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پیشنهادات خود، در جهت بهبود و ارتقای سطح علمی مطالب 

به ما یاری رسانند.
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ورود مایکروسافت به دنیای مجازی سازی
~ پرشین وی ام

 2003
Connectix خریداری تکنولوژی مجازی سازی شرکت   -

2004
معرفی اولین نرم افزار مجازی سازی مایکروسافت   -
Microsoft Virtual Server 2005    

2005
انتشار نسخه جدید نرم افزار مجازی سازی مایکروسافت   -

Microsoft Virtual Server 2005 R2    
2008

Hyper-V معرفی نسل جدید تکنولوژی مجازی سازی مایکروسافت با نام   -
Windows Server 2008 Hyper-V    -
Microsoft Hyper-V Server 2008    -

2009
معرفی و افزودن قابلیت های جدید:    -

Windows Server 2008 R2 Hyper-V    -
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2    -

2011
:Hyper-V معرفی نسل دوم تکنولوژی مجازی سازی   -

Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper-V       -
Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1    -

2012
:Hyper-V معرفی نسل سوم تکنولوژی مجازی سازی   -

Windows Server 2012 Hyper-V    -
Microsoft Hyper-V Server 2012    -
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تازه های دنیای 

مجازی سازی و 

رایانش ابری.
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~ پرشین وی ام

شم جستجوگر ما انسان ها دنیای پویا و بی قراری را در تمامی زمینه های 
ایجاد کرده است و همه ما را به جستجوی   IT از جمله حوزه  علمی 
بهترین راه کارها و طراحی پیچیده ترین سناریوها سوق می دهد. عرضه 
نهایی تکنولوژی های نسل هشتم شرکت مایکروسافت نیز سیل جدیدی از 
کتاب ها و مطالب آموزشی را با خود به همراه داشته است و تنها پس از 
گذشت کمتر از سه ماه از این رخداد صدها کتاب پیرامون تکنولوژی های 
متنوع این نسل از محصوالت مایکروسافت ارائه شده است. در زمینه 
Hyper-V Server 2012 در مدت  مجازی سازی با استفاده از راه کار 
کوتاهی دو کتاب تخصصی در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. که 

در این قسمت آن ها را به شما معرفی خواهیم کرد:

Windows Server 2012 Hyper-V Cookbook کتاب 	•
Windows Server 2012 Hyper-V کتاب راهنمای نصب و پیکربندی 	•

 معرفی کتاب های آموزشی
Hyper-V Server 2012

4
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~ پرشین وی ام

5

Windows Server 2012 
Hyper-V CookBook

5

Hyper-V Server 2012 قابلیت های بسیاری را در 
نسخه جدید به همراه دارد. قابلیت های دسترس پذیری، 
ابزارهای  کنترل  و  مدیریت  سیستم،  سازی  سفارشی 
این سیستم  اساسی  قابلیت های  دیگر  مجازی سازی. 
مجازی سازی به صورت کلی بازنگری شده اند تا با شرایط 
گوناگون سازگار شوند. این سیستم عامل ابری که در نوع 
خود قابلیت های متمایزی را ارائه می دهد بهترین گزینه 
برای مدیران شبکه سیستم های  مایکروسافت محسوب 
می شود و از آنجایی که قابلیت های این سیستم عامل 
مایکروسافت  با سایر محصوالت  پیش  از  بیش  جدید 
امکان پذیر  یکپارچه شده است مدیریت آن به آسانی 

است. 

 Windows Server 2012 Hyper-V کتاب  در 
Cookbook مراحل نصب، نگهداری، سفارشی سازی 
و استفاده از امکانات خاص سیستم به طور مفصل به 
بحث گذاشته شده است و آن را برای کسانی که قصد 

کوچ به Hyper-V 2012 دارند اکیدا توصیه می کنیم. 
با خواندن این کتاب شما دانش تخصصی در مباحث 
را   Hyper-V تکنولوژی  از  استفاده  با  مجازی سازی 
فراخواهید گرفت و می توانید با محیا نمودن یک زیرساخت 
مجازی هوشمند و خودکار تمامی منابع شبکه خود را به 

