربرد یهابرنامه یامکان اجرا مرورگر وب،

 محصوالت از استفاده به شروع هاسازمان از بسیاری اينکه علیرغم آوریفن نياز ا

 یهالیتحل نبوده است. ديگر برخی نیاز پاسخگوی آوریفن اين ولی کردند، سازیمجازی

 بهرامی شاه)است  جهان در آن یهالیتحل از متفاوت ايران در ايانش ابریر مفاهیم به مربوط

 .(7891، و همکاران

. عمل مهاجرت با اهداف ستمهاجرت ا ،سازیمجازیمهم  یاز دستاوردها یکي

کاهش زمان  ،یانرژ تيريتحمل خطا، مد ن،يآنال ینگهدار تعادل بار ازجمله یگوناگون

 شودیمانجام  یمحاسبات یهاخوشهدر مراکز داده و  سرورها یو نگهدار ریپاسخ و تعم

 .(7891 ،ی و همکاراندهقان)

. مهاجرت به انتقال ديآیمسرور به شمار  سازیمجازیيک گرايش تازه در  «مهاجرت»

يک محیط سرور از يک مکان به مکان ديگری اشاره دارد. مهاجرت سرورهای مجازی از 

ای ی ديگر وجود دارد، حتی اگر اين دو ماشین داريک ماشین فیزيکی به يک ماشین فیزيک

ننده محصول يک تولیدک هاآن یهاپردازنده کهدرصورتیمتفاوتی باشند، تنها  یهاپردازنده

 .(7890 ر،یمجموعه تدبسايت ) واحد باشند

موضوع ر ديگمجازی از يک ماشین فیزيکی به يک ماشین فیزيکی  مهاجرت يک سرور

جازی نیز م ، اما فرآيند تبديل يک سرور فیزيکی به يک سرورديآیم جديدی به شمار نسبتاً
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تا  دهدیمقرار  هاشرکتروشی را در اختیار  ،سازیمجازی .شودیممهاجرت نامیده 

 افزارنرماضافی تجربه کنند. افزونگی به اجرای يک  افزارسخترا بدون خريد  افزونگی

اين يک پارامتر ايمنی است زيرا اگر يک  د.سرور اشاره دار ينکاربردی واحد بر روی چند

 کندیمکاربردی را اجرا  افزارنرمسرور به هر دلیل دچار خرابی شود، سرور ديگری که همان 

قوع هرگونه وقفه در سرويس به حداقل خواهد و، ترتیباينبهجای آن را بگیرد.  تواندیم

 .(7890رها،  بنیاندانشمهندسی  هایشرکتسايت مجموعه ) رسید

 با کاربر سطح در یابر انشيرا انجامبا عنوان  یامطالعه( 7891کريمی و همکاران )

 نیاز ماش یافزار کاربردنرم یجداساز یتکنولوژ یبراانجام دادند و  سازیمجازی از استفاده

در  سازیمجازینجام فتند که اگر به کار پذيریانعطافبهبود  منظوربه یني، روش نویمجاز

و  میو کاربر بعد از تنظ کندیجدا م عاملستمیرا از س یکاربرد یهابر برنامهسطح کار

ی و ميکر) کندیخود را انتخاب م مورداستفاده افزارنرم یمجاز ،یهانیاشم یکربندیپ

 .(7891 همکاران،

مهاجرت  هایروش یابيو ارز یبررسبا عنوان  یامطالعه( 7891دهقانی و همکاران )

 یمحاسبات ابری انجام دادند. اين محققان بیان کردند که ابر انشيدر را یمجاز یهانیماش

 ستا سازیمجازی یبر تکنولوژ یشده است که مبتن عيمحاسبات توز ديجد آوریفن

 .(7891 ،ی و همکاراندهقان)

 ازنظر یدگاهي: دسازیمجازی یهاچالشبا عنوان  یامطالعه( 7891پورنصیر و روستايی )

 یمشخصهو  Xen يیجامع از کارآ یمطالعه کيمقاله،  نيدر اجام دادند. ان سرور تیتثب

 چیئاز سو یبزرگ ناش حافظه و کش ریتأث نییو تع SPECvirt_sc2010 یاجرا پذيریمقیاس

 جاديباعث ا غیرضروری یهاچیسوئ نيمحتوا انجام شده است، ا یرضروریفرکانس باال و غ

 .(7891 پورنصیر و همکاران،) شودیم ستمیس يریپذمقیاسو  يیکارآ در گريد یهاچالش

 ستمیدر س یابر انشيتحت عنوان استفاده از را یامطالعهدر ، (7891ثانی و همکاران )

، با رويکردی تحلیلی به استفاده از رايانش ابری در حوزه آموزش مجازی مجازیآموزش 

با  است که يیهایفناور از یدينوع جد یابر انشيپرداختند. اين محققان عنوان کردند را
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را  یکاربرد یهابرنامه یامکان اجرا مرورگر وب، قيمناسب، از طر رساختيبستر و ز جاديا

 .(7891 ،ی و همکارانثان) کندیمفراهم  نترنتيا یرو

بر پذيرش رايانش ابری در حوزه آموزش  مؤثر( به بررسی عوامل 0270هیو و همکاران )

عواملی چون تناسب رايانش ابری با اهداف آموزشی،  ریتأثمجازی پرداختند. بدين منظور 

و تمايل  ، حمايت نهاد آموزشیتيساوبقابلیت رايانش ابری، شايستگی، استقالل، اعتماد به 

