
  

بنام یگنه پروردگر بشریت که آموخت به ما آموختن را و مروارید 
مهربانی را در صدف قلبها آفرید 



  

virtualization 
 مجازی سازی

 یا مستندات آزادمی GPLمستندات این مقاله تحت مجوز 
باشد

هرگونه ، کپی برداری ویرایش حذف و اضافه به هر نحو 
مجاز می باشد .



  

virtualization

این مقاله به هیج وجه کمل نمیباشد 
و شامل مباحث کی مجازی سازی نمی باشد 

خواهشمندیم هرگونه سوالی که دارید در این زمینه پرسیده شود 
اگر پاسخ آن را دانستیم بازگو خواهیم کرد و اگر نه درصدد 

تحقیق و پاسخ به آن خواهیم برامد  



  

اگر خواهان  دریافت این مقاله و اطلعات 
بیشتر   یا همکری در توسعه این مقاله به هر 

نحو هستید میتوانید به سایت  
www.royaflash.com 

تشریف ببرید . 

http://www.royaflash.com/


  

virtualization

توجه ::
این مباحث از ویکی پدیا مربوط به مجازی سازی میباشند
که در شاخه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. ما فقط 

در اینجا مبحث مجازی سازی بخش سرورها را  مورد 
بررسی خواهیم پرداخت  



  

● Virtualization

From Wikipedia, the free encyclopedia

– Hardware

Hardware virtualization

Hardware-assisted virtualization

Full virtualization

Partial virtualization

Paravirtualization

●

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware_virtualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Hardware-assisted_virtualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Full_virtualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Partial_virtualization
http://en.wikipedia.org/wiki/Paravirtualization


  

 Virtual memory, giving an application program the 
impression that it has contiguous working memory, 
isolating it from the underlying physical memory 
implementation

● Memory virtualization, aggregating RAM resources 
from networked systems into a single memory pool

Memory



  

     Storage virtualization, the process of completely abstracting 
logical storage from physical storage

Storage



  

Software
   Operating system-level virtualization, hosting of multiple virtualized 
environments within a single OS instance

●  Application virtualization, the hosting of individual applications in an 
environment separated from the underlying OS

● Cross-platform virtualization, allowing software compiled for a specific CPU 
and operating system to run unmodified on different CPUs and/or operating 
systems

●  Virtual appliance, a virtual machine image designed to run on a virtualization 
platform

● Virtual machine (VM), a software (possibly hardware assisted) 
implementation of a machine (computer) that executes programs like a real 
machine



  

Data

Data virtualization, the presentation of data 
as an abstract layer, independent of 
underlying database systems, structures 
and storage

●  Database virtualization, the decoupling of 
the database layer, which lies between the 
storage and application layers within the 
application stack



  

Desktop

 Desktop virtualization, the remote 
display, hosting or manipulation of a 
graphical computer environment 
(desktop)

● Virtual Desktop Infrastructure (VDI), a 
specific concept of desktop 
virtualization



  

Network

●  Network virtualization, creation of a virtualized network 
addressing space within or across network subnets

● Virtual private network (VPN), a computer network in which 
some of the links between nodes are carried by open 
connections or virtual circuits in some larger network(s), 
such as the Internet

● Vps , virtual private server 



  

به طور خلصه میتوان گفت 
Virtual  یک سرور شخصی مجازی (به انگیسی:  Private Server که همچنین با نامهای (

Virtual  چون سرور اختصاصی مجازی  Dedicated Server نیز شناخته میشود روشی است که در 
آن یک رایانه فیزیکی سرور را به چندین سرور که هر یک توانایی و ظاهر خودش را دارد بخشبندی 

میشود.هر سرور مجازی میتواند سیستمعامل خودش را داشته باشد و به طور مستقل ریبوت شود.

●

این عمل که سروری منفرد را به چندین بخش تقسیم کنیم کری رایج در رایانههای مینفریم ●
بودهاست.اما بهتازگی بازخیزی با رشد نرمافزارهای مجازیساز و بهکرگیری فناوریهای برای 

جازیسازی دیگر معماری دیده میشود.



