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مقدمه
پیش روی مدیران  از مهمترین چالش های  اخیر یکی  در سال های 

ارشد فناوری اطالعات و شبکه، یافتن تکنولوژی مقرون به صرفه ی 

زیرساخت فناوری اطالعات است. زیرساختی که نیازهای جدید 

انعطاف کافی برخوردار  را در بر بگیرد و در تغییرات سازمان از 

باشد. هم چنین امکان نظارت دقیق بر سازوکار مدیریت هزینه های 

فناوری اطالعات سازمان را داشته باشد.

مجازی سازی نوآوری اساسی در زیرساخت های فناوری اطالعات 

است که به مدیران امکان می دهد با ارایه شیوه های نو و خالقانه با 

موفقیت مسایل و مشکالت را پشت سر بگذارند.

اربردی برنامه.های.

امل . سیست
x86.سخت.افزار.با.معماری

CPU Memory NIC DiskCPU Memory NIC Disk

اربردی برنامه.های. اربردی برنامه.های.

امل . سیست امل . سیست

x86.سخت.افزار.با.معماری

VMware.الیه.مجازی.سازی

مجازی.سازی
مجازیسازی به جدایی منابع و نیازهای سخت افزاری یک سرویس 

از الیه های سخت افزاری زیرین آن اطالق می شود. به عنوان مثال 

نرم افزارهای   )Virtual Memory( مجازی  حافظه  از  استفاده  با 

کامپیوتری می توانند نسبت به حافظه ای که به صورت فیزیکی در 

سیستم موجود است، به میزان حافظه بیشتری دسترسی پیدا کنند 

که این کار از طریق مبادله )Swap( پس زمینه و انتقال اطالعات به 

هارد دیسک میسر می شود. به همین ترتیب تکنیک مجازی سازی 

شبکه،  -مانند  را  فناوری اطالعات  زیرساخت های  سایر  می تواند 

و  عامل  سیستم های  سرور،  و  لپ تاپ  سخت افزار  ذخیره،  منبع 

بگیرد. بر  برنامه های کاربردی- در 

ترکیب تکنیک های مجازی سازی -یا زیرساختمجازی- الیه ای 

سخت افزار  ذخیره،  منابع   ،)Computing( محاسبات  بین  انتزاعی 

برنامه های کاربردی که در آن ها اجرا می شوند به وجود  شبکه و 

مجازی شده  ساختارهای  توسعه  و  گسترش   .)۱ )تصویر  می آورد 

مشکلی ایجاد نمی کند )non-disruptive(، چرا که کلیه فعالیت های 

حال  درعین  می ماند.  مصون  شده  اعمال  تغییرات  از  کاربران 

امکان   )Administrators( شبکه  مدیران  به  مجازی  زیرساخت 

مدیریت منابع مشترک در کل ساختار و به مدیران فناوری اطالعات 

امکان پاسخ گویی بهتر به نیازهای پویای سازمان را می دهد. هم چنین 

را  اطالعات  فناوری  زیرساخت  دارایی های  بهتر  مدیریت  امکان 

می کند. فراهم 

تصویر.۱:.مجازی.سازی

پیشازمجازیسازی:
یکسیستمعاملدرهرماشین	 
سختافزارونرمافزاربهصورتمستقیمدرگیرهستند.	 
اجرایبرنامههایکاربردیمتعددروییکماشینممکناست	 

باعثمغایرت)Conflict(وایرادشود.
بخشیازمنابعبدوناستفادهباقیمیمانند.	 
سامانهغیرمنعطفوپرهزینهاست.	 

