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 مقدمه 

انتخاب این کتاب به عنوان منبع جامع آموزش محصوالت با تشکر از  VMware   است که اولین کتاب در ایران  

شرکت    اصلی  محصول  سهکه   VMware ها به صورت  را مورد بررسی قرار داده است، در این کتاب تمام آموزش   

.ها کار کندافزارنرمبسیار ساده و روان ارائه شده است تا کسانی که تجربه کار با آنها را ندارند بتوانند به راحتی با    

است که دفتر اصلی آن در شهر   سازیمجازی ی افزارهانرم یکنندهشرکت فراهم VMwareشرکت معروف 

سازی کالینت  ترین پیشگامان در عرصه مجازی فقیکی از مواین شرکت    در ایاالت متحده آمریکا قرار دارد آلتوپالو

 . زندو سرور است که در دنیا حرف اول را می

 گیرید در زیر مشخص شده است: هایی که در این کتاب مورد بررسی قرار میافزارنرم 

• VMware Worstation 

• VMware ESXI 

• VMware vCenter 
 

توانست یک کتاب جداگانه باشند ولی برای ای هستند که میی مطالب گسترده ها داراافزارنرمهر کدام از این

  رود که این کتاب مورد آموزش دادیم، امید می   ،آنها را در یک کتاب  ،راحتی و جامع بودن کتاب برای شما عزیزان

 شما مهندسان عزیز قرار گیرد. قبول

  مان های بهتر برای ایران عزیز به امید روز 

 

 

 

 ** پیگرد قانونی دارد  ،نویسنده یهرگونه انتشار و چاپ این کتاب بدون اجازه  **

 

 

توانید مبلغ دلخواه خود را بھ شماره کارت زیر واریز کنید جھت حمایت می
6219861026032392

****
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 تقدیم به همسرم

  

برای من فراهم آورده  آرامش عشق و معرفت که محیطی سرشار از سالمت ودانی از قلبی آکنده از به پاس قدر

 .است 
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 تعاریف اولیه   –فصل اول  

 :  چیست  (Virtualization) مجازی سازی 

شود افزاری به کار گرفته می سازی برای ایجاد یک نمونه مجازی یا غیر واقعی از یک سیستم سخت اصوالً مجازی 

سازی برای یک در کل مجازی  اعث پیشرفت در کار و جلوگیری از اتالف هزینه خواهد شد،که این موضوع ب

 کنید:سازی را مشاهده می های مجازی در زیر ویژگی سازمان و مدیر شبکه آن بسیار بسیار ضروری خواهد بود. 

 .یافزارسخت  زات یتجه دیخر نهیکاهش هز -1

 ها در یک مکان.سرور یسازمتمرکز -2

 . راتیتعم ،یبرق، نگهدار ر ینظ یجار یهانه یکاهش هز -3

سازی به جای استفاده از چند سرور واقعی که به علت مجازی هاتوسط دستگاه  ید یتول یکاهش گرما -4

 . وداز یک سرور استفاده میش 

 رفت.گکه چندین سرور در یک فضا قرار می اولیهبه نسبت حالت  ادی ز یبه فضا ازی عدم ن -5

 .یافزارسخت   زاتیتجه ت یظرف نیشتریاستفاده از ب -6

 دهیم.هایی که در ادامه مورد بررسی قرار میافزاربا استفاده از نرم  راحت  ییجابجا -7

 Veeamافزار و نرم  vCenterتوسط  راحت از اطالعات یریگبان یپشت -8

 .یسازنصب و آماده   د،یخر یبه صرف زمان برا  ازیها و عدم نامور به خاطر وجود بالقوه دستگاه  عیتسر -9

 .یبردار یبا استفاده از الگو و کپ یمجاز زاتیو نصب سرورها و تجه میامکان تنظ -10
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 ها در شبکهسازیانواع مجازی

های بلکه در نوع  ،ر اشتباه هستیددسازی فقط و فقط برای ماشین مجازی است سخت  اگر فکر میکنید که مجازی

 شود که در زیر لیست آنها را مشاهده می کنید.دیگری هم استفاده می

 (Server Virtualizationسرور ) یساز یمجاز

 
سازی یا در  های مجازی عاملشود و سیستم به جای خرید چندین سرور فقط یک سرور قدرتمند خریداری می  

