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ی  ، مجاز دورکاری  گرفته تا  نیآنال   یهاکالس   ، مجازی سازی است. ازشدن  یتالیجید مسیر  مدرن در    یفناور یکی از ارکن اصلی  
و    یساز   یمجاز   شروینرم افزار پ  VMware.  شوند محسوب می   شرفتهی پ  یبا فناور   تالیج ید  یها سازمان   یعنصر اصل   سازی

http://www.rahaco.net/


 

 

 3صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

ارائه  کاربران    به   یساز   ی در تحقق مجاز را    ی ابر   ی فناور   هایویژگی   نیبهتر   و  است   Dell Technologiesشرکت    یمحاسبات ابر 
  ی رو   را  یمجاز   نیماش  نیو چند   شودی نصب م   یکی ز یسرور ف  یرو  زری پروای، ها VMwareبا    یساز   ی مجاز   ی. با راه انداز دهد می 
سرور به اشتراک    های مجازیماشینتمام    نیمنابع سرور مانند شبکه و رم بدارد و  عامل خود را    ستمیس  VM. هر  کند یاجرا م  آن

 کند.در پیاده سازی مزایای این فناوری نقش مهمی ایفا می  vmware یاحرفه   ی بانیپشت .د نشوی گذاشته م 

آمده    شیپ   تانیحتما براشوند.  می و نرم افزارها به طور همزمان اجرا    شده  یراه انداز   دهیچیپ  یمجاز   یهاشبکه   VMwareبا  
  شاید حتی و   است  ری گ  وقت  غالبا  را تجربه کرده باشید. حل کردن این مشکالت  یمشکالت این تکنولوژی هنگام استفاده از    که

و  را مختل کند.    ستمیکل س از متخصصان حوزه مجازی سازی  این مشکالت دریافت مشاوره   ی احرفه   یبان یپشتبرای حل 
vmware   خالی از لطف نیست. در ادامه باvmware  شوید.و انواع خدمات ارائه شده در این حوزه بیشتر آشنا می 

 ESXiنصب پیاده سازی و عیب یابی زیرساخت مجازی ساز 

VMware ESXi   ی کمتر   یتا سرورها  دهد ی اجازه م   رانیبه مد  نرم افزار نیاست. ا  یساز   یمجاز راه شروع    یراه برا  نیتر ساده  
 VMware  پلتفرم محیط کاری خود را بهتر مدیریت کنند.   ی کار،روین  ی وافزار سخت   یهانه یکاهش هز   قیکنند و از طر   راه اندازی

ESXi  ی بان یپشتبهره مندی از  با  همچنین،    .شوند اجرا    نه یداده با حداقل هز   یهاگاه ی ها و پاشده است تا برنامه   یساز نه یبه  
 ید. محافظت کناز جمله حمالت مخرب ی ت یامن داتیخود در برابر تهد  رساختیاز ز  د ینتوای م  vmware یاحرفه 

VMware    2001در سال  ESXi   کند ی آن را ارائه م های  آپدیت کرد و هنوز هم    یانداز را راه.  ESXi  است    1نوع    زر ی پروایها   ک ی
  ESXiیک نرم افزار مدیریتی و  vSphere. کند کار می  عامل ستمیشود و مستقل از سی نصب م  یک ی ز یسرور ف یرو  مایکه مستق

  ESXi .نیاز دارد  زرهای پروایها  ر ینسبت به سا  یکمتر   یفضا به   ؛ یعنیعامل ندارد ستم یسبه   یاز یاست و ن VMkernelبر   یمبتن
  د یکه با   د ی دارد. توجه داشته باش  ازین  ی ساز   ره ی ذخ   یفضا   تی گابا یگ   32و    CPUعدد    2رم،    ت یگابا یگ  4با حداقل    ی به سرور 

 هر  کار کند.  یبه درست   این برنامهتا    د یخود روشن کن  ستمی( سBIOS)   یخروج /ی ورود  ستمیسخت افزار را در س  یساز   یمجاز 
VM  است ری شامل موارد ز: 

• BIOS 
 پردازنده  •
 حافظه •
 استوریج •
 شبکه  •

 نصب و اجرا کرد.دیگری در آن  توان مانند هر دستگاه ی را م ینرم افزار   یهاعامل و برنامه  ستم ی، سVM  جادی از ا پس 

