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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 ABBشرکت  088XAسیستمهاي در  سازي مجازي

 مرتضی کاظمی مستقیم

 شرکت سیمان هگمتان
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 اطمينان قابليت سطح ارتقاء جهت در آن به مربوط بزارهايا و مجازي سازي تكنولوژي بكارگيري نحوه مقاله اين در - چكیده

 مجازي سازي از استفاده هاي روش ارائه .است گرفته قرار مورد بررسي 088XAحوزه سيستمهاي  در افزاري نرم سيستمهاي

 با آن همراه مقايسه به کنترل افزارهاي نرم اطمينان بر قابليت آن گذاري اثر نحوه تحليل اتوماسيون صنعتي و هاي درسيستم

 قرار مطالعه مورد مجازي قالب در شده ارائه مفاهيم همچنين  .مي باشند موردبحث بخشهاي جمله از حوزه اين در پيشين روشهاي

 اتوماسيون صنعتي مبحث را وارد مجازي سازي تكنولوژي گامها ، اولين از يكي عنوان به سيستم کنترل سازي است. مجازي گرفته

 دسترس پذيري و امنيت سرعت، ارتقاء جهت در حوزه اين روي کارشناسان پيش جديدي مي تواند راهكار آن نتايج و نموده

 .دهد قرار سيستمها

 اطمينان قابليت امنيت، سازي، مجازي صنعتي ،  اتوماسيون نرم افزار — کليدي هاي واژه

 مقدمه.1

 رسيدن تاريخ، طول در هرگز .کنيم مي زندگي العاده فوق درعصري ما : گويد مي " ريزي برنامه قدرت" کتاب در تريسي برايان   

 طاليي عصر" آنچه اقتصاددانان در که است اين شما وظيفه.است نبوده پذير امكان حد اين تا اهدافشان به مردم از ياديز شمار

  ياد بايد  .باشيد متفاوت فردي حوزه هر در ت ، متفاو زندگي کي داشتن براي و مشارکت داشته نحو بهترين به اند، ناميده "

 بدست آوريد. دهند، مي شما به را برتر زندگي يک به رسيدن بينش و تحمل که را تجربياتي و رشدکنيد بگيريد ،

 مهندسان اختيار در متنوعي و گسترده ابزارهاي آن بوسيله که است افزاري نرم دنياي در جديد نسبتا تكنولوژي يک سازي مجازي

 موجود محدوديت و سو يک از ITسرويس هاي  ايجاد به نياز افزون روز رشد اخير هاي دهه در .گيرد مي قرار رايانه اي سيستمهاي

 شده اي گسترده شكل به سازي مجازي وريآ نفاز استفاده باعث ديگر سوي از فيزيكي ديتاسنترهاي و سرورها از گيري بهره در

و کاهش  افزاري نرم سيستمهاي پذيري دسترس و امنيت ارتقاءسطح سازي، مجازي تكنولوژي از گيري بهره منافع و مزايا از . است

تعداد کل رايانه هاي فيزيكي مورد نياز براي نصب و کاهش فضاي مورد نياز براي رايانه ها و کاهش هزينه خريد سخت افزاري رايانه 

 برخوردار اهميت درجه باالترين از اتوماسيون صنعتي سيستمهاي امنيت و اطمينان قابليت دسترسي، ميزان که آنجا از .باشد مي ها 

در محيط هاي مجازي ، تهيه و  .شود مطرح زمينه اين در اساسي راهكاري عنوان به تواند مي سازي مجازي از استفاده لذا هستند،

راه اندازي سرورهاي جديد همانند قبل سخت و پيچيده نيست و ديگر نيازي براي صبر کردن براي تهيه سخت افزار ، نصب سيتم 

 ندارد .و ... عامل ، سرويس پک ، کابل کشي و سيستم خنک کننده 

 سازي مجازي .۲

 با رايانه ها امروزه ولي .يافت توسعه 0698 دهه در ، Mainframe افزارهاي تسخ از تر بهينه استفاده براي بار اولين سازي مجازي   

 معماري براي سازي مجازي ، VMware کمپاني . اند شده مواجه دهه درآن ها کامپيوتر بر ا مشابه مشكالتي با نيز x09 هاي معماري

