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 مقدمه
 به کار برد؟ ITهای  توان به منظور حداقل سازی هزینهچه راهکاری را می 

 شما مناسب است؟ سازمان چه فرم از مجازی سازی برای

 ما کمک می کند؟ ها چگونه به  serverمجازی سازی 

 آیا این تکنولوزی می تواند به دسترسی از راه دور  به برنامه های سازمان کمک کند؟

 مجازی سازی چگونه باعث افزایش امنیت دسترسی به منابع مختلف سازمان می گردد؟

 

های کامپیوتری  ترین فناوریترین و مهمیکی از داغ امروزه به پدیده ای است که ،مجازی سازیتکنولوژی 

ای از تکامل ، این فناوری اکنون به درجهاین تکنوزی. با گذشت چند دهه از ابداع بدل گشته استعصر حاضر 

 .شودمیی بهبود توسعه و پیشرفت بسترهای اطالعاتی یاد ارسیده است که از آن بعنوان ابزاری حیاتی بر

داده  های بزرگ از کاربردهای مبتنی بر پردازش به عنصری زیربنایی برای بسیاری مجازی سازی این روزها

سازی های پیادههمین موضوع ضرورت دستیابی به درکی عمیق از این فناوری و روشتبدیل شده است و  ای

 .کندآن را دوچندان می

بعد از محقق شدن این مهم در حوزه فناوری اطالعات، امروزه شاهد درخواستهای بسیاری از سازمان های 

، اجتماع و به مجازی سازی هت اجرای طرح های مجازی سازی و ایجاد فضاهای مجازی هستیم.بزرگ ج

 ، از قبیل پردازشگرها، ذخیره سازها، حافظه ها،و نرم افزاری اشتراک گذاری منابع مختلف سخت افزاری

این تکنولوژی در ادامه به جنبه های مختلف  .بهینه انهاست عملکرد... برای سیستم عامل ها، برنامه ها .

 خواهیم پرداخت.
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 چرا مجازی سازی؟
امروزه گسترش شبکه ها و محاسبات رایانه ای و نیاز به استفاده از آن جزء الینفک یک فعالیت، اعم از 

تجاری و غیر تجاری به شمار می آید، به این معنی که شرکتها و موسسات گوناگون نه تنها ناگزیر به استفاده 

انی خود می باشند، بلکه می بایست از این تکنولوژی جهت تسریع فرآیند دستیابی به اهداف تعین شده سازم

شرایطی را فراهم نمایند تا بتوانند بیشترین تطبیق را با تغیرات محیط رقابتی داشته باشند. امروزه یکی از 

چالشهای سازمانهای بزرگ، رشد جزیره ای سرویس های مختلف سازمان و خرابی شبکه و مشکالت سخت 

هر چند ممکن است این  شدن کلیه فعالیتهای سازمان می گردد.  افزاری و نرم افزاری است که منجر به فلج

برخی از این  مشکالت برای زمان محدود رخ دهند، نتایج آن برای سازمان زیان آور و پر هزینه خواهد بود. 

 چالشها عبارتند از:

 آلودگی شبکه بدلیل استفاده کاربران از فایلهای ویروسی

 هزینه های افزایش آنپهنای باند محدود در سازمان و 

 سرقت اطالعات سازمان

 عدم تجمیع داده ها و فایلهای سازمان

 عدم تسهیل در دسترسی به موقع  به منابع مختلف با کیفیت باال

 مشکالت تهیه نسخه پشتیبان اطالعات بدلیل عدم تمرکز داده ها

 هزینه های بروز رسانی مکرر نرم افزاری/ سخت افزاری

 کالینت هاخرابی سخت افزاری 

 خرابی نرم افزاری کالینت ها

 هزینه های باالی نیروی انسانی مدیریت شبکه

 ....چالشهای کنترل برنامه های مورد استفاده کاربران و

  چالشهای فوق سبب ایجاد نیاز برای خلق تکنولوژی نوین مجازی سازی گردید.
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 تاریخچه
شروع شد . امروزه   (Mainframe)رچه بهتر از رایـانه های بـزرگ برای استفاده ه۰۶۹۱اولین جرقه ها در سال 