 VCenterپیاده سازی و عیب یابی نرم افزار  با  vmware یاحرفه یبانیپشت

 ESXi هاست  د یبا  د،یاستفاده کن  DRS  و  HA مانند   ییهای ژگ یاز و  د یخواهی . اگر م است  Vmwareمغز   vCenter زبان ساده،  به
  رساخت یمتمرکز ز   تی ر یامکان مد وی ام ویر    vCenter  .دارد  از ین  vCenter  به سرور  هاست  این   و  د یکالستر قرار ده   ک یخود را در  
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و از    د یکنترل کن  واحد   کنسول  ک یخود را از    ی مجاز   ی هان یهاست و ماش  د یتوانی م   با این پلتفرم کند.  ی را فراهم م  ی مجاز 
نمایید.   احتمالی جلوگیری  تا عملی م را  امکان  این  به شما    vCenterخطاهای  کارها  نیروت  اتی دهد  را    ی و  در  روزانه  حتی 

 عبارتند از:  vCenterسرور   ید یکل یهای ژگ یاز و  یبرخ .  د یکن نهیبه  بزرگ اس ی مق با هاییرساخت یز 

 .دارند  یدسترس  vCenterبه    اضافی تی بدون احراز هو  ستم،یبار ورود به س کی : کاربران پس از ستمیبه س ورود

 . خواهید داشت ی خود دسترس یها و شبکه  استوریجهاست،  ، یمجاز   یهان یبه ماش  کیکل  کیبا  تنها  : منابع ی جستجو

 .شوند می اجرا  vCenter  کی با فقط   ماشین مجازی  35000هاست و  2000: یر ی پذ  اسیو مق ی ر یپذ  توسعه

  FT و HA های اساسی مجازی سازی نظیرپیاده سازی سرویس

  ستم یکه س  ی زمان .  د یدار   ازیاطالعات ن  یبه فناور   د،یشوی مشکل برق مواجه م   ای  زاتیتجه  یشبکه، خراب  یبا قطعهنگامی که  
  ی اب یباال، تحمل خطا و باز   دسترسی: شوند ی وارد عمل م ی اصل  ی چند مورد از سه استراتژ  ا ی  کی  شود،ی شما با مشکل مواجه م

 فاجعه. 

  ص ی تشخ  زریپروایکند. هاکار    یمجاز   نی ماش  چندین  جادی شده است که با ا  یطراح   یاباال به گونه   یا دسترسی  HAسیستم  
  فتد،یاز کار ب  یمجاز   نیماش  ا یهاست    وقتی   مجدد دارد.  یبه راه انداز   از یاست و ن  خراب شدندر حال    نیماش  کی دهد که  می 
لود باالنسر    کیدو وب سرور با    یزبان یم  HA  ینمونه از استراتژ   کی.  خواهد شد   یراه انداز   امجدد  گرید   یمجاز   نیماش  یرو

  ت یرا به سرور دوم هدا  کی تراف  لود باالنسر  فتد،یسرور از کار ب  کی اگر  یعنی  .  شودی م   میتقسها  آن   میان  کی که تراف  است
 .کند می 

  ی ساز در صورت خرابی را قادر م   ستمیساجزای    این تکنولوژی   .رودفراتر می قدم    ک ی    FTیاتحمل خطا  از طرفی دیگر، مفهوم  
 ن یتضمرساند و  به حداقل می را   یزمان خراب ،یحفاظت  هیال   کی  اعمالبا    Fault Tolerance  د.نبه کار خود ادامه دههمچنان  

این دو فاکتور    vmware  یاحرفه   ی بانیپشتبازیابی شوند.    های دیگر س ی بر سرو   ر یث ابدون ت  خرابی ها در صورت  برنامه   کند ی م
 گیرد. را نیز در برمی 

  Horizon با عنوان  Vmware شرکت VDI نصب، پیکربندی و شخصی سازی زیرساخت

VMware Horizon    که توسط  راهکاری استVMware  شده است  د یتولطراحی و    یدسکتاپ مجاز   رساختیز   راه اندازی  یبرا  .
Horizon  ط یاز مح vSphere ی که رو   است  ی مجاز   نیماشهمان  کند. دسکتاپ کاربر  ی استفاده م   یدسکتاپ مجاز   یزبان ی م  ی برا  

را ارائه    گری و موارد د  باال  ی، دسترسvMotionمانند    vSphereی  های ژگ ی وتمام  ،  به همین ترتیبشود.  ی اجرا م ESXi هاست 
  ی بر رو   هاداده   چرا که،  دهد ارائه می   دیگر  یهاس ی را نسبت به سرو  ی شتر یب  ت یو امن  یر یانعطاف پذ  کارراه این  .  دهد می 

  قیتوانند از طر ی م   کاربران  .گیردصورت می   یبه صورت مرکز ها  آن   یبه روز رسان  و  تی ر یمد   وشوند  ی م   رهی ذخ   یمجاز   یسرورها 
تمام این امکانات برای   vmware یاحرفه  ی بانیپشتدر   متصل شوند. یمجاز  یهاها به دسکتاپ نت یکالزیرو   ای ها  نت یکال   نیت

 شود.سازمان شما پیاده سازی می 
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 VSAN  و Vmware NSX ذخیره سازی مبتنی برپیاده سازی مجازی سازی شبکه و فضای 