توانید  افزاری سرور مورد نظر میشود و بسته به قدرت سخت بر روی آنها نصب می  hypervisorاصطالح 

ها کاهش با انجام این کار هزینه   های گوناگون استفاده کنید،بر روی آن ایجاد و برای کار   را  سرور مجازیچندین  

ن کار مهم دیکند و چنها کاهش پیدا میی پشتیبانی از سرورکند، هزینه یابد، امنیت اطالعات افزایش پیدا میمی

 شود. سازی انجام میدیگر که با مجازی 

ود را به  های خی سرورسازی همه ل بحث مجازی متذکر: سعی کنید بعد از خواندن این کتاب و فراگیری کا

 ن تاثیر آن را در سازمان و مدیریت خود مشاهده کنید. آمجازی تبدیل کنید و بعد از  
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 (Desktop Virtualizationدسکتاپ )سازی مجازی

 
 

است و این سیستم کوچک و کم هزینه از طریق کارت شبکه و آدرس   Thin clientهر کاربر دارای یک سیستم  

IP شود و به این ترتیب بدون آنکه کاربر به سرور مجازی و ماشینی که برای این کاربر ایجاد شده متصل می

کند، یک ویژگی مهم این کار این است که همه اطالعات  شود و با آن کار می عامل خود میمتوجه شود وارد سیستم 

تواند به راحتی این اطالعات را کنترل و از آنها پشتبان تهیه کاربر بر روی سرور قرار دارد و از این طریق مدیر می

 افزاری و انسانی سازمان به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.های سخت کند، با انجام این روش هزینه 

 (Application Virtualizationافزار )سازی نرم مجازی

 
 

های افزارافزارهای مورد استفاده کاربران مانند نرم بر روی یک یا چند سرور نرمها سازی دل از مجازی در این م

ها یک افزارشود، برای اجرای این نرم شود و به صورت مجازی با کاربران به اشتراک گذاشته می مالی نصب می
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ن آ شود و بعد از  سیستم کاربر نصب می ی  رو  سازی است برافزار مجازی که مربوط به همان نرم   Agentافزار  نرم 

افزارهای به اشتراک گذاشته شده دست پیدا کند، از تواند به نرمکاربر با آدرس مشخص شده و از طریق وب می

  پائین افزار  افزار در هر سیستم با سخت افزار، متمرکز شدن آن، اجرای نرم توان به پشتبانی دقیق از نرم مزایای آن می 

 های آینده به آن میرسیم. هایی که انشااهلل در درسویژگیو دیگر 

 ( Storage Virtualizationها )سازسازی ذخیرهمجازی  

توانید یک هارد دیسک فیزیکی را به چندین دیسک مجازی تقسیم کنید و بر روی آن اطالعات میدر این قسمت  

توانید از اطالعات خود استفاده کنید، پشتیبان قرار دهید، با استفاده از این سرویس به صورت کامالً بهبود یافته می 

 سازی کنید. هرا پیاد سازیهم این نوع مجازی  SANتوانید در تهیه کنید و حتی می

 
 

 (Network Virtualizationسازی شبکه )مجازی

 ،یمنابع شبکه و محاسبات یجداساز  یبرا ییهاکیبه عنوان تکن توانی را م شبکه یسازی به صورت خالصه مجاز

و  یزیرقابل برنامه  یشبکه مجاز نیهمساز کردن چند ی (، برای)منطق یشبکه مجاز کیها به آن  یواگذار یبرا

 مستقل، دانست. 
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 VMware Workstation – فصل دوم 

را با هم  VMwareسازی شرکت افزار مجازی ترین نرمدر دسترس خواهیم به صورت کامل می فصلدر این 

برای کاربرد شخصی ایجاد شده   ،افزار که در سه نسخه ویندوز، لینوکس و مک موجود است بررسی کنیم، این نرم 

مجازی، هارد دیسک، توانید ماشینافزار میهای مورد نظر نصب خواهد شد، با این نرم عامل و بر روی سیستم

افزار را به صورت نرم  ایجاد کنید، در این بخش این  افزاری را به صورت مجازیکارت شبکه و دیگر منابع سخت 

 کامل بررسی خواهیم کرد.

