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 بسمی تعالی

 : جناب شکوفیانمدرساستاد /  مهم درس راه اندازی وب سرویس ها سواالت

IIS چست ؟ 

IIS مجموعه ای از option ها و feature هایی برای پشتیبانی از سرویس های اینترنتی )مانند 

Web  ،Http  یا وFTP) بوده که مختص سیستم عامل های مایکروسافتی است )همانند سرویس 

Apache در لینوکس(. با نصب IIS شما می توانید از برنامه در سیستم عامل های مایکروسافتی ،

 ها و موتورهای جستجو استفاده کرده و برنامه های تحت Website هایی برای ساخت و مدیریت

web که نیاز به دسترسی به database دارند را پشتیبانی کنید. 

می باشد سرویس های اطالعات  Internet Information Services که مخفف IIS سرویس 

عرضه شده و یک سرور برای کنترل کردن محتویات و دسترسی  Microsoft ط شرکتاینترنتی که توس

برای مثال هنگامی که شما می خواهید  د.شما بر روی هارد ایجاد می کن FTP به سایت های وب یا

 asp کردن آن می خواهید آن را آزمایش کنید و اگر با upload سایتتان را منتشر کنید قبل از

بهتر است این سرویس را نصب کنید و گرنه  Visual Studio.Net ل از نصبطراحی می کنید قب

استفاده از شبکه های کامپیوتری از چندین سال قبل  . مشکالتی را برای شما به همراه خواهد داشت

رایج و در سالیان اخیر روندی تصاعدی پیدا کرده است .اکثر شبکه های پیاده سازی شده در 

یر ساخت بستر و ز ی،کامپیوتر های شبکه  . باشند می ویندوز  ای شبکه عامل برسیستم مبتنی  کشور

مناسب برای سازمان ها و موسسات را در رابطه با تکنولوژی اطالعات فراهم می نماید . 

عات با استفاده از شبکه های اطال دهندگان ارائه تمامی و بوده خود خاص ارزش دارای  اطالعات  امروزه

 اه سازمان توسط  اطالعات عرضه.  اند آورده بدست  ساخت الزم را برای عرضه اطالعاتکامپیوتری زیر 

 نقش و یکطرف از اطالعات واالی جایگاه به توجه با. باشد  جهانی  ویا محلی بصورت تواند می موسسات و

بکه در ش، الزم است به مقوله امنیت  دیگر طرف از  ( اینترنت یا و اینترانت)  کامپیوتری های شبکه

های کامپیوتری توجه جدی شده و هر سازمان با تدوین یک سیاست امنیتی مناسب ، اقدام به پیاده 

تی نماید . مقوله تکنولوژی اطالعات به همان اندازه که جذاب و موثر است ، در امنی سیستم  سازی
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 واهدخ آفرین مسئله و کننده نگران ، بیشتر شاید یا و میزان همان به  صورت عدم رعایت اصول اولیه

لوژی کنوت با رابطه در مهم بسیار  های نگرانی از یکی ، کامپیوتری های شبکه در امنیت تردید بدون.  بود

 دارای صورتیکه در.  است شده پرداخته علمی بصورت  که متاسفانه کمتر به آن   اطالعات بوده

 داشته  ممکن زمان سریعترین رد و  بموقع را  آنان ارائه قصد و  بوده ارزش با  اطالعاتی

نبال را د آن مستمر  فرآیند یک با و داشته  همواره می بایست به مقوله امنیت، نگرشی عمیق  ، باشیم

 .نمود

 ندباش می اینترنت در خود  دارای وب سایت اختصاصی اغلب سازمان های دولتی و خصوصی در کشور،

ا خود امکانات مربوطه را فراهم نموده و با نصب ی ، سایت وب ارائه برای موسسات و ها سازمان. 

اقدام به عرضه سایت خود در اینترنت نموده و یا از   تجهیزات سخت افزاری و تهیه پهنای باند الزم،

 . امکانات مربوط به شرکت های ارائه دهنده خدمات میزبانی استفاده می نمایند

 IISسرویس های 

 :  وی سیستم نصب خواهد شدچهار سرویس بر ر ، IIS در زمان نصب

www ،زم به درخواست ال دهی سرویس و  بمنظور ایجاد یک سرویس دهنده وب . سرویس فوق

 سرویس گیرندگان برای صفحات وب استفاده می گردد .