 براي سازي مجازي .کند ايجاد افزاري سخت منابع از بهينه استفاده جهت در نوين راهي تا کرد اختراع 0668دهه در را x09 هاي

 مجازي هاي ماشين به هاي منطقي پارتيشن با هارا رايانه اَبر بتوان تا شد، اجرا پيش سال 08 حدود در IBM شرکت توسط بار اولين

  .شد IT زيرساخت در جديد عملياتي چالشهاي به منجر ميزي روي هايرايانه   استقرار و x09 سرورهاي رشد. کرد تقسيم جدا، هم از

 .چالشها اين اکثر حل براي باشد راهي تا کرد معرفي را x09 براي سازي مجازي و داد قرار کلي هدف يک را VMware ، x09 شرکت
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 سرورها امكانات از بيشتر برداري بهره جهت افزار سخت از اطالعات فناوري هاي سيستم استقالل معني به سازي مجازي تكنولوژي   

 ايجاد به سيستمها نياز افزون روز رشد . باشد مي اطالعاتي هاي سرويس نگهداري هاي هزينه در جويي صرفه و افزارها سخت و

 مجازي فناوري از استفاده اصلي دليل ديگر سوي از فيزيكي سرورهاي نصب و خريد محدوديتاز يک سو و  IT جديد هاي سرويس

 اجازه شما به و است عامل سيستم و افزار سخت ميان دهنده پيوند سازي مجازي ديگر، بيان به. است شده گسترده شكل به سازي

 هاي هزينه در وري بهره باعث که نحوي به ، دهد مي فيزيكي سيستمک ي روي بر ا ر عامل سيستم و کاربردي افزار نرم چند اجراي

 شود. مي انرژي رفصم کاهش و هزينه کاهش سيستمي، منابع تمامي از بهينه استفاده همچنين و افزار نرم و افزار سخت

 نمود : بندي تقسيم زير اصلي هاي دسته به ميتوان را سازي مجازي تكنولوژي

 آن در کهتجميع تعداد زيادي سرور فيزيكي درتعداد محدودي سرور  ( :Server Virtualizationمجازي سازي سرور) (0

 سرور روي بر مجازي ماشين مي دهد چندين اجازه و گرفته قرار عامل سيستم و فيزيكي سرور مابين مجازيسازي افزار نرم

 .شود اجرا مشابه فيزيكي

 بروي کاربران کاري ي محيط تكنولوژي راه انداز Desktop Virtualization) :کاربران ) دسكتاپ مجازيسازي (2

  . سنتر ديتا ساختار

راه  و کاربردي هاي برنامه اجراي تكنولوژي (Application Virtualization) :کاربردي هاي برنامه مجازيسازي (0

 .سرورها ويربر متمرکز به صورت ها برنامه اين اندازي

 به کار مي رورد. SAN storageاين روش جهت مجازيسازي  : storageمجازيسازي  (4

 مورد استفاده قرار مي گيرد. I/Oاين روش جهت کاهش تعداد کابلهاي  : I/Oمجازيسازي  (5

 هاي ماشين پيوستن هم به سبب تا کارمي رود به سرور داخل مجازي هاي شبكه ايجاد جهت  :شبكه سازي مجازي (9

 شود.Virtual Security Zone گيري   شكل و يكديگر به مجازي

 اتوماسيون صنعتي، سيستمهاي ساختار به توجه با که شود مي خالصه اول دسته در سازي مجازي مفهوم ترين عام و اصلي ترين   

 .شد خواهد اشاره سرور مجازيسازي يعني دسته اين به سازي مجازي از منظور نيز مقاله اين در

Vmware ESXi سازي است که امكان اجراي چندين ماشين مجازي  را روي يک ماشين فيزيكي فراهم مي  يک تكنولوژي مجازي

 و پردازنده و آداپتورهاي شبكه و ... مي باشد.  RAMکند که اين ماشين فيزيكي داراي 

 

 

 معماری فیزیکی و مجازی                                                                  
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 :از عبارتند رود مي شمار به آن مزاياي جزء و بوده انتظار مورد سازي مجازي آوري فن در که مواردي عمده   

