پرسشهاي درس مجازي سازي:
 VM .1چيؼت؟
يه هبؿيي هدبصي ،پيبدُ ػبصي ًشم افضاسي يه هحيظ سايبًـي اػت وِ ثش سٍي آى هي تَاًذ يه ػيؼتن ػبهل ًلت ٍ اخشا گشدد.
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هٌظَس اص  Guest OS ٍ Host OSچيؼت؟
 Host OSػيؼتن ػبهلي اػت وِ هؼتميوب سٍي ػخت افضاس ًلت ؿذُ ٍ وٌتشل ٍ هذيشيت هٌبثغ ػخت افضاس سا ثش ػْذُ داسدGuest .
 OSػيؼتن ػبهلي اػت وِ ثش سٍي يه هبؿيي هدبصي ًلت ؿذُ ٍ وٌتشل هٌبثغ آًشا دس وٌبس ػيؼتن ػبهل اكلي (يب هيضثبى) اًدبم هي
دّذ.

 Hypervisor .3چيؼت؟
يه  Hypervisorيب ) Virtual Machine Monitor (VMMيه اليِ ي ًشم افضاسي اػت (ٍ دس ثؼضي هَالغ هيبى افضاس ٍ يب
ػختبفضاسي اػت) وِ اخبصُ ي اخشاي چٌذيي ػيؼتن ػبهل سا ثش سٍي ػخت افضاس دادُ ٍ ػبخت ،اخشا ٍ وٌتشل هبؿيي ّبي هدبصي ثش سا
ثشػْذُ داسد.
 Hypervisorپشداصًذُ ،حبفظِ ٍديگش هٌبثغ سا هذيشيت هي ًوبيذ ٍ آًْب سا ثِ ػيؼتن ػبهل ّب تخليق هي دّذ ٍ دس ػيي حبل ايي
ػيؼتن ػبهل ّبي تَليذ ؿذُ يب هْوبى سا (هبؿيي هدبصي ًيض گفتِ هي ؿًَذ) اص يىذيگش هدضا وشدُ ٍ اخبصُ ي دخبلت دس اهَس ديگشي سا
ًوي دّذ ٍ آى ّب سا اص يىذيگش ايضٍلِ هي ًوبيذ.
وبهپيَتشي وِ  Hypervisorسٍي آى يه يب چٌذ هبؿيي هدبصي سا اخشا هي وٌذ Host Machine ،گفتِ هي ؿَدّ .ش يه اص
هبؿيٌْبي هدبصي ًيض ً Guest Machineبهيذُ هيـًَذ.
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اليِ ّبي هدبصي ػبصي سا ًبم ثجشيذ
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Access virtualization
Application Virtualization
Process Virtualization
Network Virtualization
Storage Virtualization

اًَاع  Hypervisorسا ًبم ثشدُ ٍ تَضيح دّيذ:


ًَع )Bare-Metal( 1
فَق ًبظش ًَع اٍل يب توبم -ػخت افضاسي ( )Bare-Metalثِ عَس هؼتمين ثش سٍي ػخت افضاس اخشا هي ؿَد .وِ دس ايي حبلت
 ،اٍل  hypervisorثِ عَس هؼتمين ثشٍي ػخت افضاس ًلت هي ؿَد ٍ ثؼذ ػيؼتن ػبهل ًلت هي ؿَد ٍ هٌبثغ اص عشيك
 hypervisorاختلبف دادُ هي ؿَد .ؿىل صيش ايي هَضَع سا ثِ تلَيش وـيذُ اػت:



ًَع )Hosted( 2

دس فَق ًبظش ًَع دٍم يب هيضثبًي ؿذُ ( ،)Hostedاثتذا يه ػيؼتن ػبهل ثشٍي ػخت افضاس ًلت هي گشدد ٍ ثؼذ اص آى يه
 hypervisorثشسٍي ػيؼتن ػبهل ًلت هي گشدد ٍ  hypervisorثب هٌبثغ ػيؼتن ػبهل دسگيش هي ؿَد ٍ ثشاي ػبخت هبؿيي
هدبصي اص هٌبثغ دس اختيبس ػيؼتن ػبهل ثْشُ هي گيشد .وِ ايي هؼئلِ دس ؿىل صيش ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

.6

اًَاع هدبي ػبصي ػشٍس سا ًبم ثجشيذ ٍ دس هَسد ّشيه تَضيح دّيذ:
- 1هدبصي ػبصي وبهل ()Full-Virtualization
- 2هدبصي ػبصي ًبلق)(Para-Virtualization
 -3هدبصي ػبصي ػغح ػيؼتن ػبهل
دس ّش يه اص سٍؿْبي فَق ثشاي اختلبف هٌبثغ فيضيىي ثِ ًيبصّبي ػشٍس هدبصي اص يه سٍؽ هتفبٍت اػتفبدُ هي ؿَد.


