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 با استفاده از فناوری مجازی سازی سرور ایجادشدهامکانات 

 .باشد نیدر حال گسترش  ای گستردى صَرت بٌ سرٍر انرٍزى نجازی سازی

 .کنند نیدر این عرصٌ فعالیت  Microsoft  citrix ,vmwar  ٍredhat,:ازجهلٌبٌ نانی  يای شرکت

سبب استقبال بیشتر ندیران در این عرصٌ شدى  فناوری مجازی سازی سروربا استفادى از  ایجادشدىانکانات 
 است.

نهکن بًرى ببرند بٌ  افزاری سختنجازی کٌ بر رٍی یک سرٍر قرار دارند از کهترین ابزار  يای ناشینچنانچٌ 
 .شَند نینجازی بین دیگر سرٍريای فیزیکی تَزیع  يای ناشینشکل اتَناتیک این 

 .گردد نیدر برق خانَش  جَیی صرفٌناتیک جًت سرٍر فیزیکی اٍل بٌ شکل اتَدر این نرحلٌ 

 .پردازیو نی مجازی سازی سرورفناوری  يای قابلیتدر ادانٌ بٌ برخی از 



 

 
 3صفحه 

   www.rahaco.net           41211111: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 

 قابلیت های تکنىلىژی مجازی سازی سرور

 vmotionقابلیت 

نجازی بٌ شکل زندى ٍ بدٍن تَقف از یک سرٍر  يای ناشین جایی جابٌانکان  ورسرمجازی سازی با استفادى از 
 .باشد نی پذیر انکانبٌ سرٍر دیگر  یفیزیک

 .گیرد نیصَرت  vmotionاز فرآیند کردن با استفادى کار  این

 distributed resource scheduler قابلیت 

 سازی نجازی يای ناشینکٌ  شَد نیاین انکان ایجاد  distributed resource scheduler از طریق بخش 
 تَزیع گردند. افزاری سختسرٍر بر رٍی سرٍريای 
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 fault toleranceقابلیت 

 .شَد نیاصلی ناشین نجازی ایجاد انکان تًیٌ کپی دیگری از نسخٌ  fault tolerance ی ٍسیلٌ بٌ

ناشین  يای سرٍیسچنانچٌ ناشین نجازی دچار نشکل شَد ناشین نجازی کپی شدى بدٍن يیچ تَقفی 
 .کند نیا ساپَرت اصلی ر

 Vmware convertor قابلیت

يای نجازی در کهترین  انکان تبدیل سرٍريای فیزیکی بٌ ناشین Vmware convertor با استفادى از بخش
 .گیرد زنان نهکن ٍ بٌ شکل اتَناتیک صَرت نی

 Vmware vcenter server قابلیت

از ٍضعیت  ای لحظٌٍ دید  دیتاسنترندیریت کل جًت  تَان نیVmware vcenter server گزینٌ  ٍسیلٌ بٌ
 .استفادى نهَد سیستو ٍ نانیتَر افزاری سختننابع تهانی سرٍريای نجازی با تَجٌ بٌ 

 Vmware Vshieldقابلیت 

يای نجازی را آنالیز کرد ٍ  تَان انکان ترافیک شبکٌ بین ناشین نی Vmware Vshield با استفادى از بخش
 يای خَد برقرار کنید. بیشتری را در بین ياستبدین ترتیب اننیت 

 VSphere Distributed switchقابلیت 

يا دچار اشکال شَد با  یکی از ياست چنانچٌجًت انجام سَئیچ نجازی بین چندین سرٍر فیزیکی دیگر 
 کند. ادانٌ پیدا نی ديی سرٍیسانجام سَئیچ بر رٍی سرٍر نجازی دیگر انکان برقراری ارتباط ٍ 

 .گیرد صَرت نی VSphere Distributed switch کار با استفادى از این

، يا سیستوٍجَد دارد. نانند يزینٌ تعهیر ٍ نگًداری  غیرنستقیهینستقیو ٍ  يای يزینٌ ٍکاری کسبدر ير 
 تَانید در يزینٌ يای خَد صرفٌ جَیی کنید. نی مجازی سازیاستفادى کردن از فناٍری  با يزینٌ برق ٍ ....
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 یت استفاده کردن از مجازی سازی سرور:مز  8

 ایجاد دسترسی باال .1

 سازنان  افزاری سختننابع  سازی یکپارچٌ .2

 يای نجازی باال بردن ضریب اننیت ناشین .3

 يای فیزیکی ناشین جای بٌيای نجازی  ارائٌ ناشین .4

 غیرنستقیونستقیو ٍ  يای يزینٌدر  جَیی صرفٌایجاد  .5

 فیزیکی  ياست  یکگَناگَن رٍی  يای عانل سیستواجرا کردن  .6

 سازنان ٍ ایجاد بًرى ٍری باال افزاری سختاستفادى کردن بًینٌ از بخش   .7

 يای بدٍن تَقف ٍ ریسک تست ٍ گسترش سیستو يای نحیطفرايو کردن  .8

 آنادى ارائٌ خدنت بٌ شها عزیزان نی باشد. مرجع مجازی سازی ایرانريا بٌ عنَان 

 

 .روند به استقبال آن میآینده از آن کسانی است که 

 