سادگی تحت کنترل در آورید.
در این کتاب مباحثی همچون جلوگیری از بروز فاجعه، 

امنیت، تضمین دسترس پذیری، سفارشی سازی، کنترل 
Hyper-V به طور جامع به  و نظارت در سیستم های 
بحث گذاشته شده است و قابلیت های نسخه های جدید 
 Storage Hyper-V Replica و  مانند   Hyper-V
Migration و Network Virtualization از مباحث 

جذاب این کتاب محسوب می شوند.
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پیکربندی  و  نصب  راهنمای  کتاب  انتشارات سایبکس 
منتشر  را   Windows Server 2012 Hyper-V
 Hyper-V 2012 کتاب تخصصی  این  است.  نموده 
مناسب مهندسین و کارشناسان مجازی سازی سیستم 
های مایکروسافت می باشد. این کتاب حاصل همفکری 
نویسندگان و متخصصین از نقاط مختلف دنیا است و 
آنها تجربیات و دانش تخصصی خود را در زمینه  های 

گوناگون در این کتاب به عالقه مندان عرضه کرده اند.

این کتاب دانش شما را در زمینه معماری، طراحی، نصب 
گسترده سیستم های مجازی سازی، ایجاد Workloaهای 
مجازی و نگهداری ابرهای چندالیه تکمیل می کند و با 
 Hyper-V بررسی دقیق اجزای مجازی سازی سیستم 
بهترین کمک یار شما در کنترل این بستر مجازی خواهد 

بود.
سایر مطالبی که در این کتاب فراخواهید گرفت شامل 

موارد ذیل می شود:
نحوه مدیریت، نصب گسترده، استفاده، پشتیبان گیری  	•
 Windows Server 2012 راه کار  نگهداری  و 

Hyper-V  در سازمان های بزرگ؛
و   Hyper-V کاربری  رابط  از  استفاده  آموزش  	•
دستورات PowerShell جهت هوشمندسازی فعالیت 

های تکراری؛
مدیریت همزمان  با  مرتبط  تمامی مسائل  آموزش  	•

 راهنمای نصب و پیکربندی
Hyper-V Server 2012
~ پرشین وی ام

6

از ماشین های  چندین میزبان، کنترل تعداد وسیعی 
فایل  از  استفاده  و   Network Fabrics مجازی، 

سرورها؛
 Virtual Desktop فعال سازی  مباحث  همچنین 
VDI، پشتیبان گیری و بازیابی  Infrastructure یا 
اطالعات، کالسترسازی ماشین های مجازی نیز در این 

کتاب اشاره شده است.
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Hyper-V Server 2012 به
کوچ کنید

اولین و مهم ترین موضوعی را که برای هر فرآیند ارتقا 
پشتیبان گیری  می دهید  قرار  نظر  مد  به روزرسانی  یا 
وجود  بینی  پیش  غیرقابل  مسائل  بروز  همیشه  باشد 
دارد و شرکت هایی به بزرگی مایکروسافت نیز ممکن 
است اشتباه کنند. پس بهتر است یک نسخه پشتیبان 
از ماشین های مجازی تهیه کنید  و در جایی امن ذخیره 

کنید.

گام دوم
 Hyper-V تمامی ماشین های مجازی بر روی سرور 
توصیه  اکیدا  کنید.  را خاموش   Server 2008 R2
می شود ماشین هایی که در وضعیت Hibernate و یا 

Resume قرار دارند را به صورت کامل خاموش کنید.

گام سوم
مجازی  ماشین های  تمامی   Snap-shot وضعیت 

باالخره نسخه نهایی Hyper-V Server 2012 شرکت 
مایکروسافت عرضه شد و آن هم به رایگان!

 نسخه رایگان Hyper-V سرور تفاوتی با نسخه دارای 
الیسنس این نرم افزار ندارد و تمامی قابلیت های این دو 
نسخه یکسان است. این نسخه یک هایپروایزر نوع دو 
است و مستقیما بر روی سخت افزار نصب می شود. این 
سرورها برای کسانی که می خواهند با کمترین هزینه ها 
را  پرسرعت  و  قدرتمند  مجازی سازی  زیرساخت  یک 

راه اندازی کنند بهترین انتخاب است.

