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 انَاع نجازی سازی شبکٌ
 باشد. يا نی سازی نجازی سازی شبکٌ یکی از انَاع نجازی

 است. Network virtualizationسازی شبکٌ  نام دیگر نجازی

صَرت نتهرکز ٍ بدٍن تهاس فیزیکی با زیرساخت  کند تا بٌ کهک نیيا  بٌ سازنان انَاع نجازی سازی شبکٌ
 .داینتر ٍ بًتری را ارائٌ نه شبکٌ، ندیریت باکیفیت

 کند. يا نی يا ٍ سازنان يای نختلف بٌ ارگان این تکنَلَژی کهک زیادی را در بخش

 کاربرديای نجازی سازی شبکٌ
را پیشنًاد نجازی سازی شبکٌ چند سرٍر يستید نا بٌ شها يا نیازنند  اگر در سازنان خَد برای انجام فعالیت

 ديیو. نی

يای جاری از قبیل يزینٌ برق  باشد زیرا شها با افزایش تعداد سرٍريا يزینٌ این رايکار بسیار حائز ايهیت نی
با  نصرفی چند سرٍر، يزینٌ نگًداری ٍ تعهیر قطعات سرٍريا، اتاق سرٍر ٍ ... را بٌ دنبال خَايید داشت کٌ

 يای اضافی جلَگیری خَايید کرد. این رايکار از يزینٌ
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 سازی شبکٌ: نزایای نجازی
 ٍری بًتر از سیستو شبکٌ انکان بًرى .1
 . افزایش سرعت تبادالت۲
 يا جَیی در يزینٌ صرفٌ .3
 باال بردن ضریب اننیت .4
  پشتیبانی ٍ ندیریت بًتر شبکٌ .5
 بخش يای سازنان در یک ایجاد تجهیع سرٍیس .6

 نَع نجازی سازی شبکٌ: 5
 رٍد. بٌ شهار نی  سازی شبکٌ یک نهَنٌ سادى از انَاع نجازی VLAN . درٍاقع شبک1ٌ

 .را بٌ چندین بخش تقسیو کردى ٍ در چند دانین پخش نهَد LAN تَان یک با استفادى از این بخش نی 
VLAN گذاری خاصی را برای آن قرارداد. د ٍ نامتَان با استفادى از یک سَئیچ بٌ حالت پَرت بٌ پَرت کر را نی 

يای فعال  باشد ٍ بٌ شکل فیزیکی نیست ایستگاى بندی دیجیتالی نی کٌ این نَع از تقسیو با تَجٌ بٌ این
 زنان ٍ با یکدیگر بٌ کار رٍند. يا نباید بٌ شکل يو نتصل بٌ پَرت

يای گَناگَن بٌ یکدیگر ٍصل  هانباید کاربران طبقات نختلف یک ساختهان با ساخت LAN جًت ایجاد یک
 .شَند

2 .VRF ٌيای یا يهان رٍتینگ ٍ فَرادینگ بٌ شکل نجازی، در شبک MPLS ٌشدى است. بًرى گرفت  

شدى در یک بازى زنانی بتَانند در یک رٍتر ادانٌ حیات  يای گَناگَنی کٌ در جدٍل رٍتینگ استفادى تا نهَنٌ
 ديند.

 سازی شبکٌ دانست. ان نهَنٌ دیگری از نجازیتَ بٌ يهین علت است کٌ آن را نی

بندی شدى را بدٍن  تَان نقدار تَان عهلیاتی با استفادى از نسیريای شبکٌ تقسیو با استفادى از این کار نی
 يای زیاد استفادى کرد.  کهک از دستگاى

 .کردن نیست بندی نقدار اننیت شبکٌ باال رفتٌ است ٍ دیگر نیازی بٌ رنزدار با تَجٌ بٌ این تقسیو
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يای نختلف الیٌ شبکٌ در یک فضای نجازی  تجهیع دستگاى مجازی سازی شبکه انواع. یکی دیگر از 3
 باشد.  نی

 ((Catalyst6500 يای جًت سَئیچ سیستو سَئیچینگ نجازی اشارى کرد VSS تَان بٌ يای آن نی از نهَنٌ

 .است catalyst تر تر ٍ سریع دٍ شاسی جدا در یک سَئیچ بزرگشدى  سازی نجازی این بخش ترکیب

4.  VDC سازی شبکٌ است.  آخرین نَع در نجازی 

 رٍد.  خَد دستگاى است بٌ کار نی سازی نجازی دیتاسنتر کٌ جًت سازی نجازی این بخش در

 يای دیجیتالی چندگانٌ استفادى کرد.  تَان نثل دستگاى يای فیزیکی را نی این بخش سَئیچدر 

 را انتخاب کرد.  VLAN ,VRF فرد از ای بٌ شکل نستقل یا ننحصربٌ تَان نجهَعٌ نی VDC در

را  افزاری يای سخت يای فیزیکی خَد باشد ٍ با این انکان قادر يستیو دادى تَاند دارای پَرت نی VDC ير
 .شدى درآٍرد سازی نجازی صَرت بٌ

5 .VN ٌيا در لینک طَر حداقلی بخشی از آن شبکٌ نجازی کٌ نبتنی بر کانپیَتر يستند کٌ ب VN  .قرار دارند
سازی  سازی شبکٌ پیادى يای نجازی بٌ نعنای یک اتصال فیزیکی بین دٍ ننبع نبَدى ٍ بلکٌ با رٍش VN یک
 شَد. نی

 .آید يا ٍ دانین يای ندیریت شبکٌ بٌ ٍجَد نی ط ٍ پل سای بین سرٍريا، حافظٌآٍری جًت ارتبا این فن

تَان ننابع شبکٌ ٍ بخش نحاسباتی را بٌ یک شبکٌ نجازی  نی نجازی سازی شبکٌ کٌ درٍاقع با استفادى از
 .ٍاگذار کرد

 کردید مجازی سازی شبکه گذرگاه شما برای هر فعالیتی که فکرش را نمی

 

 


