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كه به لحاظ ارسال مقرون به صرفه و حائز اهميت مي باشند و كليه عملكردهاي آن   SUSEبعدي سيستم هاي عامل لينوكس نسل 
  .، آماده سازي و تجهيز حقيقي يا مجازي آن از طريق شركت صورت مي گيردنظير استقرار 

، سيستم عامل طراحي شده براي مراكز داده هاي نسل هاي بعدي   ® Linux ENTERPISEL   SUSE امروزه ناول وجود
تر باشد، مشتريان بيشتر به دنبال طرحها يا سيستم هاي عامل  مقرون به  نسه است هر قدر مراكز داده ها نامتجارا رسماً اعالم نمود

صرفه اي هستند كه در حين اجرا از اعتبار باال برخوردار باشد عالوه بر اين امكان دسترسي به عملكرد باال در هر طرح زير بنايي 
خير تحوالت گسترده اي در حوزه كامپيوتر و  سازد طي سالهاي ابرايشان فراهم گسترده را در دستگاه  سخت افزاري  و نظارت

قبل از توليد قطعات آن اعم از سخت افزاري و نرم افزاري به عمل آمده است از اين رو اكثر بخشهاي سازنده در وهله نخست حتي 
شده مي پردازند ناول و به محاسبه كارايي قطعه توليد . نصب  نرم افزار ها در شبكه ، آزمايشات جامعي را روي آنها انجام مي دهند

برنامه اي كه به لحاظ اقتصادي امكان استقرار بارهاي  mission critical با استفاده از سيستم هاي عامل جديد لينوكس و ارسال 
اين مشتريان همواره حمايت كامل از ناول و اكوسيستم . به موفقيت چشمگيري دست يافت. كاري را كه در مكان ميسر مي سازد

رامد نظر قرار ) ISVS(مستقل  هاي مشاركتي جهاني آن در ارائه راه حل فراهم كنندگان سخت افزاري و شركت هاي نرم افزاري
درصد از مديران  ۵۰با ضمانت مالي ناول به اين نتيجه  رسيدند كه حدود  IDCمي دهند طي يك بررسي اجراي شده  توسط 

به منظور افزايش انتخاب در زمينه سرور لينوكس و فن آوري هاي كامپيوتر روميزي به برنامه ريزي مبادرت ورزيده اند  ITاجرايي 
ناول با عرضه سيستم هاي عامل نوع جديد . بخش فناوري در ناول علت آن را سقوط اقتصادي وي دانست جف جاف مسئول اصلي

اين در حالي است كه . در زمينه صرفه جويي در هزينه ارائه نمود ITكمك هاي شاياني را به متخصصان  SUSEلينوكس 
ايت از برنامه نويسي سيستم و انعطاف پذير در استقرار پرداختن به ساير موضوعات كليدي نظير قابليت عمليات در چند محيط حم

نوآوري هاي ) SUSE(سيستم هاي عامل جديد لينوكس. از محيط ها از اهداف اين بررسي بود لينوكس در مجموعه گسترده اي 
و   Linux ENTERPISELL SUSE طرح زير بنايي آنها باهدف ارتقا ي سرور. جالبي را به خود اختصاص داده اند

سيستم هاي عامل لينوكس . حوزه جديد گسترش را به همراه داشت ۲و . كامپيوتر هاي  روميزي وابسته به آن به مرحله اجرا در آمد
mono ® EXTENSION كاربردهاي . تنها محصولي كه مشتريان را در اجراي كامل مايكرو سافت حمايت قادر مي سازد

به عنوان يك محصول يا فراورده دسته بندي شده مدت زمان فعال بودن  يافته جديد آن  بسط شبكه نحور بر لينوكس و سيستم عامل
بويژه در حين اجراي وظايف ويژه را تضمين مي نمايد اين در حالي است كه تقسيم هزينه مالكيت براي قابليت هاي دسترسي مبلغ 

با استفاده از  ITند  يك سيستم عامل براي زير بناهاي نسل بعدي همان SUSE طرح هاي زير بنايي لينوكس . قابل توجهي را نمايان مي سازد
  :سه الگوي محوري طراحي مي گردد 

  .ناول به حمايت از نمايندگاني مي پرداخت كه قادر به حل مشكالت يك مشتري و ارتقاي رضايتمندي آنها بودند

  )بدون صحبتكردن با مشتري در خصوص پروسه هاي اشكال زدايي پيشرفت(

فرايندهاي به طور قابل توجهي منجر به ارتقاي بهره وري ناول شد علت اين امر پشتيباني از    Bomgarاجراي راه حل : نتايج 
از اين رو با صرفه جويي در زمان و دستيابي به  يك سرعت اجرايي باال و نيز . صحت و توانايي نمايندگان د رحل مسائل مشتري بود

به پارامترهاي حساس اشاره نمود وي به در اين زمينه  ايوي كرد ازتوان به نتايج ايده آلي دسترسي پيدا بكارگيري ابزار تشخيص مي 
تاثير عملكرد اين سيتم هاي غافل جديد به محيطهاي مجازي توجه خاصي  نشان مي داد و استفاده از خدمات الكترونيكي را براي 

ي آنها در يك سيستم پشتيبان به نكات خاصي توجه مي كنند نحوه اجرا مشتريان مناسب مي دانست در جابجايي برنامه ها  و