 ها سيستم امنيت و اطمينان قابليت پذيري، افزايش دسترس-

 افزار سخت خريد هاي هزينه کاهش -

 اشتراکي منابع تخصيص با وري بهره افزايش -

 انرژي مصرف سازي وبهينه بازدهي افزايش -

 پذيري انعطاف افزايش و شبكه مديريت سازي بهينه -

 کار تداوم حفظ و شبكه ظرفيت عملياتي، توان افزايش -

 

 است؟ هايی سازمان چه مناسب سازي مجازي. 0

اين  که صورتي در .باشد مي هاي بزرگ سنتر ديتا يا داده مراکز مختص تنها سازي مجازي کنند مي گمان اشتباه به افراد از برخي   

ها  شبكه از وسيعي رده ي براي استفاده جهت را تكنولوژي اين سازي زمينه مجازي در پيشرو هاي شرکت .است اشتباه کامال تصوري

 .مختلف  دهنده سرويس و سرور صدها يا دهها با بزرگ هاي سنتر ديتا تا گرفته سرور يک با کوچكي هاي ازشبكه . اند کرده طراحي

 استفاده جهت در را افراد و ها سازمان نيازهاي از اي گسترده طيف خود مزاياي با سازي ي مجاز پيشتر نيز اشاره شد که طور همان

 .سازد مي مرتفع ها سرويس پايداري و جويي صرفه منابع، از تر بهينه

 

 ABBشرکت  088XA. استفاده از مجازي سازي در سیستمهاي  4

 و ترتيب است الزم آنها، از برداري بهره بهبود و ارتقاء در تكنولوژي اين وبكارگيري 088XA افزارهاي نرم مجازيسازي منظور به   

 مجازي پايه بر 088XA افزار نرم يک که نهايي سيستم به دقيق مهندسي گامهاي طي و شده رعايت سازي مجازي خاص اصول

 .يافت دست است سازي

 

 غير مجازي مي تواند به صورت ذيل باشد : 088XAبه عنوان مثال يک سيستم 

 Acpect Serverسه عدد  -

 Connectivity Serverدو عدد  -

 Domain Serverدو عدد  -

 Engineer Stationدو عدد  -

 Work Stationچهار عدد  -

 .سازي مي تواند به تعداد شش عدد کاهش يابد که بااستفاده ازمجازي
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 

  .شود مي مالحظه مجازي و مدرن معماري و سنتي معماري زيرهاي لشك در

 

 ( غير مجازي 088XA) معماري                                                        

 
 ( مجازي088XA )معماري                                                                
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 نصب و پيكربندي مجازي سازي شامل موارد ذيل مي باشد که در ادامه به توضيح مختصر هر قسمت اشاره شده است :   

 سخت افزار ماشين مجازي -0

 VMware ESXiنصب  -2

  088XAنصب نرم افزارهاي سيستم  -0

 088XAنصب اليسنس سيستم  -4

 واسط کاربري -5

 

 سخت افزار ماشین مجازي.1.4

 

 )نماي کلی سخت افزار ماشین مجازي(                                                                      

 

 : پردازندههر يک از قسمتهاي سخت افزار بايد بطور مناسب محاسبه و نصب گردد . به عنوان مثال در محاسبه    

 <= پردازنده ماشین مجازیماشین غیر مجازي  مجموع پردازنده هاي                                    
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 

 VMware ESXiنصب . ۲.4

 می نصب افزار سخت روی بر نصب مستقیما هنگام در زیرا شود، می محسوب عامل  سیستم نوعی به خود حقیقت در افزار نرم این   

 ESXi شود. می محسوب Hostless افزارهای نرم مجموعه از و نداردHost اصطالح  به یا میزبان عامل سیستم به نیازی د و شو

 ازسیستم مستقل و Bare Metal نوع از شده استفاده تکنولوژی .است VMware Hypervisor نرم افزاری سری از ورژن آخرین

 کند می اعمال سیستم منابع و افزار سخت روی بر کاملی مدیریت همچنین فرم پلت این.باشد می عامل

.  

