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چکیده
هدف :پژوهش حاضر ،با هدف بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از انواع فنآوری مجازی سازی در مراکز داده
بر حسب نیاز سازمانها به بررسی فعالیتهای گسترده سازمانها در پیاده سازی انواع مجازی سازها و مطالعه
موردی شرکت کیسون میپردازد .بنابراين از نظر هدف ،يک پژوهش کاربردی محسوب میشود .روش:
همچنین با توجه به اينکه در اين پژوهش از روشهای مطالعه کتابخانهای و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه
استفاده شده است ،میتوان گفت اين پژوهش بر اساس ماهیت و روش ،توصیفی -پیمايشی است .بدين معنی
که ابتدا با بررسی ادبیات موجود ،معیارها و شاخصهای پژوهش شناسايی شده و بر اساس آن ،فرضیات
تحقیق تدوين شدهاند .متناسب با فرضیات ،مدل مفهومی تحقیق توسعه داده شده و برای گردآوری دادهها
نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گرديده است .در نهايت برای آزمون فرضیات تحقیق ،از روش مدل يابی
معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده خواهد شد .همچنین تجزيهوتحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از
نرمافزارهای  SPSS ،EXCELو  LISRELصورت گرفته است .نتیجهگیری :اين پژوهش به شناسايی
عوامل کلیدی برای اجرای سیستمهای مجازی سازی از ديدگاه متخصصان فناوری اطالعات پرداخته است.
در اين مطالعه تأثیر هفت عامل شامل :کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،تسهیل در مديريت و نگهداری،
کاهش هزينه ،سهولت پیاده سازی ،آزمايش و توسعه ،ادغام منابع و اجماع سارمانی مورد بررسی قرار گرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد که تمامی عوامل مورد بررسی ،تأثیر مثبت و معنی داری بر موفقیت پیاده سازی
فناوری مجازی سازی دارند.

واژههای کلیدی :فاکتورهای کلیدی ،فناوری مجازی سازی ،فناوری اطالعات ،محاسبات
رایانهای ،مراکز داده
 .1کارشناس ارشد مديريتmerhaein@gmail.com ،
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مقدمه
فنآوری مجازی سازی 7پديدهای است که امروزه به يکی از مباحث مهم فناوریهای
کامپیوتری عصر حاضر بدل شده است .با گذشت چند دهه از ابداع اين تکنوزی ،اين
فنآوری اکنون به درجهای از تکامل رسیده است که از آن بعنوان ابزاری مهم برای بهبود
توسعه و پیشرفت بسترهای اطالعاتی ياد میشود .مجازی سازی اين روزها به عنصری
زيربنايی برای بسیاری از کاربردهای مبتنی بر پردازشهای بزرگ دادهای تبديل شده است
و همین موضوع ضرورت دستیابی به درکی عمیق از اين فنآوری و روشهای پیاده سازی

0

آن را دو چندان میکند .بعد از محقق شدن اين مهم در حوزه فنآوری اطالعات ،امروزه
شاهد درخواستهای بسیاری از سازمانهای بزرگ جهت اجرای طرحهای مجازی سازی
و ايجاد فضاهای مجازی هستیم .مجازی سازی و به اشتراک گذاری منابع مختلف سخت
افزاری و نرمافزاری 8از قبیل پردازشگرها ،ذخیره سازها ،حافظهها ،سیستم عاملها ،برنامهها
و  ...برای عملکرد بهینه آنها .با توجه به افزايش سرويسهای جديد در شبکهها و نیاز
هرکدام از اين سرويسها به سخت افزار و سیستم عامل اختصاصی ،رويکرد “يک سرور يک
سرويس " تغییر پیدا کرد (گروه پال نت ،مهندسی شبکه)
اين رويکرد در دهه  92و اوايل دهه جاری مناسب بود اما بعد از اينکه سرورها دارای
سخت افزارهايی با توان باال شدند اين رويکرد نیاز به بازنگری پیدا کرد .در راهبردهای
جديد ،هدف کاهش هزينه ،باالبردن بهره وری سخت افزار و مديريت آسانتر و کاراتر
سرورها بود .بنابراين اين مسائل مديران و متخصصان شبکه را به سمت قرار دادن سرورهای
مختلف بر روی يک سخت افزار قدرتمند سوق داد .در راهبرد جديد هدف قراردادن
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سرويسهای متنوع بر روی يک سخت افزار بهصورت متمرکز و با هزينه کمتر بود تا از اين
طريق مديريت آن آسانتر ،کم هزينهتر ،فرايندهای نگهداری و پشتیبان گیری 4راحتتر،

1. virtualization technology
2. implementation methods
3. hardware and software
4. maintenance backup processes
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میزان در دسترس بودن و قابلیت اعتماد آن باالتر باشد .اشتراک منابع سخت افزاری موجود
بر روی يک رايانه بین خادمان نرمافزاری يکی از فناوريهای مورد توجه کارشناسان در چند
سال اخیر بوده و سرمايه گذاریهای اقتصادی از سوی شرکتهای بزرگ روی آن صورت
گرفته است .فنآوری مجازی سازی به دلیل مزايای استفاده از عملیات چند پلت فرمی و
کاهش هزينه و نیرو ،توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .اين پژوهش فاکتورهايی که
برای شرکتها کلیدی است تا محیط اطالعاتی مجازی سازی بسازند ،را از نقطه نظر
مهندسان فنآوری اطالعات بررسی میکند( .راضیه اسدی ،پايیز )7897
انفجار اطالعات  7در سارمان ها نیاز به رقابت پذيری و پاسخگويی سريعتر به
درخواستهای مشتريان ،سازمانها را با سرعت زيادی به سوی مکانیزه شدن پیش میبرد.
شعار قديمی يک سرويس بر روی هر سرور سازمانها را با مشکالت ازجمله در اختیار
نداشتن فضای فیزيکی کافی برای استقرار سرورها ،مصرف انرژی بسیار سرورها و تولید
حرارت باال ،مواجه میکند و باعث بروز مشکالت زيادی میشود (رحیمی و همکاران،
)7897
موفقیت در اجرای يک تکنولوژی جديد نیازمند ايجاد هماهنگی دقیق بین اجزای
مختلف نرمافزار ی و سخت افزاری سازمان است .در رابطه با فناوری مجازی سازی ،اغلب
مطالعات انجام شده به موارد مرتبط با حوزه مهندسی اطالعات مانند مبانی ،ساختار ،تنظیم
عملکرد و مکانیسمهای پشتیبانی مجازی سازی پرداختهاند .اين در حالی است که در فرايند
انتخاب و پیاده سازی فناوری مجازی سازی بايد ديدگاه متخصصان و مهندسانی که مسئول
مديريت و نگهداری اين سیستمها هستند مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فناوری مجازی سازی
سازی و اجرای فناوری مجازی سازی در شرکتها محسوب میشود .با توجه به اين شکاف
عملیاتی در استفاده از فناوری مجازی سازی و همچنین با عنايت به مزايای متعدد چنین
سیستمهايی برای سازمان ،پژوهش حاضر با هدف شناسايی پارامترهای موفقیت آمیز انواع
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را به شکل موفقیت آمیز در يک سازمان پیاده نمود .اين مساله يک شکاف مهم در پیاده
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تکنولوژی مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها انجام شده است (لی 7و
همکاران.)0270 ،
سؤال اصلی در اين پژوهش آن است که پارامترهای موفقیت آمیز انواع تکنولوژی
مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها کدامند؟ در اين پژوهش به بررسی
برخی از اين عوامل موفقیت آمیز میپردازيم:
 کیفیت سیستم چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسبنیاز سازمانها دارد؟
 کیفیت اطالعات چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسبنیاز سازمانها دارد؟
 سهولت مديريت و نگهداری چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکزداده سازمانها دارد؟
 کاهش هزينه چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسبنیاز سازمانها دارد؟
 ادغام منابع چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیازسازمانها دارد؟
 سهولت اجرا ،آزمايش و توسعه چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکزداده سازمانها دارد؟
 توافق سازمانی چه تاثیری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسبنیاز سازمانها دارد؟
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علی رغم اهمیت باالی فناوری مجازی سازی برای سازمانها و استفاده رو به رشد آنها
در بسیاری از شرکتهای بزرگ تجاری در سراسر جهان ،اجرا و استفاده از چنین سیستمهايی
در داخل کشور با يک عقب ماندگی قابل توجه رو به رو است .به کارگیری مؤثر اين
سیستمها مرهون شناسايی و توجه به پارامترهای خاصی است که بدون مالحظه آنها ،اجرا