مجازی سازی کامل:

اص يه ًَع ًشم افضاس خبف ثب ًبم ّبيپشٍايضس )(Hypervisorاػتفبدُ هي وٌذّ .بيپشٍايضس هؼتميوبً ثب فضبي ديؼه ٍ CPU
ػشٍس فيضيىي استجبط داسد .ايي ًشم افضاس هبًٌذ يه ػىَ ثشاي ػيؼتن ػبهل ػشٍس هدبصي ػول هي وٌذّHypervisor .ش
ػشٍس هدبصي سا وبهالً هؼتمل ٍ ثي اعالع ٍ خذا اص ػشٍسّبي هدبصي ديگشي وِ ثش سٍي ّوبى هبؿيي فيضيىي اخشا هي ؿًَذ،
ًگْذاسي هي وٌذ.

ّش ػشٍس هْوبى )(Guestثش سٍي ػيؼتن ػبهلي وِ هخلَف خَد داسد اخشا هي ؿَد .ثِ ػجبست ديگش ،ؿوب هي تَاًيذ
دٍ ػشٍس هدبصي هْوبى داؿتِ ثبؿيذ وِ ثش سٍي يىي ػيؼتن ػبهل ليٌَوغ ٍ ثش سٍي ديگشي ػيؼتن ػبهل ٍيٌذٍص اخشا
ؿَد .صهبًيىِ ػشٍسّبي هدبصي ًشم افضاسّبي وبسثشدي سا اخشا هي وٌٌذّ ،بيپشٍايضس هٌبثغ سا اص هبؿيي فيضيىي ثِ ػشٍس هدبصي
همتضي “سلِ” هي وٌذ Hypervisor .ثش هٌبثغ ػشٍس فيضيىي ًظبست هي وٌذّ.بيپشٍايضسّب)(Hypervisorداساي ًيبصّبي
پشداصؿي خَدؿبى ّؼتٌذ ٍ ثِ ايي هؼٌي وِ ػشٍس فيضيىي ثبيذ همذاس اص هٌبثغ ٍ لذست پشداصؽ خَد سا ثشاي اخشا وشدى ًشم
افضاس وبسثشدي ّبيپشٍايضس ًگْذاسد .ايي هَضَع هي تَاًذ ثش ػولىشد ولي ػشٍس تأثيش ثگضاسد ٍ ًشم


افضاسّبي وبسثشدي سا وٌذ وٌذ.

هدبصي ػبصي ًبلق:
ثشخالف تىٌيه هدبص ي ػبصي وبهل ،ػشٍسّبي هْوبى دس يه ػيؼتن هدبصي ػبصي ًبلق اص ٍخَد يىذيگش اعالع داسًذ .يه
ًشم افضاس  Hypervisorدس ػبختبس هدبصي ػبصي ًبلق ثِ لذست پشداصؽ صيبدي ثشاي هذيشيت ػيؼتن ّبي ػبهل )(Guest
احتيبج ًذاسد ،صيشا ّش ػيؼتن ػبهل اص هغبلجبت ػبيش ػيؼتن ّبي ػبهل اص ػشٍس فيضيىي آگبُ اػت .ول ايي ػيؼتن ثب يىذيگش
ثِ كَست يه ٍاحذ “ثِ ّن پيَػتِ )” (Cohesiveوبس هي وٌٌذ