FTP ،سرویس روی بر فایل دریافت و ارسال خصوص در الزم  بمنظور ارائه خدمات . سرویس فوق 

 . گردد می دهاستفا کاربران برای دهنده

SMTP  سرویس فوق،امکان ارسال و دریافت نامه الکترونیکی برای سرویس گیرندگان را در پاسخ .

 به فرم ها و برنامه های خاص دیگر فراهم می نماید .

NNTP ،بمنظور میزبانی یک سرویس دهنده خبری . سرویس فوق USENET  گردد می استفاده . 

 از پس.  گرفت آنها  همه یا و  م به نصب برخی از سرویس هامی توان تصمی ، IIS در زمان نصب

 .می توان آنها را غیر فعال نمود در صورتیکه به وجود برخی از سرویس ها نیاز نباشد، ، IIS نصب
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 چند نکته را در نظر داشته باشید . مفهوم Application Pool اما برای درک بهتر واژه

Application Pool از وب سرور IIS مطرح شد،  0.6سخه نApplication Pool  ها برای تفکیک

هایی بکار می روند که از تنظیمات و منابع مشترکی برای ارائه سرویس  Worker Process کردن

شما می توانید یک نرم افزار کاربردی  Application Pool وب استفاده می کنند . با استفاده از یک

مجموعه ایزوله شده برای بدست آوردن امنیت ، دسترسی  تحت وب یا یک وب سایت را در قالب یک

پذیری و قابلیت اطمینان بهتر اجرا کنید به گونه ای که اگر وب سایت های مختلفی در یک وب سرور 

 وجود دارد با به مشکل خوردن یک وب سایت ، وب سایت های دیگر دچار مشکل نخواهند شد زیرا از

Application Pool فاده می کنند. منظور از منابع در اینجاهای مختلفی است RAM و CPU  سرور

مربوط به  Application Pool می باشد ، شما به تنهایی می توانید یک وب سایت را با استفاده از

 کنید. توجه کنید که هر Restart را IIS کنید بدون اینکه بخواهید کل وب سرور Restart آن

Application Pool یک می تواند بیش از Worker Process  را در خود جای دهد که در خصوص

ها را می توانید  Application Pool این موضوع در ادامه توضیحاتی خواهیم داد. اما وظایف کلی

  : به موارد زیر تقسیم بندی کنید

 مجزا کردن یا ایزوله کردن نرم افزارهای کاربردی تحت وب یا Web Application های مختلف 

 ایجاد Worker Process های منحصر به فرد برای هر یک از Web Application های مختلف 

 قابل اعتماد تر کردن Web Application ها در هنگام بروز مشکالت 

 باال بردن کارایی ، امنیت و دسترسی پذیری سرور 
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Extension  درIIS به چه معناست؟ 

به چه  IIS چیست و در Extension اصالدر اینجا شاید برای شما هم این سئوال پیش بیاید که 

 معناست ؟ جالب اینجاست که با اینکه چند وقتی در اینترنت و چندین کتاب مختلف در خصوص مفهوم

Extension جستجوهایی انجام دادم اما در هیچکدام تعریف درستی از Extension  ارائه داده

رسیدم  IIS ها در Extension کردن مفهومنشده بود . اما در نهایت به یک تعریف و مثال برای باز 

 ،Extension ها ابزارهای جانبی هستند که به وب سرور IIS  این امکان را می دهند که قابلیت

هایی بیش از آنچه که بصورت پیشفرض برایش تعریف شده داشته باشد ، این مثال را می توان به 

ل ویندوز را خریداری می کنید ) البته نه از سیستم عامل ویندوز ربط داد ، شما زمانیکه سیستم عام

سوپر مارکت بلکه از نمایندگی مایکروسافت ( ابزارهایی که بر روی آن وجود دارند یک سری امکانات 

 Paint برای تایپ مطالب ، ابزار WordPad پیشفرض را به شما ارائه می دهند ، برای مثال ابزار

اری اوقات این ابزارها کار شما را راه می اندازند و شما نیازی برای کشیدن نقاشی یا طرح و .... در بسی

به ابزار جانبی نخواهید داشت ، اما برخی اوقات نیازهای شما فراتر از آن چیزی است که ویندوز در 

اختیار شما قرار می دهد بنابراین مجبور می شوید که یک نرم افزار تخصصی را در این زمینه خریداری 

 از WordPad با سیسنم عامل ویندوز شما هماهنگی دارد ، مثال به جای استفاده از کنید که البته

