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 :DRS (Distributed Resurce Scheduler)زمانبندی منابع توزیع شده

vmware قابلیت جابجایی اتوماتیک ماشین های مجازی جهت ایجاد شرایط مطلوب را DRS می نامد. 

سرور ها چندین ماشین   ESXi به این صورت است که اگر بر روی یکی از سرور های فیزیکی یا DRS اساس کار

 .مجازی داشته باشیم

و در این بین یکی از ماشین  .شده باشدبرای آن ها به نسبت معین مشخص  CPU ،RAM و منابع سرور ها مثل

 .شود CPU یا RAM های مجازی دچار کمبود

این منابع به ماشین   DRS با استفاده از.انددر حالی که بقیه ماشین های مجازی از منابع خود استفاده نکرده

 .مجازی که دچار کمبود منابع شده است اختصاص می یابد

و جابجایی های الزم را به صورت .شودموجود برای کالستر زیر نطر گرفته میمنابع  DRS در واقع با استفاده از

 .ها برسد ESXi خودکار انجام می دهد تا به شرایط مطلوب بین تمام 

 DRS وظایف

 .سعی می کند ماشین مجازی را در میزبانی اجرا کند DRS در هنگام شروع یا روشن شدن، ماشین مجازی

 .گویندیا جای دادن هوشمندانه می (Inteligent Placement) به این مرحله.که دارای بار پردازشی کمتری است

 .که در داخل یک کالستر قرار دارد  در واقع به این مفهوم اشاره می کند که در هنگام روشن شدن ماشین مجازی

 .ماشین مجازی برای اجرا به میزبانی منتقل می شود که از لحاظ منابع آزاد بهترین باشد

در واقع هنگامی که  .انتقال ماشین های مجازی به میزبانی که برای منابع مورد نیاز خود کمترین رقابت را دارند
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 .ماشین مجازی در حال اجرا است

DRSر حال در حال جستجو و اندازه گیری استمدام د. 

 .که برای منابع مورد نیاز خود کمنرین رقابت را داشته باشد.تا ماشین مجازی را به میزبانی منتقل کند

کند بهترین میزبان را از نظر  دائما سعی می  DRS به صورتی که حتی وقتی ماشین های مجازی روشن هم هستند

 .ل همان کالستر قرار دارد برای انتقال ماشین مجازی موجود انتخاب کندمنابع آزاد موجود که در داخ

 .در صورتی که تشخیص دهد سرور مورد نظر برای انتقال مناسب نیست

 .کند تا به حالت ایده آل برسدزند آن را جابه جا میو یا مکان فعلی، تعادل یا باالنس کلی را بر هم می

DRS با بهره گیری از قابلیت vMotion گونه وقفه در عملکرد ماشین  تمام عملیات جا به جایی را بدون ایجاد هیچ

 .مجازی انجام می دهد

 DRS دسترسی به اطالعات

 .کافی را دارد یا خیر باید به آن متصل شوید balance که بدانید کالستر شمابرای این

 .متصل شوید و کالستر خود را انتخاب کنید vSphere به کالستر 

 .را بر روی داشبورد مطالعه کنید vSphere DRS کلیک نمایید و اطالعات Summary روی تبسپس بر 

 .برای متعادل کردن ماشین های مجازی در سرتاسر کالستر طراحی شده است DRS خوب

 .اما اگر منتقل کردن ماشین های مجازی از لحاظ عملکردی مزیتی در پی نداشته باشد اینکار صورت نمی گیرد

 را از چه مکانی می توان فعال کرد؟ DRS ال سوال اینجاست که فناوریخوب حا
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 .کافیست کالستر خود را انتخاب کنید.پاسخ به این سوال بسیار ساده است

و نسخه های   vSphere enterprise در VMware DRS فناوری.بروید Configure > vSphere DRS و به قسمت

 .باالتر وجود دارد

متاسفانه شانسی برای استفاده .یا نسخه استاندارد هستید Essentials Plus در حال کار بر روی بنابراین اگر شما

 .از آن نخواهید داشت

 یا نسخه vSphere Essentials پس .اما اگر بودجه کافی در اختیار ندارید و تنها به سه هاست فیزیکی نیاز دارید

Essentials Plus برای شروع کار خوب هستند. 

vmwareقابلیت جابجایی اتوماتیک ماشین های مجازی جهت ایجاد شرایط مطلوب را DRS می نامد. 

 .شماست  نگرش  نوع در گیری  نوسان  با گذاری سرمایه تفاوت
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