هدبصي ػبصي ػغح ػيؼتن ػبهل:
ثِ كَست ولي اص يه  Hypervisorاػتفبدُ ًوي وٌذ .لبثليت هدبصي ػبصي لؼوتي اص ػيؼتن ػبهل هيضثبى اػت وِ توبم
تَاثغ يه ّبيپشٍايضس وبهالً هدبصي ػبصي ؿذُ سا اًدبم هي دّذ .ثضسگتشيي هحذٍديت سٍؽ روش ؿذُ دس ايي اػت وِ ولييِ ي
ػشٍسّبي هْوبى ثبيذ ػيؼتن ػبهل هـبثْي سا اخشا وٌٌذّ .ش ػشٍس هدبصي هؼتمل اص توبم ػشٍسّبي هدبصي ديگش ثبلي هي
هبًذ ،اهب ؿوب ًوي تَاًيذ دس هيبى آًْب اص ػيؼتن ّبي ػبهل هتفبٍتي اػتفبدُ وٌيذ .اص آًدبئيىِ توبم ػيؼتن ّبي ػبهل هْوبى
ثبيذ يىي ثبؿٌذ ،ايي ػبختبس ثؼٌَاى يه هحيظ “ّوگي )” (Homogeneousؿٌبختِ هي ؿَد.
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دس هدبصي ػبصي هٌظَس اص هْبخشت چيؼت؟ اًَاع هْبخشت سا ًبم ثشدُ ٍ تَضيح دّيذ
هْبخشت دس هدبصي ػبصي ثِ هؼٌي اًتمبل يه هبؿيي هدبصي ثِ هيضثبى ديگش اػت .هْبخشت دٍ ًَع داسد :هْبخشت ٍ Live
Offline.
 هْبخشت  Liveهْبخشتي اػت اهىبى اًتمبل يه هبؿيي هدبصي دس حبل اخشا سا ،ثيي هيضثبًبى فيضيىي ٍ ثذٍى ّيچ ٍلفِ دس
خذهبت ،فشاّن هي ػبصد.


هْبخشت  :Offlineدس ايي ًَع هْبخشت ،اثتذا فؼبليت هبؿيي هدبصي هتَلف ؿذُ ٍ ػپغ يه  Imageاص حبفظِ ي هبؿيي
هدبصي ثِ هيضثبى هَسد ًظش هٌتمل هي ؿَد ،ػپغ هبؿيي هدبصي دس هيضثبى خذيذ فؼبليت خَد سا اداهِ هي دّذ ٍ فضبي
حبفظِ ي هيضثبى اٍليِ وِ هبؿيي هدبصي ثِ خَد اختلبف دادُ ثَد آصاد هي ؿَد.
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 Dockerچيؼت؟ ٍ چِ خلَكيبتي داسد؟
 Dockerهدوَػِ اي اص هحلَالت اص ًَع  Platform-as-a-service ٍ Software-as-a-serviceاػت وِ اص هدبصي ػبصي
ػغح ػيؼتن ػبهل اػتفبدُ هي ًوبيذ تب ًشم افضاسّب سا دس پىيدي ثِ ًبم  Containerتَػؼِ ٍ اسائِ دّذً .شم افضاسي وِ
ّContainerب سا هيضثبًي هي وٌذً Container Engine ،بهيذُ هي ؿَد .دس ٍالغ داوش اهىبًي سا فشاّن آٍسدُ اػت وِ پشٍػِّب ٍ
ًشمافضاسّب ثِ كَست هدضا دس هحيظ وبهال ايضٍلِاي ثش سٍي وشًل ليٌَوغ ساُاًذاصي ؿَد وِ ثِ ايي هحيظ ٍ ثؼتِي ايضٍلِ ،وبًتيٌش
) (Containerهيگَيٌذ.

ّContainerب اص يىذيگش ايضٍلِ ّؼتٌذ ٍ ًشم افضاسّب ،وتبثخبًِ ّب ٍ فبيلْبي تٌظيوبت سا دس خَد خبي دادُ اًذ .توبم ّContainerب
ثَػيلِ يه وشًل ػيؼتن ػبهل اخشا هي ؿًَذ ،ثِ ّويي خبعش اص هبؿيٌْبي هدبصي ػجىتش ّؼتٌذّContainer .ب اص سٍي
ّImageب وِ هحتَاي آًْب ثِ دلت تؼييي ؿذُ اػت ػبختِ هيؿًَذّImage .ب اص عشيك دػتىبسي ٍ يب تشويت وشدى
ّImageبي اػتبًذاسد وِ اص هخبصى ػوَهي داًلَد ؿذُ اًذ ،ػبختِ هي ؿًَذ.