 .(0270و همکاران،  وی)ه به اشتراک دانش مورد ارزيابی قرار گرفتند

 در کشور سازیزیمجا یهاستمیساستفاده از  سنجیامکان( به 0271چن و همکاران )

بزرگ  هایشرکتدر اين حوزه به  گذاریسرمايهراجع به  يیهاهیتوصاندونزی پرداختند تا 

از بررسی اسناد، پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان  هاداده آوریجمعارائه دهند. برای 

 .(0271و همکاران،  )چناستفاده شد 

ر د سازیمجازیفناوری  سازیادهپی( به بررسی عوامل موفقیت 0270و همکاران،  )لی

 یهاتمسیسسازمان پرداختند. اين مقاله به شناسايی فرخی از پارامترهای الزم برای اجرای 

 از ديدگاه متخصصان فناوری اطالعات پرداخته است. سازیمجازی

 منظوربهمفهوم جديدی نیست و برای اولین بار در دهه پنجاه میالدی  سازیمجازی

تا هفتاد  شصت هایسالبزرگ معرفی گرديد. در فاصله  یهاپردازنده افزارسخت بندیبخش

، کامپیوترهای کوچک شدیمبزرگ استفاده  یوترهایکامپاز  کههنگامیمیالدی 

 (.7894مطرحی مانند آی بی ام و اچ پی نیز بکار گرفته شد )شاه بهرامی،  هایشرکت

سیار ب ابرکامپیوترهاکه  زمانی، میالدیشصت  دهه برای اولین بار در سازیمجازیمفهوم 

يونیکس را به واحدهای منطقی  ابرکامپیوتر شرکت آی بی ام،شروع شد.  بودند،گران 

 تقسیم کرد. های بزرگاستفاده کامل کاربران از منابع محاسباتی کامپیوتر منظوربهچندگانه 

 که شامل: شدارائه  سازیمجازیاز  تعاريف جديدی از طرف محققان

بزرگ به واحدهای منطقی منفرد و واحدهای  هایکامپیوتر سازیمجازی

و کنترل کامل بر عملکردهای اين واحدها  شودیمتقسیم  هاآنورودی/خروجی در میان 
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را  چندعاملیهای محیط ،آوریفنيک  عنوانبه سازیمجازی (.0220، 7چرایف) داردوجود 

، حافظه، ی پی يوسلیک يا تقسیم منابعی مانند در يک کامپیوتر از طريق تبديل به زبان سمب

انتزاعی  یاهيال یکنندهفراهم عنوانبه سازیمجازی (.0224، 0نگهیس) کندیممهیا  ،رم يا هارد

ه کاربران اجازه دادن ب منظوربه افزارسختبر روی  افزارنرمکامپیوتر و اجرای  افزارسختبین 

 یروش سازیمجازی (.0221، 8واترز) وی يک ماشینبر ر عاملسیستمبرای اجرا کردن چند 

 مانندوت های اطالعاتی متفابرای استقرار منابع عملیاتی و استفاده از اين منابع از طريق اليه

 (.0229، 4تولوچ) است، داده، شبکه و حافظه افزارنرم، افزارسخت

ل را در ان مستقکه يک محیط مهم عاملسیستميک برنامه يا يک  عنوانبهماشین مجازی 

 پويا منابع طوربهاجرا شوند و  چندگانههای مهمان محیط دهدیماجازه  و کندیم هاستداخل

و اجرا، تأثیر و  اندازیراههای در دوره. (0229، 1تيشاو) کندتقسیم می هاآنرا بین 

مقايسه  ردمو سازیمجازیمختلف  افزارهاینرماز منابع بین انواع مختلف از  مؤثری استفاده

گرديد هايی برای مديريت مؤثر منابع مطرح مکانیسم (.0220، 0دارامنیسقرار گرفت )

 (0229، 1انگي)

استفاده از  درواقع، برخی از محققان اشاره کردند که سازیمجازیی منافع در حوزه 

در مورد مشکالت امنیت . (0220، 1گالیس) شودیمها باعث بهبود سرور سازیمجازی

در حال  افزارسختو  افزارنرم سازیمجازی هایفناوریمیزان امنیت اطالعات  وات اطالع

 يیهاپژوهشمحققان مشکالت عملیاتی،  (.0221، 9رزیپگرديد ) انجام يیهاشيآزماظهور 

 (.0229، 72نگیوسیه) انددادهانجام  سازیمجازیبازيابی سیستم از طريق در زمینه 

                                                           

1. Fichera 

2. Singh 

3. Waters 

4. Tulloch 

5. Shavit 

6. Seetharaman 

7. Yang 

8. Sehgal 

9. Perez 

10. Hoesing 
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، 7کیمانتیس) ذکر کردند سازیمجازیسود  عنوانبها را همحققان کاهش هزينهاز برخی 

، چنانجام شد ) يیهاپژوهشنیز يک گروه از سرورهای مجازی  اندازیراهدر مورد . (0229

گرفت  انجامها شرکتبرای کنترل امنیت و تشخیص خطر  در جهتنیز  يیهاپژوهش. (0221

 (.0229، نگیوسیه)

