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انتشار  دست  در  را  ابر  خبرنامه  شماره  اولین  اکنون  هم 
داریم. خبرنامه ابر یک خبرنامه آنالین است که به بررسی 
تازه های دنیای مجازی سازی و رایانش ابری می پردازد و به 
همراه آن مقاالت آموزشی ویژه ای را در اختیار عالقه مندان 
می گذارد. تالش ما بر این است تا با دسترسی به جدیدترین 
به   IT معتبر  مجالت  و  سایت ها  مقاالت  پربازدیدترین  و 
خوانندگان خود این اطمینان را دهیم تا با مرور مطالب این 
خبرنامه از تازه های این دنیای پیچیده و پر سر صدا با خبر 

شوند.
Persianvm در حدود هفت  از شروع بکار رسمی سایت 
ماه گذشته است و در این مدت در تالش بوده ایم تا برای 
فضایی  مجازی سازی  تکنولوژی  مباحث  به  عالقه مندان 
تخصصی و حرفه ای را آماده سازیم. در همین مدت اندک 
با راه اندازی انجمن های مجازی سازی، انتشار مقاالت متعدد 
آموزشی و معرفی کتب  معتبر بازخورد خوبی را از مخاطبین 
دریافت نموده  ایم و بیش از پیش به راه اندازی هر چه سریع تر 

سایر بخش های سایت مصمم شده ایم.
و  نظرات  ارسال  با  صفحات  این  خوانندگان  امیدواریم 
پیشنهادات خود ما را در جهت بهبود و ارتقای سطح علمی 

مطالب و اصالح نقاط ضعف یاری رسانند.

یادداشت



 مجازی سازی
چیستی و چرایی

~ ستوده طوفانیان

مجازی سازی  محصوالت  بازار  شدن  داغ تر  با  روزها  این 
تکنولوژی، مجالت و  این  به طور کل زمینه های متفاوت  و 
پیرامون  بحث  به  گذشته  از  بیش  کامپیوتری  ماهنامه های 
راهکارهای مجازی سازی می پردازند. اما موضوعی که باعث 
سردرگمی خوانندگان این مباحث شده گستردگی تعاریفی 
است که هر یک از این نشریات از تکنولوژی مجازی سازی 
ارائه می کنند. بی راه نمی دانم که این سؤال اساسی را که در 
سایت های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته را یک بار 

دیگر مطرح کنم.
به راستی مجازی سازی چیست؟

مجازی سازی به بیانی سازوکاری است که به ما امکان کنترل 
با  بهینه تر و  به گونه ای  از آن را  منابع واقعی و استفاده 
قواعدی حساب شده تر می دهد. فرض بگیرید شما مدیر یا 
مسئول سیستم های اطالعاتی سازمانی هستید و در آنجا 
سرورهای مختلفی برای سرویس دهی در اختیار دارید و هر 
یک از سرورها اختصاصًا برای کار خاصی طراحی شده اند. 
در زمانی که یکی از این سرورها به هر دلیلی از مدار خارج 
شود آن سرویس به طور کامل قطع می شود. تنها زمانی که 
از تکنولوژی مجازی سازی استفاده کرده باشید می توانید با 
استفاده از سیستم های مجازی سازی سرورها را به یکدیگر 
ارتباط دهید و سپس یک نسخه مجازی از سرور خود را به 
طور اجرا کنید.بدین روش به جهت ارتباط همزمان سرورها با 
فعال کردن ماشین مجازی و وقوع وقفه در یکی از سرورها 
نسخه ای از آن ماشین مجازی که در دیگر سرورها وجود 
دارد شروع به فعالیت می کند و بدون وقفه به سرویس دهی 
ادامه می دهد. به این گونه شما از انرژی و دستگاه های سخت 

افزاری به صورت بهینه بهره می برید.
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تازه های دنیای 

مجازی سازی و 

رایانش ابری.
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~ پرشین وی ام

بسته به روزرسانی VMware vSphere در ماه گذشته منتشر شد. 
این بسته به روزرسانی برخی اشکالت گزارش شده را رفع نموده و 
همچنین قابلیت های جدیدی را به این سیستم مجازی سازی افزوده 
 vCenter است. این بسته به روزرسانی جهت ارتقای نرم افزارهای

Server، ESXi، View، SRM و vSheild ارائه شده است.
از جمله قابلیت های این نسخه جدید می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
• 	SLES 11 SP و Ubuntu،8 پشتیبانی ویندوز
• امکان قطع session های کاربران متصل پس از زمان تعیین 	