 .9وبًتيٌش )  ( containerسا دس داوش تَضيح دّيذ ؟
وبًتيٌش ايي اهىبى سا ثشاي ثشًبهِ ًَيؼبى ٍ تَػؼِ دٌّذگبى اپليىيـي ّب فشاّن هي وٌذ تب يه ثشًبهِ سا ثب توبم هبطٍل ّب ٍ وبهپًٌَتّبي
ٍاثؼتِ آى ( هبًٌذ وتبثخبًِ ّب  ،تَاثغ ٍ … ) يىي وشدُ ٍ ثِ كَست يه پىيح دسآٍسدُ تب آى ثشًبهِ تَليذ ؿذُ دس پلتفشم ّب ٍ ػيؼتوْبي
هختلف ثذٍى هـىل اخشا ؿَد ،دس حميمت ثذٍى ًگشاًي اص تٌظي  Applicationخبف دس پلتفشم ّبي ديگش ،آى ثشًبهِ دس ّش هحيغي
اخشا ؿَد.
: Docker Hub .11چيؼت ؟
يه ػشٍيغ اؿتشان گزاسي تْيِ ؿذُ تَػظ ؿشوت  Dockerاػت وِ ؿبهل هخضًي اصّ imageبي آهبدُ ثشاي  Dockerاػت .ايي
هخضى حبٍي دُّب ّضاس ثشًبهِ ٍ ػيؼتن ػبهل اػت وِ هيتَاى ثِ آىّ imageبيي سا ّن اضبفِ وشد.
 .11اثضاس  compose CLIدس داوش سا تَضيح دّيذ؟
اثضاس  Composeثِ ؿوب ايي اهىبى سا هيذّذ وِ اپليىيـي ّبيي هتـىل اص چٌذ وبًتيٌش ٍ  Volumesسا ثِ يىذيگش هتلل وٌيذ .ثِ
عَس هثبل هيتَاًيذ ٍسدپشع سا سٍي يه وبًتيٌش ٍ ديتبثيغ  MySQLسا سٍي ػشٍس ديگش ًلت وٌيذ ٍ ثِ ووه ؿجىِ داخلي داوش ثِ
يىذيگش هتلل وٌيذ.
 docker pull .12چِ وبسثشدي داسد؟
ثب ايي دػتَس آخشيي ًؼخِ اص  Imagesسا هيتَاى دسيبفت وشد.
 .31دػتَس  docker rmiچِ وبسثشدي داسد؟
ثب اػتفبدُ اص ايي دػتَس  imageسا پبن هيوٌين .ثشاي پبن وشدى هيتَاى اص  ٍ IDيب ًبم  Imageاػتفبدُ وشد .الجتِ ثبيذ تَخِ
داؿتِ ثبؿيذ اگش اص  imageهَسد ًظش يه  Containerفؼبل ثبؿذ ثبيذ اثتذا آى سا پبن وشد ػپغ الذام ثِ پبن وشدى image
وشد.
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دػتَس  docker commitچِ وبسثشدي داسد؟
ٍلتي يه  containerاص سٍي يه  imageايدبد ثىٌين دس كَست  exitؿذى توبم تغييشات آى ثؼتِ هيؿَد ،هگش ايي وِ اص آى
يه  imageثؼبصين وِ ثب ايي دػتَس هيتَاى ايي وبس سا اًدبم داد.
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چْبس هَسد اص ٍيظگي ّبي هٌحلش ثفشد ًشم افضاس  OPNetسا ثٌَيؼيذ ؟

عشاحي ؿجىِ ثِ كَست ؿئ گشا.
عشح سيضي هؼئلِ ػلؼلِ هشاتجي.
آًبليض ػولىشد ٍ سفتبس ؿجىِ ثِ سٍؽ سٍيذاد گؼؼتِ.
لبثليت ًلت ثش سٍي ػيؼتن ػبهلْبي .Solaris ٍ Windows
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ثْشُ گيشي اص وبهپبيلش .C++
پـتيجبًي اص اثضاسّب ،پشٍتىلْب ٍ اًَاع هختلف هذل ّبي وتبثخبًِ اي.
اهىبى ػبخت اًيويـي.
اهىبى ثشٍصسػبًي هذلْب.

 .16ػغَح عشاحي دس  OPNETساًبم ثجشيذ ٍ يىي سا ثِ دلخَاُ تَضيح دّيذ ؟
هحيظ ؿجيِ ػبصي  OPNETداساي ػِ ػغح عشاحي اػت وِ ػجبستٌذ اص:
 -1عشاحي دس ػغح ؿجىِ يب پشٍطُ.
تَپَلَطي ولي ؿجىِ ؿبهل گشُ ّب ،ليٌىْبٍ  ...سػن هي ؿَد.
 -2عشاحي دس ػغح گشُ ّب.
سفتبس ته ته ػٌبكش ؿجىِ عشاحي ٍ تشػين هي ؿَد .ثشاي ّش ػٌلش دس ؿجىِ يه ػبختبس خذاگبًِ ثش هجٌبي ٍيظگي ّبي آى ػٌلش
دس ػغح گشُ تؼشيف هي ؿَد .دس ايي ػغح ػبختبس اليِ اي ّش ػٌلش ؿجىِ ٍ استجبط هيبى اليِ ّب تؼييي هي ؿَد .دس ايي ػغح
عشاحي ثب هبطٍلْب ٍ دًجبلِ ثؼتِ ّب ػشٍوبس داسين.
 -3عشاحي دس ػغح پشٍػغ.
دس ايي ػغح ػولىشد ٍ سفتبس ّش هبطٍل سا هي تَاى تؼشيف وشد.
ّش پشٍػغ هدوَػِ اي اص دػتَسالؼولْبػت وِ ثب اػتفبدُ اص هبؿيي ثب حبلت هحذٍد( )FSMهذل هي ؿَد.
ًىتِ :صثبى ثشًبهِ ًَيؼي هَسد اػتفبدُ دس ايي ؿجيِ ػبص  Porto-Cهي ثبؿذ.
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اًَاع سٍؿْبي ؿجيِ ػبصي سا ًبم ثجشيذ ؟
.1ؿجيِ ػبصي ثِ ووه آًبليض دليك سٍيذادّب.
.2ؿجيِ ػبصي سٍيذاد گؼؼتِ(.)Discrete Event
.3ؿجيِ ػبصي هشوت يب دٍسگِ.