بـا همـان مشکالت رایـانه های بزرگ قدیمی روبرو هستند .حدود سی سال  x86 رایانه های مبتنی بر معماری

راهی به عنوان استفاده از پارتیشن های منطقی این کامپیوتر ها، برای کامپیوتر های  IBM پیش شرکت

ئه داد. این روش امکان اجرای همزمان چند سرویس را در کامپیوترهای بزرگ فراهم می کرد. البته مجازی ارا

این موضوع بیشتر به دلیل گران قیمت بودن تجهیزات رایانه ای در آن زمان، بسیار کاربرد داشت .این موضوع 

ت بدست فراموشی سپرده شد. در دهه های هشتاد و نود میالدی به دلیل استفاده از کامپیوترهای ارزان قیم

نیز بسیار نوظهور  Linux به عنوان تنها سیستم عامل پذیرفته شده بود و Windows در این سالها سیستم عامل

بود و در این میان افزایش ظرفیت دستگاههای رایانه ای به چالشهای عملیاتی منجر شده بود. از جمله 

منظور اجرای برنامه های ه درصد از ظرفیت رایانه ها ب ۰۱-۰۱مشکالت این بود که در اکثر مواقع بیش از 

کاربردی استفاده نمی شد و در صورت استفاده چند برنامه عملیاتی، احتمال اختالل آنها با یکدیگر دور از 

ذهن نبود. یکی دیگر از دالیل رو آوردن به فناوری مجازی سازی، افزایش روز افزون هزینه های زیرساخت 

مله آنها می توان به هزینه خنک کننده ها و بـرق اشـاره نمود. همچنین هزینه های فراوان نیروی بود. از ج

متخصص یکی دیگر از اینگونه چالش های عملیاتی به شمار می آمد. در نهایت نیز حساسیت زیاد اطالعات 

ن آنها، هرچند برای موجب باال رفتن ضریب حساسیت سرویسهای در حال اجرا بوده و در صورت از کار افتاد

لحظاتی کوتاه، موجبات ضرر و زیان های زیـادی می شد. از این رو شـاید بتـوان اختـراع فناوری مجاری 

البته درست است که برق موجب پدید آمدن اینگونه اختراعات شده  .سازی را هم تراز با اختراع برق دانست

حوالت شگرف دیگری در علوم و فنون شده و خواهد ولی این موضوع نیز باعث به وجود آمدن اختراعات و ت

 .شد
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 دالیل حرکت به سوی مجازی سازی
از جمله دالیل استفاده از فضاهای مجازی می توان به مواردی نظیر کم نمودن هزینه های تعمیر و نگهداری 

گهـداری نعملیـات تعمیـر وتجهیزات، صرفه جویی در زمان، استفاده از حداقل نیروی متخصص جهت انجـام 

 .اشاره کرد (Redundancy) و از همـه مهمتر، مباحث مربوط به افزونگی

 

 .به صورت خالصه می توان چهار دلیل برای استفاده از زیرساخت مجازی سازی ذکر کرد

 

 استفاده بیشتر از منابع سخت افزاری موجود : :  ۰

با تلفیق سرورها و سرویس ها خطوط قرمز فعلی در مراکز داده ها شکسته می شود، قانون یک سرور یک  

سرویس سالهاست در مراکز داده ها استفاده می شود که باعث اتالف زیاد منابع سخت افزاری در مراکز داده 

اری بیشتر سرویس ها در سرویس ها از هم مستقل می شوند و این استقالل در نهایت باعث پاید .می شود

بر روی  Netware کروسافت ویو ما Linux شبکه می شود.امکان داشتن سرویس ها با ساختار های متفاوت مانند

 .یک سخت افزار نیز یکی از مزایای دیگر این بستر می باشد

 