. Li & et al
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فناوری مجازی سازی در سازمان با اختالل مواجه خواهد شد .تاکنون مطالعات زيادی در
اين زمینه به خصوص در داخل کشور انجام نشده است .لذا ضروری است که در قالب يک
مطالعه تجربی و با استناد به دادههای واقعی ،پارامترهای موفقیت آمیز انواع فنآوری مجازی
سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها شناسايی شوند (سايت راهکارهای جامع
ديتاسنتر.)7894 ،

امروزه يکی از چالشهای سازمانهای بزرگ ،رشد جزيرهای سرويسهای مختلف
سازمان و خرابی شبکه و مشکالت سخت افزاری و نرمافزاری است که اغلب موجب از
کار افتادن کلیه فعالیتهای سازمان میگردد .ممکن است اين مشکالت برای زمان محدود
رخ دهند ،ولی نتايج آن برای سازمان زيان آور و پر هزينه خواهد بود .چالشهای زير برای
سازمانها باعث ايجاد نیاز برای خلق فنآوری نوين مجازی سازی گرديد.

 آلودگی شبکه بدلیل استفاده کاربران از فايلهای ويروسی پهنای باند  0محدود در سازمان و هزينههای افزايش آن عدم تجمیع دادهها و فايلهای سازمان مشکالت تهیه نسخه پشتیبان اطالعات بدلیل عدم تمرکز دادهها هزينههای بروز رسانی مکرر نرمافزاری  /سخت افزاری هزينههای باالی نیروی انسانی مديريت شبکهبا توجه به اين موضوع نقش مجازی سازی از اهمیت ويژهای برخوردار است .مجازی
سازی به ديتاسنترها کمک کرده تا تعداد سرورهای خود را کاهش دهند .انگیزههای زيادی
برای استفاده از مجازی سازی وجود دارد که مهمترين آن کاهش هزينههای سخت افزاری
 هزينه خريد و تعويض سخت افزار موردنیاز سرورها هزينه تجهیز اتاق سرور ،هزينه انرژی مصرفی ،هزينه سرمای اتاق سرور هزينه نیروی فنی موردنیاز بهمنظور نگهداری سیستمهاهزينه ناشی از عدم کارکرد صحیح شبکه و ازکارافتادن آن که به نوبه خود نقش به
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و بهبود میزان استفاده از توان سرورها است .هزينههايی مانند:

سزايی در کاهش هزينههای کلی سازمان دارد .بنابراين مجازی سازی میتواند راهکاری
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بسیار مناسب باشد .اين راهکار درعین حال که کارايی شبکه را افزايش میدهد و زمان
ازکارافتادگی سرويسها را چه بهصورت سخت افزاری و چه نرمافزاری به میزانی قابل
توجه کاهش داده و کاربران نهايی هرگز متوجه هیچگونه اختاللی نمیشوند (سايت
راهکارهای جامع ديتاسنتر.)7894 ،

هدف از انجام اين پژوهش ،شناسايی پارامترهای موفقیت آمیز انواع فنآوری مجازی
سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها است و در اين راستا به بررسی هفت عامل :تأثیر
کیفیت سیستم ،کیفیت اطالعات ،سهولت مديريت و نگهداری ،کاهش هزينه ،ادغام منابع،
سهولت اجرا ،آزمايش و توسعه و تأثیر توافق سازمانی ،میپردازد.
در اين مطالعه تأثیر هفت عامل مؤثر بر استفاده و اجراء موفقیت آمیز فنآوری مجازی
سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها بعنوان متغیرهای مستقل به شرح زير مورد
بررسی قرار میگیرند.
 کیفیت سیستم تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز دادهسازمانها دارد.
 کیفیت اطالعات تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز دادهسازمانها دارد.
 سهولت مديريت و نگهداری تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی درمراکز داده سازمانها دارد.
 ادغام منابع تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده سازمانهادارد.
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

 کاهش هزينه تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز دادهسازمانها دارد.
 سهولت اجرا و توسعه تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز دادهسازمانها دارد.
 توافق سازمانی تأثیر معناداری بر استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز دادهسازمانها دارد.
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مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته در ادامه بیان شده است:
در علم کامپیوتر ،مجازی سازی به ساخت نمونهی مجازی (غیر واقعی) از پلتفرمهای
سخت افزاری ،سیستم عامل ،وسايل ذخیرهسازی و يا منابع شبکه ،گفته میشود .مجازی
سازی از يک نوع تفکر عمیق و اجرا کردن هر آنچه که در فکر و ذهن میگذرد و نهايتاً
بدون وجود خارجی پیاده سازی ،میگردد .پیاده سازی دستگاههای سخت افزاری
بهصورت مجازی اما با همان عملکرد ،مزايای بسیاری را برای ما به ارمغان آورده است.