 کي دیکاغذ سف یبر رو (VMware) سازیمجازی افزارهاینرميکی از قدرتمندترين 

 یجراا یبرا یدیکل یهااز فاکتور یاست که به برخ یمجاز زيرساخت یراه برا ینقشه

 :کندیاشاره م سازیمجازی

 .سازیمجازیموفق  یاز اجرا نانیاطم یبرا نيیپابه  باال یمال تيحما -

 .هابندیزمانسا انیدر م ازیامت کي عنوانبه سازیمجازیکردن  یتلق -

 .یشيبزرگ، اما گسترش افزا اندازچشم کي یبرا یطراح -

 .فازهاتمام  انیدر م دارانسهام داشتننگهجذب و  -

 .تیحاصل کردن از موفق نانیاطم ،سازیمجازی گروهدر مرکز  رییبودن عوامل تغ -

 از زود خاموش شدن. یخوددار یبرا یباال و بازساز تیفیبا ک یاز طراح نانیاطم -

 روش

پژوهش  یرهایمتغآمار توصیفی و استنباطی برای بررسی روابط  هایروشدر اين مطالعه از 

 انواع آمیزموفقیت یپارامترها يیشناسااستفاده خواهد شد. هدف از انجام اين مطالعه، 

اين مطالعه با  ازآنجاکهاست.  هاسازمان ازین برحسبدر مراکز داده  سازیمجازی آوریفن

 گیرد و بهصورت می و کارشناسان نیمتخصصز دانش موجود در سطح هدف استفاده ا

 شودیمهدف يک مطالعه کاربردی محسوب  ازنظرکند، کمک می گیریتصمیممديران در 

 ماهیت و روش نیز يک مطالعه توصیفی از نوع پیمايشی است. بر اساسو 

عات و ناوری اطالجامعه آماری اين تحقیق کلیه مديران، کارشناسان و کارکنان بخش ف 

ه بتحت پوشش آن  هایشرکتو  بنیاندانشرها ای در شرکت رايانه یهاستمیسکاربران 

در اين مطالعه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده  .باشندیمنفر  022تعداد 

                                                           

1. Symantec 
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حجم ای به بنابراين نمونه؛ گرديدانجام  یبا استفاده از روش تصادف یریگنمونه شده است.

 نفر انتخاب شده است. 084

اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است که  هایداده آوریجمعدر اين مطالعه برای 

 آوریجمع ابزار نيترمتداولپرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه لیکرت تنظیم شده است. 

و  یل) ارد، پرسشنامه استاندپژوهش. پرسشنامه است تيريرشته مد مطالعاتاطالعات در 

ز در مراک سازیمجازی آوریفنانواع  آمیزموفقیت یدر رابطه با پارامترها (0270، همکاران

 تشده اس یطراحکه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه  است هاسازمان ازین برحسبداده 

های عمومی و در اين مطالعه شامل دو دسته پرسش مورداستفاده پرسشنامه .(7)جدول 

های فردی های عمومی خود شامل سه پرسش پیرامون ويژگیرسشتخصصی است. پ

 است. دهندگانپاسخ

 در طیف لیکرت پنج درجه هاپرسشسازی پاسخ به کمی .1جدول 

 بسیار زياد زياد متوسط کم بسیار کم گزينه انتخابی

 1 4 8 0 7 امتیاز

است.  ستفاده شدها محتوايیاين مطالعه برای بررسی روايی پرسشنامه از روش روايی  در

طور همفاهیم و متغیرهای مهم ب یادر گام نخست با مطالعات کتابخانه پرسشنامه یطراح یبرا

ا بتوان ت گرددیممشخص  هاآن یریگقرار گرفته و چگونگی اندازه يیکامل مورد شناسا

ای بر شدهیازآن پرسشنامه طراحسؤاالت مناسبی برای بررسی اهداف طراحی نمود. پس

 نیتخصصم ريمحترم راهنما و مشاور و سا دیخبره و اسات نیسی روايی در اختیار متخصصبرر

 گرديد. حیو تصح ليقرار گرفته تعد

نفر از اعضاء  71در بین  هاپرسشنامهجهت ارزيابی پايايی، در يک آزمايش مقدماتی 

مون زنتايج حاصل از آ توزيع شد و ضريب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد. آمارینمونه 

 به دست 1/2ر از بیشت هاپرسشنامه، ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پايايی پرسشنامه

 مطلوب ارزيابی گرديده است. بنابراين پايائی پرسشنامه؛ آمد
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 آماری هایروشتوان به دو دسته در اين مطالعه را می مورداستفاده آماری هایروش

های تقسیم کرد. برای بررسی و توصیف ويژگیتوصیفی  آماری هایروشاستنباطی و 

آمار توصیفی مانند جداول توزيع فراوانی و میانگین  هایروشدهندگان از عمومی پاسخ

وضیح داده ت اختصاربهنیز در زير  مورداستفادهاستنباطی  آماری هایروشاستفاده شده است. 

، EXCEL افزارهاینرمستفاده از با ا آمدهدستبه هایداده وتحلیلتجزيهاند. همچنین شده

SPSS  وLISREL .صورت گرفته است 

پژوهش ابتدا بايد آزمون نرمال بودن داده انجام  آماری هایآزمونپیش از استفاده از 

رمال است ها نها، فرض صفر مبتنی بر اينکه توزيع دادهشود. هنگام بررسی نرمال بودن داده

با تکنیک  %1ها در سطح معناداری نرمال بودن دادهشود. فرض آزمون می %1در سطح خطای 

اسمیرنف آزمون شده است چون مطالعات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر -کولموگروف

 هستند بنابراين نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است. هادادهفرض نرمال بودن 

عاملی،  است. تحلیل اولیه برای تحلیل عاملی، ماتريس همبستگی بین متغیرها هایداده

 پژوهشرود که ندارد. تحلیل اکتشافی وقتی به کار می ایشدهتعیینمتغیرهای وابسته از قبل 

زيربنايی  هایعاملگر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد 

کنند فاده میاست هايیگويهها يا برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجه .باشد ها نداشتهداده

 تند.هس شدهمشاهدهها متغیرهای دهند. اين سنجهپرسشنامه را تشکیل می سؤاالتکه همان 

های مطالعه از مدل معادالت ساختاری استفاده در اين مطالعه برای بررسی تمامی فرضیه

خانواده  از توانمندمعادالت ساختاری يک تکنیک تحلیل چند متغیری  مدلشده است. 