پسازمجازیسازی:
سیستمعاملوبرنامههایکاربردیمستقلازسختافزارهستند.	 
ماشینهایمجازیمیتوانندباهمهسختافزارهاکارکنندوبه	 

سختافزارهایدیگرمنتقلشوند.
میتوانسیستمعاملوبرنامههایکاربردیرابهعنوانواحدهای	 

مستقلدرماشینهایمجازیمدیریتکرد.
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فناوری اطالعات  مدیران  مجازی سازی  راه کارهای  از  استفاده  با 

کنند: مقابله  کار  محیط  چالش های  با  می توانند 

ادغام،تثبیتومهارسرورها: با از بین بردن پراکندگی فیزیکی 	 

سرورها از طریق استقرار سرورها به عنوان ماشین های مجازی 

مجازی  ماشین های  می شود.  ممکن  سرورها  ادغام   )VMs(

می توانند به راحتی اجرا و بین منابع به اشتراک گذاشته انتقال 

یابند، به این ترتیب آهنگ بهره وری سرورها و سرویس ها از ۵ 

تا ۱۵ درصد به ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می یابد.

بهینهسازیآزمایشوتوسعه: تسریع در تأمین محیط تست و 	 

توسعه با استفاده از سیستم های از پیش تنظیم شده، باعث بهبود 

استاندارد توسعه  تأمین محیط های  همکاری توسعه دهندگان و 

می شود.

پیچیدگی 	  و  هزینه  کاهش  سازمان:  فعالیتهای استمرار

و  بودن  دسترس  در  قابلیت  )با  سازمان  فعالیت  تداوم  در 

 High Availability and Disaster Recovery  - فاجعه  بازیابی 

Solutions( با کپسوله کردن کل سیستم در فایل های مجزایی که 

 )Replicate( می توانند روی سخت افزار هر سرور هدف، تکرار

یا بازیابی )Restore( شوند، باعث حداقل شدن زمان ناکارآمدی 

می شود.  )Downtime(

نشده، 	  مدیریت  کامپیوترهای  امنیت  تأمین  حرفهای:  کاربری

استقالل  کردن  تحدید  بدون  لپ تاپ ها  و  کاری  ایستگاه های 

کاربران سیستم با ایجاد یک الیه سیاست امنیتی در نرم افزارهای 

می شود. میسر  مجازی  ماشین های  برگیرنده  در 

رویکردهای.مجازی.سازی
مجازی سازی بخشی از چشم انداز فناوری اطالعات در  دهه گذشته 

بوده است. از سال ۱۹۹۸ کمپانی VMware فناوری مجازی سازی 

ارایه کرد و در حال حاضر   x86 را برای سخت افزارهای صنعتی 

استفاده  روش  این  از  سرورها  و  لپ تاپ ها  و  دسکتاپ ها  بیشتر 

از چند  استفاده  قابلیت  مجازی سازی  مزیت  کلیدی ترین  می کنند. 