شده
• پشتیبانی از سری جدید پردازندهای اینتل	
• ارتقای نرم افزار VMware Tools جهت استفاده در توزیع های 	

مختلف لینوکس

جهت دریافت لیست کامل قابلیت ها و اشکاالت رفع شده می توانید 
گفتنی  کنید.  رجوع  وی ام  پرشین  مجازی سازی  انجمن های  به 
است اگر چه رفع اشکالت و افزودن امکانات جدید در هر بسته 
به روزرسانی امری بدیهی است اما کارشناسان امنیتی انتشار این 
بسته را بی ارتباط با درز سورس کدهای قدیمی شرکت وی ام ور در 
اینترنت نمی دانند و پیش بینی می شود امنیت سرورهای وی ام ور 

در این نسخه به سبب بروز مسائل اخیر ارتقا یافته باشد.

 انتشار بسته به روزرسانی
VMware vSphere
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شرکت کسپرسکی در آخرین کنفرانس شرکای تجاری 
امنیتی  بسته  معرفی  به  وگاس  الس  در   VMware
جدید خود با نام Security for virtualization برای 

محیط های مجازی پرداخت.

با افزایش استفاده شرکت ها و سازمان ها از محیط های 
مجازی، این فن آوری کسپرسکی با تلفیق کامل با بسته 
VMware vShield Endpoint  امنیت  مجازی ساز 

مورد نیاز محیط های مجازی را فراهم می کند.

 Kaspersky این بسته جدید در کنار محصول جدید 
Endpoint Security 8 که در سال 2011 ارائه شد، به 
کسپرسکی این امکان را می دهد تا به مشتریان خود، یک 
پلتفرم امنیتی واحد، متمرکز و قابل مدیریت را برای شبکه 

های فیزیکی، مجازی و موبایل ارائه دهد.

 ،vShield Endpoint با استفاده از فریم ورک اختصاصی 

~ آواژنگ

5

تغییر روش در امنیت ماشین های مجازی
و راهکار جدید شرکت کسپرسکی



~ کسپرسکی 

“تنها یک نسخه از آنتی 
ویروس را برای حفاظت تمامی 

ماشین های مجازی سرور 
میزبان اجرا کنید”

Kaspersky security for vi r  ننسول مدیریت مرکزی
tualization تمامی سرورها، مراکز داده و دستگاه های 
مجازی موجود در شبکه را شناسایی کرده و عالوه بر 
این تمامی دستگاه های مجازی جدید به محض ورود به 

شبکه محافظت خواهند شد.
در    Kaspersky security for virtualization
به  آلمان به طور رسمی معرفی و   CeBIT نمایشگاه 

بازار ارائه گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
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 امکانات و
 قابلیت های
 نرم افزار
VMware Fusion

 VMware  همانند نرم افزار VMware Fusion نرم افزار
Workstation به کاربران سیستم های مکینتاش امکان 
اجرای چندین سیستم عامل را به طور همزمان بر روی 
با  مشابهت  برای  آن  کاربری  رابط  می دهد.  کامپیوتر 
محیط ظاهری مکینتاش کمی تغییر کرده است و امکان 
اجرای نرم افزارهای تحت ویندوز را به صورت همزمان 
از امکانات  بر روی کامپیوتر مکینتاش می دهد. برخی 
زیر  موارد  VMware Fusion شامل  توانایی های  و 

می شود:

• اجرای 	 امکان  نرم افزار  این  در   Unity قابلیت 
نرم افزارهای  همانند  ویندوز  تحت  نرم افزارهای 

مکینتاش را میسر می سازد؛
• پوشه های Mirrored دسترسی سریع به اشتراک 	

فایل در ماشین مجازی ویندوز و کامپیوتر مکینتاش 
را فراهم می سازد؛

• 	  Application sharingقابلیت اشتراک نرم افزار یا
این امکان را فراهم می کند تا کامپیوتر مکینتاش و 
ماشین های مجازی تحت ویندوز هر فایلی را بدون 

توجه به پلتفورم خود اجرا کنند.
• قابلیت حفاظت هوشمند این امکان را برای شما فراهم 	

می کند تا با دریافت Snapshot در دوره های زمانی 
مشخص از بروز خرابی ها و به روزرسانی های پیش 