اصوالً نرم فزارها مجازی هستند چون ذات آنها فیزيکی نیست .میتوان گفت مجازی
سازی در اکثر اوقات شکل نرمافزاری دارد .طراحی و مشابه سازی انواع سويیچها ،روترها،
سرورها ،ذخیره سازها ،دسکتاپ ها و حتی شبکهها از اين دستهاند .تعريف ما از کاربردهای
انواع مجازی سازی در حیطه سیستم عبارتند از :راهکارهايی که اجازه میدهد چندين
سیستم عامل میهمان بهصورت همزمان بر روی يک میزبان سخت افزاری به اجرا در آيند.
در دنیای فنآوری اطالعات ،پیاده سازی انواع مجازی سازی ها يک فنآوری جوان است
و شرکتها روشهای متفاوتی را برای آن پیشنهاد میکنند (سايت شرکت چرخه ارتباط
سبز.)7890 ،
با گسترش شبکهها و محاسبات رايانهای و نیاز به استفاده از آن جزء الينفک يک فعالیت،
اعم از تجاری و غیر تجاری به شمار میآيد .شرکتها و مؤسسات گوناگون نه تنها ناگزير
به استفاده از اين فنآوری جهت تسريع فرآيند دستیابی به اهداف تعیین شده سازمانی خود
میباشند ،بلکه میبايست شرايطی را فراهم نمايند تا بتوانند بیشترين تطبیق را با تغییرات محیط
رقابتی داشته باشند .امروزه يکی از چالشهای سازمانهای بزرگ ،خرابی شبکه و مشکالت
چند ممکن است اين مشکالت برای زمان محدود رخ دهند ولی نتايج آن برای سازمان زيان
آور و پر هزينه خواهد بود (سرکانی و همکاران.)7891 ،
با درک اين نکته که اين فناوری ،کارايی شبکه را نیز افزايش داده و زمان از کار افتادگی
سرويسها را چه بهصورت سخت افزاری و چه نرمافزاری به میزانی کاهش میدهد که کاربر
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نهايی هرگز متوجه اين اختالل نشود ،میتوان با اطمینان خاطر به سمت پیاده سازی اين
راهکار حرکت نمود (سونتاکه 7و همکاران )0270
در فنآوری اطالعات منابع مختلفی از قبیل انواع سخت افزارها ،سیستم عاملها،
نرمافزارها و شبکههای کامپیوتری مورداستفاده قرار میگیرند .همیشه اين سئواالت برای
طراحان و استفاده کنندگان منابع فنآوری اطالعات مطرح میشود که چگونه میتوان از
اين منابع گسترده سخت افزاری و نرمافزاری استفاده بهینهتر کرد؟ چگونه بر عدم تطابق
سخت افزارهای متفاوت که در سرويس دهندههای مختلف استفاده میشود ،فائق آمد؟
چگونه سطح باالتری ازانعطاف پذيری و قابلیت حمل انواع مختلفی از نرمافزارهای سیستمی
و کاربردی را فراهم کرد؟ و بسیاری از سئواالت ديگر .يک پاسخ برای اين قبیل سئواالت،
استفاده از فنآوری مجازی سازی است .فنآوری ماشینهای مجازی حاصل تجمیع
فناوریهای کسب شده در حوزههای سیستم عامل زبانهای برنامه سازی و معماری کامپیوتر
است (اسداهلل شاه بهرامی.)7894 ،
موفقیت در اجرای يک تکنولوژی جديد نیازمند ايجاد هماهنگی دقیق بین اجزای
مختلف نرمافزاری و سخت افزاری سازمان است .در رابطه با فناوری مجازی سازی ،اغلب
مطالعات انجام شده به موارد مرتبط با حوزه مهندسی اطالعات مانند مبانی ،ساختار ،تنظیم
عملکرد و مکانیسمهای پشتیبانی مجازی سازی پرداختهاند .در حالی که در فرايند انتخاب و
پیاده سازی فناوری مجازی سازی بايد ديدگاه مهندسان و متخصصان که مسئول مديريت و
نگهداری اين سیستمها هستند مورد توجه قرار گیرد تا بتوان فناوری مجازی سازی را به شکل
موفقیت آمیز در يک سازمان پیاده نمود .اين مساله يک شکاف مهم در اجرای فناوری
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

مجازی سازی محسوب میشود (لی و همکاران .)0270
با استفاده از مجازی سازی میتوان از مزايا و کاربردهای بیشمار آن استفاده نمود .از
جمله اين مزايا میتوان به بهره وری هر چه بیشتر از سخت افزار ،استفاده بهینه از فضای
فیزيکی در مراکز داده ،کاهش شديد در مصرف انرژی برق مصرفی در مراکز داده ،کاهش
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هزينه نگهداری و مديريت سرور و سرويسها ،امکان ايجاد محیطهای آزمايش و توسعه
بهصورت بسیار مقرون به صرفه ،پشتیبان گیری و بازيايی سرورها ،امنیت سرورها و کاهش
شديد هزينه تجهیزات شبکه  0اشاره نمود (صابری.)0271 ،7
رايانش ابری  7بدلیل ويژگیهای منحصر بفرد و مزايايی متعددی که نسبت به
فناوری های پیش از خود دارد ،به يکی از مهمترين و چالش برانگیزترين مفاهیم در حوزه
فناوری اطالعات تبديل شده است .مجازی سازی به معنای مستقل نمودن محل فیزيکی
پردازش اطالعات از محل فیزيکی کاربر و موفقیت در بهکارگیری اين فنآوری ،مستلزم
اجرای تمامی اجزای آن است (چن 0و همکاران.)0271 ،
مرکز داده به مجموعهای از سرويس گرها ،زيرساختهای ارتباطی ،امنیتی و تجهیزات
الکترونیکی گفته میشود که برای ارائه ،نگهداری و پشتیبانی از سرويسهای تحت شبکه
اينترنت ،اينترانت و اکسترانت بکار گماشته میشوند .مرکز داده ،بسته به نوع کاربرد آنها
میتواند بهعنوان يک مرکز پردازشی ،مرکز ذخیره داده ،مرکز جمعآوری داده عمل کند.

مراکز داده بسیار عظیم و متنوعی در سرتاسر شبکه جهانی اينترنت در حال سرويس دهی
هستند که برخی از اين مراکز استفاده تجاری محدود درون سازمانی دارند و برخی در
اينترنت بهصورت تجاری قابل استفاده هستند (هیو 8و همکاران.)0270 ،
علیرغم مزايای متعدد رايانش ابری و فناوری مجازی سازی ،اغلب سازمانهای فعال در
داخل کشور تمايل چندانی به استفاده از اين فناوریها ندارند .بدلیل جديد بودن اين فناوری،
بسیاری از مديران ترجیح میدهند يا از سیستمهای مبتنی بر رايانش ابری در سازمان خود
استفاده نکنند ،يا اينکه بدون شناسايی زمینههای الزم برای استقرار چنین سیستمی ،نسبت به
گرفتن عوامل مؤثر بر موفقیت اجرای آن ،راهی جز شکست و تحمیل هزينههای گراف به
سازمان نخواهد داشت (هیو و همکاران.)0270 ،
1