سخت افزاری  سیستم  یک  در  هم زمان  صورت  به  سیستم عامل 

عنوان  با  که  است  سیستم  زیرین  سخت افزاری  منابع  تقسیم  و 

می شود. نامیده   )Partitioning( تقسیمبندی

می شود،  اعمال  سیستم  متنوع  الیه های  بر  مجازی سازی  امروزه 

سطح  مجازی سازی  سخت افزار،  سطح  مجازی سازی  شامل  که 

سیستم عامل و مجازی سازی ماشین های مجازی با زبان های سطح 

باال می شود. مجازی سازی سطح سخت افزار از سال۱۹۷۰ بر روی 

ابرکامپیوترها در IBM  آغاز شد و در سال های اخیر فروشندگان 

سخت افزار  مجازی سازی  قابلیت   RISC/یونیکس سیستم های 

بر  مبتنی  مجازی سازی  قابلیت های  سمت  به  رفتن  از  پیش  را 

کردند. آغاز  نرم افزار،  تقسیم بندی 

در یونیکس / RISC و سیستم های استاندارد x86 صنعتی، دو رویکرد 

آن  نرم افزاری  تقسیم بندی  و  مجازی سازی  در  معمول  به صورت 

مورد استفاده قرار می گیرد: معماریمیزبانی)Hosted( و معماری

با  )Hypervisor( )تصویر شماره ۲(. رویکرد میزبانی  هایپرویزور

ارایه سرویس تقسیم بندی بر سیستم عامل استاندارد ازگسترده ترین 

طیف سخت افزارها پشتیبانی می کند. در مقابل معماری هایپرویزور 

اولین الیه نرم افزاری است که بر سیستم x86 نصب می شود )از این 

روست که اغلب به عنوان رویکرد »فلز آخته )Bare Metal(« از آن 

یاد می شود(. از آن جایی که هایپرویزور به صورت مستقیم به منابع 

سخت افزاری دسترسی دارد، نسبت به معماری میزبانی کارآمدی و 

مقیاس پذیری گسترده تری دارد و در نتیجه بسیار نیرومندتر است، 

بنابراین عمل کرد بهتری دارد.

CPU Memory NIC Disk

x86.سخت.افزار.با.معماری

امل.میزبا . سیست

دی
ربر
.ا
ای
ه.ه
نام
بر اربردی برنامه.های.

الیه.مجازی.سازی

امل.مهما . سیست

x86.سخت.افزار.با.معماری

CPU Memory NIC Disk

VMware.الیه.مجازی.سازی

سیست
امل

سیست
امل

سیست
امل

سیست
امل سروی

نسو

برنامه.ها برنامه.ها برنامه.ها برنامه.ها وشه.
نرم.افزاری

معماریمیزبانی:
بهعنوانیکبرنامهکاربردینصبواستفادهمیشود.	 
برایارتباط،پشتیبانیومدیریتمنابعفیزیکیبه	 

سیستمعاملمیزبانمتکیاست.

معماریهایپرویزور)فلزآخته(
محوراصلیهستهمجازیسازیاست.	 
داریکنسولهایسرویسبرایعواملوبرنامههایکاربردیاشاست.	 

تصویر.شماره.۲:.معماری.های.مجازی.سازی
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کاماًل  یا  عامل  سیستم های  همراه  کاماًل  می توانند  هایپرویزورها 

به  سیستم عامل  از  منفک  رویکرد  شوند.  طراحی  آن ها  از  منفک 

مدیران شبکه امکان می دهد که الگوی مدیریت خود را جدای از 

 Data( سیستم عامل پیاده سازی و در نتیجه سامانه مرکز اطالعاتی

کنند. طراحی  منطقی تری   )Center

مجازی سازی در سطح برنامه های کاربردی رویکرد دیگری است 

که به وسیله آن برنامه های کاربردی متعدد می توانند از یک سیستم 

این رویکرد، جداسازی کم تری  البته  کنند.  استفاده  عامل مشترک 

)و در نتیجه خطرات بیشتری( نسبت به مجازی سازی نرم افزار و 

سخت افزار دارد. رویکردهای متعدد مجازی سازی می توانند با هم 

ترکیب شوند. که این کار سامانه زیرساخت را پیچیده تر می سازد.

اطالعات  فناوری  حوزه  در  گسترده  ابتکارعملی  مجازی سازی 

آن  مهم(  البته  )و  کوچک  بخش  یک  تنها  منابع  تقسیم  که  است، 

و جداسازی نظیر  دیگری  مزایای  مجازی سازی  فرآیند  است. 

را  ازسختافزارها  استقالل و  مجازی  ماشین های  کردن  ایزوله

به همراه دارد. ماشین های مجازی به راحتی قابل انتقال هستند و 

می توانند به راحتی به یک سیستم x86 دیگر -بدون در نظرگرفتن  

مجازی سازی  بنابراین  شوند.  منتقل  یا  کپی  آن-  مارک  یا  مدل 

امکان  و  تسهیل  را  اطالعات  فناوری  منابع  انطباقی  مدیریت 

 پاسخگویی بهتری را در تغییرات ساختار کسب و کار فراهم می کند 

)تصاویر ۳ تا ۵(.

یره . مناب یره . شبکهمناب سرورها شبکه سرورهاشبکه

اربردی برنامه.های.

امل . سیست

x86.سخت.افزار.با.معماری

اربردی برنامه.های.

امل . سیست

x86.سخت.افزار.با.معماری

اربردی برنامه.های.