 کم کردن هزینه ها با تغییر در زیر ساخت سخت افزاری: :  2

تری نیاز دارد، در ساختاری که بر بستر مجازی ایجاد میشود، به سرورهای سرور های کمتر، سخت افزار کم 

فیزیکی کمتری نیاز است، حتی اگر یک ساختار سنتی را مجازی کنید، تعدادی سرور آزاد می شوند که می 

 .توان در مکان های دیگری از آنها استفاده کرد

 

 و مراکز داده داده ها در دیتا سنترها تجمیع :  4
داری و  ی نگه ، هزینه(Data Centers) ها های اطالعاتی در مراکز داده های کاربردی و بانک ز کردن برنامهمتمرک

  (Replication) سازی اطالعاتدهد  و موضوعاتی مانند یکسان گیری کاهش میها را بطور چشم کنترل دسترسی

 .کندرا از دستور کار خارج می

 

  مدیریتی و نگهداری :کم کردن هزینه های :  3

سخت افزار کمتر، مدیریت به مراتب کمتری نیاز دارد، همچنین استهالک و هزینه های جانبی از جمله برق 

 .مصرفی و کولینگ کمتر می شود

 

 : شدن و از کار افتادن  Downبازیابی به موقع و سریع سرورها در حالت و   پایداری :  4

سرورها و سرویس ها و برنامه ها و  بستر مجازی سازی، راهکار های منحصر به فرد برای پایدار ماندن  

Recovery  سریع و مطمئن در مواقع خرابی و بروز مشکل 
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 انواع تکنولوژی های مهم مجازی ساز
 

 مجازی سازی سرورالف ( 

 مجازی سازی برنامهب ( 

 مجازی سازی دسک تاپپ ( 
 

 مجازی سازی سرورالف ( 

امروزه مجازی سازی سرور و یا دیتا سنتر به جزء جدایی ناپذیر اکثر دیتاسنترهای بزرگ تبدیل شده است. 

قرار قرار می دهد.  IT دلیل این امر را نیز می توان امکاناتی دانست که مجازی سازی سرور در اختیار مدیران

وری در استفاده از منابع سخت افزاری در بحث کاهش  از طرف دیگر مجازی سازی سرور با افزایش بهره

 هزینه ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 

 

 ب ( مجازی سازی برنامه

 یک نسخه از برنامهعبارتست از: نصب  (Application Virtualization) ی کاربردی سازی یک برنامه مجازی

ها و فراهم آوردن امکان اجرای همزمان و از راه دور  کاربردی بر روی یکی از سرورهای مستقر در مرکز داده

های کاربردی، بدون نیاز به هرگونه تغییر  سازی برنامه مجازی ر رویکردد آن برای کاربران مورد نظر سازمان. 

ای، و تنها با داشتن یک مرورگر و  ساختار فعلی نصب و ارتباطات شبکه ها یا ایجاد تغییر در در متن برنامه

 .آید امکان اجرای کاربرد)های( دلخواه بوجود می (plugin) نصب یک افزونه

 
 پ ( مجازی سازی دسک تاپ

ی تکنولوژی مجازی سازی میز کار، با استفاده ازمدل پردازشی مبتنی بر سرور، میزکار کاربر را از محل فیزیک

در این مدل, میز کار کاربر بجای اینکه روی حافظه محلی رایانه روی میز کاربر  .سخت افزار مستقل می کند

بنابراین زمانی که کاربر در حال کار است، تمامی برنامه ها، پردازش   .ذخیره شود، روی سرور ذخیره می شود

قادر به  Desktop Virtualization ن با استفاده ازکاربرا  .ها و داده ها روی سرور در حال اجرا و نگهداری هستند

 دسترسی به دسکتاپ و برنامه های مجازی سازی شده خود از هر شبکه و دستگاهی خواهند بود
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 شرکت های ارائه دهنده زیرساخت های مجازی سازی
 

