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 VMware vSphereمتفاوت به  یکارآمد با نگرش SQL سیسرو یآموزش ناریسرفصل وب

 
 
 
 

 VMware vSphereکارآمد با نگرشی متفاوت به  SQLآموزشی سرویس سرفصل وبینار 
ها اعتقادی به مجازی سازی و ساز و کار مربوط به آن نداشتند و تمامی  یادتان است تا چند سال پیش خیلی از سازمان 

ای نه چندان دور با ارائه  دادند. اما در گذشتهارائه می  Dedicateهای خود را بر روی یک یا چند سرور سرویس 
های مجازی عوض شد و رفته رفته به سمت  ها نسبت به محیط سازی کم کم دید خیلی از سازمان های مجازی تکنولوژی 

 استفاده از آن هدایت شدند. 
کنند و تنها راهی که  اجرا می  VMware vSphereرا در بستر  SQL Serverیس ها سرودر حال حاضر خیلی از سازمان

است اما این   VMware vSphereدر محیط مجازی دارند ایجاد تعدادی ماشین در بستر  SQL Serverبرای اجرای 
 موضوع همه داستان نیست. 

 

 
 

در    SQL Serverو کارایی بیشتر در محیط مجازی هستید باید تنظیمات مناسبی برای    Performanceاگر شما به دنبال  
را خوب بشناسید و هم   SQL Serverانجام دهید. انجام این کار نیازمند این است که هم  VMware vSphereمحیط 

 تسلط خوبی به فن آوری مجازی سازی داشته باشید. 

 VMware vSphereمتفاوت به  یکارآمد با نگرش SQL سیسرونام وبینار: 

 رضا اردانه|   11اسفند ماه ساعت  23 جمعهتاریخ و ساعت برگزاری: 
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را برای شما در قالب یک وبینار تخصصی   VMware vSphereهای و قابلیت  هااما در ادامه ما تعدادی از ویژگی 
در محیط مجازی خواهد داشت. این موارد   SQL Serverایم که استفاده از آنها تاثیر مثبتی در عملکرد آماده کرده 
 : عبارتند از

 

 NUMAتنظیمات مربوط به  .1
گذارترین اجزا در ساختار بهینه سازی کارآیی یک سرور می باشد. آشنایی با این   یکی از تاثیر NUMAمعماری 

تکنولوژی و نحوه عملکرد آن می تواند کمک شایانی به افزایش کارآیی محیط مجازی شما نماید. در این بخش می 
معماری را بررسی   نهایت اثر آن بر محیط مجازی، این  و در Workloadو  Kernel ،Physicalخواهیم از منظر الیه 

 کنیم. 

 

 در محیط مجازی SQL Serverتنظیمات بهینه برای  .2
الزامات همیشگی وجود دارد که جهت حفظ کارآیی سیستم در باالترین حد   SQL Serverدر مجازی سازی سرویس  

 واهیم بخش مهمی از این الزامات را بررسی نماییم. خ ممکن می بایست مدنظر قرار داد. در این بخش می 
 
 Failover Clusterها در زمان استفاده از Nodeبه روش جدید مابین   Shared Storageتخصیص   .3

را راه اندازی   Failover Clusterکه میخواهیم سرویس ی یکی از نگرانی های موجود در محیط مجازی سازی زمان
های خود قرار می  Nodeدر اختیار  Shared Storageنماییم، بخش مربوط به دیسک هایی است که به عنوان 

یا   RDMها با قابلیتی به نام  Nodeبین  Shared Storageتخصیص  vSphereدهیم. در نسخه های مختلف 
RAW DEVICE MAPPING  شد، اما در نسخه های جدید این محصول، ویژگی منحصر بفردی قرار داده  انجام می

 بی نیاز می کند. RDM  از شده است که شما را
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 مدرس این وبینار کیست؟  اردانهرضا 

 .کندای در زمینه مجازی سازی فعالیت می رضا اردانه مدرس این دوره است که به صورت حرفه

 VMWare متخصص محیط مجازی سازی بر مبنای معماری •
 متخصص امنیت و شبکه •
 مدیر ارشد سیستم بر پایه مایکروسافت  •
پرداخت الکترونیک رییس گروه زیر ساخت و مرکز داده شرکت  •

 سداد
 مشاور امور فناوری اطالعات در سازمان صدا و سیما •
 های مجازی سازی، امنیت و شبکهمدرس دوره •

 