امل . سیست

x86.سخت.افزار.با.معماری

برای بهینه سازی مزایای تقسیم بندی، بایستی منابع متعددی مدیریت 

برخی  و  اصلی  حافظه  پردازنده،  مانند  مواردی  شوند.  مجازی  و 

درگاه های ورودی و خروجی. به عالوه باید قابلیت مدیریت منابع 

تقسیم بندی شده نیز فراهم شود. با توجه به این که تقسیم بندی منابع 

سامانه  است،  اطالعات  فناوری  سازمان های  برای  کارآمد  قابلیتی 

زیرساخت مجازی بسیار کارآمدتر و با ارزش تر خواهد بود.

تصویرشماره3:زیرساختسنتیدرفناوریاطالعات
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.نرم.افزار جداسازی.سخت.افزار.

ازی ج ت.م ا رس زی

.محاسباتی مناب یره.سازی . مناب .شبکه مناب

Win 2K8R2

Web Service Database Web DNS E-Mail File / PrintBussiness App

Win 2K8R2 Win 2K8R2 Win 7 Ult NovellLinux / Unix Linux / Unix

تصویرشماره4:زیرساختمجازی

Virtual Infrastructure

یره . مناب .شبکه مناب .شبکه مناب .شبکه سرورهامناب
سرورها

ازی ج ت.م ا رس زی

.مجازی ماشی

امل . سیست

اربردی برنامه.های.

.مجازی ماشی

امل . سیست

اربردی برنامه.های.

.مجازی ماشی

امل . سیست

اربردی برنامه.های.

.شبکه یره.و.مناب . تبدیل.فارمی.از.سرورهای.x86،.مناب
.محاسباتی قی.از.مناب ه.ای.من به.مجمو

VMwareتصویرشماره5:زیرساختمجازیبرپایهنرمافزارهای

زیرساختتمامیمنابعیاستکه
بهساختارفناوریاطالعاتمتصل

هستند.

زیرساخت مجازینقشهدقیق
وپویاییازمنابعنسبتبهسامانه

کسبوکارهستند.

در نتیجههزینههاکاهشمییابد
وکارآمدیوپاسخگوییبهبود

مییابند.
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مجازی.سازی.برای.ادغام،.تثبیت.و.مهار.سرورها
زیرساخت مجازی طرحی است که غالبًا از مرکز داده ها با پروژه 

ادغامسرورها )Server Consolidation( آغاز می شود. این پروژه بر 

کاهش کمی منابع زیرساخت شبکه متمرکز است. این کار به معنی 

برنامه های  به  دادن  پایان  و  قدیمی تر  سرورهای  کردن  بازنشسته 

کاربردی بسیار قدیمی و ناکارآمد است. محصول ادغام سرورها، 

کاهش تعداد سرورها و هزینه های مرتبط با آن هاست )هزینه هایی 

نظیر انرژی مصرفی، سیستم کنترل دما، فضای رک ها و ...(.