 باشند.محصوالتی که کمپانی های مختلف فعال در حوزه مجازی سازی دارند به شرح زیر می 

 

 Citrixکمپانی  - 1 

    Citrix XenServer     با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 Citrix XenAppمجازی سازی برنامه با محصول    ب (

  Citrix XenDesktopبا محصول   مجازی سازی دسک تاپپ ( 

 

 VMWareکمپانی  – 2

  VMWare ESX   با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 VMWare VDIبا محصول   سازی دسک تاپمجازی ب ( 

 

 Microsoftکمپانی   – 3

 Microsoft Hyper-V    با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 RemoteAppمجازی سازی برنامه با محصول    ب (

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ادامه به معرفی کامل هر یک از محصوالت مختلف کمپانی های مختلف

 به همراه مزایای آن ها خواهیم پرداخت. 
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 Citrixکمپانی  
    Citrix XenServer     با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 Citrix XenAppمجازی سازی برنامه با محصول    ب (

  Citrix XenDesktopبا محصول   مجازی سازی دسک تاپپ ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citrixمعرفی شرکت 
یکی از رهبران فناوری های ابر، شبکه سازی و مجازی سازی می   Citrix Systems سیتریکس سیستمشرکت 

تاسیس شده است و محل اصلی  ۰۶9۶شرکت سیتریکس یک شرکت چند ملیتی است که در سال  .باشد
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ست و سایر شعبه های این شرکت در کشورهایی چون استرالیا و هند و این شرکت در ایالت فلوریدا آمریکا

 از موسسین این شرکت می باشد. Ed Iacobucciانگلیس می باشد.  

  Citrixمعرفی محصوالت کمپانی 

   Citrix XenServer     با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

XenServer ازی مدیریت چندین سرور را بدون هیچ هزینه ای کار انتقال داده ها به صورت آنالین و متمرکز س

 .ارائه می دهد

 

 
 

 

 XenServer  از زیرساخت های مدیریت برای بهینه سازی عملیات و از فرآیندهای خودکار کلیدی است که از

و هر کسب و کاری مناسب  IT برای هر سازمان XenServerطریق آن می توان خدمات فناوری اطالعات ارائه داد، 

کار انتقال داده ها به صورت آنالین و متمرکز سازی مدیریت چندین سرور را بدون هیچ هزینه  XenServer ت.اس

 یک راهکار مجازی سازی قدرتمند و باز است که اساسا به منظور کاهش هزینه های XenServer .ای ارائه می دهد

Data Center  تر می باشد ا تبدیل محیط پیچیده و استاتیک آن به محیطی پویاب. 
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   Citrix XenServer     با محصول مزایای مجازی سازی سرور

در پی روند رو به رشد استفاده از نرم افزارهای تحت سرور در مجموعه های متوسط و بزرگ و هزینه باالی 
سخت افزاري در اختصاص یک سرور جداگانه برای هر یک، با توجه به نياز هاي روز افزون استفاده بهينه از منابع 

ديتا سنتر ها و شبكه هاي كامپيوتري ، استفاده از تكنولوژي هاي مجازي سازي امري ضروري به نظر مي رسد 
 : كه از داليل مهم گرايش به اين تكنولوژي مي توان به نكات زير اشاره كرد
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 كاهش هزينه ها به واسطه کاهش تعداد سرورها 
 ركزكنترل منابع سخت افزاري به صورت متم 
 افزايش كارايي 
 مديريت آسان 
  افزودن سرویس های جدید بدون نياز به افزودن سخت افزار جدید که منجر به کاهش هزینه و صرفه

 جویی در فضا می شود
  کاهش مصرف انرژی برق که با توجه به باال بودن هزینه برق این مورد به تنهایی تاثير بسزایی در کاهش

 هزینه ها دارد
 ليد شده در اتاق سرورکاهش گرمای تو 
 امکان ایجاد محيط های آزمایشی و دمو به سهولت و امکان کپی کردن محيط جدید 
 ساده تر شدن نقشهء بازیابی و رفع خرابی 

 

  Citrixمعرفی محصوالت کمپانی 

 Citrix XenAppمجازی سازی برنامه با محصول    ب (

XenApp  راهکار به منظور مجازی سازی برنامه ها می باشد یک. 