Vsphere .18چيؼت؟
هدوَػِ اص اثضاسّب ٍ ًشم افضاسّب وِ ثشاي ساُ اًذاصي هدبصي ػبصي ٍهذيشيت آى اػتفبدُ هيـَد.
ايي اثضاسّب ؿبهل Vsphere clinet ,vcenter,Esxi :اػت.
 .19لبثليت ّبي وليذي ًشم افضاسVMware vCenter Server:
•

اتَهبػيَى ثؼيبس پيـشفتِ

•

ػبخت ػشيغ هبؿيي ّبي هدبصي

•

ػذم ًيبص ٍ ٍاثؼتگي ثِ ػيؼتن ػبهل

•

اهىبى اسائِ وٌتشل پٌل ثشاي ّش هبؿيي هدبصي

•

ساُ اًذاصي ٍ هذيشيت ّوضهبى چٌذيي ػشٍس
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 Microsoft Azureچيؼت؟
يه پالتفشم سايبًؾ اثشي هبيىشٍػبفت اػت وِ ثشاي ايدبد ،تَػؼِ ٍ هذيشيت اپليىيـيّب اص عشيك يه ؿجىِ خْبًي اص هشاوض دادُ تحت
هذيشيت هبيىشٍػبفت هيثبؿذٍ .يٌذٍص اَطٍس ايي لبثليت سا داسد وِ اپليىيـيّب سا تَػظ صثبىّب ،اثضاسّب ٍ چْبسچَةّبي هختلفي ايدبد
وشدُ ٍ ثِ تَػؼِ دٌّذگبى اهىبى ادغبم اپليىيـيّبي ػوَهي خَد سا دس هحيظ فٌبٍسي اعالػبت هَخَد هيدّذ.

 .21آيب ٍةػبيتّب ٍ ػشٍسّبي ايدبد ؿذُ دس آطٍسّ ،وگي ٍيٌذٍصي ّؼتٌذ؟
خيش! هَلغ ايدبد ٍة ػبيت ؿوب هيتَاًيذ يه ٍة ػبيت خبلي ثب يب ثذٍى ديتبثيغ ايدبد وٌيذ يب اص گبلشي ٍةػبيتّب اص دُّب ػيؼتن
هذيشيت هحتَاي ٍيٌذٍصي ٍ ليٌَوؼي اًتخبة وٌيذ ٍ اص ٍسدپشع ٍ هذيبٍيىي گشفتِ تب دات ًت ًيَن سا ًلت وٌيذ
 .22هْوتشيي تفبٍت آطٍس ثب ّبػتّبي ػٌتي دس چيؼت ؟
هْوتشيي تفبٍت آطٍس ثب ّبػتّبي ػٌتي دس هجحث ليوت خذهبت اػت .دس آطٍس ؿوب ثِ اًذاصُ آؿي وِ هيخَسيذ پَل پشداخت هيوٌيذ.
دس ٍالغ اگش ٍة ػبيت ؿوب هٌبثغ ووي اص ػشٍس سا اؿغبل هيوٌذ ثِ اًذاصُ ّوبى  RAM ٍ CPUاػتفبدُ ؿذُ پَل پشداخت هيوٌيذ.
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 VMWare ESXچيؼت؟