 افزار مورد نیازافزار و نرمسخت 

 پردازنده:

  64عامل مورد نظر خود نصب کنید باید پردازنده آن افزار را بر روی سیستم برای اینکه بتوانید این نرم 

 segment-limit support inآن هم  AMDو برند  VT-x supportآن از تکنولوژی  intelبیت باشد که برند 

long mode سازی در سیستم خود استفاده کنید باید در پشتیبانی کند و برای اینکه بتوانید از ویژگی مجازیBIOS   سیستم

 مشخص شده است را فعال کنید. VT-xسازی که اصوالً با نام خود تکنولوژی مجازی

 حافظه )رم(: 

باید به مقدار مورد نیاز رم برای سیستم  ، اندازی کنیدمجازی را در سیستم خود راه اینکه یک ماشین برای 

نیاز به حداقل یک  7مجازی با ویندوز  یک ماشین اندازی راهبرای  اصلی خود در نظر بگیرید، مثالً

م داشته باشد تا گیگابایت رم دارید که به خاطر همین باید سیستم اصلی شما حداقل دو گیگابایت ر

نیاز به افزایش رم  ، ماشین مجازیتعداد بتواند به درستی ماشین مجازی را اجرا کند، در ادامه با افزایش 

 سیستم خود دارید. 

 : هارد دیسک

شروع کار شاید یک هارد  رایدیسک با حجم باال دارید، البته ببرای نصب ماشین مجازی نیاز به هارد

مجازی بیشتر نیاز به  گیگابایت برای شما کفایت کند ولی با پیشرفت کار و ایجاد ماشین  512دیسک 

های ماشین مجازی این است که اگر مثالً یک هارد  فضای ذخیره سازی باالتری دارید، یکی از ویژگی 

شود بلکه به  ن هارد دیسک مجازی پر نمیگیگابایت را برای آن در نظر بگیرید در اول کار آ  100دیسک  

 مرور زمان و با ایجاد اطالعت در آن فضای آن اشغال خواهد شد. 
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 کارت شبکه:

به    NATو    Host-Onlyفرض دو کارت شبکه  به صورت پیش   VMware Workstationبعد نصب  

واهیم کرد، یک های سیستم اصلی شما اضافه خواهد شد که در ادامه روی آنها کار خلیست کارت شبکه

شود  وجود دارد که به کارت شبکه فیزیکی سیستم شما متصل می   Bridgedنوع کارت شبکه دیگر به نام  

ها میتواند  به دنیای بیرون ارتباط داشته باشند، این نوع کارت شبکه توانند  و ماشین مجازی از طریق آن می

بنا به نیاز ماشین مجازی از دو یا چند  هاگیگبایت باشد، البته در بعضی از سیستم  1یک کارت شبکه 

 .شدکارت شبکه فیزیکی استفاده خواهد 

 :عاملسیستم 

     مک  و  های لینوکس، ویندوزعامل را بر روی سیستم  VMware Workstationافزار  توانید نرم شما می

 .شده است استفاده  10، در این کتاب برای نصب از ویندوز اندازی کنیدراهنصب و 

 VMware Workstationافزار اندازی نرم نصب و راه

 افزار برای ایجاد ماشین را بررسی کنیم، این نرم  VMware Workstationافزار  برای شروع کار بهتر است نرم 

خواهند یک شبکه شخصی رایگان و بدون  آنهایی که میمجازی بر روی یک سیستم شخصی کاربرد دارد که برای  

 هزینه داشته باشند مناسب است.

 افزار انجام دهید، عبارت است از:توانید با این نرمهایی که می کار

 ایجاد ماشین مجازی   -1

 هاایجاد شبکه مجازی بین ماشین -2

 ایجاد هارد دیسک مجازی  -3

 هاایجاد امنیت بر روی ماشین  -4

 VMwareهای ر با سرورارتباط از راه دو -5

 و... -6

که   دارد هم که البته نیاز به الیسنس دانلود کنیداز سایت اصلی را آن آخرین ورژن   اینجاافزار از نصب نرم  برای

 البته تو ایران کرک ان هم موجود است.

https://www.vmware.com/products/workstation-pro/workstation-pro-evaluation.html
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به این صفحه    Nextبعد از اجرا و کلیک بر روی  

  Changeبا کلیک بر روی دکمه رسید که می

افزار را تغییر دهید و اگر توانید مسیر نصب نرم می

های کیبورد به صورت کامل  خواهید از ویژگی می

  ی مورد نظر را استفاده کنید باید تیک گزینه 

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

          

در این قسمت اگر از ورژن اصلی و اورجینال  

های مورد کنید بهتر است تیکافزار استفاده مینرم 

ی اول برای  نظر را انتخاب کنید، تیک گزینه 

افزار کاربرد دارد و تیک دوم برای آپدیت نرم 

 VMwareمتصل شدن به سیستم رفع مشکالت  

افزار کرک شده  است، ولی در صورتی که از نرم 

کنید تیک هر دو یا الیسنس قالبی استفاده می

 گزینه را بردارید. 