Office Word استفاده می کنید. این دقیقا همان چیزی است که در خصوص Extension ها در 

IIS وجود دارد ، شما برای اینکه بتوانید از قابلیت های پیشرفته IIS استفاده کنید از Extension 

 ها در خود Extension ای اینکار ساخته شده اند استفاده می کنید ، البته برخی از اینهایی که بر

IIS  بصورت پیشفرض موجود هستند و برخی دیگر بایستی بر روی آن نصب شده و یا برای آن

نیز عنوان کرد ، شما اگر  IIS ها را می توان به نوعی ماژول های Extension .کدنویسی شوند

 ید.جدید می نویس Extension یک IIS چیزی اضافه کنید ، برای IIS بلیت هایبخواهید به قا
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ISAPI چیست؟ 

 Internet Server Application Programming مخفف شده کلمه ISAPI کلمه

Interface  است و در واقع یک نوع API  است که به برنامه نویس ها اجازه توسعه و گسترش

بصورت ویژه برای کارکردن و   ISAPI.را می دهد IIS وب سرور امکانات و قابلیت های موجود در

طراحی شده است اما صرفا به این وب سرور محدود نمی شود و وب سرورهای دیگر  IIS کاربرد در

 نیز برای اینکه بتوانند از نرم افزارهای کاربردی تحت وب نوشته شده به زبان Apache نظیر

ASP.NET لپشتیبانی کنند از یک ماژو ISAPI استفاده می کنند. 

ها  Sub-Application از مجموعه ای از زیر برنامه ها یا IIS وب سرور مایکروسافت یا همان

یکی از همین قسمت  ASP.NET .تشکیل شده است که بسیار بسیار قابل تنظیم و تغییر هستند

اند نرم افزارهای محسوب می شود که به یک برنامه نویس این اجازه را می دهد که بتو IIS های

 ) کاربردی تحت وب یا وب سایت های خود را با زبان برنامه نویسی مورد عالقه خود

VB.NET,C#,F# ) که به وسیله تکنولوژی Microsoft .NET  پشتیبانی می شود بنویسند. اما

یار یک سیستم برنامه نویسی بس ISAPI . این زبان های برنامه نویسی ، زبان های سطح باال هستند

سطح پایین تر از اینها می باشد که به برنامه نویس امکان کدنویسی کدهایی با کارایی و سرعت اجرا 

مورد  IIS کردن Extend باالتر و البته سادگی کمتر را می دهد. نرم افزارهایی که برای توسعه یا

 و یا C یی مانندمعروف هستند با زبان ها ISAPI Extension استفاده قرار میگیرند و در واقع به

C++ نوشته می شوند. 

 وب سرور چیست؟

اجرا می کنید،  Visual Studioخود را در محیط  web application، ASP.NETوقتی 

Integrated ASP.NET Engine  مسئولیت پردازش تمامی درخواست وresponse  های

ASP.NET  را برعهده دارد. در واقع پردازش گرWebDev.WebServer.Exe ی باشد که م
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 webهای  responseپیگیری تمای درخواست و 

application  ای که در محیطVisual Studio  در

 حال اجرا می باشد را بر عهده دارد.

خود را در یک مکان  appllicationوقتی قرار باشد تا 

مرکزی با امکان دسترسی از هرجای دنیا میزبانی کنیم، 

( به میان Web Serverاینجاست که نام وب سرور )

 می آید.

 

 

 

 

 معیارهای انتخاب یک وب سرور مناسب :

 سریع اجرا شود. با حداقل سخت افزار به بیشترین درخواست ها جواب دهد. .1

 از چندبرنامگی پشتیبانی کند. تا بتواند در آن واحد به بیش از یک درخواست پاسخ دهد. .2

 درخواست ها را هویت شناسی کند. .3

موجود به طرز مناسبی واکنش نشان دهد. برای مثال درصورت نیافتن فایل، کد برگشتی به خطاهای  .4

 را بفرستد. 404

ها  احتماال آنبتواند بعنوان یک پراکسی کار کند. یک پراکسی درخواست ها را از کارفرما گرفته و  .5

 یگر می فرستد.را به یک کارگزار د

 امن باشد. .0

 

Figure 1فرآین درخواست از وب سرور 
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 رویس ها :ویژگی های وب س