ESXيىي اص هحلَالت  VMwareاػت وِ ثبسصتشيي هـخلِ آى ،ايي اػت وِ ثِ كَست هؼتمين ثش سٍي ػخت افضاس ًلت هي گشدد ٍ
ديگش ًيبصي ثِ يه  OSساثظ ًويجبؿذ ،وِ دس ػشػت وبسوشد ػيؼتن ثؼيبس هَثش اػت.
 VMware VSphere Client .24چيؼت؟
خَد ًشم افضاس  ESXثِ كَست  CLIاػت .ثٌبثشايي ثشاي هذيشيت هبؿيي ّبي هدبصي اص ًشم افضاس  VSphere Clientاػتفبدُ هي گشدد.
Vcenter .25چيؼت ؟
هذيشيت ّوضهبى چٌذيي ػشٍس  ٍ ESXiتٌظيوبت سٍي آًْب ثب اػتفبدُ اص  vcenterكَست هيگيشد .دس ٍالغ ًشم افضاسي وِ VSphere
سا هذيشيت هيٌوبيذ ٍ ثشاي والػتش وشدى ّبػت ّب ثِ آى احتيبج اػت سا  Vcenterهي گَيٌذ.
 Storage Vmotion .26چيؼت؟
ؿوب سا لبدس هيؼبصد يه هبؿيي هدبصي سا دس حبليىِ سٍؿي ٍ دس حبل ػشٍيغ دّي اػت اص سٍي يه ( Storageخبيي وِ هحل لشاسگيشي
هبؿيي ّبي هدبصي اػت) ثش سٍي يه  Storageديگش اًتمبل دّذ.
 VDI .27چيؼت؟
 )Virtual Desktop Infrastructure(VDIايي اهىبى سا ثشاي هذيشاى ؿجىِ فشاّن هيبٍسد تب وبهپيَتشوبسثشاى سا دس صيشػبختي
ٍالغ دس هشوض دادُ هيشثبًي ٍ هذيشيت وٌٌذ.
VDI .28چگًَِ وبس هيىٌذ؟

 ،VDIػيؼتن ػبهل وبهپيَتشّبي ؿخلي سا اص هبؿيي فيضيىي خذا هي وٌذ ٍ هبؿيي هدبصي حبكل سا ،ثِ خبي ايٌىِ سٍي ّبسد
ديؼه وبهپيَتش وبسثش رخيشُ وٌذ ،سٍي يه ػشٍس هشوضي رخيشُ هي وٌذ
 .29هحلَالتي دس صهيٌِ دػىتبح هدبصي  VDIفؼبليت هيىٌٌذ سا ًبم ثجشيذ
ؿشوت  VMwareثب ًشم افضاس  ٍ Vmware Horizonثب پشٍتىل VMware Blastٍ PCOIP
ؿشوت  CITRIXثب ًشم افضاس  ٍ Citrix XenDesktopثب پشٍتىل HDXٍ ICA
ؿشوت  Microsoftثب پشٍتىلRDP
ؿشوت  VCloud Pointثب ًشم افضاس  ٍ VMatrixثب پشٍتىلDDP
 .31هضايبي VDIسا ثيبى وٌيذ
اهٌيت اعالػبت,وبّؾ چـن گيش ّضيٌِ ّبي ػخت افضاسي,هذيشيت آػبًتش,لبثليت هتحشن ثَدى وبسثشاى,هٌبثغ پَيب,خذاػبصي
اخضاء,پبيذاسي ٍ ثْشُ ٍسيً,لت ٍ تحَيل ًشم افضاس,پيبدُ ػبصي دػىتبح ثشاي وبثشاى خذيذ
 .31تفبٍت دٍ هحلَل  ESXi ٍ ESXؿشوت  VMWareچيؼت؟
 ESXهخفف  Elastic Sky Xاػت .دس  ESXوشًل يب ّؼتِ اكلي وِ هدبصي ػبصي سا اًدبم هي دّذ دس ٍالغ يه چيض هدضا اص ػيؼتن
ػبهل اػت ٍ دس ٍالغ ثِ هبًٌذ يه ًشم افضاسي اػت وِ ثش سٍي يه ػيؼتن ػبهل ًلت ؿذُ اػت  ،ثِ ايي ػيؼتن ػبهل Service Console
ّن گفتِ هيـَد دس ٍالغ  ESXيه ًشم افضاس ثَد وِ ثش سٍي ّؼتِ ػيؼتن ػبهل ليٌَوغ لشاس گشفتِ ثَد  ،توبهي اثضاسّبي هشتجظ ثب هدبصي
ػبصي ثلَست اثضاسّبي خبًجي ثش سٍي ّؼتِ ايي ػيؼتن ػبهل ليٌَوغ ًلت هي ؿذًذ
ESXiهخفف ولوِ ّبي  Elastic Sky X Integratedاػت .دس  ESXiديگشي چيضي ثِ ًبم ػيؼتن ػبهل اكلي يب ّؼتِ ٍخَد ًذاسد دس
ٍالغ هب ديگش  Service Consoleاي وِ دس  ESXداؿتين سا ًذاسين  .ESXiيه هؼوبسي ثؼيبس ثؼيبس ػجىتش اص  ESXداسد ٍ ثب تَخِ ثِ
تؼذاد خغَط ووتشي وِ ثشاي ًَؿتي ّؼتِ آى ٍخَد داسد ٍ اص عشفي ػجىتش ثَدى ػيؼتن ػبهل ثشٍص سػبًي ٍ  Patchوشدى ػبدُ تشي سا ًيض
اسائِ هي وٌذ ّ ،وچٌيي  ESxiثب تَخِ ثِ ايٌىِ ّؼتِ ً Open Sourceذاسد اص لحبػ صيبدي اهٌيت ثْتشي سا فشاّن وشدُ اػت.
ٍ .32يظگي ّبي وليذي  EXSIسا ثيبى وٌيذ
VMware ESXiاص ٍيظگي ّبي وليذي صيش پـتيجبًي هي وٌذ ّ. ESXiوچٌيي تَاًبيي پيىشثٌذي  128پشداصًذُ ٍ  121دػتگبُ سا داسد.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