. Saberi
. Chen
3
. Hew
2
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انجام مجازی سازی در سطح کاربر برنامههای کاربردی را از سیستمعامل جدا میکند و
کاربر بعد از تنظیم و پیکربندی ماشینهای مجازی نرمافزار مورداستفاده خود را انتخاب
میکند .نرمافزار انتخاب شده در تصوير ماشین مجازی از قبل نصب نشده است پس زمانی
که کاربر برای صرفه جويی در سربار ذخیرهسازی آن را در يک ماشین مجازی در حال اجرا
راه اندازی میکند میتوان آن نرمافزار را از مخزن مورد تقاضا جريان داد (کريمی و
همکاران.)7891 ،
رايانش ابری نوع جديدی از فناوریهايی است که با ايجاد بستر و زيرساخت مناسب در
حوزه آموزش میتواند نقش بسزايی در کاهش هزينهها ،باال بردن کیفیت خدمات و
دسترسی داشته باشد (ثانی و همکاران.)7891 ،
مرورگر وب ،امکان اجرای برنامههای کاربردی را روی اينترنت فراهم میکند .استفاده
از اين فنآوری علیرغم اينکه بسیاری از سازمانها شروع به استفاده از محصوالت مجازی
سازی کردند ،ولی اين فنآوری پاسخگوی نیاز برخی ديگر نبوده است .تحلیلهای مربوط
به مفاهیم رايانش ابری در ايران متفاوت از تحلیلهای آن در جهان است (اسد اله شاه
بهرامی)7891 ،
يکی از دستاوردهای مهم مجازی سازی ،مهاجرت است .عمل مهاجرت با اهداف
گوناگونی از جمله تعادل بار نگهداری آنالين ،تحمل خطا ،مديريت انرژی ،کاهش زمان
پاسخ و تعمیر و نگهداری سرورها در مراکز داده و خوشههای محاسباتی انجام میشود
(دهقانی و همکاران.)7891 ،
"مهاجرت" يک گرايش تازه در مجازی سازی سرور به شمار میآيد .مهاجرت به انتقال
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يک محیط سرور از يک مکان به مکان ديگری اشاره دارد .مهاجرت سرورهای مجازی از
يک ماشین فیزيکی به يک ماشین فیزيکی ديگر وجود دارد ،حتی اگر اين دو ماشین دارای
پردازندههای متفاوتی باشند ،تنها در صورتی که پردازندههای آنها محصول يک تولیدکننده
واحد باشند (سايت مجموعه تدبیر.)7890 ،
مهاجرت يک سرور مجازی از يک ماشین فیزيکی به يک ماشین فیزيکی ديگر موضوع
نسبتاً جديدی به شمار میآيد ،اما فرآيند تبديل يک سرور فیزيکی به يک سرور مجازی نیز
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مهاجرت نامیده میشود .مجازی سازی ،روشی را در اختیار شرکتها قرار میدهد تا
افزونگی را بدون خريد سخت افزار اضافی تجربه کنند .افزونگی به اجرای يک نرمافزار
کاربردی واحد بر روی چندين سرور اشاره دارد .اين يک پارامتر ايمنی است زيرا اگر يک
سرور به هر دلیل دچار خرابی شود ،سرور ديگری که همان نرمافزار کاربردی را اجرا میکند
میتواند جای آن را بگیرد .به اين ترتیب ،و قوع هرگونه وقفه در سرويس به حداقل خواهد
رسید (سايت مجموعه شرکتهای مهندسی دانش بنیان رها.)7890 ،
کريمی و همکاران ( )7891مطالعهای با عنوان انجام رايانش ابری در سطح کاربر با
استفاده از مجازی سازی انجام دادند و برای تکنولوژی جداسازی نرمافزار کاربردی از ماشین
مجازی ،روش نوينی بهمنظور بهبود انعطاف پذيری بهکار گرفتند که انجام مجازی سازی در
سطح کاربر برنامههای کاربردی را از سیستمعامل جدا میکند و کاربر بعد از تنظیم و
پیکربندی ماشینهای ،مجازی نرمافزار مورداستفاده خود را انتخاب میکند (کريمی و
همکاران)7891 ،
دهقانی و همکاران ( )7891مطالعهای با عنوان بررسی و ارزيابی روشهای مهاجرت
ماشینهای مجازی در رايانش ابری انجام دادند .اين محققان بیان کردند که محاسبات ابری
فنآوری جديد محاسبات توزيع شده است که مبتنی بر تکنولوژی مجازی سازی است
(دهقانی و همکاران.)7891 ،
پورنصیر و روستايی ( )7891مطالعهای با عنوان چالشهای مجازی سازی :ديدگاهی از
نظر تثبیت سرور انجام دادند .در اين مقاله ،يک مطالعهی جامع از کارآيی  Xenو مشخصهی
مقیاس پذيری اجرای  ،SPECvirt_sc2010و تعیین تأثیر حافظه و کش بزرگ ناشی از
ايجاد چالشهای ديگر درکارآيی و مقیاس پذيری سیستم میشود (پورنصیر و همکاران،
.)7891
ثانی و همکاران ( ،)7891در مطالعهای تحت عنوان استفاده از رايانش ابری در سیستم
آموزش مجازی ،با رويکردی تحلیلی به استفاده از رايانش ابری در حوزه آموزش مجازی
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سوئیچ فرکانس باال و غیرضروری محتوا انجام شده است ،اين سوئیچهای غیر ضروری باعث
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ايجاد بستر و زيرساخت مناسب ،از طريق مرورگر وب ،امکان اجرای برنامههای کاربردی را
روی اينترنت فراهم میکند (ثانی و همکاران.)7891 ،
هیو و همکاران ( )0270به بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش رايانش ابری در حوزه آموزش
مجازی پرداختند .بدين منظور تأثیر عواملی چون تناسب رايانش ابری با اهداف آموزشی،
قابلیت رايانش ابری ،شايستگی ،استقالل ،اعتماد به وبسايت ،حمايت نهاد آموزشی و تمايل
به اشتراک دانش مورد ارزيابی قرار گرفتند (هیو  7و همکاران.)0270 ،
چن و همکاران ( )0271به امکان سنجی استفاده از سیستمهای مجازی سازی در کشور
اندونزی پرداختند تا توصیههايی راجع به سرمايه گذاری در اين حوزه به شرکتهای بزرگ
ارائه دهند .برای جمع آوری دادهها از بررسی اسناد ،پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان
استفاده شد (چن  8و همکاران.)0271 ،
(لی  8و همکاران )0270 ،به بررسی عوامل موفقیت پیاده سازی فناوری مجازی سازی
در سازمان پرداختند .اين مقاله به شناسايی فرخی از پارامترهای الزم برای اجرای سیستمهای
مجازی سازی از ديدگاه متخصصان فناوری اطالعات پرداخته است.
مجازی سازی مفهوم جديدی نیست و برای اولین بار در دهه پنجاه میالدی بهمنظور بخش
بندی سخت افزار پردازندههای بزرگ معرفی گرديد .در فاصله سالهای شصت تا هفتاد
میالدی هنگامی که از کامپیوترهای بزرگ استفاده میشد ،کامپیوترهای کوچک
شرکتهای مطرحی مانند آی بی ام و اچ پی نیز بکار گرفته شد (اسداهلل شاه بهرامی.)7894 ،
مفهوم مجازی سازی برای اولین بار در دهه شصت میالدی ،زمانی که ابر کامپیوترها
بسیار گران بودند ،شروع شد .شرکت آی بی ام ،ابر کامپیوتر يونیکس را به واحدهای منطقی
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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مجازی سازی کامپیوترهای بزرگ به واحدهای منطقی منفرد و واحدهای
ورودی/خروجی در میان آنها تقسیم میشود و کنترل کامل بر عملکردهای اين واحدها
وجود دارد (فیچرا.)0220 ،7
مجازی سازی بهعنوان يک فنآوری ،محیطهای چند عاملی را در يک کامپیوتر از طريق
تبديل به زبان سمبلیک يا تقسیم منابعی مانند سی پی يو ،حافظه ،رم يا هارد ،مهیا میسازد
(سینگه.)0224 ،0
مجازی سازی بهعنوان فراهم کنندهی اليهای انتزاعی بین سخت افزار کامپیوتر و اجرای
نرمافزار بر روی سخت افزار بهمنظور اجازه دادن به کاربران برای اجرا کردن چند سیستم
عامل بر روی يک ماشین (واترز.)0221 ،8
مجازی سازی روشی برای استقرار منابع عملیاتی و استفاده از اين منابع از طريق اليههای
اطالعاتی متفاوت مانند :سخت افزار ،نرمافزار ،داده ،شبکه و حافظه است (تولوچ.)0229 ،4
ماشین مجازی بهعنوان يک برنامه يا يک سیستم عامل که يک محیط مهمان مستقل را
در داخلهاست میسازد و اجازه میدهد محیطهای مهمان چند گانه اجرا شوند و بهطور پويا
منابع را بین آنها تقسیم میکند (شاويت)0229 ،1
در دورههای راه اندازی و اجرا ،تأثیر و استفادهی مؤثر از منابع بین انواع مختلف از
نرمافزارهای مختلف مجازی سازی مورد مقايسه قرار گرفت (سیدارامن.)0220 ،0
مکانیسمهايی برای مديريت مؤثر منابع مطرح گرديد (يانگ)0229 ،1
در حوزهی منافع مجازی سازی ،برخی از محققان اشاره کردند که درواقع استفاده از
مجازی سازی باعث بهبود سرورها میشود (سیگال)0220 ،1
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