 ی تعداد بیشتری مرورگرسرویس ده .1

 . ASP.NET ،PHPتوانایی پاسخگویی به زبان های برنامه نویسی سمت سرور مانند  .2

 توانایی پاسخگویی به مرورگر وب و ارسال صفحه درخواستی مرورگر .3

به  443تا به کاربران اجازه دهد اتصاالت مطمئنی به یرور را بر روی پورت  HTTPSپشتیبانی از  .4

 ند.برقرار کن 06جای 

 ویژگی های آپاچی :

 مدل وب سرور موجود در دنیا در رده اول قرار دارد. 55از بین  .1

 .رایگان بودن و متن باز بودن .2

 .پشتیبانی از ثبت وقایع در فایل به صورت اختصاصی .3

 .قابل اطمینان تر بودن .4

 .Cبرنامه نویسی به زبان  .5

 و ... Perlو  PHPپشتیبانی از زبانهای  .0

 و ... windowsو  Linuxها،  platformاکثر  قابلیت اجرا بر روی .5

 آپاچی دائما در حال توسعه و افزایش قابلیت های جدید است. .0

 در توسعه و هماهنگی شدن وب جهانی نقش بسیار مهمی داشته است. .9

 .SSLپشتیبانی از  .16

 .پشتیبانی از ثبت وقایع در فایل بصورت اختصاصی .11

 های خطا.قابلیت تنظیم و اختصاصی نمودن ابداع پیام  .12

 domain controllerخصوصیات شبکه 

 فوق العاده باال امنیت .1

 ( قابلیت مدیرت هزاران کامپیوتر تنها از یک کامپیوتر ) سرور .2

http://pccamp.ir/forums/f63/
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 تعیین کردن سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف سیستم عامل ویندوز .3

نند و یا کیین میکنید که کاربران بتوانند چه برنامه هایی نصب عتحت شبکه ) شما ت نصب برنامه ها .4

 از چه برنامه هایی استفاده نمایند(

 انعطاف پذیری باال در مدیریت کاربران .5

 Domain عضو شبکه Client نصب ویندوز بر روی کامپیوترهای .0

Forest 

ای جداگانه و کامالً مجزا  DNS یک نام ها می باشد که هر کدام Tree حل نگهداریم  Forest یک

قرار دارد. اما اگر  Tree وجود دارد در یک Microsoft.comدارد. مثالً هر چیزی که در دامنه

را می  Forestباشد ارتباط دهیم هر دو آنها یک mcp.com دیگری که شامل Tree را با Tree آن

 .سازند

ایجاد  forest ای که در domainنست. اولیا domainن، مجموعه ای از یک یا چندیforest یک

و  network configuration دارای یک forest نام دارد. یک forest root domain می شود،

مخصوص به خود را دارد، این به معنای آنست که  directory یکتا بوده و schema یک

، مگر اینکه بین اتفاق نمی افتد forest های دوdirectory ای بینreplication هیچگونه

 .برقرار گردد  trustآنها

Organizational unit 

را نصب می کنید، یکسری ویژگی ها اضافه می شوند. هنگامی  active directory هنگامی که

را باز کنید، تعدادی پوشه  Active Directory Users And Computers snap-in که

( ایجاد شده اند. به Built-in) پیشفرض صورتب که دید خواهید …و  Users، Computers مانند،

گفته می  container ها را درون خود ذخیره کرده اند، object هر کدام از این پوشه ها که برخی

به آنها اعمال نمی شود،  policy ها را نمی توان مدیریت کرده و هیچگونه container شود. این نوع

وجود داشته که قابل مدیریت  OU همان یا  organizational unitبه نام container اما نوعی
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 Group Policy objects تاثیر می پذیرد. بنابراین، اگر قصد اعمال policy بوده و از اعمال

(GPOs) به برخی از object ها را دارید، بایستی آن object ها را به یک OU  منتقل کنید. مباحث

 داده شده اند.در بخش خود توضیح  group policy مربوط به

 AD CSآشنایی با مفاهیم سرویس 

Active Directory Certificate Services  در واقع هسته ی اصلی سرویسی است که ویندوز

استفاده می کند. با استفاده  public key certificate از آن برای مدیریت R2 2008 سرور

ایجاد کنید که برای صدور و  PKI ، شما می توانید سلسله مراتب قابل درکی برایAD DS از