traffic shaping
memory ballooning
role-based security access
logging / auditing
GUI
ٍvSphere PowerCLI

ّAdminبي ؿجىِ هي تَاًذ ايي لبثليت سا ثب اػتفبدُ اص اثضاسّبي  remote toolsثِ خبي  CLIهذيشيت وٌذ ٍ  ESXIهي تَاًذ اص يه
هذل ادغبم هجتٌي ثش  APIثِ خبي  third-party management agentsاػتفبدُ وٌذ . ESXiاص ايدبد ّ VMب ثب VMware Server
ٍ ً Microsoft Virtual Serverيض پـتيجبًي هي وٌذ.

 .33هضايب ٍ ٍيظگي ّبي  XenDesktop ٍ XenAppچيؼت ؟
ايي دٍ هحلَلً ،شم افضاسّب ٍ دػىتبح ّب سا ثب اهٌيت ثبال ثشاي وبسثشاى ثِ كَست هدبصي فشاّن هي وٌٌذّ .وضهبى ّضيٌِ سا وبّؾ ٍ
وبسايي ٍ ثْشُ ٍسي سا افضايؾ هي دٌّذ .ثبالي  111هيليَى وبسثش دس حبل حبضش اص ايي هحلَالت اػتفبدُ هي وٌٌذٍ .يظگي ّبي
هثجت آى ػجبستٌذ اص :اًؼغبف پزيشي ،اهٌيت ٍ ٍاػظ وبسثشي هٌبػت
 .34هضايبي اػتفبدُ اص  XenApp ٍ XenDesktopچيؼت؟
افضايؾ ثْشُ ٍسي ثب دػتشػي اص ّش هىبى
حفبظت اص اعالػبت حيبتي ػبصهبى
اهىبى اػتفبدُ اص تدْيضات خَد
اهىبى اسائِ ًشم افضاسّبي گشافيىي ثب ويفيت ثبال ثشاي هٌْذػبى ٍ عشاحبى
وبّؾ ّضيٌِ ّب ٍ پيچيذگي ّبي هذيشيت ًشم افضاسّب ٍ دػىتبح ّب
 .35اخضاي  XenDesktop ٍ XenAppسا ًبم ثجشيذ
Citrix Receiver
HDX technology
NetScaler Gateway
StoreFront
.36

 Genymotionچيؼت؟
Genymotionيه ًشم افضاسؿجيِ ػبص اًذسٍيذ سٍي ػيؼتن ػبهل ّبيي هبًٌذ ٍيٌذٍص اػت وِ ثب اػتفبدُ اص آى هي تَاًيذ هحيظ
اًذسٍيذ خبم سا ثِ كَست ؿجيِ ػبصي ؿذُ سٍي ػيؼتن ػبهل ٍيٌذٍص ثيبٍسيذ.

