
 الرشكة هي رشكة مقاوالت و إنشاءات عامة مملوكة من املوظفني بنسبة ٪100. إنها تقدم
 أفضل تجربة ممكنة للعمالء ولها حضور قوي يف صناعات الفضاء والرعاية الصحية والتمويل
.ومراكز البيانات

الهدف
 كان هناك حاجة إىل نظام للحصول على حل نسخ احتياطي حديث للبيانات من شأنه أن
 يقلل من استهالك الوقت بسبب آلية النسخ االحتياطي القديمة والبطيئة. كانت الرشكة
 تبحث عن حل نسخ احتياطي لعملياتها التجارية يمكن أن يقوم بنسخ البيانات احتياطًيا
 مركزًيا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للموظفني، والهواتف املحمولة، واألجهزة اللوحية،
 والخوادم، واألجهزة االفرتاضية. كان املوقف هو أن الرشكة أرادت أن يكون لديها وحدة تحكم
 واحدة للتعامل مع النسخ االحتياطية عرب األنظمة األساسية دون رشاء حلول نسخ احتياطي
.أخرى أو تراخيص مستخدم مكلفة

عن العميل

 جميع األجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر املكتبية واألجهزة اللوحية والهواتف املحمولة متصلة
 ببعضها البعض عرب مكاتب الرشكة ومواقع البناء. تشجع الرشكة املوظفني على مشاركة صور
 موقع البناء، والتالعب بالتصاميم، وبناء املعلومات، والتحديثات باستخدام اإلنرتنت عرب
.خوادم البيانات

 كان فريق تكنولوجيا املعلومات يف الرشكة يقوم يدوًيا بنسخ هذه البيانات احتياطًيا على
 الخوادم ومحركات األقراص الثابتة وأقراص "دي يف دي". ومع ذلك، مل يكن أداء النسخ
 االحتياطي والتخزين مثالًيا مع حلول النسخ االحتياطي اليدوية هذه، حيث استغرق األمر
 من 2 إىل 5 أيام الستعادة املهام. إىل جانب ذلك، مل يكن لدى الرشكة طريقة مثالية للنسخ
 االحتياطي املركزي. اعتمدت مكاتب األقمار الصناعية طرًقا وحلوًال مختلفة للنسخ االحتياطي،
 مما جعل من الصعب على فريق تكنولوجيا املعلومات إدارة البيانات االحتياطية بتنسيقات
.مختلفة

التحديات

ملحة تقنية

  D-1527نويزك لتنإ" ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو
زترهاجيج 2.7 ىلإ لصت ةعرسب ةاونلا ةيعابر

AES-NI  ةزهجألا ريفشت كرحم

 DDR4 (تياب اجيج 64 ىتح) تياب اجيج 8 ةركاذ
ECC UDIMM

 ةركاذل ناتجمدم M.2 NVMe / SATA SSD اتحتف
ماظنلل تقؤملا نيزختلا

 1523 نع ديزت ةلسلستملا ةءارقلا لقن ةعرس
ةيناث / تياباجيم

162،097 iSCSI ةيئاوشع ةءارق IOPS

 / Synology  RX1217 عم اًكرحم 16 ىلإ لصي ام
RX1217RP

تباجيج 25 / تباجيج 10 ةعرسب  NIC  معد

دراسة الحالة

Synology
يطايتحالا خسنلا جمارب

البناء



لحلا
كتيف باك أب" مع أجهزة Synology" تثبيت مجموعة ® ISSQUARED  بعد تقييم متطلبات الرشكة، اقرتحت  + RS1619xs أن أ أس". تم نرش راكستايشن Synology"أ
 وإعداد ريد M.2 SSD إىل جانب الذاكرة القابلة للرتقية وذاكرة التخزين املؤقت ،+ NAS RS1619xs املدمجة مع العديد من تطبيقات النسخ االحتياطي يف مكتب الرشكة. تتيح
 النسخ االحتياطي واالستعادة لجميع األجهزة االفرتاضية "Synology" واملحاكاة االفرتاضية من iSCSI 10، مرونة الرشكة وموثوقيتها وكفاءتها يف إدارة التخزين. تدعم حلول
."جنًبا إىل جنب مع برامج "هايربفيجورز

 مع العديد من التطبيقات والخدمات + RS1619xs تطبيقات املؤسسات: يأيت
 و الربوتوكول (AD) املُدارة بالكامل بما يف ذلك ويندوز دليل مايكروسوفت النشط
 و وقوائم السيطرة على الدخول من (LDAP) الخفيف لتغيري بيانات الدليل
 و جدار الحماية و برتوكول النقل Synology مايكروسوفت  و محطة ملفات
.و الحظر التلقايئ لربوتوكول اإلنرتنت (HTTPS) اآلمن للنصوص التشعبية

 أن أ أس مع مجموعة تعاون تعزز قدرتك على إنشاء Synology التعاون: يأيت
 Synology سحابة خاصة للتعاون وتحسني اإلنتاجية. تتضمن مجموعة
.و "مايل بالس" و "درايف" والدردشة والتقويم Synology مكتب