در حالی که پروژه  ادغام سرورها با کوچک کردن زیرساخت شبکه 

استراتژی  دنبال  به  سرورها  مهار و تثبیت پروژه  می افتد،  اتفاق 

اجتماعیااتحادنقاطمدیریت است. پروژه مهار سرورها با استفاده 

بهره برداری  امکان  مجازی،  زیرساخت  در  حجم کار  توسعه  از 

ماشین های  جای  به  مجازی  ماشین های  از  را  جدید  پروژه های 

سخت افزارهای  تهیه  به  نیاز  کار  این  با  و  می کند  فراهم  فیزیکی 

می دهد. کاهش  را  جدید 

سرورها  مهار  و  ادغام  که  است  ضروری  نکته  این  به  توجه 

فعالیت های مجزایی نیستند. زیرساخت مجازی با استاندارد کردن 

عناصِر نیازمند مدیریِت موجود در مرکز داده ها، امکان بهینه سازی 

می کند. فراهم  اطالعات  فناوری  منابع  در  را  موثرتری 

ادغام و مهار سرورها را میسر  امکان  تنهایی  به  تقسیم بندی منابع 

نمی سازد و ادغام سرورها به معنی مدیریت کامل سامانه زیرساخت 

مجازی نیست. در سطح باالتری از تقسیم بندی و مدیریت ابتدایی 

تا  است  نیاز  مدیریتی  قابلیت های  از  هسته ای  به  منابع  سطِح 

پیاده سازی موثری از مراکز داده ممکن شود )تصویر شماره ۶(. این 

منابع   بر  نظارت  بایستی شامل سیستم جامع  قابلیت های مدیریتی 

)با معیارهایی نظیر  پردازنده، دسترسی به دیسک، استفاده از حافظه 

و پهنای باند شبکه(، تأمین و تهیه خودکار، در دسترس بودن باال و 

پشتیبانی از جابه جایی حجم کار باشد.

.های سروی
مدیریت
و.توزی

مجازی.سازی

ماشی
مجازی

ماشی
مجازی

ماشی
مجازی

ماشی
مجازی

یت.های.سازمانی اب

رویزور های

سخت.افزارهای
استاندارد

.مانیتور سروی

سخت.افزار

ید سخت.افزار.ب
سخت.افزار.دیگر

.های سروی
توزی ESXi.سرور

vC
en
te
r

CPU Memory NIC Disk

تصویر6:سامانهمدیریتزیرساختمجازی
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چگونه.مجازی.سازی.نسل.جدیدی.از.
سخت.افزارها.می.سازد؟

معماری نرم افزارهای کاربردِی بدوِن مقیاس و چند الیه به سرعت 

به   )Blade Servers( بلید  سرورهای از  استقبال  و  شده  گسترده 

طور چشمگیری افزایش یافته است. از آن جا که گرایش به معماری 

بلید به طور معمول به سمت ادغام فیزیکی منابع فناوری اطالعات 

سرورهای  برای  ایده آل  مکمل  یک  مجازی سازی  است،  متمایل 

بلید است که مزایایی نظیر بهینه سازی منابع، بهره وری عملیاتی و 

آماده سازی سریعی دارد.

نسل جدید سیستم های x86 که قابلیت پردازش۶۴بیتی  دارند، 

باعث  قابلیت  این  می کنند.  پشتیبانی  حافظه  باالی  ظرفیت های  از 

رفتاری  که  کاربردی ای  برنامه های  میزبان  سیستم ها  این  می شود 

متمرکز بر حافظه دارند، شوند. همچنین امکان میزبانی تعداد زیادی 

از ماشین های مجازی را بر سخت افزارهای مستقر در زیرساخت 

روند  این  بهبود  سبب  نیز  حافظه  تهیه  هزینه  کاهش  سازد.  میسر 

است. شده 

نفع  به  بسیار  هستهای،  چند پردازندههای جدید  تکنولوژی 

سازمان های فناوری اطالعات است تا هزینه کارآمدی باال را کاهش 

دهند. در مقایسه با پردازنده های قدیمی تک هسته ای، پردازنده های 

جدید چند هسته ای ارزان ترند، چرا که تعداد سوکت کمتری برای 

فناوری چندهسته ای  به همان تعداد سی پی پو الزم دارند.  رسیدن 

بسیار کمک  داده و پروژه های زیرساخت مجازی  ادغام مراکز  به 

کرده است.

نزدیکی  همکاری  به   VMware کمپانی  پیشرفت ها،  این  حین  در 

تا  پرداخته   )AMD( ای ام دی  و   )Intel( اینتل  بزرگ  کمپانی  دو  با 

اطمینان حاصل کند که فناوری جدید پردازنده ها به طور کامل در 

زیرساخت های مجازی مورد استفاده قرار می گیرد. به ویژه توسعه 

 Intel VT( جدید همراهیسختافزارهایمجازی این دو کمپانی

و AMD Pacifica( امکان مجازی کردن قدرتمند فعالیت پردازنده 

را مهیا کرده است. این چنین پشتیبانی های مجازی سازی سخت افزار 

و  موثرتر  اجرای  باعث  اما  نیستند،  مجازی  زیرساخت  جایگزین 

قدرتمندتر شدن آن می شوند.

