
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10+ 
 پلتفرم پشتیبان شده

60+ 
رد استفاده رهای م  کش

 

10000+ 

 مشتری
 

1.6M+ 
 مجازی محافظت شدهماشین 

 
 
 
  

آسان، قابل اعتماد  یبا کاربرد یک راه حل پشتیبان گیری Vinchin Backup & Recoveryنرم افزار 
اع محیط  -VMware  ،Hyperمجازی از جمله های و مقرون به صرفه است که برای محافظت از ان

V  ،XenServer  ،RHV / oVirt  ،OLVM  ،XCP ng  ،OpenStack  ،Sangfor  وHuawei 
FusionCompute   شده است.طراح 

Vinchin Backup & Recovery  رد سط برترین فروشندگان مجازی سازی جهان م قرار  تاییدت
اهینامه هایی از جمله   VMware Ready  ،Citrix Ready  ،Redhat Certifiedگرفته و گ

Technology انند از مزایای کامل نرم افزار پشتیبان و غیره را به دست آورده است. شرکت ها م ت
Vinchin .ند د و کاهش ریسک پروژه بهره مند ش  برای محافظت از محیط مجازی سازی خ
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 دیتا شیت

 
 

اعتماد داریم زیرا در واقع یک نرم افزار پشتیبان قابل  Vinchinما به 
برای که ما زمان زیادی را  باعث شداعتماد و با بازده باال است. این امر

میر و نگهداری  یی کنیم. و  و پشتیبانت مصرف میکردیم را صرفه ج
"نیروی پشتیبان" قدرتمندی برای سیستم تجارت ما در برابر همچنین 

 بالیا است.
 آقای ل | مدیر سیستم

 مخابرات چین ، چین
 

 نرم افزار پشتیبانگیری و بازیابی

http://www.vinchin.com
http://www.arka.ir
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دی          VMنرم افزار پشتیبان گیری نسل ب
 

 
و  تجاری ، حفاظت از داده ها بیشتر SLAبا رشد سریع داده ها در دنیای مدرن و نیاز باالی امروزه 

جه بیشتر صنایع، رد ت  قرار م گیرد. ITبه ویژه شرکت های  بیشتر م
محافظت جامع از داده ها را برای زیرساخت های مجازی سازی  Vinchinپشتیبان گیری و بازیابی 

در  Vinchinو حت در سیستم های برنامه کاربردی فراهم م کند. با استقرار و پشتیبان گیری 
انید  انید از تمام ماشین های مجازی محافظت کنید بلکه م ت د نه تنها م ت محیط مجازی خ

د را در مقایسه با یی سایر راه حل های پشتیبان بودجه خ  کنید. گیری نیز صرفه ج
 

  کاربری بسیار آسان 

 مقرون به صرفه 

 پشتیبان عال 

   
 

 

 

 

 
 

 قابل اعتماد٪ ١٠٠ VMراه حل پشتیبان گیری 
ت ،  سط فروشندگان مجازی سازی پیشرو در صن ردپس از آزمایش و تأیید ت  Vinchin تایید بود که م

Backup & Recovery  پایدار و قابل اعتماد است. ٪١٠٠یک نرم افزار پشتیبان گیری 
  

  DRعملکرد باالی پشتیبان گیری و 
ت نسبت به بکاپ گیری اقدام با پشتیبان گیری سریع  رت ریم انید به ص در سرویس های ابری میت

 کنید.
  

است خدمات رت درخ   پاسخ سریع در ص
است خدمات در  نه درخ یی به هرگ رهای آمریکایی در  ١پاسخگ روز هفته  ٧ساعت) ،  ٨ساعت (کش

  یم .ساعت شبانه روز خدمات در دسترس است. زمان انتظار کاربر را به حداقل م رسان ٢٤و 
  

  روز و پشتیبان از پیش فروش رایگان ٦٠دوره آزمایش رایگان به مدت 
. پشتیبان و پیکربندی رایگان را برای مشتری برای روز نسخه آزمایش رایگ ٦٠ ان نسخه کامل سازمان

ن  ن ارزیابی داخل فراهم م کند.  POCآزم ل را قبل از خرید و و آزم به کاربر امکان م دهد محص
ً ارزیابی کند.  کامال

 

  

 
VMware 
vSphere 4.x ~ 7.0 
vCenter 4.x ~ 7.0 
ESXi 4.x ~ 7.0 
vSAN 6.x ~ 7.0 

 
Microsoft Hyper-V Server 
Microsoft Hyper-V 2012 
Microsoft Hyper-V 2012 R2 
Microsoft Hyper-V 2016 
Microsoft Hyper-V 2019 
Windows 10 (Desktop OS) 

 
Hyper-V on Windows Server 
Windows Server 2012 
Windows Server 2012 R2 
Windows Server 2016 
Windows Server 2019 

 
Citrix XenServer 
XenServer 5.6 ~ 7.x 

 
Citrix Hypervisor 
Citrix Hypervisor 8.x 

 
XCP-ng 
XCP-ng 7.x ~ 8.x 

 
Red Hat 
RHV/oVirt 4.x 

 
Oracle 
Oracle Linux Virtualization 
Manager 4.x 

 
OpenStack 
Mitaka and later versions + 
Ceph/NetApp/Promise (as 
production storage) 