 

  Shortcutتوانید برای ایجاد در این قسمت می

تیک هر دو   Taskbarو  Desktopبر روی 

 کلیک کنید.  Nextگزینه را انتخاب و بر روی 
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 کلیک کنید.  Installبرای شروع نصب بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

  Licenseدر این قسمت باید با کلیک بر روی 

افزار را وارد و بر روی سریال استفاده از نرم 

Finish  .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

در این قسمت برای اعمال تنظیمات به صورت کامل بر روی 

Yes  .کلیک کنید 
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 Biosسازی در سازی مجازی فعال

سازی  سازی کردید برای اینکه از قابلیت مجازی افزار مجازی سازی را بر روی سیستم خود پیاده بعد از اینکه نرم 

 .فعال کنیدخود سیستم رد بمادر  BIOSسازی را در آن استفاده کنید باید تکنولوژی مجازی 

بر روی صفحه کلید  Delد باید از کلی Biosبرای ورود به 

کرده و  Restartخود استفاده کنید، یعنی سیستم خود را را 

، البته در شوید Biosبر روی این دکمه فشار دهید تا وارد 

تواند کلید های مختلف این کلید متفاوت است و میسیستم 

F1, F2  یاF4  .هم باشد 

ها در بعضی از مادربرد  Bios: تنظیمات نکته

   .متفاوت است 

به مانند شکل روبرو اگر  Biosبعد از ورود به 

کنید بر روی استفاده می Asusاز مادربرد 

Advanced Model  یا کلیدF7  فشار دهید

تا وارد تنظیمات اصلی آن شویم، در بعضی از 

شاید به این صورت نباشد و  های دیگر  مادر برد 

 شوید.   CPU Configurationباید وارد 

کلیک    Advancedدر این قسمت باید بر روی  

 کنید.

 

 

 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

18 

 CPUدر این صفحه بر روی 

Configuration   کلیک کنید، توجه داشته

ی یگر شاید گزینه های دباشید در برند 

Advanced Chipset Features   را باید

 انتخاب کنید. 

 

 

 

 Intelی باید گزینه در این قسمت 

Virtualization Technology  را بر روی

Enable .قرار دهید 

بعد از انجام این کار بر روی صفحه کلید دکمه  

F10   ی را فشار دهید و در صفحه باز شده گزینه

Yes   را انتخاب کنید، با این کار تنظیمات شما

 خواهد شد. Restartذخیره و 

 

افزار جدید کلیک کنید، نرم  Startعامل، اگر بر روی بعد اجرا شدن سیستم 

  که دارای سه گزینه است،  کنیدمی را مشاهده  VMwareبرای شرکت 

برای انجام تنظیمات بر روی   Virtual Network Editor اول یگزینه 

 VMware دوم یکارت شبکه مجازی و فیزیکی کاربرد دارد، گزینه 

Workstation Pro   برای ایجاد ماشین مجازی و انجام تنظیمات و اجرای

قط ف VMware Workstation 15 Player سوم یآن است و گزینه 

برای اجرای ماشین مجازی کاربرد دارد که هر سه گزینه را در ادامه مورد 

 بررسی قرار خواهیم داد.
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 کلیک کنید تا شکل زیر نمایش داده شود.  VMware Workstation Proافزار برای شروع کار بر روی نرم 

در صفحه اول سه آیکون مشخص شده  

ی اول برای  کنید که گزینه را مشاهده می 

ی ایجاد ماشین مجازی کاربرد دارد، گزینه 

ی دوم برای اجرا کردن ماشین و گزینه 

های دیگر سوم برای متصل شدن به سرور

 .و... است  ESXIمانند 

 

 

