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پیشگفتار
شبکههای کامپیوتری سیستمهای پیچیدهای هستند که گستره وسیعی از تکنولوژیها را در بر میگیرند و این
گستره هر روز در حال وسیعتر شدن است .طراحی و پیادهسازی یک شبکه کامپیوتری نیاز به مهارتهایی مانند
مسیریابی ،سوئیچینگ ،امنیت و آگاهی نسبت به سرویسدهندهها و برنامههای کاربردی مختلف دارد.

در این کتاب سعی شده است مفاهیم و سرویسهای رایج در شبکههای کامپیوتری به زبانی ساده بیان و پیاده
سازی شوند .این کتاب از دو بخش تشکیل شده است .در بخش اول کتاب سعی شده است متداولترین سرویسها
و مباحث مطرح در شبکههای کامپیوتری که در اکثر شبکهها مورد نیاز میباشند مورد بررسی قرار گیرند و به جنبه
تئوری این مباحث هر چند به طور خالصه و به جنبه عملی آنها به طور مفصلتر و در قالب سناریویی واحد و
کاربردی پرداخته شود .در این بخش با پروتکلها و سرویسهای متداول شبکه مانند  ،DHCP ،DNSوب FTP ،و
 Mailآشنا میشوید و این سرویسها را در سناریویی کامل در یک محیط مجازی پیکربندی میکنید.

در بخش دوم کتاب راهکارها ،پروتکلها و نرمافزارهای مدیریت شبکه را معرفی میکنیم .در این بخش با
پروتکلهایی مانند  Syslog ،NetFlow ،SNMPو  ...آشنا میشوید سپس نصب و پیکربندی نرمافزارهایی را که برای
نگهداری و مدیریت شبکه مورد نیاز میباشند و از پروتکلهای معرفی شده استفاده میکنند ،انجام میدهید .در واقع
از این نرمافزارها برای مدیریت ،نگهداری و نظارت بر شبکه و سرویسهایی که در بخش اول ایجاد و پیکربندی
کردید استفاده خواهید کرد.
امید است که این کتاب بتواند به شما در طراحی ،پیادهسازی و نگهداری شبکهتان کمک کند.

انگیزه نوشتن این کتاب
بسیاری از افراد که قصد یادگیری شبکههای کامپیوتری به صورت کاربردی و افزایش دانش خود را در این
حوزه دارند با دورههای متفاوت شبکه مانند  MCITP ،CCNP ،CCNAو  ...روبرو میشوند و این سوال برای بسیاری
از آنها پیش آمده که گذراندن کدام دوره مفیدتر است .دانشجو در هر کدام از این دورهها مهارتهای خاص و
ارزشمندی را کسب میکند .در دورههای مایکروسافت بیشتر تکیه بر روی سرویسهای  3الیه باال از مدل  OSIو
در دورههای سیسکو تکیه بر روی  4الیه پایین از مدل  OSIاست .میتوان گفت در دورههای سیسکو تکیه بر روی
مباحث مرتبط با مسیریابی و سوئیچینگ است در حالی که دورههای مایکروسافت تکیه بر روی سرویسهای مختلف
الیه کاربرد دارند .یک شبکه واقعی ترکیبی از تمام این مفاهیم است و مدیر شبکه بایستی از تمامی این مباحث تا
حدی آگاهی داشته باشد .در بسیاری از موارد دانشجویان با وجود گذراندن دورههایی چه در زمینه مسیریابی و چه
در زمینه سرویسهای الیه کاربرد درک درستی از شبکه به عنوان یک ماهیت واحد که تلفیقی از تمام مباحث مطرح
شده در دورههای مختلف است ندارند و ارتباط بین مباحثی که در هر کدام از این دورهها فرا گرفتهاند برای آنها
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شفاف نیست .مشکل دیگری که وجود دارد این است که در این دورهها دانشجو حجم وسیعی از مطالب را باید
فرا بگیرد که بسیاری از آنها هرگز در عمل مورد نیاز نخواهند بود و یا کاربردهای بسیار خاصی دارند .وجود این
مشکالت ما را بر آن داشت تا کتابی بنویسیم تا مباحث عامی را که اکثر مدیران شبکه در محیط کار نیاز به دانستن
آنها دارند در بر بگیرد.