این  عمده  تغییرات  به  توجه  با 
 Hyper-V نسخه از هایپروایزر 
 Hyper-V سرورهای  کوچ 
Server 2008 R2 به نسخه 
امکان  به صورت مستقیم  جدید 
پذیر نیست. به این خاطر قصد 
دارم مراحل مورد نیاز برای این کار را به صورت گام به 
گام شرح دهم و تجربیاتی را که در این راه کسب شده 
است با شما به اشتراک بگذارم. برای انجام این ارتقا از 
قابلیت export/import استفاده شده است و بایستی 
در زمان استفاده از این ابزار به ترتیب انجام مراحل توجه 

کنید.

ماشین های  کوچ  جهت  الزم  عملیات های   -1

Hyper-V Server 2008 R2  مجازی از

گام اول
پشتیبان گیری، پشتیبان گیری و پشتیبان گیری!

~ ستوده طوفانیان
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Snap-تمامی که  شوید  مطمئن  و  کنید  بررسی  را 
shot های ماشین های مجازی ادغام یا حذف شده اند. 
Snapshot های تهیه شده در نسخه Hyper-V 2 با 
نگارش جدید Hyper-V یعنی نسخه 3 سازگار نیستند. 
همچنین تمامی Stateهای ذخیره شده ماشین مجازی 

نیز بایستی حذف یا ذخیره شوند.

گام چهارم
در بخش تنظیمات شبکه ماشین های مجازی مک آدرس  
ماشین ها را به صورت Static تنظیم کنید. با این کار 
پس از اتمام ارتقا مک آدرس ثابتی به ماشین مجازی 
اختصاص داده خواهد شد و تنظیمات کارت شبکه و مک 
آدرس مورد استفاده در سیستم عامل تغییر نخواهد کرد 
و دیگر نیاز به تنظیم آدرس IP  و دیگر تنظیمات شبکه 

وجود نخواهد داشت.

گام پنجم
گزینه  از  استفاده  با  را  مجازی  ماشین های  از  هریک 
 Hyper-V به منبع ذخیره سازی شبکه که سرور Export

2012 به آن متصل است انتقال دهید.  
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 Action -> گزینه  انتخاب  طریق  از  کار  این  کنید. 
Insert Integration Services Setup Disk قابل 
انجام است. این گزینه در نوار فوقانی هر ماشین مجازی 

قرار داده شده است.

 Hyper-V Server تمامی مراحل برای یک کوچ آسان به
2012 در این 9 گام خالصه شده است. امیدواریم مراحل 
را به درستی پشت سر بگذارید و از قابلیت های ویژه 
کنید.  استفاده   Hyper-V Server 2012 جدید  و 
در صورتی که به مشکل یا مسئله ای برخورد نمودید 
 PersianVM می توانید در انجمن های مجازی سازی 

مطرح کنید.

ماشین های  کوچ  جهت  الزم  عملیات های   -2
Hyper-V Server 2012  مجازی به

گام اول
از  کدام  هر   Hyper-V Manager از  استفاده  با 
ماشین های مجازی را می توانید به سرور جدید انتقال 
دهید. از بخش Import Virtual Machine ماشین 
مجازی مورد نظر را انتخاب کنید و به سرور جدید اضافه 

کنید.

گام دوم
را  مجازی  ماشین  تنظیمات  می توانید  مرحله  این  در 
بررسی کنید و در صورت نیاز تغییرات مورد نظر در 
میزان حافظه رم، تعداد هسته های پردازنده و یا تعداد 
اعمال  را  مجازی  ماشین  به  متصل  شبکه  کارت های 

نمایید.

گام سوم
یابید مراحل  ماشین مجازی را روشن کنید و اطمینان 
فعال شدن ماشین مجازی به صورت کامل با موفقیت 

انجام شده است.

گام چهارم
 Hyper-V Integration به ماشین مجازی الگین کرده و
Services را برای هر یک از ماشین های مجازی به روز 
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 Hyper-V راه اندازی
در ویندوز 8

است که از تکنولوژی مجازی سازی پشتیبانی می کنند. 
اکثر سخت افزارها و کامپیوترهایی که از پردازنده های 
جدید )Corei3، Corei5 ،Corei7( استفاده می کنند 
این قابلیت ها را به شما ارائه می دهند. با یک جستجوی 
کوچک در گوگل می توانید ویدئوها و مراحل نحوه فعال 

سازی قابلیت مجازی سازی در بایوس را بیابید.

