باسمه تعالی

»»»»»»س » نه»»دیریت»»

ه ی»»ج زی»پویش»داده»نوی «« PVM»:

»»»»»»بخش»خلصه»»دیریت»»»»
» ۱فهوم»»ج زی»س زی
تكنولوژی ماشینهای مجازی ۱بستری را بر روی سختافزار ایجاد میکند تا امكان اجرای چن دین سیس تمعام
مختلف و مجزا از یكدیگر بطور همزمان بر روی یک سیستم فراهم آید بنابراین مجازیسازی ۲میتوان د منج ر ب ه
افزایش امنیت اطلعات ،افزایش بهرهوری و صرفهجوییهای قاب توجه در هزینهه ای س خت اف زار و ن رم اف زاری
شبكههای کامپیوتری ،سایتهای فنی و دیتاسنترهای سازمانی گردیده و همچنین امكان استفاده بهینه از تم امی من ابع
سیستم از جمله ظرفیت پردازشی سامانه های سخت افزاری را فراهم آورد
مهندسین ،کارشناسان و مشاورین شرکت پویش داده نوین با درک این نیاز راهبردی و در طی یک دوره هش ت
ساله کار مطالعاتی و انجام مراح تست وآزمایش ،با تولید استراتژیکترین محصول حوزه زیر ساخت با نام مدیریت
ماشینهای مجازی )  ( PVMشرایطی را فراهم آورده اند تا این دغدغه و مولفه های نظارتی و امنی تی م ورد انتظ ار
مرتفع گردیده و نام ایران را در رده کشورهای دارنده تكنولوژی مجازیسازی در جهان قرارداده است

PVM ۲

»سامانه مدیریت ماشینهای مجازی پویش داده نوین »  ،«(۳PVMنرمافزاری توسعه یافته توس ط ش رکت پ ویش
داده نوین میباشد که به منظور پیادهسازی تكنولوژی ماشینهای مجازی و مدیریت آنها در محی ط س ایتهای فن ی و
، Data Centerها ،ادارات ،شرکتها و سازمانها طراحی و معرفی شده است این سامانه مبتنی بر متدولوژی مت ن ب از
بوده و کامل بومی و توسعه یافته در درون کشور است که مح دودیتهای مرب وط ب ه تحری م در م ورد آن مط رح
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نمیباشد »  «PVMبا کس» تأییدیه فنی از شورای عالی انفورماتی ک کش ور و وزارت فرهن گ و ارش اد اس لمی در
صدد رفع نیاز رو به رشد کشور به محصولت مشابه خارجی ،با تكیه بر توان و دانش بومی است
اکنون این محصول در میدان رق ابت ب ا ن رم افزاره ای
مشابه و با برخ ورداری از ویژگیه ایی نظی ر قیم ت بس یار
نازلتر از قیمت محص ولت خ ارجی و نی ز برخ ورداری از
چندین قابلیت متم ایز و برت ر از محص ولت مش ابه و پ ر
هزینهای که فقط تحت لیسانس کشور آمریكا هستند ،خوش
درخشیده است و ضمن کس» افتخارات علم ی و پژوهش ی
منجمله کس» رتبه برتر »جش نواره ک ارآفرینی و توس عه
کس ب و ک ار دانش گاه ص نعتی ش ریف« و رتب ه برت ر
»چهارمین جشنواره علم تا عم ل« ،در بیش از  ۵۰مرک ز
اداری و شرکت تجاری در حال بهره برداری میباشد
معماری سامانه  PVMاز دو بخش تشكی شده است که تصویر فوق ارتب اط بی ن ای ن دو بخ ش را نش ان داده
است.

 ۳اهم ت» PVM
مهمترین دستاوردهای سامانه  PVMبه قرار ی میباشد:
• ایجاد زیرساخت مناس» و ایمن برای اطلعات سازمان
• زمینهسازی زیرساخت محاسبات ابری ۴به عنوان آینده فناوری اطلعات
• حفظ و حراست از اطلعات در فضای محاسبات ابری با استفاده از محصولت بومی
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» ۴زای ی» PVM
برجستهترین مزایای  PVMبه شرح ی است:
تحقق منویات مقام معظم رهبری قم نل ه ااع اای در
راستای اه اف حماسه سیاسی ،حماسه اقتصادی
نرماف زار ک امل ب ومی و ع

م تاثیرپ ذیری از

مح ودیتهای ناشی از تحریمهای خارجی
رفع وابستگی کشور به محصولت خارجی
امکان صادرات محصول و ارزآوری برای کشور
حراست در مقابل دسترسیهای غیر م از از بی رون قهکره ا وااا و درون قکارمن ان کن ک او وعوام ل
نفوذی ااا سازمان و جلوگیری از سرقت اولعات و نگرانیها در م ورد وج ود Back Doorه ا و دیگ ر
موارد جاسوسی در نرمافزارهای مورد استفادها
حراست از اولعات در مقابل خرابی سختافزارها و اومینان از مان گاری اولع ات در ص ورت ب روز
حوادث ناگوار و بروز خرابی در سختافزارها
افزایش بهرهوری سیستمها و سختافزارها
کاهش هزینههای م یریتی و نگه اری بهتر سیستمها
پشتیبانی وولنی م ت و مادامااعمر

 ۵سخ »پ ی نی
 PVMتلشی است در جهت رفع نیاز روبه رشد تكنولوژی ماشینهایمجازی در داخ ایران توسط جوانان ایرانی
در این زمینه تجربه  ۸ساله کارشناسان شرکت پویش داده ن وین در زمین ه نرمافزاره ای سیس تمی ،پش تیبان ای ن
راهكار جدید ،نو و کامل بومی میباشد
امی آنکه با حمایتهای مادی و معنوی سازمانها و ارگانهای ذیربط شرایط مناسب جه ت بهرهب رداری از
۳

این محصول به صورت فراگیر فراهم گردد تا ضمن معرفی یک برن ملیاایران ی ب ه جهانی ان و رف ع نیازه ای
واردات ی محص ولت مش ابه خ ارجی ،ش رایط ص رفهجویی در مص رف ب رق و ان رژی در ات اق س رورهای
ادارات/سازمانها/شرکتها و استفاده بهینه از منابع موجود قاز مزایای اص لی تکنوا وژی م ازیس ازی در ای ران
عزیز فراهم گرددا

۴