 VMware Workstationایجاد ماشین مجازی در  

خواهیم یک ماشین مجازی بر روی این در این قسمت می

 Create aافزار ایجاد کنیم برای این کار باید بر روی نرم 

New Virtual Machine ل مشخص بکه در قسمت ق

 Newبر روی  Fileکردیم را انتخاب کنید و یا از منوی 

Virtual Machine .کلیک کنید 

ی کنید، اگر گزینه در این صفحه دو گزینه را مشاهده می 

Typical یک سری از تنظیمات به صورت  را انتخاب کنید

شود ولی برای فرض انجام شده و از کاربر سوال نمی پیش 

را  Customی ها را بررسی کنیم گزینه اینکه همه گزینه 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 
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ها وجود دارد افزارهای مختلف از سخت نسخه در این قسمت  

است و حداکثر  لیست آن در شکل روبرو مشخص شده  که

افزاری مشخص شده که این موضوع را ظرفیت سخت 

مشاهده کنید، در قسمت  Limitationتوانید در قسمت می

Compatible products  مشخص شده است که ماشین

به ها هستید فقط با این نسخه  آن  که در حال ایجاد مجازی 

هم وجود   Fusionی  خوبی اجرا خواهد شد، در لیست گزینه 

 عامل مک است.د که مربوط به سیستم دار

  

مشخص از دو مورد اول را برای  ییکدر این قسمت باید 

د که در این عامل انتخاب کنیورودی فایل سیستم عنو کردن

کنیم و فایل ویندوز سرور ی دوم را انتخاب میقسمت گزینه

 کنیم.معرفی می Browseرا از طریق کلیک بر روی  2012

 معرفیعامل خود را اگر در این قسمت تمایل ندارید سیستم 

 ی سوم را انتخاب کنید. کنید باید گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

برای اینکه  Easy Install Informationی در صفحه 

نصب ویندوز به صورت اتوماتیک و سریع انجام شود،  

توانید سریال استفاده از این محصول را وارد کنید و در می

 Fullباید ورژن ویندوز و در قسمت  Versionقسمت 

Name  یک نام کاربری به همراه رمز عبور وارد کنید، توجه

را   Log on automaticallyی  داشته باشید اگر تیک گزینه 

وارد کنید بعد از نصب ویندوز بدون وارد کردن رمز عبور 

 خواهید شد.  Desktopوارد صفحه 
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نام ماشین مجازی  Virtual machine nameدر قسمت 

باید مسیر ذخیره  Locationخود را وارد کنید و از قسمت 

شدن اطالعات ماشین مجازی را مشخص کنید، به صورت 

فرض در درایوی که سیستم عامل نصب است اطالعات پیش 

 شود. ذخیره می

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

را برای این  Firmware Typeقسمت باید نوع در این 

را انتخاب  Biosی ماشین مجازی انتخاب کنید، اگر گزینه 

تان استفاده خواهد سیستم اصلی  BIOSکنید ماشین مجازی از  

های را انتخاب کنید، گزینه  UEFIی کرد و اگر هم گزینه

فعال خواهد شدکه این  Secure Bootتری مانند پیشرفته 

هر کسی  معروف است و Secure Bootبه  Bootنوع 

عاملی به غیر از شما سیستم  تواند بر روی سیستم نمی

عامل اصلی نصب شده بر روی سیستم شما نصب کند،  سیستم 

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کنید و بر روی  BIOSی گزینه 

 

سیستم را برای این   CPUهای  در این صفحه باید تعداد هسته 

ماشین مجازی نیاز ین مجازی مشخص کنید، اگر چنانچه اشم

را باال   CPU  به پردازش باال دارد، بهتر است که تعداد هسته

 در نظر بگیرید. 

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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، البته مقدار رم مورد نیاز ماشین مجازی خود را انتخاب کنید

مقدار مناسب را با رنگ سبز مشخص کرده است  ،در شکل

آورد، این شما نمی   که این مقدار فشار زیادی به سیستم اصلی

سیستمی که بر روی آن ماشین مجازی در حال اجرا است 

گیگابایت   13.796توانید  گیگابایت رم دارد که حداکثر می  16

توانید با برای آن حافظه در نظر بگیرید که این موضوع را می 

کلیک بر روی فلش آبی مشخص کنید، برای اینکه از ویندوز 

در نظر گیگابایت رم  4ن آ ر است،بهتکنیم سرور استفاده می 

 بگیرید.