  

امروزه یکی از چالشهای سازمانهای بزرگ، خرابی شبکه و مشکلت سخت  
افزاری و نرم افزاری است که منجر به فلج شدن کلیه فعالیتهای سازمان 

میگردد. هر چند ممکن است این مشکلت برای زمان محدود رخ دهند، نتایج 
آن برای سازمان زیان آور و پر هزینه خواهد بود. برخی از این چالشها عبارتند 

از

 



  

 آلودگی شبکه بدلیل استفاده کاربران از فایلهای ویروسی

 پهنای باند محدود در سازمان و هزینه های افزایش آن

 سرقت اطلعات سازمان

 عدم تجمیع دادهها و فایلهای سازمان

 مشکلت تهیه نسخه پشتیبان اطلعات بدلیل عدم تمرکز داده ها

 هزینههای بروز رسانی مکرر نرم افزاری/ سخت افزاری

 خرابی سخت افزاری کلینتها

 خرابی نرم افزاری کلینتها

 هزینههای بالی نیروی انسانی مدیریت شبکه

....  چالشهای کنترل برنامههای مورد استفاده کاربران و

. چالشهای فوق الذکر باعث ایجاد نیاز برای خلق تکنولوژی نوین مجازی سازی گردید



  

مجازی سازی بعنوان یک تکنولوژی
مجازی سازی عبارت است از مستقل نمودن محل فیزیکی پردازش 

اطلعات از محل فیزیکی کاربر. موفقیت در بکارگیری تکنولوژی 
مجازی سازی، مستلزم اجرا و مدیریت تمامی اجزای تکنولوژی می 

.باشد



  

:مزایای استراتژیک تکنولوژی مجازی سازی

) برای هر کاربر os ارائه برنامه های کاربردی بطور خاص و موردی (عدم نیاز به

 جلوگیری استفاده از نرم افزار های غیر ضروری نظیر بازیهای رایانه ای و غیره که در راستای اهداف سازمانی نمی باشد

 سهولت تهیه نسخ پشتیبان اطلعات شرکت

 کاهش ریسک از دست رفتن و یا سرقت اطلعات بدلیل متمرکز بودن اطلعات و برنامه ها

) پشتیبانی از سیستم عاملهای متفاوت (ویندوز، لینوکس و یونیکس

 امکان ارائه خدمات به مشتریان در حجم بال در مدت زمان کوتاهتر

 بهبود پشتیبانی کاربران از راه دور

 امکان توسعه سریع سازمان در نقاط جغرافیایی مختلف بصورت دائم یا موقت با هزینه معقول



  

چالشها و پیچیدگیهای تکنولوژی مجازی سازی

تکنولوژی مجازی سازی، همانند هر تکنولوژی جدید دیگری پیچیدگی ها و چالش های خود را به همراه 
دارد. بنابراین لزم است قبل از تصمیم گیری برای پیاده سازی این تکنولوژی از تمام پیچیدگی ها و چالش 

های آن مطلع بود. در زیر به بررسی این چالشها خواهیم پرداخت

 سازمان IT نیاز به بازبینی استراتژی کلن

 نیاز به یادگیری یک تکنولوژی نوین

 نیاز به سختافزار جدید برای شروع

 برنامه ریزی دقیق جهت پیاده سازی



  



  

تکنولوژی های متعددی برای مجازی سازی موجود است. تقسیم بندی زیر یک تقسیم بندی ابتدایی است تنها برای آنکه 
:بتوان تصمیم گیری را ساده تر انجام داد

1. Server Hardware Virtualization: به آن hypervisor نیز گفته می شود. به این شکل یک سیستم عامل بسیار 
 عمل کند. host سبک اولیه روی سرور اجرا می شود. این سیستم عامل می تواند تا برای تعدادی ماشین مجازی به عنوان

.در این حالت باید سخت افزار قابلیت های لزم را داشته باشد

2. Server Software Virtualization: در این شکل یک سیستم عامل همانند گنو/لینوکس  با استفاده از یک 
Application برای چند ماشین مجازی به عنوان Host عمل می کند.

3.  Session Virtualization: .یک سیستم مرکزی تمام پردازش های مربوط به یک یا چند نرم افزار را انجام می دهد 
 تحت شبکه به سرور ارسال می شود و نرم افزار Video یا mouse ، Keyboard تنها اطلعات نمایش همانند ورودی های

.روی سرور در حال پردازش است

4. Application Virtualization: یک نرم افزار به توسط یک سیستم عامل پیشین ایزوله می شود. به این روش دو یا 
.متضاد هستند می توانند روی یک ماشین اجرا شوند DLL چند نرم افزار که در استفاده از

5.Virtualization on Desktop: مشابه Server Software Virtualization است با این تفاوت که یک سیستم عامل 
Client به عنوان Host عمل می کند. همانند  ,Windows .,ubuntu ,redhat,fedora,suse ,debianو ….