 شامل: AD DS های سازمان شما قابل استفاده است. certificate مدیریت

Certificate authorities در واقع CA  ها، سرورهایی هستند که شما با استفاده از

)بدین صورت که PKI ها را مدیریت و صادر می کنید. بدلیل سلسه مراتبی بودن certificate آنها

در سطح باالتری قرار داشته و به ترتیب سرورها در سطوح پایین تری قرار می  root سروریک 

پشتیبانی می کند.  child و یا subordinateو root های CA نیز از تمامی AD CS گیرند(،

صادر می کنند که  subordinate های CA ها را برای certificate در واقع root های CA معموال

ها را برای کاربران، کامپیوترها و سرویس ها صادر  certificateآنها را قادر می سازد تا این

صادر کنند  certificate فقط در صورتی می توانند subordinate های CA کنند.

( expireمنقضی ) certificate ( باشد. هنگامی که اینvalidخودش معتبر ) certificate که

خود تقاضا کند. بدین  root CA جدیدی را از certificate می بایست subordinate CA ،شود

ها بوده و مدت  subordinate بیشتر از root CA های certificate منظور، مدت اعتبار

کاربر بیشتر است.منظور از سلسله مراتبی بودن  certificate نیز نسبت به subordinate اعتبار

(، بدین شکل است که یک سرور مسئول مدیریت سرورهای WSUS انند سرویساین سرویس ها )م

نیز از  subordinate (. سرورهایroot CAپایین دستی خود بوده و به کالینت ها کاری ندارد )

 دستور گرفته و به کالینت ها سرویس می دهند. root سرورهای
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 Infrastructure Master Role مفهوم

های دامین های دیگر نیز استفاده کند، اتفاق  object از object در محیط های چند دامینی، اینکه یک

ن های دیگر می تواند عضو داشته باشد. بنابراین اگر معمولیست. برای مثال یک گروه، از اعضای دامی

 Infrastructure دیگری انتقال یابد، domain یک یوزر که عضو این گروه است، تغییر نام و یا به

master .این تغییرات را تشخیص داده و عضویت آن یوزر را در گروه به روز می کند 

ها و دیگر ویژگی  object همه SID روز رسانی، بInfrastructure master در مفهوم کلی، وظیفه

 global اطالعات خود را با  Infrastructure masterهاست. domain های آنها در سایر

catalog ،مقایسه می کند. همانطور که می دانید global catalog  بطور مداوم اطالعات خود را در

ابراین همیشه آپدیت می ماند. بروز می کند، بن replication ها از طریق object مورد

ارسال می  GC اطالعاتی را بیابد که آپدیت نباشد، درخواستی را به Infrastructure master اگر

 می کند. replicate دامین های دیگر DC کند. پس از دریافت اطالعات آپدیت شده، آنها را با

ها با هم در  role اشد، همهوجود داشته ب DC فقط یک domain همانطور که می دانید، اگر در

را  Infrastructure master دارد، نبایستی DC قرار می گیرند، اما، در دامینی که چندین DC آن

قرار دهید. اگر هر دوی آنها روی  domain controller در یک global catalog همراه با

د کرد، عمل نخواه Infrastructure master قرار گیرند، Domain controller یک

هرگز اطالعاتی که آپدیت نشده اند را پیدا نکرده و هیچوقت  Infrastructure masterبنابراین

 کند. replicate های دیگر دامین، DC نمی تواند تغییرات را با

 PDC emulator master مفهوم

Primary Domain Controller emulator چندین وظیفه را در domain :دارد 

ای که  domain controller ، پسورد یک کاربر تغییر را ریست می شود،DC هنگامی که در یک -

می کند. این  replicate ،PDC emulator این تغییرات در آن اتفاق می افتد، سریعا تغییرات را با

http://network.serversetup.ir/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-infrastructure-master-role/
http://network.serversetup.ir/pdc-emulator-master-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85/
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ها این امکان را می دهد تا به سرعت از تغییر پسورد اطالع پیدا کنند. اگر کاربر  DC ویژگی به سایر

از پسورد جدید  DC (، ممکن استlogonشود ) domainبخواهد بالفاصله بعد از تغییر پسورد وارد

 PDC اربر شود، درخواست ورود را بهک logon مطلع نباشد. بنابراین، قبل از اینکه مانع

emulator  .ارسال می کند تا بعد از احراز هویت، پسورد جدید تایید، و اجازه ورود داده شود

انتخاب کنید که با سرعت باال به شبکه متصل  PDC emulator ای را به عنوان DC بنابراین، بایستی

 بوده و ارتباط قابل اطمینانی با شبکه دارد.