دومین موردی که بایستی بررسی شود میزان حافظه 
رم کامیپوتر است. هایپر-وی حداقل به 4 گیگابایت رم 
و  هایپر-وی  عملکرد  برای  رم  میزان  این  دارد.  احتیاج 
همچنین سیستم عامل ویندوز که از آن استفاده می کنید 
ضروری است. در صورتی که بخواهید چندین ماشین 
مجازی را در یک زمان اجرا کنید قطعا بایستی با توجه 
به سیستم عاملی که می خواهید نصب کنید به سیستم 

خود حافظه رم بیشتری اختصاص دهید.
و سومین مورد فضای کافی جهت ذخیره ماشین مجازی 
است. 30 تا 50 گیگابایت فضا برای شروع، فضای بسیار 
مناسبی محسوب می شود و می توانید با خیالی راحت 

شروع به نصب ماشین های مجازی کنید.  

تکنولوژی  با   8 ویندوز  در  مجازی سازی  تکنولوژی 
مجازی سازی در ویندوز سرور 2012 کامال یکسان است 
تمامی  هایپر-وی  اجرای  و  با نصب  و شما می توانید 
قابلیت های هایپر-وی را در کامیپوتر خود  امکانات و 
در  را  متعددی  مجازی  ماشین های  و  باشید  داشته 

کامپیوتر خود نصب کنید. 

در نسخه حرفه ای ویندوز Pro(  8( به سادگی با فعال 
کردن قابلیت هایپر-وی می توانید در کنار ویندوز اصلی 
خود یک یا چندین سیستم عامل 
دیگر مانند لینوکس یا یک نسخه 
در  کنید.  اجرا  را   XP ویندوز  از 
مواردی  و  مسائل  تمامی  اینجا 
برای نصب  بایستی  که شما  را 
و اجرای این تکنولوژی فرابگیرید 
ذکر خواهم کرد و به هفت مزیت 

کلیدی این تکنولوژی اشاره خواهم کرد.

موارد الزامی جهت نصب هایپر-وی
از آنجا که اجرای همزمان چندین ماشین مجازی میزان 
اشغال  را  از سیستم شما  بیشتری  و حافظه  پردازش 
خواهد کرد به همین خاطر بایستی سخت افزار کامپیوتر 
شما ظرفیت کافی جهت اجرای این ماشین های مجازی را 

داشته باشد.

حداقل سخت افزار مورد نیاز
اکثر  همچنین  و  هایپر-وی  نصب  برای  الزام  اولین 
تکنولوژی های مجازی سازی پشتیبانی سخت افزار شما 
از معماری 64 بیت و استفاده از نسل جدید پردازنده هایی 

~ ستوده طوفانیان
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نصب سرویس هایپر-وی
خوب برویم سراغ اصل مطلب و نصب هایپر-وی. اگر 
فکر می کنید نصب یکی از اجزای سیستم عامل ویندوز 
8 یعنی همان هایپر-وی زمان بر و خسته کننده است 
سخت در اشتباه هستید، کامال برعکس! فاصله شما تا 
نصب یک بستر مجازی سازی قدرتمند یعنی هایپر-وی 

تنها 3 کلیک است!

1. به کنترل پنل بروید، پوشه Programs را انتخاب 
کنید و بر روی Programs and Features کلیک 

کنید.

 Turn Windows features on or 2. روی لینک
off در سمت چپ صفحه کلیک کنید.

Hyper-V را انتخاب کنید و سپس دکمه  3. گزینه 
Close را بزنید.

هایپر-وی با موفقیت نصب شد!

مزایای هایپر-وی

اگر شما هم به ویندوز 8 کوچ کرده اید دیگر نیازی به خرید 
نرم افزار مجازی سازی نخواهید داشت و سریعا می توانید 
یک بستر مجازی سازی قدرتمند را در لپ تاپ یا دسکتاپ 

خود نصب کنید. اما چرا از هایپر-وی استفاده کنیم؟ این 
نرم افزار نسبت به سایر نرم افزارهای مجازی سازی مانند 
 Oracle Virtual Box VMware Workstation یا 

چه مزیت هایی دارد؟ 
از قابلیت های جدید این تکنولوژی جدید به هفت مورد 

اشاره خواهم کرد:

1- بهترین عملکرد ماشین های مجازی که از سیستم 
این  از  استفاده  با  می کنند  استفاده  ویندوز  عامل 
تکنولوژی تضمین شده است. به اعتقاد مایکروسافت 
بازارهای  در  شده  عرضه  محصوالت  از  یک  هیچ 
مجازی سازی سرعت و توانایی های واقعی یک ویندوز 
مجازی شده را به گونه ای که هایپر-وی آن به شما ارائه 

می دهد عرضه نمی کنند.