  

 آیا مجازی سازی مناسب است؟
:موارد زیر در این قدم باید در نظر گرفته شود

سازگاری: آیا حجم کاری می تواند روی یک محیط مجازی شده اجرا شود. آیا بستر های موجود احتمالی توانایی پاسخ . 1
گویی به محیط مجازی شده جدید را دارند یا باید زیرساخت های دیگری ایجاد شوند. آیا در اجرای نرم افزار های مورد نیاز 

برای محیط مجازی شده مشکل سازگار نبودن با مجازی سازی وجود دارد؟
پشتیبانی: آیا نرم افزار های مورد نیاز برای محیط مجازی شده پشتیبانی می شوند؟. 2
لیسنس: آیا در لیسنس نرم افزار های مورد نظر، مجازی سازی مجاز است؟. 3
مزایای تجاری: آیا انجام مجازی سازی توجیه اقتصادی دارد؟ آیا هزینه های نگه داری کاهش می یابد؟ فعالیت های . 4

مدیریتی کاهش می یابد؟



  

تهای  Mainframe ، هنگامی که از۶۰این مفهوم در دهه   یشد، به وجود آمد. با پیشرف ها استفاده م
ههای کامپیوتری، یکی از نیازهای کاربران و مدیران  دنیای دیجیتال و خصوصا کامپیوتر و شبک
دسترسی آسان و سریع به منابع و سرویسها با سرعت بال بود. با توجه به گسترش ارتباطات و 

بالرفتن نرخ ارسال اطلعات مشکل کمبود سرعت انتقال اطلعات در حال بهبود یافتن بود. بعد از 
برای  Mainframeها، بیشتر مدیران به سمت استفاده ازMainframeبال رفتن توان پردازشی

سدادن به کاربران در زمان مناسب و با هزینه پایین رفتند. در راهبرد قدیمی را  Mainframe،سروی
یکردند و برای پردازش کارهای کاربران هر  به تعدادی ماشین مجازی به صورت منطقی تقسیم م

یدادند. در صورت بروز مشکل برای  کدام از این ماشینهای مجازی را به کارهای کاربران تخصیص م
یگرفتند . یک ماشین مجازی، ماشینهای دیگر تحت تاثیر قرار نم



  

بعد از ظهور نسل جدید سرورها -که دارای توان بال و قیمت پایین بودند- رویکرد قبلی به تدریج کمرنگ شد. با توجه به 
معامل اختصاصی، راهبرد جدید  تافزار و سیست هها، و نیاز هرکدام از این سرویسها به سخ افزایش سرویسهای جدید در شبک

یک سرور یک سرویس تغییر پیدا کرد. این رویکرد در دهه  ”به   و اوایل دهه جاری مناسب بود، اما بعد از اینکه ۹۰“
تافزارهایی با توان بال شدند، این رویکرد نیاز به بازنگری پیدا کرد. بعد از مانیتور کردن منابع استفاده  سرورها دارای سخ

% می باشد. این رویه باعث ۲۰شده در سرورها مشاهده شد که در تعداد کثیری از سرورها میزان استفاده از منابع کمتر از 
یشد. با توجه به این مسائل در راهبردهای  هوری سخت افزار م بال رفتن هزینه و مصرف انرژی و در عین حال کاهش بهر

هوری سخت افزار و مدیریت آسانتر و کاراتر سرورها بود. در (شکل  ) این مساله ۱جدید هدف کاهش هزینه، بالبردن بهر
نشان داده شده است. بنابراین این مسائل مدیران و متخصصان شبکه را به سمت قرار دادن سرورهای مختلف بر روی یک 

سهای متنوع بر روی یک سخت افزار به صورت  تافزار قدرتمند سوق داد. در راهبرد جدید هدف قراردادن سروی سخ
نگیری راحتتر،  هتر ، فرایندهای نگهداری و پشتیبا متمرکز و با هزینه کمتر بود تا از این طریق مدیریت آن آسانتر، کم هزین

. میزان در دسترس بودن و قابلیت اعتماد آن بالتر باشد

 - روند صعودی در روش قبلی در مقایسه با راهبرد جدید۱شکل 



  