بینی نشده جلوگیری شود.
• در 	 کامپیوتر  نمایش تصویر  قابلیت  از  پشتیبانی 

چندین نمایشگر

این نرم افزار یکی از محصوالت کاربردی برای کاربران 
کامپیوترهای مکینتاش است. با استفاده از نرم افزارهای 
 import یا  واردسازی  امکان  آن  در  موجود  جانبی 
تنظیمات محیط ویندوز را به آسانی امکان پذیر می سازد. 
از  همچنان  تا  می دهد  اجازه  کاربران  به  موضوع  این 
نرم افزارهای نصب شده پیشین خود استفاده کنند و با 
فراگیری نحوه کارکرد سیستم های مکینتاش در زمانی 

مناسب به یک محیط کامل مکینتاش مهاجرت کند.

~ پرشین وی ام 

“ویندوز مجازی را در 
مکینتاش به دست بگیرید.”
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امنیت و 
رایانش ابری

از تکنولوژی های  با استفاده  این سرویس ها  می آورید. 
محور  خدمات  معماری  و  مجازی سازی  جدیدی چون 
اینترنت  فضای  از  بهره مندی  با  و  شده اند  طراحی 
هزینه های خرید سخت افزار و منابع نرم افزاری مورد نیاز 
جهت پردازش، شبکه بندی و دستگاه های ذخیره سازی 
تجاری  عین حال سازمان های  در  کاهش می دهند.  را 
بزرگ با استفاده از این مفاهیم و تکنولوژی ها به ساخت 
ابرهای خصوصی اقدام می کنند که با ساختاری متمرکز 
بنا شده اند و پاسخگوی نیازهای امنیتی مخصوص آن 

سازمان است.
امروزه ابرهای عمومی و خصوصی باید از یک مجموعه 
بدین  تا  تبعیت کنند  امنیتی درونی شده  سیاست های 
روش کاربران و مشتریان به فضای رایانش ابری اطمینان 

شوق و ذوقی که برای استفاده از رایانش ابری جهت 
کم کردن هزینه های مالی به راه انداخته به همان اندازه 
نیز در دنیای تکنولوژی عالقه مندان را جذب خود نموده 
رشد  دیتاسنترها  در  هزینه ساز  اساسی  موارد  است. 
میزان نرم افزارهای مورد استفاده و داده هایی است که 
بایستی تحت مدیریت قرار گیرند. به نظر می رسد راهکار 
این گونه  ابری عمومی راه حلی برای مدیریت  رایانش 

مخارج است.
مفهوم رایانش ابری بسیار واضح است: شما در ازای 
خرید دارایی های گران قیمت IT که باید به صورت داخلی 
مدیریت  شوند آن ها را با مدل اجاره ای »هر چقدر مصرف 
و  سرویس ها  و  می کنید  جایگزین  بپردازید«  می کنید 
ظرفیت های مورد نیاز IT را با کمترین هزینه ممکن بدست 

~ سایت Cloudtweak، ترجمه از پرشین وی ام



“آیا فضای ابر بیش از حد عمومی نیست؟ ابر خصوصی یا 
عمومی کدام را انتخاب کنیم؟”

11
یابند.

اشکاالت اساسی رایانش ابری برای بسیاری از مدیران 
ارشد فن آوری امنیت اطالعات، مقرارت استفاده از خدمات 
این مسائل محدودیت های  تعهدات دو جانبه است.  و 
اساسی را در راه استفاده از رایانش ابری ایجاده کرده 
است که تاکنون راهکار مناسبی برای آن یافت نشده 
از  مجددا  تا  دارند  نیاز  سازمان ها  مواردی  در  است. 
صحت انجام مسائل اطمینان یابند برای مثال دسترسی 

به ابر سبب آشکار شدن اطالعات آن ها نشود؛ اطالعات 
مالکیت معنوی آن ها حفظ شود؛ هر زمان  حساس و 
بتوانند داده ها را به سرویس دهنده دیگری انتقال دهند، 
یا سرویس دهنده قادر به اداره و ارائه سرویس ها باشد 
مطابق  را  مشتریان  به  ارائه سرویس  بتوانند  آن ها  و 

استاندارد و شرایط رقابتی انجام دهند.