معادالت  از یامجموعه دهدیمگر امکان  ند متغیری است که به مطالعهرگرسیون چ

مدل معادالت ساختاری اين امکان را  .مورد آزمون قرار دهد زمانهمرگرسیون را به گونه 

متغیرهای پنهان و آشکار را مشخص و مطالعه  تا مطالعه گر بتواند روابط بین آوردیمفراهم 

 نمايید.

اده طراحی شده استف هایمدلبرای تعیین برازندگی و اعتبار  یهای برازندگشاخص از

مانند  يیافزارهانرم شاخص کافی است. در 1. برای تائید مدل، استفاده از سه تا شودیم

lisrel, Amos, EQS در بیشتر  وجود دارد.های برازندگی به نیز تعداد زيادی از شاخص
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يک شاخص برازش اصلی  عنوانبهساختاری  معادالت هایمدلهای عاملی تائیدی و تحلیل

 باشد مطلوب است. 21/2از  ترکوچک. اگر اين شاخص شودیماستفاده 

آيا میانگین ديدگاه يا امتیازات يک  شودیمدر اين آزمون بررسی . 7تک نمونه tآزمون 

یر. يا خ بیشتر استگروه از عدد معینی که معموالً برابر میانگین حداکثر امتیازات است، 

يعنی نقطه  8درجه گردآوری شده است میانگین عدد  1ها با طیف لیکرت داده ازآنجاکه

بررسی  %91وسط طیف لیکرت در نظر گرفته شده است. چون اين مطالعه در سطح اطمینان 

 %1شده است بنابراين چنانچه در محاسبه میانگین هر بعد، مقدار معناداری از سطح خطای 

فر رد شده و بنابراين ادعای آزمون تائید خواهد شد. بديهی است باشد، فرض ص ترکوچک

خواهد بود.  تربزرگ 90/7يعنی  21/2tاز مقدار بحرانی  tدر اين شرايط آماره آزمون 

 همچنین هر دو کران فاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد.

 هایافته

 ارائه شده است. 0 تک نمونه در جدول tخالصه نتايج آزمون 

 تک نمونه برای متغیرهای پژوهش tنتایج آزمون . 2 جدول

 tمقدار  میانگین های پژوهشمتغیر
مقدار 

 معناداری

 %91فاصله اطمینان 

 حد باال حد پائین

 182/2 817/2 222/2 292/70 410/8 کیفیت سیستم

 142/2 424/2 222/2 019/78 410/8 کیفیت اطالعات

 180/2 800/2 222/2 704/72 449/8 سهولت مديريت و نگهداری

 190/2 407/2 222/2 419/77 121/8 ادغام منابع

 110/2 818/2 222/2 907/9 401/8 کاهش هزينه

 180/2 112/2 222/2 441/71 018/8 سهولت اجرا، آزمايش و توسعه

 109/2 419/2 222/2 419/70 109/8 توافق سازمانی

 492/2 804/2 222/2 048/9 421/8 سازیمجازیآوری استفاده از فن

                                                           

1. one sample t-test 
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پارامترهای مرکزی )میانگین، میانه، مد( و  بر اساستحلیل توصیفی متغیرهای مطالعه 

ی اصل هایعاملپارامترهای پراکندگی )انحراف معیار، واريانس و دامنه تغییرات( برای 

پاسخ صحیح  084اين جدول مشخص است  بر اساسارائه شده است.  (8مطالعه در )جدول 

های پژوهش گردآوری شده است. بیشترين میانگین به سهولت اجرا، ی پرسشبه تمام

تعلق دارد که از مقدار زياد طیف لیکرت نیز باالتر است.  018/8آزمايش و توسعه با مقدار 

ه دهندگان گزيندهد بیشتر پاسخدر نوسان است. میانه و مد نشان می 4تا  7دامنه تغییرات از 

 اند.زياد را انتخاب کرده به معنای متوسط و 4و  8

 پژوهش یرهایمتغ یفیتوص لیتحل .3 جدول

داد متغیرهای پژوهش
تع

ین 
نگ

میا
 

انه
می

 

مد
 

یار
 مع

ف
حرا

ان
 

س
ريان

وا
ت 

یرا
تغی

نه 
دام

 

ینه
کم

 

ینه
یش

ب
 

 222/1 422/7 022/8 414/2 014/2 022/8 022/8 410/8 084 کیفیت سیستم

 222/1 001/7 888/8 812/2 071/2 111/8 110/8 410/8 084 کیفیت اطالعات

 222/1 222/7 222/4 004/2 192/2 222/4 888/8 449/8 084 سهولت نگهداری

 222/1 222/7 222/4 082/2 194/2 222/4 222/4 121/8 084 ادغام منابع

 222/1 222/7 222/4 090/2 184/2 222/4 001/8 401/8 084 کاهش هزينه

 222/1 222/7 222/4 110/2 110/2 222/4 222/4 018/8 084 سهولت اجرا

 222/1 222/7 222/4 001/2 171/2 222/4 222/4 109/8 084 توافق سازمانی

 آوریاستفاده از فن

 سازیمجازی 
084 421/8 122/8 222/4 114/2 109/2 001/8 811/7 222/1 

 در ادامه بیان شده است: های مطالعهآزمون فرضیه

است که  آمدهدستبه 8.410 بعد کیفیت سیستم دهندگان درپاسخ يدگاهد میانگین -

 ترکوچککه  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگ

 یزن tمعنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا

هر دو کران باال  ین. همچناست تربزرگ 90/7 یبحران داراست که از مق آمدهدستبه 70.29

. به استناد شودیم یدآزمون تائ یاز صفر بوده و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینو پائ
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 یتگفت: کیفیت سیستم از اهم توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يکهر

 برخوردار است.