 

 
  

XenApp  درصدی هزینه های مدیریت برنامه های  ۱۱راهکار به منظور مجازی سازی برنامه ها برای کاهش  یک

ویندوز می باشد. با استفاده از این راهکار سازمان ها قادر به ارتقا سطح مدیریت برنامه ها با متمرکز کردن برنامه ها 

کاهش هزینه ها، کنترل و رمزگذاری دسترسی ها به داده ها و برنامه ها برای افزایش  برای  Data Centerدر 

 .ختیار گذاشتن برنامه ها به کارمندان در هر کجا خواهند بودامنیت و در ا
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   Citrix XenApp     با محصول مزایای مجازی سازی برنامه

 مکانی برای کاربران ودر هر زمان  سارمان دسترسی به برنامه های مختلف 

 ارائه برنامه های ویندوزی از طریق وب به کاربران 

 افزار بر روی دستگاه کاربرانبدون نیاز به نصب نرم  

 ارائه برنامه های تحت وب به کاربران با امکانات اضافی  

 آنالین نالین بودن سیستم و مشاهده تمامی اطالعات برای تمامی کاربران به صورتآ 

 پدیت نرم افزارهای ارائه شده به کاربران با کمترین هزینه و زمانآقابلیت  

 ل استفاده از نرم افزارها و تنظیم سطوح دسترسیقابلیت کنترل کاربران در حا 

 به زیر ساخت تمامی برنامه ها Load Balancing اضافه کردن الیه های امنیتی و 

 متمرکز کردن اطالعات و باال بردن ضریب امنیتی شبکه و داده های ان 

 افزایش توانایی سرویس دهی در حجم باال 

ز بر روی دستگاه هایی با سیستم عاملهای لینوکس ، اپل مکینتاش ، قابلیت اجرای نرم افزارهای تحت ویندو 

 ... ندروید ، ویندوز موبایل ، بلک بری ، ایفون ، ای پد ، جاوا یونیکس وا
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  Citrixمعرفی محصوالت کمپانی 

  Citrix XenDesktopبا محصول   مجازی سازی دسک تاپپ ( 

 

 

و در دسترس  (Virtualization Desktop) مجازی سازی دسکتاپبهترین راهکار برای  XenDesktop سیتریکس

کاربران با  . به کاربران در هر کجا می باشد (Virtual Desktops) قرار دادن دسکتاپ های مجازی سازی شده

قادر به دسترسی به دسکتاپ و برنامه های مجازی سازی شده خود از هر شبکه  Citrix XenDesktop استفاده از

درصدی  4۱کاربران قادر به کاهش  Desktop Virtualizationی خواهند بود . با پیاده سازی راهکارو دستگاه

 می باشند Data Center با متمرکز کردن دسکتاپ ها در  Desktopمدیریت
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   Citrix XenDesktop     با محصول مزایای مجازی سازی دسک تاپ

ازمدل پردازشی مبتنی بر سرور، میزکار کاربر را از محل فیزیکی سخت تکنولوژی مجازی سازی میز کار، با استفاده 

در این مدل, میز کار کاربر بجای اینکه روی حافظه محلی رایانه روی میز کاربر ذخیره شود،  .افزار مستقل می کند

ا و داده ها روی بنابراین زمانی که کاربر در حال کار است، تمامی برنامه ها، پردازش ه  .روی سرور ذخیره می شود

 .سرور در حال اجرا و نگهداری هستند
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 عدم نیاز به ارتقاء تک تک رایانه ها  