یتواند موارد زیر باشد. : یکنند. این انتزاع م یسازی را انتزاع منابع کامپیوتر تعریف م مجاز
یکند تافزار جدا م .  پلتفرم: سیستم عامل را از سخ

Desktop :یک Desktop را به همراه OS ،یکند هسازی م .کاربردها و منابع سخت افزاری آن شبی
یکند  . کاربردها: کاربردها را به صورت مستقل از سیستم عامل ایجاد م

هسازی و حافظه مجازی، I/O ،منابع: شبکه حافظه، منابع ذخیر
یسازی به مفهوم جداسازی لیه سخت افزار از سیستم عامل بکار رفته است  . در این مفهوم با توجه به در این مقاله، مجاز

یتواند بر روی سخت افزارهای مختلف اجرا شود و در مقابل نیز بر  جداسازی صورت گرفته، یک سیستم عامل به راحتی م
یتوانند اجرا شوند..  -که در آن  تفاوت یک سیستم واقعی ۳در شکل روی یک سخت افزار، سیستم عامل های مختلف م

نهای مجازی -که هر  یک سیستم عامل به همراه کاربردها بر روی یک سخت افزار خاص قرار گرفته است- در مقابل ماشی
تافزار وجود دارند، نشان داده  یباشند- و بر روی یک سخ معامل مختلف بوده و دارای محیط اختصاصی م کدام دارای سیست

لها است. معام شده است. همانطور که در شکل پیداست، هدف ارائه یک دید یکپارچه از سخت افزار به سیست



  

یسازی●  دستاوردها و مزایای مجاز
هاند. داشتن یک سرور قدرتمند و  وکار و تفکر ما را بهبود بخشید ب یسازی راه و روش کس یهای مجاز تکنولوژ

هوری  اجرای مجموعه مختلفی از سرویسها بر روی آن و یا داشتن مجموعه ای از سرورهای ارزان و بهر
یسازی  یسازی بوده است. مجاز حداکثری از منابع آن یکی از علل اصلی گرایش به سمت مفهوم مجاز
یتواند از مزایای آن بهرمند شود.  های و هر کاربر کامپیوتری م تکنولوژی جدیدی است که هر مدیر شبک

یسازی هحلهای مجاز به عنوان یک راه حل مفید   کاربران متعدد و شرکت های مختلفی در سراسر جهان از را
هوری از سخت  IT و سودمند برای مدیریت در راستای کاهش هزینه، افزایش کارایی، انعطاف پذیری و بهر

یتوان به  یسازی را م یکنند. به طور کلی مزایای مجاز افزارها در سازمانهای خود، استفاده م
: صورت زیر دسته بندی کرد

هسازی زیرساخت: یکی از بزرگترین مشکلت سازمانهای بزرگ تهیه و نگهداری  هسازی سرورها و بهین یکپاچ
یتر خواهد شد زیرا  تافزار کاربران است. این مساله وقتی سازمانی به صورت پراکنده باشد بسیار بحران سخ

هوری حداکثری از منابع را  یسازی امکان بهر فرایندهای ارتقا ، تعمیر و به روزرسانی بسیار وقتگیر است. مجاز
یتوان از منابع به صورت بهینه  ، م هگیری از تمام منابع و شکستن سنت یک سرور برای یک کاربرد  “با بهر ”

. استفاده کند



  

یسازی تعداد سرورها و  کاهش هزینه زیرساخت فیزیکی: با مجاز
های کاهش  رها به مقدار قابل ملحظ تافزارهای مرتبط با آن در دیتاسنت سخ

ییابد. هر چه تعداد سرورها کمتر باشد، باعث کاهش فضای مورد نیاز ،  م
تجهیزات برقی و تهویه مطبوع خواهد شد که هر کدام به نوبه خود تاثیر 

های درکاهش هزینه ها خواهند داشت  .فزایند



  

یسازی یک روش جدید مدیریت زیرساخت در راستای کمک به  فپذیری اعمال: مجاز بهبود قدرت پاسخگویی و انعطا
هبندی، مانتیتورینگ، نگهداری و ITمدیران هجویی  provisioning است تا با کاهش اعمال تکراری مانند پیکر درصرف

. زمان این مدیران نقش بسزایی داشته باشد
 downtime Planned بال بردن میزان در دسترس بودن کاربردها و بهبود دوام کسب و کار : از بین بردن میزان زمانهای

