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از محصوالت مجازی سازی  استفاده  به گستردگی  باتوجه 
افزار  نرم  انتشار نسخه جدید مجموعه  شرکت وی ام ور و 
vSphere شماره دوم خبرنامه ابر را به نرم افزارهای مجازی 
سازی این شرکت اختصاص داده ایم. در این شماره اکثر 
محصوالت نرم افزاری این شرکت معرفی شده  اند و مقاالت 
 VMware vSphere فنی در ارتباط با قابلیت های نرم افزار

آمده است.

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.”

8
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بررسی ویژگیهای 
vSphere 5.1

قابلیتهای نوینی در ساختار جدید )9( ماشین های مجازی 
امکان  که  است  ایجاد شده   vSphere 5.1 هایپزوایزر 
توسعه میزان پردازنده و حافظه را امکان پذیر ساخته 
سیستم عامل های  دسترسی  امکان  همچنین  و  است 
مهمان به CPU Counter های پردازنده واقعی امکان 
پذیر شده است. به این ترتیب مهندسین کنترل کیفیت 
نرم افزار که از ماشین های مجازی برای توسعه نرم افزار 
خود استفاده می کنند می توانند از CPU Counterهای 

واقعی سخت افزار در فعالیت های خود استفاده کنند.

از بعد ذخیره سازی

مجازی  زیرساخت های  در  ذخیره سازی  سازی  بهینه 

اطالعات نسخه جدید هایپروایزر vSphere 5.1 شرکت 
وی ام ور در وب سایت رسمی این شرکت درج شده است. 
این نسخه تغییرات زیادی را به همراه دارد که به بررسی 

تک تک این تغییرات خواهیم پرداخت:

از بعد پردازش
ماشین های مجازی قوی تر

و  شده اند  دوبرابر  مجازی  ماشین های  ظرفیت های 
می توان تخصصی ترین نرم افزارها را بر روی آن نصب 
کرد. اختصاص CPU 64 مجازی و یک ترابایت حافظه 

RAM مجازی به ماشین های مجازی امکان پذیر است.

ساختار جدید ماشین های مجازی

~ ستوده طوفانیان



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

11
سازی دسک تاپ

شرکت وی ام ور ساختار جدیدی را به هارد دیسک ها 
اضافه کرده است تا فضای ذخیره سازی به صورت بهینه 
مورد استفاده قرار گیرد و توان عملکرد دیسک ها افزایش 
بدون  فضای  حذف  عدم  مشکل  ترتیب  این  به  یابد. 
استفاده هارد دیسک ها Thin Provisioned رفع شده 
است و این فضا مجدد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 VMware vSphere عالوه بر این با با بهبود قابلیت 
VMFSr5 File Sharing امکان اشتراک یک نسخه از 
image میان 8 ماشین مجازی به 32 ماشین ارتقا یافته 

است.

از بعد شبکه

سوییچ توزیع شده vSphere دستخوش تغییرات بسیار 
 Network کاربردی قرار گرفته است و نرم افزاری با نام

Health Check
 VLAN، به آن اضافه شده است. این نرم افزار تنظیمات 
MTU و... را مورد بررسی قرار می دهد و با بررسی 
تنظیمات سوییچ مجازی و سوییچ  واقعی متصل شده به 
میزبان مسائل و مشکالت موجود را اطالع می دهد. قابلیت 
تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی تنظیمات سوییچ توزیع 
 vSpere شده نیز قابلیت جدیدی است که به هایپروایزر

5.1 اضافه شده است. 
از دیگر قابلیتهای جدید این بخش سیستم مدیریت مک 
آدرس است. در نسخه vSphere 5.1 می توانید تمامی 
مک آدرس ها را به طور اختصاصی تنظیم کنید و تمامی 
48 بیت این آدرس در اختیار شما قرار دارد تا با توجه به 

نیاز آن را تنظیم کنید.
 Netflow و پشتیبانی از SNMP 3 پشتیبانی از نسخه
دیگر  از  جدید  مانیتورینگ  قابلیت های  افزودن  و   10

تغییرات این نسخه است.
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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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از  استفاده  اخیر  در سال های  اقتصادی  رقابت  شدن 
سیستم های نوین اطالعاتی و پویاسازی فرآیندها به یکی 
از با اهمیت ترین مسائل سازمان بدل شده است و هر 
مدیر خوش فکری را به انتخاب سیستم های نرم افزاری 
و سخت افزاری با قابلیت های پایداری و امنیت باال سوق 
می دهد. مدیران عالی اکنون به تامین نیازهای یک بخش 
یا واحد مستقل نمی اندیشند و سازمان در نظر آن ها 
ابری شده است که تمامی بخش ها در درون آن قرار دارد 
و انتخاب سیستم های اطالعاتی را با یک رویکرد کلی 
دنبال می کنند. رویکردی که از شرایط الزامی آن کارآیی 
حداکثر، دسترس پذیری بی وقفه، پویاسازی فعالیت ها و 

از همه مهم تر امنیت اطالعات است.