است که  آمدهدستبه 841/8 در بعد کیفیت اطالعات دهندگانپاسخ يدگاهد میانگین -

 ترکوچککه  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگ

 یزن tمعنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا

هر دو کران  یناست. همچن تربزرگ 90/7 یاست که از مقدار بحران آمدهدستبه 019/78

 تیاز صفر بوده گفت: توافق سازمانی از اهم تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینباال و پائ

ا ب آماری هایيافته يناز ا يک. به استناد هرشودیم یدآزمون تائ یادعا ؛ وبرخوردار است

 برخوردار است. یتگفت: کیفیت اطالعات از اهم توانیم %91 یناناطم

 آمدهدستبه 449/8 ر بعد سهولت مديريت و نگهدارید دهندگانپاسخ يدگاهد میانگین -

که  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگاست که 

معنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا ترکوچک

t هر دو  یناست. همچن تربزرگ 90/7 یاست که از مقدار بحران آمدهدستبه 704/72 یزن

 یدآزمون تائ یاز صفر بوده )مثبت( و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینکران باال و پائ

گفت: سهولت  توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يک. به استناد هرشودیم

 برخوردار است. یتمديريت و نگهداری از اهم

 تربزرگاست که  آمدهدستبه 121/8 ندگان در بعد ادغام منابعدهپاسخ يدگاهد میانگین -

از سطح  ترکوچککه  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط

 419/77 یزن tمعنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یخطا

 نیهر دو کران باال و پائ یناست. همچن تررگبز 90/7 یمقدار بحران زاست که ا آمدهدستبه

 يکاد هر. به استنشودیم یدآزمون تائ یاز صفر بوده و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم

 برخوردار است. یتگفت: ادغام منابع از اهم توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا

است که  آمدهدستبه 401/8 هدهندگان در بعد کاهش هزينپاسخ يدگاهد میانگین -

 ترکوچککه  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگ

 یزن tمعنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا
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کران باال هر دو  یناست. همچن تربزرگ 90/7 یاست که از مقدار بحران آمدهدستبه 907/9

. به استناد شودیم یدآزمون تائ یاز صفر بوده و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینو پائ

 یتگفت: کاهش هزينه از اهم توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يکهر

 برخوردار است.

 018/8 دهندگان در بعد سهولت اجرا، آزمايش و توسعهپاسخ يدگاهد میانگین -

 2 یزن یمعنادار است. مقدار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگاست که  آمدهدستهب

 معنادار شدهمشاهده یانگینم ينبنابرا ؛است 21/2ی از سطح خطا ترکوچککه  آمدهدستبه

است.  تربزرگ 90/7 یمقدار بحران زاست که ا آمدهدستبه 441/71 یزن tاست. مقدار آماره 

( و از صفر بوده )مثبت تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینال و پائهر دو کران با ینهمچن

 توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يک. به استناد هرشودیم یدآزمون تائ یادعا

 برخوردار است. یتگفت: سهولت اجرا، آزمايش و توسعه از اهم

است که  آمدهدستبه 109/8 در بعد توافق سازمانی دهندگانپاسخ يدگاهد میانگین -

 ترکوچککه  آمدهدستبه 2 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگ

 یزن tمعنادار است. مقدار آماره  شدهمشاهدهو  یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا

 ینپائاست. هر دو کران باال است  تربزرگ 90/7 حرانیکه از مقدار ب آمدهدستبه 419/70

به استناد  .شودیم یدآزمون تائ یاز صفر بوده )مثبت( و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم

 یتاز اهم گفت: توافق سازمانی توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يکهر

 برخوردار است.

 ز دادهکدر مرا سازیمجازی آوریفندر بعد استفاده از  دهندگانپاسخ يدگاهد میانگین -

 یزن یاست. مقدار معنادار یکرتل یفاز حد وسط ط تربزرگاست که  آمدهدستبه 421/8

ار معناد شدهمشاهده یانگینم يناست بنابرا 21/2 یاز سطح خطا ترکوچککه  آمدهدستبه 2

است.  تربزرگ 90/7 بحرانیاست که از مقدار  آمدهدستبه 048/9 یزن tاست. مقدار آماره 

 یدتائ آزمون یاز صفر بوده و ادعا تربزرگ یمقدار ینانفاصله اطم ینران باال و پائهر دو ک

گفت: استفاده از  توانیم %91 ینانبا اطم آماری هایيافته يناز ا يک. به استناد هرشودیم

 برخوردار است. یتدر مراکز داده از اهم سازیمجازی آوریفن
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 گیرینتیجهبحث و 

داده  در مراکز سازیمجازی آوریفنانواع  آمیزموفقیت یپارامترها یيشناسا اين مطالعه به