1. Fichera
2. Singh
3. Waters
4. Tulloch
5. Shavit
6. Seetharaman
7. Yang
8. Sehgal
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در مورد مشکالت امنیت اطالعات و میزان امنیت اطالعات فناوریهای مجازی سازی
نرمافزار و سخت افزار در حال ظهور آزمايشاتی انجام گرديد (پیرز.)0221 ،7
محققان مشکالت عملیاتی ،پژوهش هايی در زمینه بازيابی سیستم از طريق مجازی سازی
انجام دادهاند (هیوسینگ.)0229 ،0
برخی از محققان کاهش هزينهها را بهعنوان سود مجازی سازی ذکر کردند (سیمانتیک،8
 .)0229در مورد راه اندازی يک گروه از سرورهای مجازی نیز پژوهش هايی انجام شد
(چن .)0221 ،پژوهش هايی نیز در جهت کنترل امنیت و تشخیص خطر برای شرکتها انجام
گرفت (هیوسینگ.)0229 ،
يکی از قدرتمندترين نرمافزارهای مجازی سازی ) (VMwareبر روی کاغذ سفید يک
نقشهی راه برای زير ساخت مجازی است که به برخی از فاکتورهای کلیدی برای اجرای
مجازی سازی اشاره میکند:
 حمايت مالی باال به پايین برای اطمینان از اجرای موفق مجازی سازی. تلقی کردن مجازی سازی بهعنوان يک امتیاز در میان سازمان بندیها. طراحی برای يک چشم انداز بزرگ ،اما گسترش افزايشی. جذب و نگه داشتن سهام داران در میان تمام فازها. بودن عوامل تغییر در مرکز تیم مجازی سازی ،اطمینان حاصل کردن از موفقیت. -اطیمنان از طراحی با کیفیت باال و بازسازی برای خوداری از زود خاموش شدن.

روش
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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در اين مطالعه از روشهای آمار توصیفی و استنباطی برای بررسی روابط متغیرهای پژوهش
استفاده خواهد شد .هدف از انجام اين مطالعه ،شناسايی پارامترهای موفقیت آمیز انواع
فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها است .از آنجا که اين مطالعه
با هدف استفاده از دانش موجود در سطح متخصیص و کارشناسان صورت میگیرد و به
1. Perez
2. Hoesing
3. Symantec

شناسایی پارامترهای موفقیت آمیز پیاده سازی انواع فناوریهای ...

مديران در تصمیم گیری کمک میکند ،از نظر هدف يک مطالعه کاربردی محسوب
میشود و بر اساس ماهیت و روش نیز يک مطالعه توصیفی از نوع پیمايشی است.
جامعه آماری اين تحقیق کلیه مديران ،کارشناسان و کارکنان بخش فناوری اطالعات و
کاربران سیستمهای رايانهای در شرکت رها دانش بنیان و شرکتهای تحت پوشش آن به
تعداد  022نفر میباشند .در اين مطالعه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده
شده است .نمونهگیری با استفاده از روش تصادفی انجام گرديد .بنابراين نمونهای به حجم
 084نفر انتخاب شده است.
در اين مطالعه برای جمعآوری دادههای اولیه از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است که
بر اساس طیف پنج درجه لیکرت تنظیم شده است .پرسشنامه متداولترين ابزار جمعآوری
اطالعات در مطالعات رشته مديريت است .پرسشنامه تحقیق ،پرسشنامه استاندارد (لی  7و
همکاران )0270 ،در رابطه با پارامترهای موفقیت آمیز انواع فنآوری مجازی سازی در مراکز
داده بر حسب نیاز سازمانها است که بر اساس طیف لیکرت پنج درجه طراحی شده است
(جدول  .)7پرسشنامه مورداستفاده در اين مطالعه شامل دو دسته پرسشهای عمومی و
تخصصی است .پرسشهای عمومی خود شامل سه پرسش پیرامون ويژگیهای فردی پاسخ
دهندگان است.
جدول  .1کمیسازی پاسخ به پرسشها در طیف لیکرت پنج درجه
گزينه انتخابی

بسیار کم

کم

متوسط

زياد

بسیار زياد

امتیاز

7

0

8

4

1

برای طراحی پرسشنامه در گام نخست با مطالعات کتابخانهای مفاهیم و متغیرهای مهم بهطور
کامل مورد شناسايی قرار گرفته و چگونگی اندازهگیری آنها مشخص میگردد تا بتوان
سؤاالت مناسبی برای بررسی اهداف طراحی نمود .پسازآن پرسشنامه طراحیشده برای
بررسی روايی در اختیار متخصصین خبره و اساتید محترم راهنما و مشاور و ساير متخصصین
قرار گرفته تعديل و تصحیح گرديد.
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در اين مطالعه برای بررسی روايی پرسشنامه از روش روايی محتوائی استفاده شده است.
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جهت ارزيابی پايايی ،در يک آزمايش مقدماتی پرسشنامهها در بین  71نفر از اعضاء
نمونه آماری توزيع شد و ضريب آلفای کرونباخ آن محاسبه شد .نتايج حاصل از آزمون
پايايی پرسشنامه ،ضريب آلفای کرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامهها بیشتر از  2/1به دست
آمد .بنابراين پايائی پرسشنامه مطلوب ارزيابی گرديده است.
روشهای آماری مورداستفاده در اين مطالعه را میتوان به دو دسته روشهای آماری
استنباطی و روشهای آماری توصیفی تقسیم کرد .برای بررسی و توصیف ويژگیهای
عمومی پاسخدهندگان از روشهای آمار توصیفی مانند جداول توزيع فراوانی و میانگین
استفاده شده است .روشهای آماری استنباطی مورداستفاده نیز در زير به اختصار توضیح داده
شدهاند .همچنین تجزيهوتحلیل دادههای بهدستآمده با استفاده از نرمافزارهای ،EXCEL
 SPSSو  LISRELصورت گرفته است.
پیش از استفاده از آزمونهای آماری پژوهش ابتدا بايد آزمون نرمال بودن داده انجام
شود .هنگام بررسی نرمال بودن دادهها ،فرض صفر مبتنی بر اينکه توزيع دادهها نرمال است
در سطح خطای  %1آزمون میشود .فرض نرمال بودن دادهها در سطح معناداری  %1با تکنیک
کولموگروف-اسمیرنف آزمون شده است چون مطالعات مبتنی بر مدل ساختاری مبتنی بر
فرض نرمال بودن دادهها هستند بنابراين نخست آزمون نرمال بودن صورت گرفته است.
داده های اولیه برای تحلیل عاملی ،ماتريس همبستگی بین متغیرها است .تحلیل عاملی،
متغیرهای وابسته از قبل تعیین شدهای ندارد .تحلیل اکتشافی وقتی به کار میرود که تحقیق
گر شواهد کافی قبلی و پیش تجربی برای تشکیل فرضیه درباره تعداد عاملهای زيربنايی
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