 على تمكني املحاكاة االفرتاضية + RS1619xs املحاكاة االفرتاضية: تعمل
 باستخدام مدير اآللة االفرتاضية الذي يمكّنه من اختبار الربامج الجديدة يف وضع
.الحماية، ويزيد من مرونة الخادم، ويعزل أجهزة املستخدمني

 حلول التخزين األكرث تقدًما مثل نظام امللفات + RS1619xs إدارة التخزين: توفر
 "يب يت أر أف أس"، وتقنية اللقطة املتقدمة، واملجلد املشرتك املرن، وخدمة واجهة
.إلدارة احتياجات األعمال الحديثة (iSCSI) أنظمة الكمبيوتر الصغرية لإلنرتنت

 االنتقال السلس بني الخوادم املجمعة ملنع الكوارث وفقدان البيانات وإبقاء الخادم على اإلنرتنت. يوفر النسخ املتماثل اللقطات + RS1619xs استعادة البيانات: يضمن
.جدولة، وحماية محسنة للبيانات عن طريق تخزين مستندات األعمال الهامة يف مجلد مشرتك

 يف البنية التحتية " CISCO" أن أ أس" لديها جدران حماية مدمجة، فقد اقرتحنا على الرشكة تثبيت جدار حماية Synology" الخطط املستقبلية: على الرغم من أن
 جزًءا مهًما ألمن الشبكة يف أي مؤسسة حيث يحافظ على الوصول الخارجي للشبكة ويتحقق من صحته  CISCO لتكنولوجيا املعلومات الخاصة بها. يعد جدار حماية
.ويمنع التهديدات الخارجية وعمليات الوصول

 ةاكاحملا طيسبتب + RS1619xs نشياتسكار Synology تماق
 رامثتسا لقأب نيزختلا ةنايصو تانايبلا ةرادإو ةيضارتفالا
 Synology ريدم عم سأ أ نأ Synology رفوي .ةفلكتلاو تقولل
 قارتخالا نم تانايبلا ةيامحل اًمدقتم اًنامأ نشياتس كسيد
 ةروكذم ةيفاضإلا دئاوفلا .نادقفلاو داسفلاو ينورتكلإلا
.هاندأ

ةيسيئرلا دئاوفلا



ISSQUARED®
 هي واحدة من الرشكات الرائدة يف تقديم حلول تكنولوجيا ISSQUARED® ان رشكة
 املعلومات الشاملة، حيث تقدم خدمات دقيقة عرب أمن تكنولوجيا املعلومات،
 والسحابة، والبنية التحتية، واملوحدة االتصاالت وتقنيات التشغيل الصناعي ومجاالت
 العديد من مؤسسات  ®ISSQUARED الحلول األخرى. لسنوات عديدة، ساعدت
500" Fortune " و سلمت عدة مشاريع بماليني الدوالرات. تأخذ خربتنا اليت أثبتت 
 جدواها عمالئنا عرب تحول رقمي وأمين سلس، مما يؤدي إىل فوائد تجارية رسيعة
.وتضعهم يف مكانة لتحقيق النجاح يف املستقبل

،يف قرية ويست ليك ®ISSQUARED يقع املقر الرئييس لرشكة
 كاليفورنيا، الواليات املتحدة. إنها توفر إمكانات تسليم عاملية من خالل وجودها يف جميع
 أنحاء اململكة املتحدة وأيرلندا والرشق األوسط والهند وسنغافورة وأجزاء أخرى من
 الواليات املتحدة أيًضا
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HQ: 2659 Townsgate Rd, Suite 227
Westlake Village CA 91361 USA

 جميع الحقوق محفوظة. املعلومات الواردة ،ISSQUARED® 2021 حقوق النرش  لرشكة
 وال يجوز الكشف عن أي جزء من هذا ،TMيف هذا املستند هي ملك لرشكة اي اس سكويرد
 املستند أو نسخه أو نقله أو توزيعه أو تحريره أو استخدامه أو توزيعه، كلًيا أو جزئًيا، يف أي
®ISSQUARED غرض، بأي شكل أو بواسطة بأي وسيلة، دون إذن كتايب مسبق من رشكة

 قد بذلت قصارى جهدها لضمان الدقة يف هذا ®ISSQUARED على الرغم من أن رشكة
 ال يمكنها تحمل املسؤولية عن اكتمال هذا املستند أو ®ISSQUARED املستند، إال أن رشكة
 الضمانات املتعلقة بدقة املعلومات الواردة هنا وتتنصل على وجه التحديد من أي ضمانات
 ضمنية خاصة بالتسويق أو املالءمة ألي غرض معني. عالوة على ذلك، تخضع املعلومات
 الواردة يف هذا املستند للتغيري، يف أي وقت، دون اإللزتام بإخطار أي شخص أو كيان بهذه
 التغيريات. املحتويات أو املعلومات الواردة يف هذا املستند ليست مضمونة أو مضمونة إلنتاج
 أي نتائج محددة، وقد ال تكون الطرق أو االسرتاتيجيات أو النصائح الواردة هنا مناسبة لكل
.مستخدم