چه کسی باید این کتاب را بخواند
این کتاب برای هر فردی که قصد کار کردن در زمینه شبکههای کامپیوتری را دارد مناسب است .در این کتاب
مباحث متداول شبکههای کامپیوتری به صورت کامال عملی بیان شده است و در عین حال جنبه تئوری هر سرویس
نیز به طور خالصه و تا حد نیاز ذکر شده است .از این کتاب میتوان در دورههای عملی آموزش شبکه و همچنین
به عنوان کتاب آموزشی و یا کمک آموزشی در درسهایی مانند شبکههای کامپیوتری ،مهندسی اینترنت ،مدیریت
شبکه ،آزمایشگاه شبکه و درس نصب و راه اندازی شبکه استفاده کرد.
ویژ گیهای کتاب
به طور خالصه میتوان ویژگیهای زیر را برای این کتاب بر شمرد:
•روالمند بودن کتاب و داشتن سیری منطقی و تکاملی
•بر پایه آزمایش بودن کتاب

•بیان مباحث به صورت کامال کاربردی و عملی و بیان مباحث تئوری در حد نیاز
•در بر گرفتن اکثر نیازهای متداول در شبکه

•استفاده از ابزارهای مجازیسازی که محیطی شبه واقعی را ایجاد میکنند

•پرهیز از بیان جزئیات غیر کاربردی

ساختار فصلها و ترتیب مطالعه
این کتاب از دو بخش تشکیل شده است و هر بخش هفت فصل را در بر میگیرد .بهتر است هفت فصل
مربوط به بخش اول کتاب به ترتیب مطالعه شوند .با این حال پس از فصلهای  1و  2میتوان فصلهای  3تا  7را
به ترتیب دلخواه و به صورت انتخابی مطالعه کرد .هفت فصل مربوط به بخش دوم کتاب را نیز میتوان بر اساس
نیاز به هر ترتیب دلخواه مطالعه کرد .تنها باید این مورد را مد نظر داشته باشید که انجام آزمایشهای بخش دوم یعنی
آزمایشهای فصلهای  8تا  14تنها پس از انجام آزمایشهای فصلهای  1تا  7امکانپذیر خواهد بود.
در بخش اول که شامل فصلهای یک تا هفت است شبکهای کامل با سرویسهای مختلف را ایجاد میکنید.
در فصل اول شبکهای که هدف نهایی این کتاب ایجاد و پیکربندی سرویسها و نیازهای مختلف آن است،
معرفی شده و توپولوژی این شبکه نمایش داده شده است .سپس ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد این شبکه معرفی
شدهاند و طی چندین آزمایش از این ابزارها برای ایجاد توپولوژی مورد نظر استفاده شده است.
در فصل دوم با سرویس نام دامنه آشنا میشوید و سرویسدهنده نام دامنه را در سیستمهای عامل ویندوز
سرور  2008و همچنین  CentOSپیکربندی میکنید.
در فصل سوم با سرویسدهنده  DHCPآشنا میشوید و این سرویس را در سیستمهای عامل ویندوز سرور
 2008و  CentOSو همچنین در مسیریابهای میکروتیک و سیسکو پیکربندی میکنید.
در فصل چهارم با سرویسدهنده وب آشنا میشوید و سرویسدهنده وب  IISو آپاچی را به ترتیب بر روی
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سیستمهای عامل ویندوز سرور  2008و  CentOSپیکربندی میکنید.

در فصل پنجم با سرویسدهنده  FTPآشنا میشوید و این سرویسدهنده را بر روی سیستمهای عامل ویندوز
سرور  2008و  CentOSپیکربندی میکنید.
در فصل ششم با پروتکلهای مورد استفاده در میل آشنا میشوید و نسخه رایگان سرویسدهنده میل Axigen

را بر روی سیستمهای عامل ویندوز سرور  2008و  CentOSنصب و پیکربندی میکنید.
در فصل هفتم با پیکربندی سرویسدهنده
دسترسی کاربران به اینترنت را فراهم میکنید.