نگیری امن و انتقال تمام محیطهای مجازی  شبینی نشده و قابلیت پشتیبا یهای پی و بازیابی سریع در هنگام بروز خراب
. بدون وقفه در سرویس است

به صورت امن که قابل اجرا بر  Desktop مدیریت و امنیت بهتر: توانایی بکارگیری، مدیریت و مانیتور کردن محیطهای
های  یتوانند به صورت محلی یا از راه دور با یا بدون ارتباط شبک یباشد و کاربران نهایی م روی هر سیستم کامپیوتر م

ههای شخصی هر  استفاده کنند. در صورت خرابی و بروز مشکل برای یک سیستم بلفاصله قابل جایگزینی هستند و داد
یتوان به صورت جدا از خود سیستم مجازی ذخیره کرد . شخص را هم م

یتوان به  صیافته به یک ماشین به راحتی م تافزاری تخصی ارتقاء و بروزرسانی آسان : در صورت کم بودن منابع سخ
مهای متعددی را بدون نیاز به انتقالت زیاد، به روز  یتوان سیست منابع ماشین اضافه کرد. برای به روز رسانی به راحتی م

. رسانی کرد
نسپاری کار می کنند، مساله : Remote Developer امکان حمایت از برای شرکتهایی که با مشتریانی به صورت برو

ههای آن بسیار مهم است. با این تکنولوژی به راحتی داده ها به صورت امن در حافظه های داخل سازمان  امنیت داد
نگهداری خواهد شد



  

مزایای مطرح شده تنها بخشی از قضیه است. در کنار مزایای مطرح شده هر روش یا تکنولوژی جدیدی دارای معایبی 
: خواهد بود. عمده معایبی آن عبارتند از

 نیاز به بستر مجازی سازی و بستر شبکه مناسب
نیاز به سخت افزار گران(کلسهای سرور قوی) 
  نیاز به افراد خبره جهت راه اندازی و نگهداری

لزم به ذکر است تلشهای زیادی در راستای بهبود کارایی این تکنولوژی در حال انجام است. شرکتها سازنده تجهیزات 
ه مانند سیسکو و در حال بالبردن میزان حمایت تجهیزات تولیدی خود از این تکنولوژی جدید اند. برای مثال  HPشبک

یباشد که محصول همکاری دو شرکت است Cisco Nexus 1000V یکی از تولیدات اخیر سوییچهای کلسهای . م



  

 آینده این تکنولوژی
نرخ رشد ارتباطات سیار در حال بهبود است و در کنار آن محاسبات ابری یکی دیگر از مباحث جذاب و در حال رشد 

ههای کامپیوتری است. با توجه به این مسائل و مزایای مجازی سازی در آینده اکثر سرویسها بر روی سخت افزارهای  شبک
یسازی شده عرضه خواهند شد. سرویسهای این تکنولوژی هنوز نیاز به بهبود  قوی و با قابلیت اطمینان بال و بصورت مجاز

یسازی هستند تافزاری در حال بالبردن میزان حمایت محصولت خود از مجاز تهای سخ . دارد و شرک

یسازی است. محصول جدید   IT و حمایت بزرگان عرصه HP موید این مطلب، محصولت شرکت سیسکو و از مجاز
 آوریل سال ۲۱در  HP ارائه شد، تاییدی بر این ادعاست. شرکت VSphere  با نام۲۰۰۹که در آوریل  VMware شرکت

کرد. این محصول جدید باعث  BladeSystem G6 و HP Proliant جاری اعلم حمایت از محصول جدید در سرورهای
یسازی پیش خواهد رفت. در این  ایجاد تحولی شگرف در بازار شد و این امید را زنده نگه داشت که آینده به سوی مجاز

مهای آنها قابل ارائه است مافزارهای مختلف بر روی سیست . محصول سرویسهای مختلف به کاربران بدون نیاز به نصب نر
تافزارها و کاهش در تعداد و  هجویی در سخ یسازی ، نویدهایی در رابطه با صرف به طور خلصه می توان گفت : برای مجاز
س دهنده ها به کلی از این معادله خارج  یدهد. با کاربردی شدن فناوری محاسبات ابری، سروی تنوع سرویس دهنده ها م
یکنند، از طریق  س دهنده های مجازی اجاره م نها فضای مورد نیاز برای ذخیره اطلعاتشان را روی سروی یشوند. سازما م
هها انجام  شگرهای مستقر در مراکز داد شهای لزم را با استفاده از پرداز اینترنت به آنها دسترسی دارند و از راه دور پرداز