ً .37شم افضاس  genymotionثشاي چِ وؼبًي وبسثشد ثيـتشي داسد ؟
ثشاي وؼبًي هبًٌذ ّ developerب ٍ ثشًبهِ ًَيؼبى اًذسٍيذ وِ هي خَاٌّذ ثبي ّب ٍ ػولىشد ًشم افضاس ّبي خَد سا تؼت ٍ ثشسػي
وٌٌذ.
 .38تفبٍت ّبي ثيي دٍ ًشم افضاس  nox ٍ genymotionسا ثٌَيؼيذ.
دس ًشم افضاس  genymotionهي تَاى هحيظ اًذسٍيذ خبم سا ثبسگضاسي وشد ٍ ػولىشد آى ثشاي  gameهٌبػت ًيؼت اهب  noxدس
ػبل ّبي اخيش ثشاي ًلت ثبصي ّبي اًذسٍيذ اًحلبسي ؿذُ اػت
 Hyper-V Replica .39چيؼت ؟
اص خولِ لبثليت ّبي ثْجَد يبفتِ  Hyper-Vهي ثبؿذ ثغَسي وِ ثِ ؿوب ووه هي وٌذ تب تٌظيوبت هبؿيي هدبصي سا ثشسػي وٌذ
وِ آيب هـىالتي داسد ٍ يب ًِ ٍ ثِ كَست خَدوبس اًْب سا ثْجَد هي ثخـذ .ؿوب ّوچٌيي هيتَاًيذ فبيل ّبي سا ثِ كَست دػتي اص
يه Hyper-Vثِ يه  Hyper-Vديگشي اًٌتمب دّيذ ثذٍى اًىِ ًيبص ثبؿذ وِ ؿوب دس اثتذا اص هبؿيي  Exportثگيشيذ
. Hyper-V Resource metering .41چيؼت ؟
يىي اص خذيذتشيي ٍيگي ّبي  Hyper-Vهي ثبؿذ ثغَسي وِ لبدس ثِ خوغ آٍسي اعالػبتي اص لجيل هيضاى هلشفي سم  ،حبفظِ
رخيشُ ػبصي  ،پٌْبي ثبًذ ؿجىِ ٍ  CPUتَػظ هبؿيي ّبي هدبصي هي ثبؿذ.ؿوب ثب اػتفبدُ اص ايي اعالػبت هيتَاًيذ ظشفيت ّبي

هَخَد سا ثشسػي ٍ هبًيتَس وٌيذٍ هيتَاًيذ ثِ تَصيغ ّضيٌِ ّب ٍ هٌبثغ ػبصهبى دس ثيي هبؿيي ّبي هدبصي ثپشداصيذ .ؿوب هيتَاًيذ
هبؿيي هدبصي سا تٌظين وٌيذ ثِ ًحَي وِ ثِ كَست دٍسُ اي ايي اعالػبت سا ثشاي ؿوب خوغ آٍسي وٌذ.
Hyper-V Storage migration .41چيؼت ؟
يىي اص خذيذتشيي ٍيگي ّبي  Hyper-Vهي ثبؿذ وِ ثِ ؿوب اخبصُ هي دّذ ّبسد ديؼه ّبي هدبصي وِ تَػظ هبؿيي هدبصي
اػتفبدُ هي ؿذ سا ثِ يه هٌجغ رخيشُ ػبصي ديگشي اًتمبل دّيذ دسحبلي وِ هبؿيي هدبصي اخشا اػت
. Hyper-V Virtual hard disk format .42چيؼت ؟
اص خولِ لبثليت ّبي ثْجَد يبفتِ  Hyper-Vهي ثبؿذ وِ ثب هؼشفي فشهتي خذيذ ثشاي رخيشُ ًيبص وبسثشاى سا ثب هٌبثغ رخيشُ ػبصي
خذيذ ٍ تىٌَلَطي خذيذ رخيشُ ػبصي ّوگبم وشدُ اػت .ايي فشهت خذيذ حذاوثش هٌجغ رخيشُ ػبصي ثشاي هبؿيي سا افضايؾ دادُ
اػت  .دس وٌبس ايي افضايؾ ؿوب همبٍهت يبال ٍ ّوچٌيي ثْشُ ٍسي ثبال سا ًيض ثِ ّوشاُ داسد.
. Hyper-V Sleep support .43چيؼت ؟
يىي اص خذيذتشيي ٍيگي ّبي  Hyper-Vهي ثبؿذ وِ ثِ ؿوب اخبصُ هي دّذ وِ وبهپيَتشي وِ  Hyper-Vثش سٍي آى فؼبل اػت
سادس حبلت  sleepيب hibernateلشاس ثذّيذ hibernate ٍ Sleep.دس ٌّگبهي وِ سٍل  Hyper-Vسا ًلت هي وٌيذ ثش خالف
ٍسطى ّبي لذيوي تش ديگش اص وبس ًوي افتٌذ