PPPOE

بر روی مسیریابهای میکروتیک و سیسکو امکان

در بخش دوم که شامل فصلهای هشت تا چهارده است با پروتکلها و نرمافزارهای مورد استفاده در مدیریت
شبکه آشنا میشوید و از این پروتکلها و نرمافزارها برای مدیریت شبکهای که در بخش اول این کتاب ایجاد کردید
استفاده میکنید.
در فصل هشتم با پروتکل  SNMPآشنا میشوید و نرمافزار  Cactiرا که از این پروتکل برای رسم انواع گرافهای
شبکه استفاده میکند ،نصب و پیکربندی میکنید و با استفاده از این نرمافزار گرافهای مختلفی را رسم میکنید.

در فصل نهم با نظارت بر عملکرد شبکه و پروتکلهای مورد استفاده در آن آشنا میشوید ،نرمافزار
 up goldرا نصب و پیکربندی میکنید و از آن برای نظارت بر عملکرد اجزا و سرویسهای شبکه استفاده میکنید.

what’s

در فصل دهم با پروتکل  NTPو اهمیت آن در شبکه آشنا میشوید و این پروتکل را بر روی مسیریابهای
میکروتیک و سیسکو و همچنین سیستمهای عامل ویندوز سرور  2008و  CentOSپیکربندی میکنید.

در فصل یازدهم با  AAAآشنا میشوید و نرمافزار  FreeRADIUSرا بر روی سیستم عامل  CentOSنصب
میکنید و از این نرمافزار برای احراز هویت کاربران  PPPOEاستفاده میکنید.
در فصل دوازدهم با  NetFlowو کاربرد آن در شبکه آشنا میشوید و مسیریابهای میکروتیک و سیسکو
را برای فرستادن اطالعات جریانها به نرمافزار  what’s up goldکه نقش  flow collectorرا دارد ،پیکربندی میکنید.

در فصل سیزدهم با پروتکل  syslogو اهمیت داشتن logهای شبکه به صورت متمرکز آشنا میشوید و
نرمافزار  Kiwi Syslogرا نصب و پیکربندی میکنید.

در فصل چهاردهم با  ،VPNانواع آن و انواع پروتکلهای مورد استفاده در آن آشنا میشوید و مسیریابهای
میکروتیک و سیسکو را به عنوان سرویسدهنده  VPNپیکربندی میکنید.

محتویات  DVDهمراه کتاب
 DVDهمراه کتاب حاوی نرمافزارها و فایلهای زیر است:
•برنامه  GNS3نسخه all in one

•برنامه CentOS 6.3 ،VMware Workstation 9

•فایل  isoسیستم عامل RouterOS 5.24

•فایل توپولوژی شبکه مورد بحث در کتاب

•برنامه سرویسدهنده میل  Axigenنسخه ویندوز

•برنامه سرویسدهنده میل  Axigenنسخه لینوکس
•برنامه SecurAble
•برنامه TeraTerm
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•برنامه WinSCP
•برنامه Winbox

•راهنمای استفاده از ویرایشگر  viدر لینوکس

•فایل  IOSبرای مسیریابهای سری  7200سیسکو
•برنامه Kiwi Syslog

•برنامه  whats up goldنسخه 14

•برنامه مرورگر  MIBبا نام iReasoning

•فایل  MIBمربوط به مسیریابهای سیسکو

•فایل  MIBمربوط به مسیریابهای میکروتیک
•برنامه Datagram Syslog Agent

•فایل فهرست انواع AVPها در RADIUS

سپاسگزاری
الزم میدانیم در اینجا از سرکار خانم مهندس بهارلویی به خاطر ویرایش فنی و ادبی کتاب تشکر کنیم .همچنین
از جناب آقای مهندس زارع مدیر محترم انتشارات نص به دلیل حمایتها و راهنماییهای ایشان و از جناب آقای
حسنخانی برای انجام صفحهآرایی زیبای کتاب کمال تشکر را داشته باشیم .از تمامی دوستان و همکاران خوبمان
در شرکت گسترش ارتباطات سپنتا بابت حمایتهای معنوی ایشان سپاسگزاریم .در انتها نیز از همه دوستان خوبمان
که در زمان نوشتن کتاب مایه دلگرمی ما بودند قدردانی میکنیم.