ههای  یپردازند و به این ترتیب مقادیر قابل توجهی در هزین یکنند پول م یدهند. مشتریان تنها برای چیزی که استفاده م م
یکنند هجویی م .دریافت خدماتی مانند روشنایی، گرما و سرما، صرف



  

انواع نرم افزار های مجازی سازی
از نمونه  این نرم افزار ها میتوان به :



  

VMware 
 نرم افزار قدرتمند ماشین مجازی ، طراحی شده برای توسعه دهندگان نرم افزارها و مدیران سیستم و کسانی است که می

  سال و5 خواهند در ساختار نرم افزاری شان تغییرات اساسی بدهند و نرم افزار تست کنند این نرم افزار با قدمت بیش از
 برنده شدن جوایز بزرگ محصولت نرم افزاری ، توسعه دهندگان نرم افزار را قادر می کند، پیچیده ترین برنامه های تحت

.اجرا کنند ،desktop اجرا می شوند روی تنها یك رایانه Net ware یا Linux ، شبکه را که در ویندوزهای مایکروسافت
 به Real time انجام تراکنشها به صورت زنده و (Virtural Networking) خصیصه های ویژه ای نظیر: شبکه بندی مجازی

 یك وسیله VMware محیط اجرای از پیش بوت شده) از PXE ) پشتیبانی از drag and drop اشتراك گذاری پوشه ها و
.و مدیران سیستم ها ساخته است IT ضروری برای توسعه دهندگان

ین نرم افزار با میلیون ها کاربر در سراسر دنیا، کارایی را در تولید نرم افزارها بهبود می بخشد، هزینه ها را کاهش می دهد 
.و انعطاف پذیری را بال می برد و راه امن تری را برای جواب گرفتن از برنامه ها پیش پای ما می گذارد

موجود به یك ساختار مجازی است. با ایستگاه  IT روی رایانه رومیزی تان اولین گام برای انتقال ساختار VMware نصب
غیر از ساده کردن عملیات توسعه و تست نرم افزار و سرعت بخشیدن به توسعه برنامه های کاربردی ،  VMware کاری

سازگاری برنامه های کاربردی و اجرای عملی مهاجرت از یك سیستم عامل به سیستم عامل دیگر را تضمین می کند و 
امکان امتحان این که آیا این نقل و انتقال و تعویض سیستم عامل ، زیانی برای شبکه یا سایر نرم افزارهای کاربردی در 

حال اجرا دارد یا خیر را به شما می دهد.این ایستگاه کاری با فعال سازی چند سیستم عامل و برنامه های کاربردی مربوط 
.به آنها به طور همزمان روی یك ماشین فیزیکی منفرد، عمل می کند

.



  

سیستم عاملها به همراه نرم افزارهای کاربردیشان در ماشین مجازی همگی روی یك قطعه از سخت افزار نشسته اند. لیه 
منابع سخت افزار فیزیکی را به منابع ماشین مجازی می نگارد به طوری که انگار هر ماشین ، VMware مجازی سازی

.هستندX86 ویژه خود را دارد و همگی مطابق استاندارد رایانه های o/I مجازی ، پردازنده ، حافظه و دیسك و ابزارهای

شبکه های مجازی پیچیده ای راه اندازی می کنید و انواع نرم افزارها را در هر محیطی  VMware به کمك ایستگاه کاری
.که می خواهید به طور همزمان اجرا کنید و همه اینها را یکجا روی سیستم خود انجام دهید

بدون نیاز به انجام عملیات پارتیشن بندی دوباره دیسك و سیستم عاملی جدید نصب کنید و بدون این که سیستم را از نو 
.بوت کنید بین سیستم عاملهای نصب شده روی رایانه تان سوئیچ کنید

 اینتل یا II همانی است که می خواستید، حداقل پیش نیازهای نصب آن ، پردازنده پنتیوم VMware اگر به نظرتان
AMD Athlon  3.6به بعد و حداقلGB  این نرم افزار است4.5حافظه برای نسخه



  

Virtual box 
دهد. این نرم افزار از بسیاری جهات از به کاربران اجازه استفاده از چندین سیستم عامل را به صورت مجازی به کاربر می  

