


رضا اردانهمعرفی 
VMwareمتخصص محیط مجازی سازی بر مبنای معماری •
متخصص امنیت و شبکه•
مدیر ارشد سیستم بر پایه مایکروسافت•
پرداخت الکترونیک سدادشرکت رییس گروه زیر ساخت •
دوره های مجازی سازی، امنیت و شبکهمدرس •



چه خواهیم آموخت؟
VMwareنگاهی بر مجازی سازی •

MS SQL Serverهای مختلف Workloadآشنایی با •

SQLآشنایی با ویژگی های بقای کسب و کار در سرویس •

vSphereآشنایی با ویژگی های بقای کسب و کار در محیط •

MS SQLدر زمینه مدیریت سرویس vSphereامکانات محیط •

vSphereدر محیط SQLبهروش های پیاده سازی سرویس •

vSphereدر محیط Persistent Memoryگذری بر •

vROPSدمویی از محیط •



VMware vSphereمجازی سازی با 
مدیریت بهینه منابع سخت افزاری•
مدیریت بهتر سیستم عامل ها•
سادگی در پیاده سازی سرویس ها•



MSSQLهای مختلف Workloadآشنایی با 

OLTPپایگاه های داده •
DSSپایگاه های داده •
Reportingو ETLپایگاه های داده •



MSSQLآشنایی با ویژگی های بقای کسب و کار در 

Always On Availability Groupsاستفاده از •
Always On Failover Cluster Instanceاستفاده از •
Database Mirroringو Log Shippingاستفاده از •



vSphereآشنایی با ویژگی های بقای کسب و کار در 

High Availabilityاستفاده از •
SDRSو DRSاستفاده از •
SIOCو FT ،NIOCاستفاده از •



vSphereدر محیطMSSQLمدیریت سرویس 
کردنScale-Outو Scale-Upامکان •
به منظور تثبیت کارآیی سرویسRight Sizingامکان •
NUMAبهره مندی از ویژگی •
افزایش ضریب امنیت•
افزایش ضریب بقای سرویس•
افزایش ضریب بقای اطالعات•
با کارآیی بهترMaintenanceانجام فرآیندهای •





vSphereدر محیط SQLبهروش های پیاده سازی سرویس 

بر عملکرد سرویسNUMAبهروش های مرتبط با تخصیص پردازنده و تاثیر •
ESXiاصلی و تاثیر الگوریتم های کنترلی بهروش های مرتبط با حافظه •
دیسک و تاثیر کنترلرها بر کیفیت سرویسبهروش های مرتبط با •
سرویسمجازی و تاثیر پیکربندی شبکه بر عملکردبهروش های مرتبط با شبکه •
پیکربندی های مورد نیاز در سطح سیستم عاملبهروش های مرتبط با •
MS SQLهای مورد نیاز در سطح سرویس بهروش های مرتبط با پیکربندی •



Non-Uniform Memory Accessمفهوم 

الیه فیزیکی•
VMKernelالیه •
Workloadالیه •
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Server Hardware Power Considerations









































vSphere Persistent Memory
VCGپشتیبانی در سطح سخت افزار با دریافت تاییدیه از •

به باال14نسخه HWنیاز به •

Hot Plugعدم پشتیبانی از •

به باالvSphere 6.7نسخه •

Enterprise Plusالیسنس •

BIOSایجاد اتوماتیک تنها یک دیتااستور بعد از تنظیمات سطح •

Memory Modeو App-Direct Modeپشتیبانی از هر دو حالت •

جهت مشاهده دیتااستورESXiاتصال مستقیم به هاست •

PMEMعدم امکان مدیریت دیتااستور •

Logو VMXعدم امکان قرار دادن فایل های مجازی مانند فایل های •

مورد استفادهCPUترابایت براساس تعداد 12تا 6حداکثر فضای •

Snapshotو HAعدم امکان استفاده از ویژگی •

DPMو DRSامکان استفاده از ویژگی •



به ماشین مجازیPMEMنحوه تخصیص 



vPMemDisk – Block Mode

For PMEM Non-Aware Technologies

vNVDIMM – Byte Mode

For PMEM Aware Technologies



DAX – Direct Access Volume

• No NTFS Software Encryption Support (EFS)

• No NTFS Software Compression Support

• No NTFS TxF Support (Transactional NTFS)

• No NTFS USN Range Tracking of Memory Mapped 

Files

• No NTFS Resident File Support