دادهها نداشته باشد .برای سنجش متغیرهای پنهان از سنجهها يا گويههائی استفاده میکنند
که همان سؤاالت پرسشنامه را تشکیل میدهند .اين سنجهها متغیرهای مشاهده شده هستند.
در اين مطالعه برای بررسی تمامی فرضیههای مطالعه از مدل معادالت ساختاری استفاده
شده است .مدل معادالت ساختاری يک تکنیک تحلیل چند متغیری توانمند از خانواده
رگرسیون چند متغیری است که به مطالعه گر امکان میدهد مجموعهای از معادالت
رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد .مدل معادالت ساختاری اين امکان را
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فراهم میآورد تا مطالعه گر بتواند روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار را مشخص و مطالعه
نمايید.
از شاخصهای برازندگی برای تعیین برازندگی و اعتبار مدلهای طراحی شده استفاده
میشود .برای تائید مدل ،استفاده از سه تا  1شاخص کافی است .در نرمافزارهائی مانند
 lisrel, Amos, EQSنیز تعداد زيادی از شاخصهای برازندگی به وجود دارد .در بیشتر
تحلیلهای عاملی تائیدی و مدلهای معدالت ساختاری بهعنوان يک شاخص برازش اصلی
استفاده میشود .اگر اين شاخص کوچکتر از  2/21باشد مطلوب است.
آزمون  tتکنمونه ) .(One sample t-testدر اين آزمون بررسی میشود آيا میانگین
ديدگاه يا امتیازات يک گروه از عدد معینی که معموالً برابر میانگین حداکثر امتیازات است،
بیشتر است يا خیر .از آنجا که دادهها با طیف لیکرت  1درجه گردآوری شده است میانگین
عدد  8ي عنی نقطه وسط طیف لیکرت در نظر گرفته شده است .چون اين مطالعه در سطح
اطمینان  %91بررسی شده است بنابراين چنانچه در محاسبه میانگین هر بعد ،مقدار معناداری
از سطح خطای  %1کوچکتر باشد ،فرض صفر رد شده و بنابراين ادعای آزمون تائید خواهد
شد .بديهی است در اين شرايط آماره آزمون  tاز مقدار بحرانی  t0.05يعنی  7/90بزرگتر
خواهد بود .همچنین هر دو کران فاصله اطمینان نیز مثبت خواهد شد.

یافته ها
خالصه نتايج آزمون  tتک نمونه در جدول  0ارائه شده است.
جدول  .2نتایج آزمون  tتک نمونه برای متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

میانگین

مقدار t

مقدار معناداری

کیفیت سیستم

8.410

70.292

2.222

2.817

کیفیت اطالعات

8.410

78.019

2.222

2.424

2.142

سهولت مديريت و نگهداری

8.449

72.704

2.222

2.800

2.180

ادغام منابع

8.121

77.419

2.222

2.407

2.190

کاهش هزينه

8.401

9.907

2.222

2.818

2.110

حد پائین

حد باال
2.182
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فاصله اطمینان %91

متغیرهای پژوهش

میانگین

مقدار t

مقدار معناداری

سهولت اجرا ،آزمايش و توسعه

8.018

71.441

2.222

2.112

توافق سازمانی

8.109

70.419

2.222

2.419

2.019

استفاده از فنآوری مجازی سازی

8.421

9.048

2.222

2.804

2.492

حد پائین

حد باال
2.180

تحلیل توصیفی متغیرهای مطالعه بر اساس پارامترهای مرکزی (میانگین ،میانه ،مد) و
پارامترهای پراکندگی (انحراف معیار ،واريانس و دامنه تغییرات) برای عاملهای اصلی
مطالعه در (جدول )8 -ارائه شده است .بر اساس اين جدول مشخص است  084پاسخ صحیح
به تمامی پرسش های پژوهش گردآوری شده است .بیشترين میانگین به سهولت اجرا،
آزمايش و توسعه با مقدار  8/018تعلق دارد که از مقدار زياد طیف لیکرت نیز باالتر است.
دامنه تغییرات از  7تا  4در نوسان است .میانه و مد نشان میدهد بیشتر پاسخدهندگان گزينه
 8و  4به معنای متوسط و زياد را انتخاب کردهاند.
جدول  .3تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
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تعداد

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

واريانس

دامنه تغییرات

کمینه

بیشینه
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متغیرهای پژوهش
کیفیت سیستم

084

8.410

8.022

8.022

2.014

2.414

8.022

7.422

1.222

کیفیت اطالعات

084

8.410

8.110

8.111

2.071

2.812

8.888

7.001

1.222

سهولت نگهداری

084

8.449

8.888

4.222

2.192

2.004

4.222

7.222

1.222

ادغام منابع

084

8.121

4.222

4.222

2.194

2.082

4.222

7.222

1.222

کاهش هزينه

084

8.401

8.001

4.222

2.184

2.090

4.222

7.222

1.222

سهولت اجرا،

084

8.018

4.222

4.222

2.110

2.110

4.222

7.222

1.222

توافق سازمانی

084

8.109

4.222

4.222

2.171

2.001

4.222

7.222

1.222

084

8.421

8.122

4.222

2.114

2.109

8.001

7.811

1.222

استفاده از فنآوری
مجازی سازی
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آزمون فرضیههای مطالعه در ادامه بیان شده است:
 میانگین ديدگاه پاسخدهندگان در بعد کیفیت سیستم  8.410بهدستآمده است کهبزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که کوچکتر از
سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره  tنیز 70.29
بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هريک
از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :کیفیت سیستم از اهمیت برخوردار
است.
 میانگین ديدگاه پاسخ دهندگان در بعد کیفیت اطالعات  8.410بهدستآمده است کهبزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که کوچکتر از
سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره  tنیز 78.019
بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده گفت :توافق سازمانی از اهمیت برخوردار است.
و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هريک از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان
گفت :کیفیت اطالعات از اهمیت برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخ دهندگان در بعد سهولت مديريت و نگهداری  8.449بهدستآمدهاست که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که
کوچکتر از سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره
 tنیز  72.704بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .همچنین هر دو
میشود .به استناد هريک از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :سهولت
مديريت و نگهداری از اهمیت برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخدهندگان در بعد ادغام منابع  8.121بهدستآمده است که بزرگتراز حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که کوچکتر از سطح
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کران باال و پائین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید
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بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هريک
از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :ادغام منابع از اهمیت برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخدهندگان در بعد کاهش هزينه  8.401بهدستآمده است که بزرگتراز حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که کوچکتر از سطح
خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره  tنیز 9.907
بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .همچنین هر دو کران باال و پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد هريک
از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :کاهش هزينه از اهمیت برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخ دهندگان در بعد سهولت اجرا ،آزمايش و توسعه 8.018بهدستآمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز 2
بهدستآمده که کوچکتر از سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار
است .مقدار آماره  tنیز  71.441بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است.
همچنین هر دو کران باال و پائین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای
آزمون تائید میشود .به استناد هريک از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت:
سهولت اجرا ،آزمايش و توسعه از اهمیت برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخ دهندگان در بعد توافق سازمانی  8.109بهدستآمده است کهبزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز  2بهدستآمده که کوچکتر از
سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین و مشاهده شده معنادار است .مقدار آماره  tنیز
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 70.419بهدستآمده که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است .هر دو کران باال است پائین
فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده (مثبت) و ادعای آزمون تائید میشود .به استناد
هريک از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :توافق سازمانی از اهمیت
برخوردار است.
 میانگین ديدگاه پاسخ دهندگان در بعد استفاده از فنآوری مجازی سازی در مراکز داده 8.421بهدستآمده است که بزرگتر از حد وسط طیف لیکرت است .مقدار معناداری نیز 2
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بهدستآمده که کوچکتر از سطح خطای  2/21است بنابراين میانگین مشاهده شده معنادار
است .مقدار آماره  tنیز  9.048بهدستآمده است که از مقدار بحرانی  7/90بزرگتر است.
هر دو کران باال و پائین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده و ادعای آزمون تائید
میشود .به استناد هريک از اين يافتههای آماری با اطمینان  %91میتوان گفت :استفاده از
فنآوری مجازی سازی در مراکز داده از اهمیت برخوردار است.