، domain یک در که کنید فرض  domain در محیط group policy ت آپدیت هایمدیری -

تغییر کند، اختالل ایجاد شده و آن  GPO بطور همزمان، یک DC وجود دارد. اگر در دو DC چندین

مانند یک مرکز فرماندهی  PDC emulator شود. بنابراین، replicate تغییر نمی تواند اعمال و

 ایجاد می شود. PDC emulator یرات رویعمل کرده و همه تغی

 Active مانند موارد تمامی  domain ایجاد یک زمان مرجع برای تمام -

Directory، Kerberos، file Replication Service (FRS) و Distributed File 

System Replication (DFS-R)هر کدام براساس ، timestamp  خود، زمان خاصی را

در  PDC emulator ها دارند. بصورت پیشفرض، DC کردن اطالعات خود با دیگر replicate برای

 PDC ، نقش ساعت واحدی را بازی می کند که تمامیforest موجود در domain اولین

emulator ها در domain های دیگر، ساعت خود را با این DC هماهنگ وsynchronize  می

دامین خود هماهنگ  PDC emulator ساعت خود را با نیز domain های دیگر موجود در DC کنند.

می کنند. این سلسله  synchronize مربوطهDC نیز، ساعت خود را با domain کرده و دیگر اعضای

 انجام می گیرد. Win32Time همه توسط سرویس time synchronization مراتب

را در کامپیوترتان باز می  Networks صفحه شما که هنگامی  عمل کردن مانند یک مرورگر واحد -

خواهید دید که با کلیک بر روی هرکدام، لیستی  workgroup کنید، لیستی از شبکه های دامینی و
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گفته می شود که توسط  browse list از کامپیوترها نمایش داده می شود. به این لیست ها

 صورت می پذیرد. Browser سرویس

 Operations Masters مفهوم

ها در یک راستا قرار داشته و  domain controller ، تمامdomain همانطور که می دانید، در یک

ن دیتابیسی با چندین پارتیشن ذخیره می اطالعات خود را درو DC کرده و هر replicate با یکدیگر

انجام داده و تمامی اطالعات را با  domain ، وظایف فراوانی را در DC کند. با توجه به اینکه یک

دارد، هر سری از این  domain می کند، بهتر است در شبکه ای که چندین replicate دیتابیس

، به هر Domain ا کارایی شبکه باال رود. در محیطها انجام دهند ت DC فعالیت ها و وظایف را یکی از 

می گویند. البته به   operations mastersهایی که وظیفه خاصی را انجام می دهد، DC یک از

بوده و نباید روی  DC خاطر داشته باشید که برخی از این عملکردها بایستی همزمان روی یک

 متفاوت قرار گیرند. DC دو

وجود دارد که هرکدام وظایف خاصی را در شبکه  operation master roles ، پنجforest در یک

، schema و domain naming بوده که شامل،  forestمربوط به تمام role انجام می دهند. دو

 Relative بوده که شامل domain دیگر نیز مربوط به تمام role سه

identifier (RID)، Infrastructure و PDC Emulator ند. بنابراین در یکهست forest تک

 operation ای با دو دامین، هشت  forestوجود دارد. اما در operation master دامینی، پنج

master وجود خواهد داشت، زیرا در تمام forestیک ، domain naming و یک schema  بوده

 دیگر خواهند بود. role ها هر سه domain و برای هر یک از

RAS چیست ؟ 

RAS  مخففrouting and remote access  است. کنترل کننده های ناحیه یا سرور با دسترسی

یا یک وسیله ارتباطی نیاز داریم.  ISDNتلفنی به سخت افزارهای خاص مانند مودم آنالوگ، مودم 

کاربر هم برای دسترسی به شبکه باید از مودم استفاده کند. خدمات دسترسی راه دور ویندوز از 

http://network.serversetup.ir/operations-masters-%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85/
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  RAS( استفاده می کند. در این فناوری ارتباط امن بین کاربر و سرور tunnelingوری تونل زنی )فنا

برقرار می شود. پروتکل های شبکه بسته های داده را در چهار چوب خاصی قرار می دهند و این قبل 

 نصب کرد.برای ارتباط تلفنی باید سخت افزارهای الزم برای برقراری ارتباط را  RASاز پیکربندی 