 
Sangfor 
Sangfor HCI 5.x ~ 6.x 

 
Huawei 
FusionCompute (Xen based) 

رد پشتیبان  پلتفرم های م

  دالیل انتخاب وینچین 
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 محافظت سریع و قابل اطمینان برای ماشین های مجازی      
 

یر ، پشتیبان گیری بدون عامل  مبتن بر تص
از کل سیستم عامل ، از کلیه  شماییبا ایجاد 

پرونده ها ، برنامه ها و تنظیمات سیستم عامل 
نسخه پشتیبان تهیه کنید. بدون نیاز به VM در

ً از  VMدر  عامل دیگرینصب هیچ  ، مستقیما
 محافظت کنید. VMاز  hypervisorطریق 

 
 پشتیبان گیری افزایش سریع

CBT وSpeedKit   دو فناوری برای دستیابی به
پشتیبان گیری افزایش هستند ، نه تنها م 

انند از زمان پشتیبان گیری بکاهند ،  همچنین ت
ر چشمگیری میزان ذخیره سازی پشتیبان  به ط

 را کاهش م دهد.
 

LAN و پشتیبان گیری و بازیابی رایگان 
ً بین  انند مستقیما سیستم های داده ها م ت

در سمت کالینت و سرور پشتیبان ذخیره سازی 
،  LAN )FCهایی به غیر از طریق مسیر  از 

iSCSI  ،NFS  ،CIFS بار شبکه ) بدون تأثیر بر
ند.اصل  ، منتقل ش

شمند    استراتژی پشتیبان گیری ه
انید پشتیبان گیری کامل ، (برای  شما م ت

رت را  همیشه) پشتیبان گیری افزایش  بص
روزانه ، هفتگ و ماهانه تنظیم کنید تا از داده 
ر کامل محافظت کند و  های مهم شما به ط

طاف پذیر  ، فایلیهمچنین با سیاست حفظ ان
د را رزرو کنید.  های پشتیبان خ

  
  انتقال چند رشته ای

هنگام انجام کار پشتیبان گیری یا بازیابی ، 
چندین  Vinchinسرور پشتیبان گیری و بازیابی 

رشته برای انتقال داده های یک کار واحد ایجاد 
م کند تا سرعت پردازش کل در هنگام تهیه 

 بخشد. نسخه پشتیبان و بازیابی را بسیار بهبود
  

  ذخیره فضای ذخیره سازی پشتیبان 
شتن در حافظه پشتیبان ،  داده ها قبل از ن

ند تا اندازه  پشتیبان را فایل فشرده م ش
در هنگام  BitDetectorکاهش دهند. 

  swap files ،partition gapپشتیبان گیری، 
 .را حذف م کند  Unpartitioned و ,

 
 
 
 

شتیبانگیری
 پ
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ری   VMبازیابی ف
 RTOد د را تضمین کنید خ  را به حداقل برسانید | تداوم تجارت خ

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 VMکامل بازیابی 
نه آسیب یا حذف اشتباه برای  رت بروز هرگ در ص

م افتد، ماشین مجازی پشتیبان گیری شده اتفاق 
انید به جای اینکه فقط از "آخرین نسخه  م ت
پشتیبان" استفاده کنید ، آن را از چند نقطه در زمان 
انید یک یا یک  بازیابی کنید. عالوه بر این ، م ت
گروه از ماشین مجازی را به میزبان اصل یا میزبان 

  مشخص شده دیگر بازگردانید.
 

   
 بازیابی سطح فایل

فایلهای  Granular Restore از طریق ویژگ
بازیابی کنید. با  VMمنفرد را در داخل 

، کاربر دیگر  Vinchinپشتیبان گیری و بازیابی 
برای دریافت  VMنیازی به بازگرداندن کل 

ض ، فقط با چند  فایل های خاص ندارد ، در ع
رد نظر را از  انید به راحت فایل م کلیک م ت

و به سرعت آن پیدا کرده  VMپشتیبان گیری 
  را بازیابی کنید.

 
 

 

 Cloud DR)قدرتمند و Offsiteخارج سایت (
 
 

 
 سایت از راه دور / دفتر شعبه

د را در مرکز  انید داده های پشتیبان خ از راه دور کپی کنید  DRم ت
د را با استفاده از   Vinchin، یا داده های پشتیبان دفتر شعبه خ

Backup Copy  درHQ  نه خطری در رت بروز هرگ کپی کنید. در ص
ً از نسخه پشتیبان تهیه  انید مستقیما لید اصل شما ، م ت سایت ت

در خارج از سایت  VMخارج از سایت برای بازیابی سیستم عامل 
  استفاده کنید.

انید نسخه پشتیبان تهیه شده از خارج سایت را  شما همچنین م ت
لید  VMیستم عامل به داخل سایت برگردانید و س را به سیستم ت

 مجدد بازیابی کنید.
 