 

 

  088XA. نصب نرم افزارهاي سیستم 4.4
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 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 

 088XAنصب اليسنس سیستم .  4.4

                                    

 .  واسط کاربري4.4

 گردد. می استفادهvSphere Client افزار نرم از مجازی های ماشین مدیریت برای    

vCenter مدیریت برای افزاری نرم vSphere باشد.  می ها هاست کردن کالستر و vCenter Server مدیریت برای ابزاریست 

 پذیری توسعه کمک به برای همچنین . آنها روی بر شده ساخته مجازی و ماشین متعلقات تمامی و ESXi های ماشین تمام متمرکز

 که گیرد، می بکار مجازی وماشین ها میزبان به مربوط اطالعات نگهداری برای Back-End داده پایگاه یک vCenter Server محیط

 می فقط vSphere ، vCenter Server قبلی های نسخه در .باشدOracle یا و Microsoft SQL تواند می اطالعاتی این بانک

 .است شده ارائه مجموعه با همراه لینوکس پایه Appliance یک 5 نسخه در ولی اجراشود ویندوز روی بر توانست
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 تخصصي گروه صنعتي سيمان تهران همایش سومين 

 "ارزش پایدار در ایجاد برق و كنترل نقش "
 1مقاله شماره : 

 : نتیجه گیري

 مهندسي سيستمهاي اجراي و طراحي در معيارها مهمترين جمله از شک بدون امنيت و اطمينان قابليت پذيري، دسترس ميزان   

 امنيت و پذيري دسترس ارتقاء مسئله ،کنترل  شبكه امنيت و پايداري با آن مستقيم ارتباط و اطالعاتي زيرساخت اهميت .باشند مي

 برداري بهره عمليات به بخشي سرعت و تسهيل وجود با 088XA سيستمهاي. است نموده اهميت حائز بسيار نيز سيستم اين در را

 برخوردار ذاتي ضعف و باال حساسيت از ناخواسته توقف و خطا بروز لحاظ از افزاري نرم ماهيت دليل به ، کنترل شبكه مديريت و

 و معيارها بايستي ابتدا سيستمها اين پذيري دسترس و امنيتي معيارهاي تقويت جهت مناسب حل راه يافتن براي  .هستند

 که گفت توان مي سيستمها امنيت و اطمينان قابليت مطالعات ديدگاه از .شود تشريح آنها در اطمينان قابليت اصليي پارامترها

 راه و بازگرداني زمان کاهش و افزار نرم صحيح عملكرد توقف و خرابيها بين زمان کاهش به 088XA درسيستمهاي امنيت مسئله

  خالصه مي گردد. سيستم مجدد اندازي

  088XA سيستمهاي اطمينان قابليت و امنيت ارتقاء پارامترهاي مهمترين از بخشي عنوان به را زير موارد ميتوان مجموع در   

 :نمود مطرح

 دهي سرويس توقف و افزاري نرم هنگ عدم -0

 افزاري نرم تداخالت و ويروسي حمالت با مقابله -2

 سيستم براي مناسب آتش ديواره ايجاد و شدن ايزوله -0

 عملكرد در تداخل و خرابي صورت در سريع بازگرداني -4

 اي حاشيه تغييرات مقابل در افزار نرم استقامت و استحكام -5

 عضو يک سالمت به سيستم وابستگي عدم -9

 اطالعات سازي ذخيره مكانيزم امنيت و گيري پشتيبان قابليت -7

نرم  شرايط کليه کردن فراهم و توجه قابل وزمان هزينه صرف به نياز فوق، موارد از يک هر تقويت و شدن برآورده براي    

 باال کارايي با مناسب پيشنهادهاي بسيار حوزه اين در سازي مجازي که تكنولوژي است حالي در اين.داشت خواهد وجود افزاري

 .است کرده ارائه صرفه به مقرون هزينه هاي و

 

  :منابع  

    هگمتانشرکت سيمان ي فنت مستندا -0

 ABB (www.abb.com/controlsystems) شرکت سايت وب -2

 

 

 در دنياي مجازي امروز                  

 ایمن ،سریع  و پایدار                                                    
 به حرکت ادامه دهيد.                                                                                                                        

 