 اهداف مجازی سازی

 برای مجازی سازی می توان اهداف زیر را برشمرد:

  سطح باالتری از کارایی 

 قابلیت توسعه پذیری 

 توانایی دسترسی مستمر 

 قابلیت اطمینان باالتر 

 مدیریت آسان تر 

 امنیت بیشتر 

 الیه های مجازی سازی

 سه نوع است :شامل 

 سازی دستیابیمجازی  .1

 کاربردسازی مجازی  .2

 سازی پردازشمجازی  .3

 مجازی سازی دستیابی .1

این امکان را ایجاد می کند که ابزار به هرکاربردی دست پیدا  تکنولوژی نرم افزای و سخت افزاری که

کنند بدون اینکه هر یک )ابزار و کاربرد( اطالعات زیادی در مورد دیگری داشته باشد. کاربرد ابزاری 

را می بیند که با آن کار می کند و ابزار نیز کاربرد را. در بعضی موارد جهت افزایش کارایی، سخت 

 ر دو طرف شبکه نصب می شوند.افزارهای خاص د
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Figure 2مجازی سازی دستیابی 

در این تکنولوژی همانطور که در سطوح باالتر اشاره شد داده ها و پردازش در طرف سرور است، اما 

ر ن دیگورودی و خروجی کاربردها و برنامه ها توسط کالینت و در طرف دیگر اتفاق می افتد و یا به بیا

مجازی سازی دسترسی این امکان را فراهم می آورد که کالینتی که در طرف دیگر شبکه قرار دارد، 

رابط برنامه کاربردی که در سرور در حال اجرا است را مشاهده نماید؛ و کاربرد ورودی های ماوس و 

 ا از کابر سمت کالینت دریافت کند.صفحه کلید ودیکر ورودی ها ر

ی که در این تکنولوژی وجود دارد این است که ممکن است کاربرد در حال اجرا در سرور نکته مهم دیگر

که از طریق کالینت قابل دسترسی است یک برنامه لینوکسی باشد ولی کالینت مثال دارای سیستم 

ویندوز باشد یعنی هیچ نیازی نیست سیستم عامل و حتی پلتفرم سخت افزاری سرور و کالینت هیچ 

 .ه یکدیگر داشته باشد شکل زیر این مفاهیم رابه تصویر کشیده است شباهتی ی
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 مجازی سازی کاربرد .2

کنولوژی نرم افزاری که به برنامه های کاربردی اجازه می دهد بر روی سیستم عامل های متفاوت و ت

ه تحتی بر روی پلت فرم های سخت افزاری متفاوت اجرا شوند و این یعنی برنامه کاربردی طوری نوش

شده که بر روی یک فریم ورک اجرا شود. موارد پیشرفته این تکنولوژی این قابلیت را ایجاد می کند 

که در صورت از کار افتادن یا به اصطالح فیل شدن یک برنامه کاربردی آن برنامه کاربردی دوباره اجرا 

وازن از مقیاس پذیری یک تشده و یا یک نسخه جایگزین اجرا شود و یا اینکه برای دستیابی سطح باالیی 

بار کاری بین چند نمونه از یک برنامه کاربردی ایجاد کرد . این قابلیت ها در حالی عملیاتی و قابل اجرا 

است که حتی در بسیاری از موارد نیازی به معماری دوباره و دوباره نویسی برنامه کاربردی نیز خواهد 

 بود.

Figure 3مجازی سازی دستیابی . اجرا سمت سرور . دسترسی سمت کالینت 
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ل اجرا می شود تا برنامه کاربردی مورد نظر کپسوله شده و همچنین این تکنولوژی بر روی سیستم عام

 یابر روی یک محیط ساختگی اجرا شود. 

مجازی سازی برنامه کاربردی  دارای دو حالت سمت سرور و سمت کاربر میباشد که این موضوع در شکل 

 زیر به تصویر کشیده شده است. 