 مدیریت آسانتر،کاراتر و مرکزی میزکار کاربران  

 نصب و بروز رسانی متمرکز نرم افزار های سازمانی  

 دفع خطر ویروس ها و دیگر بد افزارها  

 افزایش آسان و سریع تعداد میزکار  

 دسترسی همیشگی میزکار کاربران مستقل از هرمکان در هر زمان  

 و امنیت بیشتر اطالعات CD Drive, USB کنترل دسترسی کاربران به  

 تهیه آسان و سریع نسخه پشتیبان از اطالعات سازمانی  

   

 

 
 

 

 

http://www.palnetgroup.ir/


 
 

 

 www.palnetgroup.ir                     127  88713371 -  88716611                       گروه پال نت

 
 

 76 مهندسی شبکه پال نت                                            یساز یراهکار جامع مجاز معرفیمستند  

 VMWareکمپانی 
  VMWare ESX   با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 VMWare VDIبا محصول   تاپمجازی سازی دسک ب ( 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VMWareمعرفی شرکت 

بزرگترین شرکت تولید کننده  EMCیک شرکت مستقل و از شرکتهای زیر مجموعه  VMwareشرکت 

به عنوان یک پیشرو بزرگ در محصوالت مجازی سازی از  VMwareکمپانی  .دستگاههای ذخیره سازی می باشد

این امر با توجه به  .طی این سالها تنها در زمینه سیستمهای مجازی سازی فعالیت میکند .تاسیس گردید ۰۶۶9سال 

کاهش فوق العاده هزینه و پیچیدگی در ارائه سرویس، جذابیتی قابل توجه برای مشتری را به همراه دارد. محصول 

VMware vSphere پایه  به عنوان بزگترین محصول مورد استفاده این کمپانی که به عنوانcloud 

computing مورداستفاده قرار می گیرد شناخته می شود. 
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  VMWareمعرفی محصوالت کمپانی 

  VMWare ESX        با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

مجازی سازی سرورها روشی برای نصب و اجرای همزمان و مستقل چندین سیستم عامل در یک سرور 

تعداد ماشین های مجازی قابل نصب روی یک سرور بستگی به منابع سرور اصلی یا  سخت افزاری است.

باشد این  همان سخت افزارمان دارد. مجازی سازی قابل استفاده برای تمامی شرکت ها و سازمانها می

ه مکانیزم عالوه بر صرفه جویی انرژی و افزایش بهره وری از سخت افزار ، کاهش دمای مراکز داده و استفاد

 بهتر از فضای دیتا سنترها را نیز در پی خواهد داشت .
 

 
 

یکی از بزرگترین مشکالتی که مدیران فناوری اطالعات با آن روبرو هستند، تعداد بیش از اندازۀ 

است. مهمترین علت برای افزایش تعداد  (Single- purpose Server) کارهافزارهای سرویس دهنده تکسخت

ناسازگاری برنامه های کاربـردی است که بر روی سرورهای مختلف اجـرا می شوند  چنین سخت افزارهایی

که در نتیجه آن، مدیران سیستم ترجیح می دهند که برنامه های کاربردی را بر روی سرورهای مجزا اجرا 

مس توان در جداسازی سرور های مختلف که برنامه های   VMWare ESXتکنولوژی مجازی ساز  .کنند

 ی را سرویس دهی می کنند، کمک فراوانی بنماید.مختلف
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  VMWare ESX  با محصول مزایای مجازی سازی سرور

 استفاده بهینه از منابع سخت افزاری سازمان و باالبردن بهره وری

 تجمیع سرویسهای سازمان در یک یا چند سرور، که باعث ایجاد مدیریت متمرکز و امنیت باال میشود

 تسریع در پیاده سازی سرویسهای مختلف 

 پشتیبانی از سیستمها و سرویسهای قدیمی موجود در سازمان

 یکپارچه سازی منابع سخت افزاری سازمان

 ایجاد محیطهای تست و گسترش سیستمها بدون ایجاد وقفه و بدون داشتن ریسک

 انیو نیروی انس POWERING  ، COOLINGپایین آمدن هزینه های نگهداری ،

 ارائه ماشینهای مجازی به جای ماشینهای فیزیکی و اجرای سیستم عاملهای مختلف روی یک هاست فیزیکی