درباره نویسندگان

کیارش میزانیان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه یزد

ایمیلk.mizanian@yazd.ac.ir :

وب سایتwww.yazd.ac.ir/mizanian :

کیارش میزانیان دارای مدرک کارشناسی مهندسی سختافزار و
کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف و مدرک
دکترا از دانشگاه علم و صنعت ایران است .او هم اکنون استادیار دانشکده
مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد ،مدیر فناوری اطالعات دانشگاه یزد
و مدیر آزمایشگاه مدیریت شبکه است.
علیرضا کریمی

گسترش ارتباطات سپنتا

ایمیلa.karimi@sepanta.net :
وب سایتwww.a-karimi.ir :

علیرضا کریمی دارای مدرک کارشناسی مهندسی نرمافزار از
دانشگاه شهید باهنر کرمان و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی فناوری
اطالعات گرایش شبکههای کامپیوتری از دانشگاه یزد است .او هم اکنون
مدیر فنی و مدیر بخش شبکه شرکت گسترش ارتباطات سپنتا است و در
بسیاری از پروژههای شبکه این شرکت مشارکت داشته است.

فهرست مطالب

پیشگفتار

۳

درباره نویسندگان

۷

فهرست مطالب

۹

بخش اول  -نصب وراه اندازی شبکه و سرویسهای آن

12

فصل        ۱ایجاد توپولوژی شبکه مورد استفاده در کتاب

13

1-1

معرفی شبکه مورد استفاده در کتاب و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد آن