شور داخل ک هایپژوهشنخستین  ازجملهپرداخته است. اين مطالعه  هاسازمان ازین برحسب

دهد. است که در رابطه با موضوع مذکور انجام شده است که اين امر نوآوری آن را نشان می

مرتبط با  عوامل بررسی به حاضر مطالعه کلیات بیان زا بعد مطالعه،فرضیات  بررسی برای

در اين مطالعه از رويکرد پیمايشی جهت  ه شد.پرداخت اطالعات آوریفنو  سازیمجازی

جامعه آماری اين تحقیق ها برای آزمون فرضیات مطالعه استفاده شده است. گردآوری داده

ای رايانه یاهستمیست و کاربران کلیه مديران، کارشناسان و کارکنان بخش فناوری اطالعا

به  ن،کیسو یتحت پوشش آن و شرکت ساختمان هایشرکتو  بنیاندانشدر شرکت رها 

 نيدر انفر انتخاب شده است.  084ای به حجم که از اين میان نمونه باشندیمنفر  022تعداد 

 یراب .است دهياز ابزار پرسشنامه استفاده گرد موردنیاز هایداده یآورگرد یپژوهش برا

شود. ( استفاده میSEMمدل معادالت ساختاری ) از آمدهدستبه هایداده لیوتحلهيتجز

 شود.انجام می LISRELو  SPSS افزارنرماستفاده از دو  اهای آماری بکلیه تحلیل

 آوریفنانواع  آمیزموفقیت یپارامترها يیشناسا مطالعه با هدف نيا کهازآنجايی

استقرار  یهانهيهزکاهش ، است هاسازمان ازین برحسبمراکز داده  در سازیمجازی

ج . اين يافته با نتاياستسازی يکی از ارکان ضروری جهت استفاده از مجازی افزارسخت

تواند دارای هر های اين پژوهش میتوسط ساير محققان همخوانی دارد. يافته شدهگزارش

العه اين مط آماریدر جامعه  مدنظرکه به افراد  باشد یکاربرددو دسته کاربردهای علمی و 

سازی در ارتباط هستند امکان تهیه و ساير افراد که با مديريت سازمان و فرايند مجازی

در مراکز داده  سازیمجازی آوریفن سازیبهینه نمودن پیاده ی مناسب جهتراهکارها

 .دهدیمرا  هاسازمان ازین برحسب

ای کیفیت سیستم يکی از ارکان کلیدی بر آزمون فرضیه اول:نتايج حاصل از  ترينمهم -

ر در رضايت کاربر در نظ کنندهنییتععاملی  عنوانبهسازی است و موفقیت در امر مجازی

مطابق با اهداف  هافعالیتکه کلیه  شودیموجود يک سیستم با کیفیت باعث  شود.گرفته می
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ست اطالعات ا ستمینوع از س کيهمواره  زیسامجازی طیمح انجام شود. شدهنییتعاز پیش 

. اين يافته شود ها لحاظدر تمام جنبهکلیدی  فاکتور يک عنوانبه ديبا عامل کیفیت سیستمو 

 توسط ساير محققان مطابقت دارد. شدهگزارشبا نتايج 

نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم: کیفیت اطالعات بايد متناسب با نیازهای  ترينمهم -

در  ؤثرمباشد و از جامعیت و قابلیت اطمینان بااليی برخوردار باشد تا بتواند به شکلی  هاآن

 یاتنگاطالعات ارتباط تنگ تیفیک، درواقعقرار گیرد.  مورداستفادهراستای اهداف سازمانی 

 ندر طول زما یمعنابخش، اعتمادپذيری، کامل بودن، دقت، تناسب. با ارزش اطالعات دارد

روند. اين يافته با نتايج های اصلی کیفیت اطالعات به شمار میو سودمندی شاخص

 ساير محققان مطابقت دارد شدهگزارش

منظور از سهولت مديريت و نگهداری آن  نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم: ترينمهم -

یاز به شکلی باشد که بدون ن سازیمجازی آوریفنی افزارنرمو  افزاریسختاست که ابعاد 

ش و در راستای اهداف از پی کردهبتوان آن را مديريت  راحتیبههای پیشرفته صصبه تخ

بروز  ها به شکلی باشند که در صورتسازمانی به کار گرفت. الزم است سیستم شدهنییتع

استقرار  لیسهتنسبت به تعمیر و رفع نقص اقدام نمود.  راحتیبهنقص و خرابی احتمالی، بتوان 

کاهش زمان ی، تست و چابک شيافزای، اطالعات یهاستمیکردن س پذيرفانعطا شتریب، ستمیس

قفه کاهش وو  راتیکار تعم یرویکاهش ن، کاهش سرورهای فیزيکی، ستمیس تيريمد

نیز محققان ديگری به اهمیت سهولت مديريت و نگهداری  ازاينپیش. خدمات یزمان

 اند.های مجازی اشاره کردهسیستم

توان فای الزم از آزمون فرضیه چهارم: از طريق ادغام منابع مینتايج حاصل  ترينمهم -

 سهولت، التیتسه یفضا برا رهیذخسازی تسهیالت مجازی را فراهم نمود. برای ذخیره

 از اهم ادغام منابع برای و منابع سرور تیاز ظرف ستمیاستفاده کامل سو  IT یهازيرساخت

وسط ت شدهگزارشروند. اين يافته با نتايج به شمار می سازیمجازی آوریفن سازیپیاده

 ساير محققان همخوانی دارد.