 (HIGH AVAILABILITY) دسترس پذیری باال

 باال بودن ضریب امنیتی ماشینهای مجازی
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  VMWareمعرفی محصوالت کمپانی 

 VMWare View        با محصول مجازی سازی دسک تاپ ب ( 

استفاده می کند تا دسکتاپ و برنامه ها را به صورت بهینه و در قالب  یمجازی سازی دسکتاپ از تکنولوژی های

ماشین مجازی به کاربران نهایی تحویل دهد. در این نوع مجازی سازی، دسکتاپ و برنامه ها از سخت افزار های 

ینه بر روی مراکز داده قرار می گیرند. در مراکز منظور سیستم های نهایی کاربران( جدا شده و به صورت به) موجود

داده این امکان وجود دارد تا همه ی دسکتاپ ها را به صورت امن و مرکزی مدیریت کرد، که باعث افزایش کارایی، 

 . امنیت و قابل حمل بودن می شود

 

 
 

 

VDI مخفف Virtual Desktop Infrastructure است VDI  نیستیک محصول یا یک برنامه VDI  یک مفهوم یا یک

، این نام دارد VMWare View در این حوزه ارائه کرده است VMWare محصولی که کمپانی اصطالح است.

 از Desktop را منتقل کردن VDI معنی Vmware کمپانی دارد. خود VDI محصول ارتباط مسقتیم با مبحث 

Datacenter  یف میکندتعر. VDI یک سیستم عامل Desktop ا دسترسی راه دور است که از روی یک ب

Datacenter  استفاده از یک کامپیوتر شخصی یا یک با Thin client قابل دسترسی است. 
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  VMWare View        با محصول مزایای مجازی سازی دسک تاپ 

 

 کاهش هزینه خرید سخت افزار، نگهداری و بروز رسانی آن 

  عامل هانگهداری بهتر و آسان تر از سیستم 

 کنترل دسترسی کاربران به CD Drive, USB و امنیت بیشتر اطالعات 

 اهمیت استفاده از Data-center  در این است که میتوان به صورت یک پارچه برای تهیه نسخه پشتیبانی

 اقدام کرد update یا نصب یک نرم افزار یا اجرای یک

 قابلیت داشتن برق اضطراری برای Data-center کان را میدهد که در هنکام قطعی برق هم کلیهاین ام  

Desktop  ا در دسترس باشنده. 

 High availability  ای سیستم عامل هایبر Desktop 
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 Microsoftکمپانی  

 Microsoft Hyper-V    با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Microsoftمعرفی شرکت 

هزار کارمند در کشورهای مختلف  ۱۱ترین کمپانی نرم افزار جهان با بیش از کمپانی مایکروسافت، بزرگ

ر واشنگتن آمریکا )ردموند( تاسیس د   Paul Allen و Bill Gates  توسط۰۶9۱در سال  است. 

های تمام فعالیتها و کاالها برای شد. مایکروسافت از تمام وجوه اعم از نرم افزارها، مدارک و ساپورت

ا نام برد که ر  Officeو  Windowsتوانافزارهای آنان میترین نرمکامپیوتری پیشرفت کرد. از معروف

 .شونددر همه جای جهان استفاده می
 

 

 

 

  Microsoftمعرفی محصوالت کمپانی 
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 Microsoft Hyper-V    با محصول مجازی سازی سرورالف ( 

Microsoft® Hyper-V   است که بر اساس آن با تعریف ماشین کمپانی مایکروسافتفناوری مجازی 

های مختلف بطور همزمان بر روی یک رایانه اجرا شود تا سیستم عاملهای مجازی این امکان فراهم می

سازی برای نسخه سرور است و شود حاوی تکنولوژی مجازینامیده می Hypervisorشوند. این فناوری که 

گردد.این مجازی ساز کامال مناسب برای ای در ویندوز سرور مایکروسافت محسوب میی عمدهبروزرسان

مجازی سازی ویندوز سرور های مایکروسافت می باشد و شما می توانید بهترین انتظار کارایی ویندوز مجازی 

 شده را از این مجازی ساز داشته باشید.