14

2-1

ایجاد شبکههای شماره  1و  2در VMware Workstation

20

3-1

ایجاد مسیریابهای بین شبکه شماره  1و شبکه شماره 2

39

4-1

جمع  بندی

54

فصل        ۲سیستم نام دامنه ()DNS
1-2

مفاهیم

57
58

2-2

راه اندازی سرویس  DNSدر شبکه شماره 1

61

3-2

راه اندازی سرویس  DNSدر شبکه شماره 2

77

4-2

جمعبندی

88

فصل        ۳سرویسدهنده DHCP

91

1-3

مفاهیم

92

2-3

راه اندازی سرویس  DHCPدر شبکه شماره 1

95

3-3

راه اندازی سرویس  DHCPدر شبکه شماره 2

101

4-3

راه اندازی سرویس  DHCPبر روی مسیریاب

104

10

فهرست مطالب

جمعبندی

114

5-3

فصل        ۴سرویسدهندهWeb

115

1-4

مفاهیم

116

2-4

راه اندازی سرویسدهنده وب در شبکه شماره 1

116

3-4

راه اندازی سرویسدهنده وب در شبکه شماره 2

119

4-4

جمع  بندی

123

فصل        ۵سرویس دهنده FTP

125

1-5

مفاهیم

126

2-5

راه اندازی سرویسدهنده  FTPدر شبکه شماره 1

128

3-5

راه اندازی سرویسدهنده  FTPدر شبکه شماره 2

134

4-5

جمعبندی

139

فصل        ۶سرویس پست الکترونیک

141

1-6

مفاهیم

142

2-6

راه اندازی سرویسدهنده میل در شبکه شماره 1

143

3-6

راه اندازی سرویسدهنده میل در شبکه شماره 2

148

4-6

جمعبندی

155

فصل        ۷دسترسی به اینترنت

157

1-7

ایجاد ارتباط بین شبکه شماره  1و شبکه شماره 2

2-7

دسترسی مسیریابها به اینترنت

160

3-7

دسترسی ماشینهای سرویسگیرنده به اینترنت

166

4-7

ویرایش پیکربندی سرویسدهندگان DNS

173

5-7

جمعبندی

176

بخش دوم  -نگهداری و مدیریت شبکه
فصل  SNMP  ۸و رسم گرافهای شبکه

158

178
179

1-8

مفاهیم

180

2-8

پیکربندی  SNMPو Trap

183

3-8

رسم گرافهای شبکه با Cacti

195

4-8

جمعبندی

212

فصل        ۹نظارت بر عملکرد شبکه

213

فهرست مطالب

11

1-9

مفاهیم

214

2-9

نرمافزار whats up gold

215

3-9

جمعبندی

226

فصل NTP  ۱۰

229

1-10

مفاهیم

230

2-10

همگامسازی زمانها در شبکههای شماره  1و 2

231

3-10

جمعبندی

241

فصل  AAA  ۱۱و RADIUS

243

1-11

مفاهیم

244

2-11

نرمافزار FreeRADIUS

248

3-11

جمعبندی

269

فصل NetFlow  ۱۲

271

1-12

مفاهیم

272

2-12

پیکربندی NetFlow

275

3-12

جمعبندی

288

فصل        ۱۳سرویسدهنده Syslog

289

1-13

مفاهیم

290

2-13

نرمافزار Kiwi Syslog

293

3-13

جمعبندی

304

فصل        ۱۴سرویسدهنده VPN

305

1-14

مفاهیم

306

2-14

پیکربندی سرویسدهنده VPN

309

3-14

جمعبندی

314

بخش اول
نصب و راهاندازی شبکه و سرویسهای آن
این بخش شامل فصلهای زیر است:

^•فصل  :1ایجاد توپولوژی شبکه مورد استفاده در کتاب
^•فصل  :2سرویسدهنده
^•فصل  :3سرویسدهنده
^•فصل  :4سرویسدهنده
^•فصل  :5سرویسدهنده

DNS
DHCP
Web
FTP

^•فصل  :6سرویسدهنده پست الکترونیک
^•فصل  :7دسترسی به اینترنت

فصل

۱

ایجاد توپولوژی شبکه مورد
استفاده در کتاب

آنچه در این فصل یاد میگیرید:

^•آشنایی با شبکه مورد بحث در کتاب
^•آشنایی با نرمافزار

VMware Workstation

^•آشنایی با نرمافزار
^•ایجاد توپولوژی شبکه مورد بحث در کتاب
GNS3
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باتک رد هدافتسا دروم هکبش یژولوپوت داجیا

معرفی شبکه مورد استفاده در کتاب و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد آن
شبکه مورد بحث در این کتاب که توپولوژی 1آن را در این فصل ایجاد میکنید و در فصلهای بعد
سرویسهای مورد استفاده در آن را نصب و پیکربندی خواهید کرد ،از دو شبکه محلی 2تشکیل شده است.
شبکه شماره  1متعلق به شرکتی با نام دامنه  sepanta.comو شبکه شماره  2متعلق به شرکت دیگری با نام
ب4های
دامنه  tourofpersia.comفرض شده است .این دو شبکه توسط یک ارتباط نقطه به نقطه 3بین مسیریا 
آنها به یکدیگر متصل شدهاند .مسیریاب شبکه شماره  1توسط یکی از واسط5های خود به اینترنت دسترسی
دارد و دسترسی به اینترنت را برای سرویسدهندگان 6و سرویسگیرندگان 7شبکه شماره  1و همچنین شبکه
شماره  2فراهم میکند .ساختار کلی شبکه مورد نظر در این کتاب مانند شکل  1-1است .برای شبکه شماره
 1محدوده آدرسهای  192.168.100.0/24و برای شبکه شماره  2محدوده آدرسهای  192.168.200.0/24در
نظر گرفته شده است.
Network 2
Linux Based
tourofpersia.com domain
192.168.200.0/24

CentServer2
192.168.200.4

Network 1
Windows Based
Sepanta.com domain
192.168.100.0/24

Internet

WinServer1
192.168.100.3

CentServer1
192.168.200.3
192.168.200.1
10.1.1.2/30

192.168.100.1
10.1.1.1/30

...