يکی از  عنوانبهها نتايج حاصل از آزمون فرضیه پنجم: کاهش هزينه ترينمهم -

د. از روهای اصلی سازمان جهت افزايش اثربخشی عملیات سازمانی به شمار میاستراتژی
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ه در قرار گرفته و سیستمی ک موردبررسیف مختل هایفرصتتوان ها میطريق کاهش هزينه

 تری دارد انتخاب گردد.عین کیفیت مناسب، هزينه پايین

 آمیزفقیتموبه شکلی  آوریفننتايج حاصل از آزمون فرضیه ششم: زمانی يک  ترينمهم -

آن از سهولت کافی برخوردار باشد.  سازیپیادهاست که فرايند اجرا و  اجراقابلدر سازمان 

ر د تأثیرگذاريک عامل  عنوانبههمواره  آوریفنسهولت اجرا و آزمايش )تست(  درواقع

 شدهزارشگسازی سازمان مطرح بوده است. اين يافته با نتايج مجازی آوریفن کارگیریبه

 توسط ساير محققان همخوانی دارد.

مود که ندر تبیین اين يافته بايد اظهار  .نتايج حاصل از آزمون فرضیه هفتم: ترينمهم -

منظور از توافق سازمانی اين است که بايد يکپارچگی و هماهنگی کاملی در واحدهای 

سازی را به شکلی موفق در مجازی آوریفنمختلف سازمان وجود داشته باشد تا بتوان 

 قرار داد. مورداستفادهسازمان 

 پیشنهادها

سازی یمجاز آورینف کارگیریبهجهت  شود:بر اساس فرضیه اول به مديران توصیه می -

مان زکه دارای کیفیت بااليی به لحاظ يکپارچگی اطالعات و  کنندهايی استفاده از سیستم

 هایفعالیتبااليی برخوردار باشد تا برای کلیه  پذيریانعطافباشند و از  دهیپاسخ

 قرار گیرد. مورداستفادهو مفید  مؤثربه شکلی  سازمانیدرون

فیت ها و اطالعاتی با سطح باالی کیاز داده شود:يران توصیه میبر اساس فرضیه دوم به مد -

در سازمان استفاده گردد. با مشورت از خبرگان و متخصصان علوم  سازیمجازیبرای 

جامعیت، تمامیت و اعتمادپذير بودن مورد ارزيابی  ازلحاظها ی، اطالعات سیستمافزارنرم

رفته می مناسب برای استفاده در سازمان به کار گها، سیستقرار گرفته و متناسب با اين شاخص

 شود.

باتجربه در حوزه  هایشرکتاز  شود:بر اساس فرضیه سوم به مديران توصیه می -

در سازمان استفاده شود به شکلی که سرورهای  آوریفنبرای پیاده نمودن اين  سازیمجازی
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ريد ال نکنند و پیش از خفضای زيادی از سازمان را اشغ افزاریسختفیزيکی و تسهیالت 

 و چابکی و سهولت استفاده به کار گرفت. سرعتبهيک سیستم، انواع تست مربوط 

 که با طراحی و چیدمان مناسب امکانات شود:بر اساس فرضیه چهارم به مديران توصیه می -

ی فراهم سازافزارهای سیستم مجازیفیزيکی سازمان، فضای کافی را برای تعبیه سخت

ود تا تشکیل ش آوریفنشود کارگروهی از متخصصان آشنا به مچنین توصیه میآورند. ه

 آورد. به عملدر داخل سازمان  سازیمجازیبتوان حداکثر استفاده را 

ی واگذار سازی را به شرکتفرايند پیاده شود:بر اساس فرضیه پنجم به مديران توصیه می -

ا سازی و اجری را درون سازمان پیادهسازمجازی آوریفنکه با کمترين هزينه ممکن  کند

 ررسیموردبهای مختلف الزم است گزينه افزاریسخت. همچنین پیش از خريد قطعات کند

 گردد. تری دارد، انتخابقرار گرفته و سیستمی که در عین کیفیت مناسب، هزينه پايین

مربوط به  هایانتخاب سرورها و سیستم شود:بر اساس فرضیه ششم به مديران توصیه می -

ود؛ بلکه انجام نش تولیدکنندههای تنها بر اساس برند و شهرت کمپانی سازیمجازی آوریفن

ی خريداری هايافزارسختبه علوم کامپیوتر سرورها و  آشنابا به خدمت گرفتن متخصصان 

 و نگهداری باشند. اجراقابل آسانیبهشوند که 

سازی پیش از شروع برنامه پیاده :شودبر اساس فرضیه هفتم به مديران توصیه می -

ای با حضور کلیه مديران ارشد و همچنین سرپرستان واحدها ، جلسهسازیمجازیتکنولوژی 

انی در ، يک وفاق همگآوریفناين  کارگیریبهصورت گرفته و با تبیین اهداف سازمان از 

ازی سمجازی وریآفنسراسر سازمان ايجاد شود. اين امر باعث خواهد شد تا شانس موفقیت 

 در سازمان افزايش يابد.