پارامجازی.سازی
با تبدیل مجازی سازی به فناوری پیشرفت ها  اتفاق می افتد. یکی از 

این پیشرفت ها پارامجازیسازی است که سازگاری سیستم عامل 

میسر  سخت افزاری  مجازی سازی  بدون  را  پردازنده  عمل کرد  با 

می سازد )تصویر شماره ۷(. مدل پارامجازی سازی حداکثر توانایی 

و عمل کرد ممکن را -با آگاهی سیستم عامل یا برنامه های کاربردی 

در حال اجرا از قرار داشتن در محیط مجازی- در اختیار می گذارد. 

برنامه ها  و  سیستم  عامل ها  در  تغییراتی  محیط  این  در  اجرا  برای 

اعمال می شود. 

هایپرویزور  از  پارامجازی سازی  یافته ی  تغییر  سیستم عامل های 

توزیع های  مورد  در  می کند.  استفاده  زیرین  فناوری  عنوان  به 

در  بنیادی  تغییرات  نیازمند  تغییرات  این  اعمال  لینوکس،  متنوع 

هایپرویزور  با  سیستم عامل  تا  است  سیستم عامل   )Kernel( هسته 

 Red سازگار شود. بر این اساس جریان های اصلی لینوکس )نظیر

روش  در  تغییرات  از  سطحی  بدون  نمی توانند   )SUSE و   Hat

پارامجازی سازی به کار روند. اما مایکروسافت در نسخه های جدید 

به  ویندوز  سیستم عامل  که  گرفته  نظر  در  امکاناتی  خود  ویندوز 

می شود.  اجرا  شرکت  این  هایپرویزور  محیط  در  راحتی 

نمونه  عنوان  به  نیست.  کاماًل جدید  مفهوم  یک  پارامجازی سازی 

نصب  برای  گزینه هایی  از  استفاده  با  را  امکان  این   VMware

 VMware درایورهای سیستم خود در اختیار می گذارد )که به عنوان

Tools همراه هایپرویزور ارایه می شود( و نصب آن باعث افزایش 

برای  امکاناتی  اگر  این  بر  عالوه  می گردد.  سیستم عامل  بهره وری 

پارامجازی سازی در نسخه های تجاری توزیع های لینوکس افزوده 

می کند. پشتیبانی  آن  از  VMware حتمًا  هایپرویزور  شود، 

تصویر.شماره.۷:.پارامجازی.سازی

x86.سخت.افزار

.مجازی .مانیتور.ماشی رویزور. های

امل.میهما . سیست
پارامجازی.شده

امل.میهما . سیست
پارامجازی.شده

اربردی اربردیبرنامه.های. برنامه.های.
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VMware.بسته.مجازی.سازی
به  شروع  مجازی سازی  بسته های  ارایه  با   ۱۹۹۸ از   VMware