 رار می دهیم.حال هر یک از دو حالت را مورد بررسی ق

این تکنولوژی یک محیط محافظت شده بوجود می آورد که  مجازی سازی برنامه کاربردی  سمت کاربر: 

اجازه می دهد تا کاربرد بتواند از دیگر کاربردهای در حال اجرا در محیط و حتی از سیستم عامل هم 

ستم د درکنار یکدیگر و برروی سیایزوله شود واین بعنی بسیاری از نرم افزارهایی که قبال نمی توانستن

Figure 4مجازی سازی کاربرد 
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اجرا شوند از این به بعد می توانند در کنار یکدیگر استفاده شوند. همچنین بسیاری از نرم افزارها که 

برای نسخه هایی قبلی یک سیستم عامل نوشته شده اند بر روی نسخه های جدیدتر سیستم عامل اجرا 

ان برای باال بردن کارایی و استفاده از تکنولوژی شوند و مورد دوم زمانی مفید خواهد بود که سازم

جدیدتر قصد ارتفا سیستم عامل را داشته باشد ولی به جهت نبود نسخه های سازگار با نسخه جدید 

 سیتم عامل این کار مقدور نباشد.

در این حالت عالوه بر داشتن مزایای حالت سمت کاربر می  مجازی سازی برنامه کاربردی سمت سرور:

ن از آن برای اجرای چند نمونه از یک  نرم افزار برای ارائه به چند کاربر بهره برد مثال می توان به توا

را اجرا کرده و از طریق ترمینال به  office word 2007نمونه  16طور همزمان بر روی یک سرور 

 کاربر سرویس داد.  16

دی چند نمونه از آن به روی چند ماشین و یا اینکه در هنگام درخواست یک نسخه از یک برنامه کاربر

 مختلف اجرا شود تا در صورت از کار افتادن یکی از دیگری استفاده شود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های سیستم های مجازی سازی کاربرد را ارائه می دهد که از آن جمله  

 می توان به موارد زیر اشاده کرد.

زی سازی فعال است در این زمینه نیز یکی از پیشتازین است سیتریکس که در همه زمینه های مجا 

XenApp .این شرکت یک محصول مجازی سازی کاربرد سمت کاربر است 

 softGridبه این عرصه وارد شد که بعدها آن را به  Sorftricityبا  2660مایکروسافت از سال  

 Microsoft Applicationتغییر نام داد در حال حاضر تکنولوژی مایکروسافت را با نام 

Virtulizaion  یاApp- V  . شناخته می شودApp- V  هم مجازی سازی سمت کاربر و هم مجازی

 سازی سمت سرور را ارائه می دهد.

VMware  نیز در سالThin App, 2008  را ارائه کرد که یک تکنولوژی مجازی سازی کاربرد سمت

 کاربر است.
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AppZero Virtualizaion مکان را به سازمان ها می دهد تا بتوانند نرم افزارهایشان را هم این ا

 نامیده می شود کپسوله نمایند. VAAدر داخل یک محیط مجازی که 

 مجازی سازی پردازش .3

کنولوژی نرم افزاری و سخت افزاری که این امکان را می دهد تا پیکربندی سخت افزار فیزیکی از ت

مخفی بماند. این تکنولوژی اجازه می دهد تا چند سیستم دید سرویس های سیستم عامل و کاربرد 

بتوانند یک سیستم دیده شوند و یا برعکس یک سیستم بتواند از دید خارجی چندین سیستم دیده 

شود. از مزایایی این نوع مجازی سازی می توان به افزایش کارایی و دسترسی به سطح باالیی از گسترش 

ترسی همیشگی دستیابی به سرعت بیشتر در پردازش همچنین ایجاد پذیری قابلیت اعتماد باالتر دس

 محیط های متفاوت بر روی یک سیستم فیزیکی منفرد اشاره کرد. 

 پلت فرم است : 5مجازی سازی پردازش دارای 

 ناظر پردازش موازی 

 ناظر مدیریت بارکاری 

 ناظر قابلیت دسترسی باال / بازگشت از خطا / بازیابی سیستم 

 ر ماشینی مجازینرم افزا 

 مجازی سازی سیستم عامل و بخش بندی 

 مجازی سازی پردازش یکی از این سه کار را انجام میدهد:

کپسوله کردن سیستم عامل بطوری که تعداد زیادی ماشین مجازی می توانند بر روی یک سیستم  .1

 اجرا شوند .

ن به آنها توزیع شده تا بتوا متصل کردن چند سیستم برای اینکه یک برنامه کاربردی و یا داده بین .2

 کمک پردازش موازی کارایی را باال برد.
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متصل کردن کردن چند سیستم تا درصورتی خرابی یکی از آنها سیستم متوقف نشده و به کمک  .3

 بقیه ماشین های متصل به مجموعه به کار خود ادامه دهد. 

 vSphereساختار کلی مجموعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5مجموعه یکل ساختار vSphere 