VMware Virtual SAN  به اختصار  ای vSAN  یعیتوز   هیال   کی (Distributed)  از  ی که به عنوان بخشاست  افزار  از نرم ESXi 
Hypervisor تیظرف.  د ی آی به اجرا در م Local هاست    واحد را در سرتاسر فضای ذخیره سازی کی   زاتیتجه  میاتصال مستق  ا ی  

ی  بان یپشت  ،نیاز دارند   Shared Storageبه  که    DRSو    HA  ری نظ  vmware  یاحرفه   یبان یپشت  یهای ژگ یاز و   vSAN  .کند ی م   جادیا
توانند در  ی م  NSX به همراه  vSANکند.   ی م   لیرا تسه  یمجاز   نیماش  ت یفعالکند. این امر تنظیمات فضای ذخیره سازی و  می 

 .راه اندازی شوند  vSphere رساخت ی ز  کی

  ده یچیپ  یهاچالش کند. به همین ترتیب  را پیاده سازی می (  SDNنرم افزار )   ه ی شده بر پا  ف یتعر   یها شبکه   NSXاز طرفی دیگر،  
ها را نیز تغییر  های جدید، طراحی آنعالوه بر پیاده سازی شبکه   NSXشوند.  ی مدرن حل م   یتاسنترهایشبکه در مراکز داده و د 

های ابری مجازی از این طریق به یکدیگر متصل شده و محافظت  کند. شبکه دهد و به فرایند خودکارسازی شبکه کمک می می 
 پذیرد. ها به درستی صورت می از برنامه 

  VRealize Suite با استفاده از Automation پیاده سازی کلیه ساختارهای

vRealize Suite    شرکت یکی از محصوالت  Vmware    جای داده  مختلف را درون خود    یاز نرم افزارها   یامجموعه است که
در    Automation  ند یفراگفتنی است که  کرد.    جاد یرا ا  ی د یبر یه  یانواع کلود از جمله کلودها   توانی محصول م  ن یا  است. با

  ابزارهای مختلف از جمله   vRealize Suite.  دارد  یاد یز   ت یاهم  ی به مشتر   موردنظر  سی سرو  عیو سر   موقعه  ب  لیساخت و تحو
 .دهد می  یدر خود جاو سایر کلودها را  OpenStackی، ک ی ز یف یسرورها 

و    یبازده توان بر  است که با استفاده از آن می   vRealize Operations Managerهای این محصول  ترین ماژولیکی از مهم 
مختلف    یهاه ی ال  مشکالت. این ابزار  کرد  نظارترا   VMware یساز   یبستر مجاز   به طور کلیو    یمجاز   یهان یسالمت ماش

الزم در    یهای بروزرساندهد. عالوه بر این، به کمک این ابزار  می و گزارش    ص ی را تشخ  NSXمانند   VMware یساز   ی مجاز 
 شود.های الزم ارائه می گزارش مشکالت موجود باره  انجام شده و در  vmware  مختلف محصوالت  یهابخش 

 Vmware VCloud Suiteپیاده سازی ابر خصوصی با استفاده 

کار با استفاده از کنار هم قرار    نی. اد یبساز  vSphere بر   یمبتن  ابر خصوصی  توانید می   vCloud Suite  نرم افزار با استفاده از  
،  HA  ،FT  ،vMotionها عبارتند از:  ی تکنولوژ   نیاز ا  ی برخ   .شودی مختلف انجام م  یهای دادن انواع محصوالت، ابزار و تکنولوژ 

vSwitch ستمیس  کدهد تا ی . این نرم افزار به شما اجازه می  on-demand    ی فضا   ا یسخت افزار  به  اگر  تا    د یارائه ده به کاربران  
 .کنند  افتیدر  راحتی زمان به  نیمنابع را در کمتر  نیداشتند، بتوانند ا ازین ی شتر یب ی ساز  رهیذخ 
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 نتیجه گیری 

توانید براساس نیاز خود  می   سازمان  ITساخت  ریز   راتیو تعم  یخدمات نگهدار   یبرا  صیو بودجه قابل تخص  ازیبا توجه به ن
با    vmware  یاحرفه   یبان یپشت  .د یبهره مند شو  vmwareو از خدمات گوناگون آن در حوزه    هیرا ته  ی بان یپشت  یهااز پنل   یک ی

شرکت    .شده استکاربران    تی بهتر فعال  هر چه  انجام   یبرا  یباعث آسان نمودن دسترسایجاد کرد  در نرم افزار خود  ی که  رات ییتغ
ای مطابقت  دهد که با هر نیاز و بودجه های مختلفی را برای خدمات و محصوالت در حوزه وی ام یور  ارائه می رهاکو پشتیبانی 

 دارد.
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