در یک نظرسنجی جهانی در ارتباط با استفاده از رایانش 
ابری در سال 2011 مشخص شد که 56 درصد از مدیران 
ارشد فناوری و رهبران کسب و کار معتقدند نحوه مدیریت 
چالش  یک  ابر  در سرویس های  داده ها  به  دسترسی 
بزرگ است. آن ها معتقدند با رشد روز افزون داده ها و 
تکنولوژی هایی که هر روزه در حال تغییر هستند شرایط 
برای کنترل و نظارت در لحظه به خوبی آماده نیست. 
نمی توان چیزی را که قابل دیدن نیست مدیریت کرد و 
نمی توان چیزی را که قابل مدیریت نیست ایمن کرد. با 
این حال شرکت های متوسطی که در حال مجازی سازی 
زیرساخت خود هستند می توانند بهتر از سایرین تصمیم 
بگیرند زیرا آن ها با این مفاهیم آشنا هستند و این موضوع 

شانس رقابت آن ها را باال می برد.
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 انجمن های مجازی سازی پرشین وی ام
شما هم رنگ و بوی مجازی  بگیرید و به مجازی ها بپیوندید

مقاالت آموزشی مجازی سازی 
آموزش های گام به گام و تخصصی مجازی سازی

12



وب سایت پرشین وی ام
مرجع فارسی مجازی سازی

WWW.PERSIANVM.COM
WEB@PERSIANVM.COM
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شرکت Citrix با انتشار بیانیه ای خرید XenSource را 
به طور رسمی اعالم کرد و از آن سال تاکنون توسعه و 
پشتیبانی این نرم افزار تحت برند شرکت Citrix انجام 

می شود.
Cirtix هم چنان نسخه رایگانی از این سیستم مجازی 
این  از  متفاوتی  ویرایش های  را عرضه می کند.  سازی 
سیستم تولید شده و به فروش می رسد. ویرایش های 

جدید این نرم افزار شامل مورد زیر می شود:
	•  XenServer Free edition
	•  XenServer Advanced Edition
	•  XenServer Enterprise Edition
	• XenServer Platinum Edition

~ پرشین وی ام 

Xen نتیجه یک پروژه تحقیقاتی در دانشگاه  نرم افزار 
کمبریج است. در سال 2003 آقای لن پرات با تعریف یک 
پروژه تحقیقاتی این نرم افزار را خلق می کند و پس از 
XenSource را برای توسعه  مدتی یک شرکت با نام 
تاسیس می کند.  افزار  نرم  این  از  بیشتر  پشتیبانی  و 
استفاده از Xen کامال رایگان است و قدرت این نرم افزار 
اولین  از  نهفته است. می توان گفت  باز آن  در کدهای 
پروژه های مجازی سازی حرفه ای است که کدهای آن در 

دسترس توسعه دهندگان و برنامه نویسان قرار گرفت. 
در دنیای لینوکس Xen  به جهت طراحی و کدباز بودن 
هایپرویزورها  محبوب ترین  و  معروف ترین  از  یکی  آن 
)Hypervisor( محسوب می شود. در اکتبر سال 2007 

معرفی و بررسی قابلیت های XenServer / بخش اول
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XenServer نیز مانند هر نرم افزار دیگر بدون ضعف  
نیست اما آنچه این سیستم را توسعه و گسترش داده 
است جامعه کدبار و برنامه نویسانی است که با این 
مراتب  به  این سیستم  قیمت  زندگی می کنند.  سیستم 
پایین تر از هایپرویزور VMware vSphere است و یکی 
از رقبای اصلی شرکت وی ام ور در دنیای مجازی سازی 
لینوکس است. برخی دیتاسنترهای بزرگ به سبب پایداری 
توزیع های  از  استفاده  زمان  در  این سیستم  امنیت  و 

 XenServer
مجازی سازی مختص 

لینوکسی ها

متفاوت لینوکس و صد البته قیمت مقرون به صرفه آن از 
این سیستم برای ارائه سرویس های مجازی به مشتریان 
خود سود می برند. البته بخش  هایی از نسخه های تجاری 
به  و  نیست  کدباز  تجاری  دالیل  به  هایپرویزور  این 
صورت آزاد منتشر نمی شود. با این وجود امکان استفاده 
قابلیت های آن بخش ها توسط توسعه  از دستورات و 

دهندگان این سیستم کامال امکان پذیر است.

XenServer  بررسی قابلیت های

در بررسی قابلیت های سیستم  مجازی سازی Xen ابتدا 
از نسخه رایگان این هایپرویزور شروع خواهیم کرد و در 
نسخه بعدی خبرنامه ابر به شرح تک تک قابلیت های 
نسخه تجاری این سیستم و تفاوت آن با قابلیت مشابه 
آن در دیگر سیستم های مجازی سازی خواهیم پرداخت. 