  
م  ابر عم

انید با استفاده از  ، فایل پشتیبان  Vinchin Backup Archiveم ت
الن مدت و   DRمحل را برای ذخیره سازی ابری برای نگهداری ط

رت از بین رفتن نسخه پشتیبان اولیه همراه با داده  بایگان کنید. در ص
لید انید داده های  کننده های ت را از پرونده پشتیبان گیری  VM، م ت

لید برگردانید. پشتیبان  cloudبایگان شده در  برگردانده و به سیستم ت
ان مقصد  AlibabaCloudو  AWS S3از  Vinchinگیری و بازیابی  به عن

  بایگان ابری پشتیبان م کند.
 

 
 

انید بالفاصله کل  Vinchinبا استفاده از پشتیبان گیری و بازیابی  و تمام داده های آن را از هر  VM، م ت
جه به پشتیبان گیری کامل ، پشتیبان افزایش یا پشتیبان  نه افتراقنقطه بازیابی (بدون ت ) بدون هیچ گ

ان بازیابی کرد. این  تأثیری بر داده های اصل نسخه پشتیبان ، بازیابی کنید. هر نسخه پشتیبان را م ت
به حداقل رساندن از و با این روش با  است، کسب و کارعملکرد رای اطمینان از تداوم یک راه حل عال ب

اهد آمد دست دادن  .اطالعات، هیچ وقفه ای در پروسه کار پیش نخ
  ثانیه  ١٥در  VM (TB)*سل   *بازیابی اندازه   •
 دقیقه ٢بازیابی تمام مشاغل در   •
 اعمال به هر سیستم عامل مجازی   •

انید در عرض چند دقیقه هدف  بازیابی کنید و در دسترس  مشخص شدهرا به یک منطقه  VMهمچنین م ت
انیدبودن اطالعات پشتیبان را بررس کنید. ع یک اطمین از این طریق میت ان حاصل کنید که هنگام وق

فاجعه واقع ، تمام ماشین های مجازی قابل بازیابی هستند و داده های داخل آن از بین نرفته و آسیب 
  نبیند.

 بازیابی
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 مقیاس پذیری باال
  

زیع پشتیبان زیرساخت  ت
ان از یک  برای محیط های مجازی در مقیاس بزرگ ، م ت

زیع شده پشتیبان با   Vinchin Backup Serverزیرساخت ت
(گره ها) برای تمرکززدایی بارهای کاری کارهای  Nodeو 

داد گره های  پشتیبان و بازیابی طاقت فرسا استفاده کرد. ت
و این هیچ  ،پشتیبان بر اساس نیاز شما قابل گسترش است

ز به راه حل پشتیبان گیری و  هزینه اضاف برای هزینه مج
 بازیابی شما اضافه نم کند.

  
عسازگار با ذخیره سازی    متن

جه به پیچیدگ کامل محیط کاربری ، پشتیبان گیری و  با ت
اع مختلف ذخیره سازی پشتیبان از  Vinchinبازیابی  با ان

جمله پارتیشن ، دیسک محل ، فهرست محل ، حجم 
) سازگار iSCSI(کانال فیبر ،  SANو  NAS  ،CIFSمنطق ، 

ازم تکثیر در  ادغام قابل  Vinchinاست. در همین حال ، ل
  هستند.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 

 در ایران VinChinنمایند انحصاری  -رایان سامانه آرکا
ل به شرکت رایان سامانه آرکا م ظ و مت ي محف ق مادي و معن  باشد.كليه حق

 

 پشتیبان گیری از پرونده (فایل) 
 

  محیط پشتیبان شده
  

  

  
  

انید با  عالوه بر پشتیبان گیری از ماشین های مجازی ، م ت
از فایلها در سرور  Vinchin Backup & Recoveryاستفاده از 

د نیز نسخه پشتیبان تهیه کنید. با نصب  کس خ ویندوز و لین
یک عامل پشتیبان گیری از فایل های سبک بر روی سیستم 

تیبان گیری و عامل هدف ، فایلهای داخل سرور به راحت پش
ند.   بازیابی م ش

نه تنها پرونده های شخص ، پوشه ها و زیر پوشه ها و پرونده 
های داخل پوشه ها برای پشتیبان گیری و بازیابی پشتیبان م 

ند.   ش
  
  

  
ل وب با کاربرد آسان  کنس

 
  آسان برای نظارت

داشبورد مدرن و تجسم داده به شما کمک م کند تا وضعیت 
ان  VMمربوط به پشتیبان گیری و بازیابی  را کنترل کنید ، به عن

، وضعیت اجرای  VMمثال استفاده از حفاظت و ذخیره سازی 
و استفاده از حافظه و  ،سرور پشتیبان ،سابقه ،فعل وظایف

  همچنین وضعیت جریان شبکه.
 

  مدیریت آسان
به شما امکان م دهد از هر کجا و هر زمان به  B / Sمعماری 

ل وب دسترس داشته باشید. تما م کارهای پشتیبان گیری کنس
، کپی و بایگان در این صفحه شیشه ای پیکربندی شده ، بازیابی

اند به همان راحت که انتظار  د ، مدیریت م ت و انجام م ش
  م رود باشد.

 
 