بحث و نتیجه گیری
اين مطالعه به شناسايی پارامترهای موفقیت آمیز انواع فنآوری مجازی سازی در مراکز داده
بر حسب نیاز سازمانها پرداخته است .اين مطالعه از جمله نخستین پژوهشهای داخل کشور
است که در رابطه با موضوع مذکور انجام شده است که اين امر نوآوری آن را نشان میدهد.
برای بررسی فرضیات مطالعه ،بعد از بیان کلیات مطالعه حاضر به بررسی عوامل مرتبط با
مجازی سازی و فنآوری اطالعات پرداخته شد .در اين مطالعه از رويکرد پیمايشی جهت
گردآوری دادهها برای آزمون فرضیات مطالعه استفاده شده است .جامعه آماری اين تحقیق
کلیه مديران ،کارشناسان و کارکنان بخش فناوری اطالعات و کاربران سیستمهای رايانهای
در شرکت رها دانش بنیان و شرکتهای تحت پوشش آن و شرکت ساختمانی کیسون ،به
تعداد  022نفر میباشند که از اين میان نمونهای به حجم  084نفر انتخاب شده است .در اين
پژوهش برای گردآوری دادههای موردنیاز از ابزار پرسشنامه استفاده گرديده است .برای
تجزيهوتحلیل دادههای بهدستآمده ازاز مدل معادالت ساختاری ( )SEMاستفاده میشود.
کلیه تحلیلهای آماری با استفاده از دو نرمافزار  SPSSو  LISRELانجام میشود.
مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها است ،کاهش هزينههای استقرار سخت
افزار يکی از ارکان ضروری جهت استفاده از مجازیسازی است .اين يافته با نتايج گزارش
شده توسط ساير محققان همخوانی دارد .يافتههای اين پژوهش میتواند دارای هر دو دسته
کاربردهای علمی و کابردی باشد که به افراد مد نظر در جامعه اماری اين مطالعه و ساير افراد
که با مديريت سازمان و فرايند مجازیسازی در ارتباط هستند امکان تهیه راهکارهای مناسب
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جهت بهینه نمودن پیادهسازی فنآوری مجازی سازی در مراکز داده بر حسب نیاز سازمانها
را میدهد.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه اول :کیفیت سیستم يکی از ارکان کلیدی برایموفقیت در امر مجازیسازی است و بعنوان عاملی تعیین کننده در رضايت کاربر در نظر
گرفته میشود .وجود يک سیستم با کیفیت باعث میشود که کلیه فعالیتها مطابق با اهداف
از پیش تعیین شده انجام شود .محیط مجازی سازی همواره يک نوع از سیستم اطالعات
است و عامل کیفیت سیستم بايد بهعنوان يک فاکتور کلیدی در تمام جنبهها لحاظ شود .اين
يافته با نتايج گزارش شده توسط ساير محققان مطابقت دارد.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه دوم :کیفیت اطالعات بايد متناسب با نیازهایآنها باشد و از جامعیت و قابلیت اطمینان بااليی برخوردار باشد تا بتواند به شکلی مؤثر در
راستای اهداف سازمانی مورداستفاده قرار گیرد .درواقع ،کیفیت اطالعات ارتباط تنگاتنگی
با ارزش اطالعات دارد .تناسب ،اعتمادپذيری ،کامل بودن ،دقت ،معنابخشی در طول زمان
و سودمندی شاخصهای اصلی کیفیت اطالعات به شمار میروند .اين يافته با نتايج گزارش
شده ساير محققان مطابقت دارد
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه سوم :منظور از سهولت مديريت و نگهداری آناست که ابعاد سخت افزاری و نرمافزاری فنآوری مجازی سازی به شکلی باشد که بدون
نیاز به تخصص های پیشرفته به راحتی بتوان آن را مديريت نموده و در راستای اهداف از
پیش تعیین شده سازمانی به کار گرفت .الزم است سیستمها به شکلی باشند که در صورت
بروز نقص و خرابی احتمالی ،بتوان به راحتی نسبت به تعمیر و رفع نقص اقدام نمود .تسهیل
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استقرار سیستم ،بیشتر انعطاف پذير کردن سیستمهای اطالعاتی ،افزايش تست و چابکی،
کاهش زمان مديريت سیستم ،کاهش سرورهای فیزيکی ،کاهش نیروی کار تعمیرات ،و
کاهش وقفه زمانی خدمات .پیش از اين نیز محققان ديگری به اهمیت سهولت مديريت و
نگهداری سیستمهای مجازی اشاره کردهاند.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه چهارم :از طريق ادغام منابع میتوان فای الزمبرای ذخیرهسازی تسهیالت مجازی را فراهم نمود .ذخیره فضا برای تسهیالت ،سهولت زير
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ساختهای  ،ITو استفاده کامل سیستم از ظرفیت و منابع سرور از اهم ادغام منابع برای پیاده
سازی فنآوری مجازی سازی به شمار میروند .اين يافته با نتايج گزارش شده توسط ساير
محققان همخوانی دارد.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه پنجم :کاهش هزينهها بعنوان يکی ازاستراتژی های اصلی سازمان جهت افزايش اثربخشی عملیات سازمانی به شمار میرود .از
طريق کاهش هزينهها میتوان فرصتهای مختلف موردبررسی قرار گرفته و سیستمی که در
عین کیفیت مناسب ،هزينه پايینتری دارد انتخاب گردد.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه ششم :زمانی يک فنآوری به شکلی موفقیتآمیز در سازمان قابل اجرا است که فرايند اجرا و پیاده سازی آن از سهولت کافی برخوردار
باشد .درواقع سهولت اجرا و آزمايش (تست) فنآوری همواره بعنوان يک عامل تاثیرگذار
در بهکارگیری فنآوری مجازی سازی سازمان مطرح بوده است .اين يافته با نتايج گزارش
شده توسط ساير محققان همخوانی دارد.
 مهمترين نتايج حاصل از آزمون فرضیه هفتم .:در تبیین اين يافته بايد اظهار نمود کهمنظور از توافق سازمانی اين است که بايد يکپارچگی و هماهنگی کاملی در واحدهای
مختلف سازمان وجود داشته باشد تا بتوان فنآوری مجازیسازی را به شکلی موفق در
سازمان مورداستفاده قرار داد.