2- بسیاری از کاربرانی که مدت ها از سیستم عامل و 
نرم افزارهای ماکروسافت استفاده می کنند با قابلیت ها 
و تنظیمات این تکنولوژی مجازی سازی آشنا هستند 
و نیازی به صرف وقت جهت یادگیری مسائل پایه ای 

وجود ندارد.

برای  تکنولوژی  این  مزیت های  مهم ترین  از  یکی   -3
مدیران شبکه و افرادی که به صورت مجازی سرورهای 
شبکه خود را تفکیک کرده اند هماهنگی کامل این نسخه 
از هایپر-وی با نسخه استفاده شده در ویندوز سرور 
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2012 است. شما می توانید قبل از شروع به طراحی 
مراحل  تمامی  واقعی  به صورت  مجازی   بستر  یک 
پیاده سازی پروژه را به صورت آزمایشی در هایپر-وی 
اجرا کنید و با نصب سیستم عامل های مورد نیاز و 
کامپیوتر شخصی  در  کاربردی شبکه  نرم افزارهای 

خود به تست و رفع اشکال زیرساخت IT اقدام کنید.
زمانی  در  مسائل  تمامی  بررسی  از  پس  سپس  و 
به سرورهای  را  تمامی ماشین های مجازی  مناسب 

میزبان اصلی هایپر-وی انتقال دهید. 
همانطور که قبال اشاره شد هایپر-وی استفاده شده در 
ویندوز 8 کامال با معماری هایپر-وی به کار رفته در 
ویندوز سرور 2012 سازگار است و ساخت ماشین های 
مجازی در ویندوز 8 یا ویندوز سرور 2012 هیچ تفاوتی 

نخواهد داشت.

4- مهندسین شبکه با استفاده از خط فرمان قدرتمند 
PowerShell می توانند کنترل  یعنی  مایکروسافت 
تمامی عملکردهای این بستر مجازی را بدست بگیرند.

5- امکان انتقال کامل یک سرور یا کامپیوتر واقعی 
صورت  به  آن  عامل  سیستم  و  اطالعات  تبدیل  و 

مجازی وجود دارد. با استفاده از نسخه جدید ابزار 
Disk2VHD این کار امکان پذیر است.

6- بسیاری از شرکت های نرم افزاری از جمله شرکت 
مایکروسافت در سال های اخیر یک نسخه نصب شده 
 VHDX از نرم افزارهای کاربردی خود را تحت فرمت
)فرمت مخصوص ماشین های مجازی مایکروسافت( 
و  دانلود  با  می دهند.  قرار  کاربران  استفاده  جهت 
استفاده از این ماشین های مجازی، شما دیگر نیاز به 
پیکربندی تک تک نرم افزارهای کاربردی شبکه نخواهید 
داشت و تنها تنظیمات مورد نیاز خود را اعمال خواهید 
نمود و با این کار حداقل 4 تا 5 ساعت در زمان خود 

صرفه جویی نموده اید.

7- در نسخه 8 ویندوز سایر قابلیت های مجازی سازی 
Snap-( نظیر امکان ثبت وضعیت ماشین مجازی

 )Hot Plug( آنی  افزودن  فایل،  اشتراک   ،)shot
حافظه رم، پردازنده، منابع ذخیره سازی همانند نسخه 

قبل وجود دارند.
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 انجمن های مجازی سازی پرشین وی ام
شما هم رنگ و بوی مجازی  بگیرید و به مجازی ها بپیوندید

وب سایت پرشین وی ام
مرجع فارسی مجازی سازی

13



وب سایت پرشین وی ام
مرجع فارسی مجازی سازی

WWW.PERSIANVM.COM
WEB@PERSIANVM.COM

14



www.persianvm.com                       1391 خبرنامه ابر / سال اول شماره 03 / پائیز

15

مبتني  نیاز کاربران،  برنامه هاي کاربردي مورد  تمامي 
بر وب ارائه مي شوند، و به این ترتیب تنها با اتصال به 
اینترنت و دارا بودن سرعت مناسب از تمامي بستر هاي 

فراهم شده می توان بهره برد.