VMware Workstation مثال حجم بهتر عمل میکند. برایVMware Workstation مگابایت حجم دارد و به ۵۵۰حدودا 
مگابایت حجم دارد  ۷۲تنها حدود Sun شرکتVirtualBoxهم فضای نسبتا زیادی را نیاز دارد. بالعکس طبع هنگام نصب 

.نیستVMware Workstationو اصل قابل مقایسه با حجم 
سرعت بارگذاری برنامه و سیستم عامل های مجازی فوق العاده بال بوده و تقریبا کاربر اصل حس نخواهد کرد که ویندوز و 

یا سیستم عاملش مجازی است. یکی از مهم ترین نکته هایی که در مورد این نرم افزار حتما باید ذکر شود پشتیبانی از 
 را پشتیبانی می کرد اما ۲۰۰۸سرور تا ویندوز ویستا و ویندوز VMware Workstation   است. آخرین نسخه از۷ویندوز 

پشتیبانی خواهد شد. پس مژده به افرادی که قصد تماشای هنر جدید ویندوز هفت هم به طور کامل VirtualBox در
مایکروسافت را بدون از دست دادن سیستم عامل قدیمی خود را دارند، با این نرم افزار همه سیستم عامل ها در دستان 
کاربر خواهد بود. محیط کاربریش بسیار ساده است و همین عامل هم بسیار کمک می کند تا کاربران بیشتری به صوی 

این نرم افزار جذب شوند. بدون هیچ گونه دردسری نرم افزار نصب شده و انواع سیستم عامل ها نظیر لینوکس، ویندوز و 
… را به صورت کامل پشتیبانی می کند. کافی است فضایی از هارد را به این نرم افزار اختصاص داده تا سیستم عاملی 

مجازی شروع به نصب شدن شود



  

:  برخی از قابلیتهای این نرم افزار
Client/Sever - قابلیت نصب بصورت

- قابلیت اجرای چند سیستم عامل بصورت هم زمان
- قابلیت اشترک گزاری فولدرها و فایلها بین سیستم عامل اصلی و سیستم عامل مجازی

–RDP  Remote Desktop Protocol - امکان استفاده از نرم افزارهای استاندارد

Windows (32-bit/64-bit( - قابلیت نصب بر روی



  

 سی )Microsoft Virtual PC(  مایکروسافت ویرچوال پی

 سی یباشد) Microsoft Virtual PC(  مایکروسافت ویرچوال پی  سازمایکروسافت م مافزار مجازی .با استفاده از این نرم افزار امکان اجرای چند نر
لها در کنارهم بدون نیاز یه سوییچ کردن  تهای مختلف آن سیستم عام سیستم عامل روی کامپیوتر خود به صورت هم زمان و استفاده از قابلی

یسی  یباشد و آخرین ویرایش کنونی آن (مایکروسافت ویرچوال پ یباشد. این نرم افزار رایگان م یتوان از سایت مایکروسافت ۲۰۰۷بین آنها م ) را م
یباشد. استفاده از نرم افزارهای  یباشد که برای اجرا در سرور م آن را دانلود کرد. نسخٔه دیگری از این نرم افزار به نام مایکروسافت ویرچوال سرور م
لها در کنارهم و صرفه جویی  تهای مختلف آن سیستم عام مجازی سازی به خاطر اجرای چند سیستم عامل به صورت هم زمان و استفاده از قابلی

ساخته شد. اولین نسخه این  x ابتدا توسط شرکت Virtual PC در هزینه و سخت افزار در چند سال گذشته در دنیا زیاد شده است. نرم افزار
مافزار برای برای سیستم  Virtual PC  اولین نسخه2001 سال بعد در ژوئن سال 4 ارائه شد. 1997طراحی شده بود و در ژوئن سال  Macintish نر

نها قرار 4.0یعنی همان نسخه  (Windows عامل رهای مجازی مورد توجه سازما ) ارائه شد. چون با گذشت زمان مشخص شد که ساخت کامپیوت
همند گشت و در فوریه   و یک محصول هنوز ارائه نشده به نام Virtual PC  تصمیم گرفت تا2003گرفته است، مایکروسافت به موضوع علق

Virtual Server که در واقع مکملی برای Virtual PC یباشد را از نطور شد که Connectix م  Microsoft به Virtual PC خریداری کند.و ای
Virtual PC تغییر نام داد.



  



  

ادامه دارد ...
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