 

Hyper-V  های سرور ویندوز و به صورت مجزا به نامه همراه نسخهسازی ویندوز است که ببزار مجازیا Hyper-V 

Server ی جدیدی ازبه همراه نسخه 2۱۰2شود. ویندوز سرور ارایه می Hyper-V یعرضه شده است. این نسخه 

Hyper-V گیری ابری، و سازی شبکه، مالکیت چندگانه، پشتیبانتغییرات متعددی داشته است، از جمله مجازی

 .های منابعحدودیترفع م
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  Microsoft Hyper-V        با محصول مزایای مجازی سازی سرور 

 

 سازی زیرساخت:سازی سرورها و بهینهیکپاچه

 کاهش هزینه زیرساخت فیزیکی:

 پذیری اعمالبهبود قدرت پاسخگویی و انعطاف

 باال بردن میزان در دسترس بودن کاربردها و بهبود دوام کسب و کار

 و امنیت بهترمدیریت 

 ارتقاء و بروزرسانی آسان 
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 نتیجه گیری
شرکت ها در  ی کهامروزی مجازی سازی مبحث بسیار مهمی در فناوری اطالعات است، به خصوص در شرایط

صدد صرفه جویی اقتصادی هستند، استفاده از تکنولوژی مجازی سازی برای میزبانی سرورهای متعدد 

و همچنین مجازی سازی دسک تاپ های کاربران  و در نهایت برنامه های  مجازی روی یک سرور فیزیکی

امکان مقایسه مستقیم  از طرفی همانطوری که مشاهده کردید .کاربرد زیادی پیدا می کند مختلف سازمانی

وجود ندارد چون راهکارهای مختلف از نظر راهبردی و اهداف با  نیز راهکارهای مجازی سازی با یکدیگر

و فقط در شرایطی امکان مقایسه وجود دارد که کارایی یکسانی را در حوزه  های اساسی دارندتفاوتیکدیگر 

 ای همگون انتظار داشته باشیم.

 

 

اگر بخواهیم به صورت جداگانه در هر حوزه ای مقایسه ای بین این تکنولوژی ها داشته باشیم، موارد زیر قابل 

 بیان است:
 

 مجازی سازی سرور سازی برنامهمجازی  مجازی سازی دسکتاپ
  راهکار

 محصول
VMWare View   را دارد که

محصول خوبی در این حوزه 

است و زیرساخت آن نیز باید 

VMWare ESX  باشد 

 را دارد ThinAppمحصول نه چندان کامل 

را دارد که   VMWare ESXمحصول 

محصولی خوشنام و کامل در این حوزه 

 است

 
VMWare 

XenDesktop   را دارد که می

مجازی ساز   تواند از بستر های

و  XenServerمختلفی چون 

ESX    وHyper-V  .استفاده کند 

را دارد که تقریبا   XenAppمحصول بی رقیب 

می توان گفت که بازار مجازی سازی برنامه به 

طور انحصاری در اختیار این محصول است 

باند  مخصوصا در جاهایی که مشکل پهنای

 وجود دارد  بسیار گره گشاست

را دارد که   XenServerمحصول 

محصولی قوی در این حوزه است و 

 می باشد  Stableبسیار پایدار و 
Citrix 

 را دارد   Microsoft RemoteApp محصولی در این حوزه ندارد

Hyper-V  را دارا می باشد که بر روی

کار می کند  2۱۰2و  2۱۱9سرورهای 

و به نوعی مجازی سازی ناقص از آن 

 نام می برند

Microsoft 

 

 تهیه و تنظیم:

 مجازی سازی  تخصصی واحد راهکارهای

 گروه پال نت

http://www.palnetgroup.ir/
http://palnetgroup.ir/