نوآوری  بازار مشغول  این  به عنوان موسس  کار کرده و همچنان 

تامین کنندگان  همه  برای  را  مجازی سازی  بنیادی  فناوری  و  است 

 VMware می کند.  تولید   x86 استاندارد  پیشرو  سخت افزاری 

میزبان  معماری  دو  هر  در  را  مجازی سازی  متنوع  نرم افزارهای 

)VMWare Workstation برای محصوالت مایکروسافت و لینوکس 

هایپرویزور  و  مکینتاش(  سیستم عامل  برای   VMware Fusion و 

.)۸ شماره  )تصویر  می کند  ارایه   )ESXi(

همسانی  و  یکنواخت  تصاویر   VMware مجازی  ماشین های 

همه  که  نرم افزاری-  -تصاویر  می کنند  ایجاد  سخت افزار  از 

این  باالی  در  می شوند.  اجرا  آن  در  نرم افزارها  و  سیستم  عامل ها 

ماشین های  کنترل  و  مدیریت  امکانات   VMware vCenter سکو، 

را  فیزیک  بین سرورهای  در  کاری  بار  توزیع  و  ادغام  و  مجازی 

ماشین های  جابه جایی   vMotion یکتای  فناوری  و  دارد،  عهده  بر 

می کند. تأمین  را  مجازی 

سامانه vCenter مدیریت کل زیرساخت مجازی را در یک محل 

با  می دهد.  انجام  منابع  از  منطقی  تصویری  به صورت  و  مجتمع 

سیستم عامل  هزاران  قادرند  شبکه  مدیران   vCenter از  استفاده 

نصب شده را )از ویندوزهای مایکروسافت تا لینوکس، یونیکس، 

کنند. مدیریت  نقطه  یک  از  فقط  و...(  مکینتاش 

فناوری منحصر به فرد vMotion یک ماشین مجازی در حال اجرا 

می کند  منتقل  دیگری  سیستم  به  سخت افزاری  سیستم  یک  از  را 

بدون این که هنگام این جابه جایی خللی در ارایه خدمات آن ماشین 

مجازی وارد شود. فناوری vMotion با انجام تنظیمات سریع تمامی 

منابع را در سراسر زیرساخت مجازی بهینه سازی می کند.

محصوالت VMware در  واقع تنها تامین کننده مجازی سازی است 

که به مشتریان خود امکان انتخاب تمامی سیستم  عامل ها می دهد. 

VMware از سیستم عامل های بسیاری پشتیبانی می کند: محصوالت 

 Windows 3.1/95/98/NT/2K/2003/2008/2008R2( مایکروسافت

 Red Hat, SUSE,( لینوکس ،FreeBSD یونیکس ،)MS-DOS 6 و

 Sun Solaris و Novell Netware  و )… ,Mandriva, Mandrake

.Mac OSX و

از  )پیش  فعلی  نرم افزارهای  با  کاماًل   VMware محصوالت 

سازگاری  این  می شوند.  تهیه  سازگار  مشتریان  مجازی سازی( 

محدود به سیستم عامل نیست، بلکه نرم افزارها و امکاناتی نظیر در 

دسترس بودن باال،  خوشه سازی، تکرار، Multipathing و غیره را 

می شود. شامل  نیز 

محصوالت تجاری VMware از سال ۲۰۰۱ به بازار عرضه شد و 

هم اکنون نزدیک به ٪۷۵ بازار را در اختیار دارد. 

Fusion
رفه.ای . دسکتا

Workstation
رفه.ای . دسکتا

vSphere / ESXi
سامانه.سازمانی

Mac OSX.معماری.سیستمیزبانی.بر
ی.ها و.وی

VMware.ت.های ارزیرسا سکوی.سخت.افزاری.ساز
مد ار .های. راب

میزبانی.بر.ویندوز
ینو یا. رویزور های

سامانه.مدیریت
Consol & APIs

vMotion

OS

App

OS

App

OS

App

OS

App

OS

App

OS

App

OS

App

OS

App

تصویر.شماره.۸:.محصوالت.متنوع.وی.ام.ویر
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واژه.نامه
ماشینمجازی

Virtual Machine

نرم افزار  چند  و  سیستم عامل  یک  شامل  واقعی  ماشین  یک  مانند 

است با این تفاوت که سیستم عامل آن در محیط مجازی و به عنوان 

میهمان اجرا می شود. سخت افزارهای مورد نیاز آن نیز از طریق الیه 

مجازی سازی در اختیارش قرار می گیرد.

سیستمعاملمهمان

Guest Operating System

همان  در واقع  و  شده  نصب  مجازی  محیط  در  که  سیستم عاملی 

سیستم عاملی است که مستقیم بر روی سیستم سخت افزاری نصب 

می شود.