را  کامل  هایپرویزور  یک   XenServer رایگان  نسخه 
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XenServer و سرورهای مجازی ویندوز را با استفاده 
از هایپرویزور مایکروسافت یعنی HyperrV راه اندازی 
کنید. با چنین رویکردی کنترل متمرکز میزبان های مجازی 
 Microsoft System Center با استفاده از نرم افزار
پایداری  و  امنیت  ضریب  و  شد  خواهد  امکان پذیر 
میزبان ها را در حد باالیی ارتقا خواهید داد. امکان تهیه 
Snapshot از وضعیت جاری سیستم نیز از ویژگی های 
مفید این سیستم است. قابلیت Snapshot مدیر سیستم 
را قادر می سازد تا از وضعیت کنونی سیستم یک نسخه 
بنا به نیاز به وضعیت  پشتیبان تهیه کند و در آینده 

قبلی سیستم بازگردد. 

و اما آخرین و یکی از ویژگی های منحصربفرد نسخه 
رایگان XenServer قابلیت Live Motion یا آنچه از 
یاد می شود است. همانطور   XenMotion نام  با  آن 
که از نام این قابلیت نیز برمی آید این مسئله توانایی 

در بر دارد و هسته مجازی سازی یا بهتر بگوییم الیه 
افزار  سخت  روی  بر  مستقیما  سیستم  مجازی سازی 
دستگاه نصب می شود. این سیستم همانند همتای خود 
VMware vSphere از ابتدا به عنوان یک هسته مجازی 
سازی طراحی شده است. این نسخه برای تبدیل سرورهای 
از نرم   Xen فیزیکی یا مجازی به ماشین های مجازی 
افزاری با نام Conversion Tools استفاده می کند. با 
استفاده از این نرم افزار این امکان برای مدیران سیستم 
وجود دارد تا بدون نصب مجدد برنامه ها و نرم افزارهای 
موجود در سرورهای فیزیکی یا مجازی در حال استفاده 
کنند.  مهاجرت   Xen سازی  مجازی  جدید  محیط  به 
مدیریت مرکزی میزبان های XenServer نیز با استفاده 
 XenCenter Management Console از نرم افزار 
امکان پذیر است. این نرم افزار با اتصال میزبان هایی که 
از پیش هایپرویزور XenServer بر روی آن ها نصب شده 
است امکاناتی از جمله مدیریت متمرکز، کنترل و سیاست 

گذاری سفارشی شده میزبان ها را فراهم می سازد.

 شاید می پرسید اگر XenCenter دچار مشکل شد چه؟ 
 Xen اینجاست که با معماری انعطاف پذیر هایپرویزور
آشنا می شویم. در معماری Xen امکان نصب نسخه های 
متعدد از XenCenter پیش بینی شده است و با نصب 
چندین نسخه از این نرم افزار در سایر میزبان ها در صورت 
بروز قطعی ارتباط و یا ایجاد اشکالت سخت افزاری در 
XenCenter اصلی میزبان های دیگر مطلع خواهند شد 
و تمامی وظایف به XenCenter دیگری واگذار می شود. 
 Xen Resilient قابلیت سیستم های  این  نام رسمی 

Distributed Management Architecture است.

از دیگر خصوصیات این هایپرویزور می توان به امکان 
 Microsoft System Center افزار  نرم  به  اتصال 
اشاره کرد. اگر در شبکه خود از میزبان های لینوکس و 
ویندوز به صورت همزمان استفاده می کنید و می خواهید 
نصب  خود  حقیقی  پلتفرم های  در  را  محصوالت  این 
روی  بر  را  لینوکس  مجازی  می توانید سرورهای  کنید 
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امکان انتقال ماشین های مجازی از میزبانی به میزبان 
دیگر را بدون ایجاد وقفه در سیستم امکان پذیر می کند. 
این قابلیت در اکثر سیستم های مجازی سازی به عنوان 
آن  تهیه  برای  و  می شود  محسوب  تجاری  قابلیتی 
بایستی هزینه قابل توجهی پرداخت شود. در زیر نمایی 

XenServer را  از کنسول مدیریت Xen و هایپرویزور 
مشاهده می کنید. همانطور که پیش از این بیان شد در 
شماره بعدی خبرنامه بخش دوم این مقاله که به بررسی 
جزئیات و قابلیت های نسخه های تجاری سیستم مجازی 

Xen خواهد پرداخت منتشر می شود.
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