پیشنهادها
 بر اساس فرضیه اول به مديران توصیه میشود :جهت بهکارگیری فنآوری مجازیسازیپاسخ ده ی باشند و از انعطاف پذيری بااليی برخوردار باشد تا برای کلیه فعالیتهای درون
سازمانی به شکلی مؤثر و مفید مورداستفاده قرار گیرد.
 بر اساس فرضیه دوم به مديران توصیه میشود :از دادهها و اطالعاتی با سطح باالی کیفیتبرای مجازی سازی در سازمان استفاده گردد .با مشورت از خبرگان و متخصصان علوم
نرمافزاری ،اطالعات سیستم ها از لحاظ جامعیت ،تمامیت و اعتمادپذير بودن مورد ارزيابی
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قرار گرفته و متناسب با اين شاخصها ،سیستمی مناسب برای استفاده در سازمان به کار گرفته
شود.
 بر اساس فرضیه سوم به مديران توصیه میشود :از شرکتهای باتجربه در حوزه مجازیسازی برای پیاده نمودن اين فنآوری در سازمان استفاده شود به شکلی که سرورهای فیزيکی
و تسهیالت سخت افزاری فضای زيادی از سازمان را اشغال نکنند و پیش از خريد يک
سیستم ،انواع تست مربوط به سرعت و چابکی و سهولت استفاده به کار گرفت.
 بر اساس فرضیه چهارم به مديران توصیه میشود :که با طراحی و چیدمان مناسب امکاناتفیزيکی سازمان ،فضای کافی را برای تعبیه سختافزارهای سیستم مجازیسازی فراهم
آورند .همچنین توصیه میشود کارگروهی از متخصصان آشنا به فنآوری تشکیل شود تا
بتوان حداکثر استفاده را مجازی سازی در داخل سازمان بعمل آورد.
 بر اساس فرضیه پنجم به مديران توصیه میشود :فرايند پیادهسازی را به شرکتی واگذارنمايد که با کمترين هزينه ممکن فنآوری مجازیسازی را درون سازمان پیادهسازی و اجرا
نمايد .همچنین پیش از خريد قطعات سخت افزاری الزم است گزينههای مختلف
موردبررسی قرار گرفته و سیستمی که در عین کیفیت مناسب ،هزينه پايینتری دارد ،انتخاب
گردد.
 بر اساس فرضیه ششم به مديران توصیه میشود :انتخاب سرورها و سیستمهای مربوط بهفنآوری مجازی سازی تنها بر اساس برند و شهرت کمپانیهای تولید کننده انجام نشود؛
بلکه با به خدمت گرفتن متخصصان اشنا به علوم کامپیوتر سرورها و سخت افزارهايی
خريداری شوند که به آسانی قابل اجرا و نگهداری باشند.
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 بر اساس فرضیه هفتم به مديران توصیه میشود :پیش از شروع برنامه پیادهسازیتکنولوژی مجازی سازی ،جلسه ای با حضور کلیه مديران ارشد و همچنین سرپرستان واحدها
صورت گرفته و با تبیین اهداف سازمان از بهکارگیری اين فنآوری ،يک وفاق همگانی در
سراسر سازمان ايجاد شود .اين امر باعث خواهد شد تا شانس موفقیت فنآوری مجازیسازی
در سازمان افزايش يابد.

شناسایی پارامترهای موفقیت آمیز پیاده سازی انواع فناوریهای ...

 پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی با بررسی گستردهتر ادبیات ،عوامل بیشتریموردبررسی قرار گیرند.
 پیشنهاد می شود در مطالعات آتی ،برای کاهش عدم قطعیت از منطق فازی و تحلیلخاکستری استفاده شود.

محدودیتها
هر پژوهشی با محدوديتهايی همراه است .در مطالعه حاضر گرچه سعی شده است با استفاده
از يک روش پژوهشی مناسب ،محدوديتهای تحقیق به حداقل برسد ،ولی اين پژوهش
مانند هر پژوهش علمی ديگری عاری از محدوديت نبوده است .برخی از اين محدوديتها:
 اغلب شاخصهای مورداستفاده در اين مطالعه ،بر اساس ادبیات و پیشینه پژوهش کهعموماً ريشه در مطالعات انجام شده در خارج از کشور دارند استخراج شده است و مشکالت
بومی ساختن اين مطالعات قاعدتاً کاستیها و محدوديتهائی را اين مطالعه به همراه داشته
است.
 جهت درک هر چه بهتر موضوع مورد پژوهش ،در اين مطالعه تعداد محدودی از متغیرهاموردبررسی قرار گرفتهاند که اين امر ،تعمیم دهندگی نتايج را محدود میسازد.
 استفاده از ابزار پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلی گرد آوری دادهها به علت مشکالت عمومیموجود مانند پاسخگوئی مغرضانه و خطاهائی از اين دست میتواند دقت نتايج را کاهش
دهد.

منابع
مدلی برای تحلیل دادههای مرکز آمار مبتنی بر هوش تجاری در بستر رايانش ابری،
انتشار ( )7891سومین همايش ملی مهندسی فنآوری اطالعات.
اسداهلل شاه بهرامی ،سید نیما شعبان زاده ،رمضان فرمانده بحری ( )7894مفاهیم مجازی سازی
و کاربردهای آن ،موضوع :تکنولوژی ،سازمان انتشارات جهاددانشگاهی.
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اسدی ،راضیه ( .)7897زمان بندی ماشینهای مجازی متمرکز به کمک تحلیل تداخل
بارهای کاری پاياننامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطالعات ،دانشگاه
علوم و فنون مازندران.
پورنصیر ,ستاره و رسول روستايی ،)7891( ،چالشهای مجازی سازی :ديدگاهی از نظر
تثبیت سرور ،دومین کنفرانس بین المللی يافتههای نوين علوم و تکنولوژی ،قم ،مرکز
مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی
ثانی ,آيدا و فهیمه آقازاده ،)7891( ،استفاده از رايانش ابری در سیستم آموزش الکترونیکی:
نقاط قوت و ضعف ،اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوين تحقیقی در
مهندسی برق و کامپیوتر ،تهران
دهقانی ,هادی؛ سیدجواد میرعابدينی و علی مبارکی ،)7891( ،بررسی و ارزيابی روشهای
مهاجرت ماشینهای مجازی در رايانش ابری ،اولین کنفرانس بین المللی
دستاوردهای نوين تحقیقی در مهندسی برق و کامپیوتر ،تهران ،کنفدراسیون بین
المللی مخترعان جهان.
رحیمی ,سمیه؛ پريسا شالويی؛ سمیه گلخوار و زينب حسینی ،داليل اهمیت مجازی سازی
در شبکه و امنیت ،کنفرانس بین المللی فنآوری اطالعات ايران ،موسسه نمودار
توسعه داتیس.)7897( ،
سايت شرکت چرخه ارتباط سبز ،گروه آموزشی ،راه کارهای مجازی سازی.)7890( ،
http://www.charkheh.net/virtualization/

سايت مجموعه تدبیر ،گروه اموزشی ،فناوری مجازی سازی سرور،)7890( ،
http://www.tadbirweb.com
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سايت مجموعه شرکتهای مهندسی دانش بنیان رها ،گروه آموزشی ،انواع مجازی سازی،
(https://www.rahaco.net/ .)7890

سايت راهکارهای جامع ديتاسنتر ،تکنولوژی نوين مجازی سازی (آبان  74سال ،)7894
https://vcenter.ir

سرکانی ,سعید؛ سیدجواد میرعابدينی و حديث آقايی ،)7891( ،ارائه رويکرد جديدی برای
محاسبات شبکههای ابری با استفاده از تابع هزينه در حوزه انرژی ،سومین کنفرانس
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 موسسه مديران ايده پرداز، کشور ترکیه- استانبول،بین المللی علوم و مهندسی
.پايتخت ويرا
 انجام رايانش ابری در سطح کاربر با استفاده،)7891( ، علی و امیر حسین شیرواند,کريمی
، کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطالعات،از مجازی سازی
.تهران
 مهندسی شبکه، مفهوم مجازی سازی و انواع آن،مستند معرفی راهکار جامع مجازی سازی
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