مانیتورماشینمجازی

Virtual Machine Monitor

نرم افزاری که در الیه واسط بین هایپرویزور یا سیستم عامل استاندارد 

و یک یا چند ماشین مجازی قرار دارد و ارتباط بین ماشین مجازی و 

سیستم عامل مهمان را برقرار می کند. در مجازی سازی کامل مانیتور 

مهمان  سیستم عامل  و  مجازی  ماشین  بین  ارتباط  مجازی،  ماشین 

یک  همانند  مهمان  سیستم عامل  که  می کند  برقرار  صورتی  به  را 

نظیر  سیستم عامل هایی  بنابراین  کند.  عمل  استاندارد  سیستم عامل 

یا   )2000/2003/2008/2008R2( مایکروسافت  سرور  ویندوزهای 

رفتار  طوری  مکینتاش(  سیستم عامل  )و  یونیکس ها  و  لینوکس ها 

صورت  به  و  فیزیکی  سخت افزارهای  روی  گویی  که  می کنند 

مستقیم نصب شده اند.

هایپرویزور

Hypervisor

الیه ی ]کوچک[ نرم افزاری که به صورت مستقیم روی سخت افزار 

اجرا می شود و امکانات و قابلیت های تقسیم بندی منابع را در سامانه 

مجازی شده در اختیار می گذارد. در مواردی به عنوان رویکرد فلز 

آخته از آن یاد می شود.

مجازیسازیمیزبانی

Hosted Virtualization

روی  را  مجازی سازی  سرویس  و  منابع  تقسیم بندی  رویکرد 

رویکرد  این  در  می کند.  ارایه  )میزبان(  استاندارد  سیستم عامل 

نرم افزار مجازی سازی برای برقراری ارتباط به سیستم عامل میزبان 

متکی است و از طریق آن با سخت افزارها ارتباط برقرار می کند.

پارامجازیسازی

Para-Virtualization

رویکردی در مجازی سازی که در آن امکانات سخت افزاری نیازمند 

مجموعه  رویکرد  این  در  است.  سیستم عامل  هسته  در  تغییراتی 

نرم افزاری در حال اجرا نسبت به محیط مجازی خود آگاه هستند.

پشتیبانیسختافزاریمجازیسازی

Virtualization Hardware Support

سرورهای استاندارد صنعتی امکانات پشتیبانی از مجازی سازی را 

گسترش می دهند. در اولین قدم ها مجازی سازی پردازنده و حافظه، 

به امکانات سخت افزاری برای مجازی سازی مجهز شده اند. بسیاری 

از کمپانی های سخت افزاری دیگر نیز به سرعت قابلیت هایی برای 

مجازی سازی تولید می کنند. 

مجازیسازیسطحسختافزار

Hardware-level Virtualizarion

قرار  سخت افزار  بر  مستقیم  مجازی سازی  الیه  که  آن جایی  از 

می گیرد، سیستم عامل مهمان و نرم افزارها از طرق الیه مجازی سازی 

)یا  شبیه  مجازی  ماشین  یک  می شوند.  مرتبط  سخت افزار  با 

و  نصب  امکان  که  است  سیستم سخت افزاری  یک  مجازی شده( 

می کند. فراهم  را  نرم افزارها  و  سیستم عامل  اجرای 

مجازیسازیسطحسیستمعامل

Operating System-level Virtualization

در این حالت الیه مجازی سازی بین سیستم عامل و نرم افزارهایی 

که روی آن سیستم عامل اجرا می شوند قرار می گیرد. ماشین مجازی 

در این حالت نرم افزارهایی را اجرا می کند که برای سیستم عاملی 

خاص طراحی شده اند.

ماشینهایمجازیدارایزبانهایسطحباال

High-level Language Virtual Machine

در  ماشین های مجازی دارای زبان های سطح باال، الیه مجازی سازی 

به عنوان یک برنامه کاربردی در سیستم عامل نصب می شود. این 

الیه امکانات الزم برای فعالیت ماشین مجازی را تأمین می کند. به 

این صورت تمامی برنامه هایی که برای این ماشین مجازی و زبان 

خاص نوشته شده اند از طریق آن ماشین مجازی اجرا می شوند.
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