~پرشین وی ام 

آیا دوران مجازی سازی آغاز شده است؟

نیازها و تقاضاها

هر فعالیت اقتصادی به دنبال دستیابی منافع بیشتر 
نسبت به رقبا است و در این راه دستیابی به امکاناتی 
که بتواند به او کمک کند تا فرآیندها را به طور هوشمند و 
خودکار مدیریت کند به عنوان یکی از بهترین راهکارها در 
لیست تقاضاهای او ثبت خواهد شد. بنگاه های اقتصادی 
پویا امروزه آنچنان وابسته سیستم های اطالعاتی شده اند 
به  این سیستم ها  وجود  بدون  آن ها  فعالیت  ادامه  که 
گونه ای غیرممکن است. از طرفی با توجه به سخت تر 

دنیای آینده عصری مجازیست
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بهره گیری  با  بتواند  اگر  اقتصادی  بنگاه  هر  بنابراین 
و  نرم افزاری  سیستم های  و  متخصص  نیروهای  از 
سخت افزاری قابل اطمینان، سیستم های نوین اطالعاتی 
را هم راستا با نیاز خود تعریف کند می تواند برنده این 
رقابت باشد.  رقابتی که به طریقی می توان آن را یک 

رقابت تکنولوژیکی معرفی نمود.

 XenServer
مجازی سازی مختص 

لینوکسی ها

وضعیت تکنولوژی مجازی سازی

 IT مسئله تغییر تکنولوژی برای آنهایی که در صنعت
فعال هستند موضوع جدیدی نیست و همیشه قابل کنترل 
تغییرات نوینی هم چون مجازی سازی و  است. آنچه 
رایانش ابری را از تغییرات پیشین متمایز می کند وسعت 
تغییرات و میزان تاثیری است که در هر دوره روی می دهد. 
تغییراتی که در حال حاضر با اسم و رسم مجازی سازی 
و رایانش ابری با آن روبرو هستیم از آن دسته تغییراتی 
محسوب نمی شوند که بتوان به راحتی از آن ها چشم 
پوشی کرد و بایستی جهت تعمیم رویکردهای سنتی به 
تکنولوژی های نوین کمی تامل کنیم. ترویج استفاده از 
پردازشگرهای چند هسته ای، کارت های شبکه گیگابایتی 
و دستگاه های ذخیره سازی اطالعات در سال های گذشته 
همانند آغاز هر دوره  جدیدی روی داده است، اما آیا واقعا 
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هر کاربر یا هر نرم افزاری به این مقدار توان و امکانات 
نیاز دارد و این میزان پاسخگوی نیازهای جدید است؟ 
بررسی های متعدد نشان داده است که این میزان امکانات 
عمدتا مورد استفاده قرار نمی گیرند و این موضوع نه 
تنها مزیت سازمان تلقی نمی شود بلکه در طوالنی مدت 
هزینه های نگهداری و استحالک باالی را به همراه خواهد 
داشت. به سخنی دیگر استفاده از تکنولوژی های جدید 
همانند آنچه در گذشته ها صورت می پذیرفت امکان پذیر 
نیست و برای پاسخگویی به نیازهای جدید بایستی از 
روش های جدید بهره گیری از تکنولوژی سود جست و 
نیازها را با توجه به تکنولوژی های نوین باز تعریف کرد. 

طوفان مهندسی مجدد سیستم ها که این روزها بیشتر با 
نام مجازی سازی سرورها و رایانش ابری شناخته می شود 
نتیجه مطالعات فراوان بر روی منافع این تکنولوژی است. 
تکنولوژی مجازی سازی پاسخی است برای یک دنیای 
مجازی سازی  و  سرور  مجازی سازی  نوع  اما  مجازی 
VDI آغاز راه است. اگرچه میزان  یا همان  دسک تاپ 
رشد و توسعه این تکنولوژی در سال های اخیر افزایش 
چشم گیری داشته است اما به اعتقاد بسیاری تا ابری 
Tabletها،  شدن و مجازی شدن دستگاه های موبایل ، 

سیستم عامل ها و نظایر آن فاصله داریم.

سازمان هایی که بتوانند این سیستم های نوین اطالعاتی 
و شرایط سازمان  فرهنگ سازمان  با  اکنون  هم  از  را 
هماهنگ سازند از برنده های این رقابت خواهند بود و 

فاصله رقبا با آنها بسیار قابل توجه است.
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