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پروژۀ



توانا تک: تا به حال بسیاری از شما با مفهوم ابر مجازی آشنا شده اید، اما درباره مفهوم جدید »مه 
مجازی« چه می دانید؟ در این مطلب درباره مه مجازی و تفاوت آن با مفهوم ابر مجازی توضیح می دهیم. 

از مه مجازی به عنوان یکی از زیربناهای توسعه نرم افزار و سخت افزار در آینده یاد می شود اما مه 
مجازی در واقع به چه معنا است؟ 

مه مجازی یا به عبارت کلی تر، کامپیوتر پردازی از طریق مه مجازی، یک پارادایم است که مفهوم 
ابر مجازی را در زمینه شبکه های کامپیوتری توسعه می دهد. مه مجازی مانند ابر مجازی اطالعات را تامین 
ارائه می دهد. ویژگی های  اپلیکیشنی به کاربران  می کند، کامپیو تر پردازی، ذخیره اطالعات و خدمات 
تمایز بخش مه مجازی، در دسترس بودن برای کاربران، توزیع غنی جغرافیایی و سازگاری آن با قابل 
حمل بودن است. خدمات مه مجازی روی نقاط پایانی شبکه اینترنت یا حتی دستگاه های پایانی مانند 
مه  طریق،  این  از  می شوند.  جاگذاری  پوینت ها  اکسس  و  )ریسیور ها(  تلویزیونی  دیجیتال  گیرنده های 
مجازی تاخیر خدمات را کاهش داده و کیفیت آن را افزایش می دهد که باعث رضایت بیشتر کاربران 

خواهد شد. 

برخالف مراکز داده سنتی، دستگاه های مه مجازی از لحاظ جغرافیایی در پلتفرم های ناهمگون توزیع 
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شده اند و دامین های مدیریت متعددی را پوشش می دهند. مه مجازی فواید منحصر به فردی در زمینه های 
آی تی، سرگرمی، تبلیغات، کامپیوترهای شخصی و غیره دارد. 

از  بازه ای  اشیا شامل  اینترنت  است.  اشیا«  »اینترنت  مفهوم جدید  با  ارتباط  در  مه مجازی  از طرفی 
دستگاه هایی با قابلیت اتصال به اینترنت است مانند دماسنج، مترهای الکتریکی، گیج فشار خون و تقریبا 

هر چیز دیگری که قابل اندازه گیری باشد. 

حجم بسیار وسیعی از اطالعات از این دستگاه ها تولید می شود. مثال، یک موتور جت ممکن است 
که ۱۰ ترابایت اطالعات راجع به عملکرد و شرایطش را فقط در ۳۰ دقیقه تولید کند. آپلود اطالعات 
از اشیا روی ابر مجازی و سپس دوباره استفاده از آن در نقاط پایانی شبکه، هدر دادن زمان و پهنای باند 

اینترنت است. به جای آن، برخی از کارهای ابر مجازی باید در روتر ها انجام شود. 

در نتیجه، مکان وجود اطالعات و کار روی آن بسیار مهم است و هرچقدر مکان نگه داری و کار 
بر روی اطالعات محلیتر و موضعی تر باشد، عملکرد بهتر و امنیت باال تر خواهد بود. این   همان ایده مه 

مجازی است. 

در مه مجازی، اطالعات، پروسه کار روی آن و استفاده از آن در دستگاه هایی واقع در نقاط پایانی 
نیازی  با اطالعات موجود، بسیار ساده تر و سریع تر انجام می شود و  اتفاق می افتد. این یعنی کار  شبکه 

نیست تا به ابر مجازی فرستاده شود تا کار بر روی آن انجام شود. 

نتیجه اینکه در مفهوم مه مجازی، مکان اطالعات، عملکرد بهتر و امنیت باال تر از نکات اساسی است.