...

CentClient1

WinServer2
192.168.100.4

CentClientN

شکل :1-1

WinClientN

WinClient1

توپولوژی شبکه مورد بحث در کتاب

شبکهای که در پایان بخش اول کتاب خواهیم داشت:
شرایط شبکه شماره  1در پایان بخش اول کتاب:

•این شبکه مبتنی بر سیستمهای عامل مایکروسافت است( .ویندوز سرور  2008نسخه R2
•کامپیوتر  WinServer1در این شبکه نقشهای زیر را دارد:

و ویندوز )8

ፋ ፋسرویسدهنده DHCP8

		5. Interface

3. Point to Point
4. Router
8. Dynamic Host Configuration Protocol

		2. Local Area Netwrok
			7. Clients

1. Topology
		6. Servers
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ፋ ፋسرویسدهنده  DNS1اولیه
ፋ ፋسرویسدهنده پست الکترونیک

•کامپیوتر  WinServer2در این شبکه نقشهای زیر را دارد:

ፋ ፋسرویسدهنده  DNSثانویه
ፋ ፋسرویسدهنده وب (میزبانی وب سایت )sepanta.com
ፋ ፋسرویسدهنده FTP2

•مسیریاب مورد استفاده در این شبکه میتواند سیسکو و یا میکروتیک باشد.
شرایط شبکه شماره  2در پایان بخش اول کتاب:

•این شبکه مبتنی بر سیستمهای عامل لینوکس است( .ترجیحا )CentOS 6.3
•کامپیوتر  CentServer1در این شبکه نقشهای زیر را دارد:
ፋ ፋسرویسدهنده DHCP

ፋ ፋسرویسدهنده  DNSاولیه
ፋ ፋسرویسدهنده پست الکترونیک

•کامپیوتر  CentServer2در این شبکه نقشهای زیر را دارد:

ፋ ፋسرویسدهنده  DNSثانویه
ፋ ፋسرویسدهنده وب (میزبانی وب سایت )tourofpersia.com
ፋ ፋسرویسدهنده FTP

ب مورد استفاده در این شبکه میتواند سیسکو و یا میکروتیک باشد.
•مسیریا 

در واقع شبکه شماره  2کامال شبیه شبکه شماره  1است با این تفاوت که در آن به جای سیستمهای
عامل ویندوز از سیستمهای عامل لینوکس استفاده شده است .برای پیکربندی مسیریابهای این دو شبکه،
دو حالت استفاده از تجهیزات سیسکو و میکروتیک در نظر گرفته شده است و چگونگی ایجاد این
توپولوژی با استفاده از هر کدام توضیح داده شده است .توپولوژی شکل  1-1را به طور کامل در این فصل
توسط دو نرمافزار  VMware Workstationو  GNS3ایجاد خواهید کرد و سرویسهای مختلف شبکه را در
بخش اول کتاب به این توپولوژی اضافه میکنید.
شبکهای که در پایان بخش دوم کتاب خواهیم داشت:

در شبکهای که در پایان بخش دوم کتاب خواهیم داشت توپولوژی شبکه تغییری نخواهد کرد تنها
سرویسدهندگان هر دو شبکه عالوه بر نقشهای قبلی نقشهای جدیدی را نیز به عهده خواهند گرفت.
نقشهای اضافه شده در شبکه شماره :1

•کامپیوتر  WinServer1نقشهای زیر را نیز خواهد داشت:

ፋ ፋسیستم نظارت بر عملکرد شبکه
NetFlow Collectorፋ ፋ

•کامپیوتر  WinServer2نقشهای زیر را نیز خواهد داشت:
2. File Transfer Protocol

1. Domain Name System
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ፋ ፋسرویسدهنده Syslog
ፋ ፋدریافت کننده Trap

•مسیریاب میکروتیک یا سیسکو در این شبکه نقش سرویسدهنده  VPNو سرویسدهنده  NTPرا خواهد
داشت.
•نقشهای اضافه شده در شبکه شماره :2