این  نگران  نیست  نیازی  این مدل، دیگر  از  استفاده  با 
موضوع باشید که به علت باال بودن هزینه یک نرم افزار 
یا سخت افزار امکان استفاده از آن را ندارید یا فرصت 
نصب آن نرم افزار را نداشته باشید یا فضای کافی برای 
نصب سیستم های نرم افزاری که حجم باالیی از فضای 
ذخیره را طلب می کنند، نداشته باشید یا حتی نتوانید از 
جدیدترین نسخه آن استفاده کنید. ممکن است گاهی 
اینکه به سیستم شخصی خودتان  اوقات نیز به دلیل 
از  نمی توانید  )مثال در سفر هستید(  ندارید  دسترسی 
نرم افزارها و یا اطالعات روی حافظه رایانه خود استفاده 
کنید.خیلی وقت ها هم نگران از دست رفتن اطالعاتتان 
هستید یا فضای کافی برای ذخیره آن ها را ندارید، به 

کمک این مدل این نگرانی ها بر طرف خواهد شد.
برای شفاف تر کردن جنبه ای از این مدل آن را می توان 

~ فریناز خان سفید 
آرامش ، راحتی و صرفه جویی در هزینه و زمان  موضوع 
بسیار پر اهمیتی در دنیای امروز محسوب می شود. به 
همین جهت روز به روز تکنولوژی ها در حال پیشرفت 
هستند تا مصرف کنندگان بتوانند بدون توجه به مکان، 
شرایط استفاده خود و دغدغه ی روبه رو شدن با جنبه 
تخصصی و علمی این سرویس ها به نیازهای خود پاسخ 
دهند. از طرفی سازمان های تجاری نیز دنبال راهکاری 
به  ارتقا سطح خدمات خود  و  جهت سرعت بخشیدن 
مشتریان هستند. در این مقاله به معرفی مختصر مدل 
رایانش ابری )cloud computing( می پردازیم و پنج 

ویژگی مهم آن را بیان می کنیم.

رایانش ابری یا همان Cloud computing تکنولوژی 
محبوب  دنیا  سرتاسر  در  زودی  به  که  است  جدیدی 
خواهد شد. از واژه ابر در نام این مدل استفاده می کنند 
که  عظیم  شبکه  از  انتزاعی  است  تصویری  ابر  زیرا 
حجم آن مشخص نیست، نمی دانید از چه میزان منابع 
پردازشی تشکیل شده، ابعاد زمانی و مکانی هر کدام 
از اجزا مشخص نیست، سخت افزارها و نرم افزارهای 
آن نیز قابل سنجش نیست که کجا هستند فقط آن چه 
عرضه می کنند را می شناسید و از آن استفاده می کنید. 
در حقیقت سعی شده، کاربران بدون توجه و یا درگیری 
در پیچیدگی های طراحی و ساخت آن، فقط از این مدل 

به آسانی استفاده کنند.
 

منابع  به  دسترسي  که  است  مدلي  ابري  رایانش    
برنامه هاي  محاسباتي، سرور ها، فضاي ذخیره سازي، 
کاربردي و انواع سرویس ها را با سرعت مناسب و سهولت 
فراهم مي کند به نحوي که این سرویس ها و منابع کاماًل 
متناسب با نیاز کاربر ارائه شده است و متقاباًل کاربر 
نیز تنها به میزان استفاده اي که داشته،  هزینه پرداخت 
ابر  بر  مبتني  محیط  یک  در  بیان ساده  به  مي نماید. 

معرفی رایانش ابری  
/ بخش اول
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به برق تشبیه کرد. امروزه هر کدام از ما انسان ها برای 
استفاده از وسایل یا تجهیزات برقی نیازی به خرید و 
استفاده از ژنراتور یا نیروگاه برق در خانه ی خود ندارد 
و افراد برق مورد نیاز خود را جداگانه تولید نمی کنند، 
بلکه نیروگاه های عظیم برقی به وجود آمده اند و هرکس 

متناسب با نیاز خود از آن ها برق را اجاره می کند.

