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 مجازی سازی چیست ؟ 

 خصوص به و سازمانها اصلی بیشتر چالش حول این تکنولوژی ، بحث که است سالی چند

 نگهداری و های تهیه هزینه و منابع مدیریت که همواره چرا ، اطالعات است فناوری مدیران

 این های اولیه ایده شاید . است برانگیز بحث کامپیوتری شبکه های بستر در نیاز مورد تجهیزات

 های بستر شبکه در شده تهیه موجود افزاری سخت بیشتر منابع که گرفت شکل زمانی تکنولوژی

 به برای پاسخ و ، نبودند استفاده قابل کامل طور به نرم افزاری های ناسازگاری دلیل به کامپیوتری

 می پیش   مجدد هزینه طبع به و جدید دهنده به سرویس نیاز ، اضافی سرویس هر برای مساله این

تکنولوژی و راهکاری است که بوسیله آن می توان  دو یا چند سیستم عامل را   ،1مجازی سازی  .آمد

به طور همزمان بر روی یک سخت افزار اجرا نمود ، به نحوی که باعث بهره وری در هزینه های سخت 

 افزاری و نرم افزاری و همچنین استفاده   بهینه از تمامی منابع سیستم شود.

از چندین سال فعالیت در دنیای مجازی سازی و ساخت  حال گروه شرکت های پارسک پس

 سیستم عامل لینوکس برای جایگزینی با یک کیس کامپیوتر،ی برای ننخسین ریزکامپیوتر ایرانی مبت

دست به برگزاری کارگاه آمورشی این فناوری برده است ، تا بتواند گام کوچکی در راه توسعه کشور 

 دارد.عزیزمان بر

 

                                                           
1 -  Virtualization 



 

  : کارگاه آموزشی چهارچوب اصلی 

تکنولوژی جدیدی است که امروزه زیر ساخت بیشتر فعالیت (Virtualization) مجازی سازی 

 کارگاهبه خود اختصاص داده است . در این  ،های اجرائی  را در زمینه کامپیوتر وفناوری اطالعات 

سعی بر این است که یک دید کلی پیرامون این تکنولوژی ، نرم افزار های ارائه کننده این 

و نحوه پیاده سازی آن ، به  -Citrixو   VMwareبه خصوص محصوالت شرکت  -تکنولوژی 

مخاطب ارائه شود. در  پایان ، مخاطب  با  توجه به  مطالب  ارائه شده ، قادر است  تکنولوژی 

را بدون هیچ هزینه ای بر روی کامپیوتر شخصی خود  پیاده سازی کند  و  از   مجازی سازی

، همچنین   بهره مند گردد VMware Workstation  ویژگی های آن بوسیله  نرم افزار

و  (Network Virtualization)دانشجویان این کارگاه با مفاهیمی نظیر مجازی سازی شبکه 

 آشنا می گردند. (Virtual Desktop Infrastructure)زیرساخت میزکار مجازی 

 سرفصل های  کارگاه آمورشی:
 آشنایی با مجازی سازی و رایانش ابری -

 مبتنی بر رایانش ابریی آشنایی با سرویس های قابل ارائه  -

آمورش الفبای شبکه و برخی از سرفصل های مورد نیاز ارائه شده در دوره  -

 +Networkآمورشی 

 VMware Workstation Pro 12.1آموزش نصب و پیکربندی نرم افزار  -

آمورش اصول اولیه پیکربندی مفاهیم شبکه تحت قالب سیستم عامل لینوکس و  -

 ویندوز

 و راه اندازی سناریو های مختلف  Network Virtualizationآشنایی با  -

 XenServer , ESXi , Hyper-vآشنایی با موتور مجازی ساز  -

و روش پیاده سازی آن تخت  (VDI)با زیر ساخت میز کار مجازی  آشنایی -

   Horizon , Xendesktopتکنولوژی های 

 

 

 



 :در زیر به بیان نکاتی چند درباره کیفیت برگزاری کارگاه آمورشی خواهیم 

برگزار می ساعت  4و در مدت در هر گروه  نفر 11کارگاه آموزشی مجازی سازی با ظرفیت  

گردد هر دانشجو با استفاده از یک مینی کامپیوتر مبتنی بر لینوکس به سرور اصلی متصل میگردد 

به زیر ساخت مجازی ساز دسترسی پیدا  Windows Server 2012R2و تحت سیستم عامل 

تمامی زیرساخت های مجازی سازی از قبل آماده گردیده است و میکند ، شایان ذکر است که 

میتواند به طور کامل با زیرساخت های معروف آشنا گردد و از نزدیک تفاوت آنها را درک  دانشجو

 نماید .

این دوره هیچ پیشنیازی نداشته و صرفا عالقه مخاطب را میتوان به عنوان پیشنیاز این دوره مطرح 

 کرد .
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