•کامپیوتر  CentServer1نقشهای زیر را نیز خواهد داشت:
ፋ ፋسرویسدهنده  RADIUSیا همان AAA

•کامپیوتر  CentServer2نقشهای زیر را نیز خواهد داشت:
ፋ ፋاجرا کننده نرمافزار رسم گراف Cacti

 1-1-1مجازیسازی وVMware Workstation

برای داشتن امکان نصب چندین سیستم عامل بر روی یک کامپیوتر به طوری که این سیستمها
از داخل سیستم عامل اصلی کامپیوتر که سیستم عامل میزبان نامیده میشود ،قابل دسترسی و مدیریت
باشند ،نرمافزارهای مختلفی وجود دارد .نرمافزارهایی مانند Oracle Virtual Box ،Microsoft Virtual PC
 .VMware Workstationدر بین این نرمافزارها  Virtual PCو  Virtual Boxرایگان میباشند .بر رویVirtual
 Boxو  VMware Workstationامکان نصب انواع مختلف سیستمهای عامل ویندوز و لینوکس وجود دارد
در حالی که بر روی  Virtual PCتنها میتوان انواع مختلف سیستمهای عامل ویندوز را نصب کرد .اساس
کار همه این نرمافزارها به این صورت است که یک سیستم مجازی را بر روی سیستم حقیقی ایجاد میکنند.
سیستمی که دارای حافظه اصلی ،1هارد دیسک ،کارت گرافیک ،کارت شبکه و  ...است .مزیت بزرگی که
در اینجا وجود دارد این است که شما مجبور به پرداخت هیچ گونه هزینهای برای سختافزارها نیستید.
برای مثال شما میتوانید چندین هارد دیسک برای سیستم مجازی خود ایجاد کرده و به وسیله این چند
هارد دیسک انواع مختلف تکنولوژی  RAID2را امتحان کنید ،کاری که برای انجام آن بر روی یک سیستم
معمولی نیاز به تهیه چندین هارد دیسک دارید .در اینجا به ازای هر هارد دیسکی که اضافه میکنید یک فایل
با حجمی که شما مشخص میکنید بر روی سیستم میزبان ایجاد میشود.

یکی از ویژگیهای بسیار ارزشمند نرمافزارهای مجازیسازی امکان متصل کردن سیستمهای مجازی با
یکدیگر از طریق شبکه است .شما میتوانید چندین سیستم مجازی اعم از سرویسگیرنده و سرویسدهنده
ایجاد کرده و آنها را با یکدیگر و یا سیستم میزبان در یک شبکه محلی قرار دهید .این سیستمهای مجازی
حتی میتوانند با واسطه سیستم میزبان به اینترنت و یا هر شبکه دیگری که سیستم میزبان به آن متصل است
دسترسی داشته باشند .نرمافزارهای مجازیسازی به مدیر شبکه این امکان را میدهند که قبل از پیادهسازی
یک سرویس یا راه حل جدید شبکه بر روی سرویسدهندگان واقعی ،آنها را در محیطی آزمایشی امتحان
کند .کاری که بدون وجود نرمافزارهای مجازیسازی نیاز به چندین سیستم واقعی و امکاناتی مانند سوئیچ و
کابل برای اتصال این سیستمها به یکدیگر دارد .تصور کنید که شما قصد امتحان کردن سرویس یا طرحی در
شبکه را دارید و نیاز به  5سیستم برای انجام این کار دارید در صورت عدم وجود نرمافزارهای مجازیسازی
عالوه بر تهیه سختافزار الزم که به آن اشاره شد نیاز به فضایی برای این  5سیستم مانند یک آزمایشگاه
خواهید داشت .همچنین  5سیستم واقعی مصرف برق بسیار بیشتری نسبت به یک سیستم واقعی با چندین
2. Redundant Array of Independent Disks

1. RAM – Random Access Memory