در Cloud computing نیز سیستم های بسیار بزرگ 
انواع  و  پردازنده  حافظه،  که  آمده اند  به وجود  قوی  و 
این  از  می تواند  هرکس  می دهند.  ارائه  را  سرویس ها 
امکانات با توجه به نیاز خود استفاده کند و هزینه اش 
را بپردازد. در حقیقت می توان گفت در این مدل به جای 
خرید نرم افزار یا سرورهای بزرگ و قوی، آن ها را اجاره 

می کنید.
با محاسبات شبکه ای اشتباه  نباید  ابری را  محاسبات 
و  امکانات  شبکه ای  محاسبات  در  عموما  زیرا  گرفت، 
اطالعات فقط روی سرور های یک شرکت خاص قرار دارد، 
از آن است  ابری بسیار بزرگ تر  حال آنکه محاسبات 
و شامل چندین شرکت و تعداد وسیعی از سرورها و 
دستگاه ها است. برای محاسبات شبکه ای دستیابی به 
امکانات فقط از طریق متصل شدن به همان شبکه امکان 
پذیر است، اما برای استفاده از امکانات ابری می توان 
کرد.  پیدا  دسترسی  آن  به  اینترنت  توسط  جا  هر  از 
همان سازمان  کارمندان  تنها  در محاسبات شبکه ای  
افراد  کل  که  حالی  در  کنند  استفاده  آن  از  می توانند 
متصل به اینترنت می توانند از امکانات محاسبات ابری 

بهره ببرند.

پنج ویژگی مهم رایانش ابری

1- خود خدمتی مبتني بر تقاضا: مشتري مي تواند 
در  ذخیره سازي  فضاي  همچون  رایانشي  امکانات 
شبکه را به هنگام نیاز از هر سرویس دهنده ای به طور 

خودکار به دست آورد.
2- دسترسي گسترده شبکه: امکانات روي شبکه در 
دسترس هستند و مي توان با سازوکارهاي استاندارد 

بسترهاي  از  سازوکارها  این  یافت.  دست  آن ها  به 
ناهمگون و متفاوت )گوشي هاي موبایل، لپ تاپ ها و 

PDAها( پشتیباني مي کنند.
منابع  فراهم کنندگان  مکان:  از  مستقل  منابع   -3
رایانشي مي توانند با به کارگیری مدل »چند مشتري« 
به چندین کاربر خدمت رسانی کنند. این کار از طریق 
اختصاص منابع واقعی و مجازي مختلف به صورت 
پویا و بنا بر درخواست مشتري و پس گرفتن آن ها، 
از عدم وابستگي  اینجا حالتي  صورت مي گیرد. در 
به مکان وجود دارد که در آن مشتري معموال کنترل 
یا دانشي درباره محل دقیق منابع فراهم شده ندارد، 
ولي ممکن است در سطوح انتزاعي باالتر بتواند محل 
را تعیین کند، مثل: کشور، استان، شهر یا مرکز داده. 
توان  منابع شامل فضاي ذخیره سازي،  نمونه  براي 
ماشین هاي  و  باند شبکه  پهناي  حافظه،  پردازشي، 

مجازي مي باشد.
4- انعطاف پذیري سریع و آنی: مي توان امکانات را 
به سرعت و با انعطاف ، در بعضي موارد به صورت 
خودکار،  به دست آورد تا به سرعت گسترش داده شده 
)از دید مقیاس( یا در جا آزاد شوند و خیلي سریع 
مشتري  دید  از  یابند.  دست  کوچک تری  مقیاس  به 
امکاناتي که براي استفاده در دسترس هستند اغلب 
نامحدود به نظر مي آیند و مي توانند به هر مقدار و 

در هر زمان خریداري شوند.
 :)Measured Service( 5- پرداخت در قبال استفاده
بهینه  و  کنترل  را خودکار  منابع  ابري  سیستم هاي 
مي کنند. این کار با به کارگیری توانایي اندازه گیري در 
سطحي که مناسب نوع  سرویس یا منبع مورد استفاده 
است )مانند: فضاي ذخیره سازي، توان پردازشي، پهناي 
میزان  مي شود.  انجام  فعال(  کاربران  و شمار  باند 
استفاده از منابع مي تواند به شکلي شفاف هم براي 
مشتري و هم براي فراهم کننده تحت نظر گرفته شود، 

کنترل شده و گزارش داده شود.

در شماره بعدی خبرنامه ابر به بررسی ابعاد و 
دیگر ویژگی های رایانش ابری خواهم پرداخت.
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