 ادبیات، عوامل بیشتری ترگستردهدر مطالعات آتی با بررسی  گرددیمپیشنهاد  -

 قرار گیرند. موردبررسی

شود در مطالعات آتی، برای کاهش عدم قطعیت از منطق فازی و تحلیل پیشنهاد می -

 خاکستری استفاده شود.
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 هامحدودیت

 سعی شده است با استفادهگرچه در مطالعه حاضر  .همراه است هايیتمحدوديهر پژوهشی با 

اين پژوهش ولی تحقیق به حداقل برسد،  یهاتيمحدوداز يک روش پژوهشی مناسب، 

 :هامحدوديتاين  برخی از است.مانند هر پژوهش علمی ديگری عاری از محدوديت نبوده 

س ادبیات و پیشینه پژوهش که در اين مطالعه، بر اسا مورداستفادههای اغلب شاخص -

عموماً ريشه در مطالعات انجام شده در خارج از کشور دارند استخراج شده است و مشکالت 

را اين مطالعه به همراه داشته  هايیمحدوديتها و بومی ساختن اين مطالعات قاعدتاً کاستی

 است.

متغیرها  دی از، در اين مطالعه تعداد محدوموردپژوهشجهت درک هر چه بهتر موضوع  -

 .کنداند که اين امر، تعمیم دهندگی نتايج را محدود میقرار گرفته موردبررسی

ومی ها به علت مشکالت عمداده گردآوریابزار اصلی  عنوانبهاستفاده از ابزار پرسشنامه  -

 تواند دقت نتايج را کاهش دهد.می دستازاين خطاهايیمغرضانه و  پاسخگويیموجود مانند 

 منابع

 .رتضیم سرگلزايی، محمدکاظم،فتیدهی،  اکبری ،سمیه پاک، ايران ،اسداهلل ،بهرامی شاه

 سترب در تجاری هوش بر مبتنی آمار مرکز هایداده تحلیل برای مدلی ارائه .(7891)

 .اطالعات آوریفن مهندسی ملی همايش سومینابری، انتشار  رايانش

مفاهیم  .(7894)رمضان.  ،یبحرفرمانده ا و سید نیمشعبان زاده، اسداهلل، ، شاه بهرامی
 .جهاد دانشگاهیسازمان انتشارات تهران:  .و کاربردهای آن سازیمجازی

 تداخل تحلیل کمک به متمرکز مجازی هایماشین بندیزمان(. 7897) .اسدی، راضیه

 گاهشدان اطالعات، فناوری ارشد مهندسی کارشناسی نامه مقطعپايانکاری  بارهای

 مازندران. فنون و علوم

 ازنظر ديدگاهی: سازیمجازی یهاچالش .(7891) .رسول روستايی، و ستاره ،پورنصیر

 مرکز قم، ،وژیتکنول و علوم نوين یهاافتهي المللیبین کنفرانس دومین سرور، تثبیت

 .مرتضوی حکمت سروش اسالمی تحقیقات و مطالعات
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: یکیالکترون آموزش ستمیس در یابر انشيرا از استفاده .(7891) .مهیفه ،آقازاده و دايآ ،یثان

 در یتحقیق نينو یدستاوردها المللیبین کنفرانس نیولا ضعف، و قوت نقاط
 .تهران ،وتریکامپ و برق یمهندس

 هایروش یابيارز و یبررس .(7891) .یعلی، مبارک و سید جواد ،ینيرعابدیم ،یهاد ،یدهقان

 یدهادستاور المللیبین کنفرانس نیاول ،یابر انشيرا در یمجاز یهانیماش رتمهاج
 مخترعان للیالمبین ونیکنفدراس تهران، ،وتریکامپ و برق یمهندس در یتحقیق نينو

 .جهان

داليل اهمیت  .(7897). زينبو حسینی، سمیه  ،گلخوار ،پريسا ،شالويی ،سمیه ،رحیمی

 ،اطالعات ايران آوریفن المللیبین کنفرانس در شبکه و امنیت، سازیمجازی

 .موسسه نمودار توسعه داتیس

قابل  .(7890) .سازیمجازی کارهایراه ،آموزشیگروه شرکت چرخه ارتباط سبز، سايت 

 /http://www.charkheh.net/virtualizationدسترس در: 

قابل دسترس  .(7890) .سرور سازیمجازیفناوری  ،موزشیآگروه  ر،یمجموعه تدبسايت 

 http://www.tadbirweb.comدر: 

 .سازیمجازی، انواع آموزشیرها، گروه  بنیاندانشمهندسی  هایشرکتسايت مجموعه 

 /https://www.rahaco.net قابل دسترس در:  .(7890)

. قابل (7894، 74 )آبان .سازیمجازی نوين ، تکنولوژیراهکارهای جامع ديتاسنترسايت 

 https://vcenter.ir دسترس در: 

 یديجد کرديرو ارائه .(7891) .ثيحد ،يیآقا و سید جواد ی،نيرعابدیم ،یدسع ،یسرکان

 نیمسو ،یرژان حوزه در نهيهز تابع از استفاده با یابر یهاشبکه محاسبات یبرا

 دهيا رانيدم موسسه ه،یترک کشور -استانبول ،یمهندس و علوم المللیبین کنفرانس

 .رايو تختيپا پرداز

 زا استفاده با کاربر سطح در یابر انشيرا انجام .(7891) .امیرحسین رواند،یش و یعل ،یميکر

 .هرانت ،اطالعات آوریفن و وتریکامپ یمهندس المللیبین کنفرانس ،سازیمجازی

http://www.charkheh.net/virtualization/
http://www.tadbirweb.com/
https://www.rahaco.net/
https://pages.vcenter.ir/
https://pages.vcenter.ir/
https://vcenter.ir/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/
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مهندسی شبکه  آن، و انواع سازیمجازیمفهوم ، سازیمجازیمستند معرفی راهکار جامع 

 ./https://www.palnetgroup.ir گـروه پـال نـت
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