،  ی خود را مشخص کنیددر این بخش باید نوع کارت شبکه 

توانید با را انتخاب کنید می  Bridgedی اول یعنی  اگر گزینه 

ی دوم را شبکه واقعی خود ارتباط داشته باشید، اگر گزینه 

برای ارتباط با دنیای   NATتوانید از سرویس  انتخاب کنید می

خواهید یک اینترنت یا شبکه دیگر استفاده کنید و یا اگر می

ی سوم را ی داخلی و شخصی داشته باشید گزینه شبکه 

ی چهارم را انتخاب ، در حال حاضر گزینه کنیمانتخاب می 

اهلل در ادامه کار و بعد از بررسی شبکه مجازی کنیم و انشا می

 کنیم.را انتخاب می یکی از این سه گزینه 

در این صفحه باید نوع کنترلر خود را مشخص کنید، که دو 

بیتی بودن سیستم و ویندوز سرور  64ی اول به علت گزینه 

 ال شده است.ن غیر فعآبودن 

 کلیک کنید.  Nextبر روی 

 

 

 
 
 



VMware Systems – Farshid Babajani 

23 

در این صفحه نوع هارد دیسک مجازی خود را انتخاب کنید 

است، در مورد   SCSIی  گزینه   VMwareکه پیشنهاد خود  

توضیحاتی دادیم و  2نوع دیسک در کتاب مدیر شبکه 

 به این کتاب دسترسی داشته باشید.   سایت توانید از طریق  می

 

 

 

 

در این قسمت باید هارد دیسک خود را ایجاد و یا انتخاب 

خواهید ماشین کنید، اگر چنانچه برای اولین بار است که می 

ی اول را انتخاب کنید و توانید گزینه مجازی ایجاد کنید می 

ن هارد آخواهید یا اگر قبالً یک ماشین ایجاد کردید و می

ی یسک مجازی را به این ماشین جدید ارتباط دهید گزینه د

دوم را انتخاب کنید و در آخر اگر بخواهید به هارد دیسک 

ی سوم را انتخاب سیستم اصلی خود متصل شوید گزینه 

ی اول را انتخاب و بر روی کنید، در حال حاضر گزینه 

Next  .کلیک کنید 

 

اندازه هارد ی یک حداکثر در این صفحه در قسمت شماره

ی دوم را دیسک مجازی را مشخص کنید، اگر تیک گزینه 

، یکجا به این انتخاب کنید همه فضایی که مشخص کردید

دیسک مجازی اختصاص داده خواهد شد، یعنی اینکه در 

گیگ فضا به این هارد مجازی  60هارد فیزیکی شما مثالً 

داده خواهد شد، در قسمت شماره سه اگر بخواهید هارد 

اول را ی دیسک مجازی در یک فایل ذخیره شود گزینه 

انتخاب کنید و یا اگر بخواهید چند هارد دیسک مجازی با 

http://3isco.ir/
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ی دوم در انتقال  ی دوم را انتخاب کنید، توجه داشته باشید که انتخاب گزینه حجم مشخص داشته باشید باید گزینه 

 ی اول انتخاب شود. ساز باشد و بهتر است گزینه تواند مشکلهارد به مکان دیگر می

در این صفحه باید مسیر ذخیره شدن دیسک مجازی را 

فرض در درایوی قرار پیش مشخص کنید، که به صورت 

عامل نصب است، بهتر است این دیسک گیرد که سیستم می

را در محلی قرار دهید که فضای آن حجم بیشتری داشته 

باشد تا در آینده با افزایش حجم اطالعات ماشین مجازی 

 دیسک مورد نظر پر نشود. 

 

 

 

توانید تنظیماتی که برای این ماشین انجام در این قسمت می

 دید را مشاهده کنید. دا

های این ماشین مجازی را تغییر دهید افزاربرای اینکه سخت 

کلیک کنید که  Customize Hardwareباید بر روی 

کنیم؛ برای اینکه بعد البته در ادامه این قسمت را بررسی می

ماشین مجازی شروع به کار کند   Finishاز کلیک بر روی  

را انتخاب   Power onی  و ویندوز نصب شود تیک گزینه 

 کنید.

بعد از نصب ویندوز و وارد شدن به محیط آن، برای اینکه از همه امکانات ماشین مجازی به مانند ماشین واقعی  

، این یکی  به صورت اتوماتیک بر روی ماشین مجازی نصب خواهد شد  VMware Toolsداشته باشید سرویس  

ین مجازی خیلی بد کار  شسیستم واقعی است که اگر نصب نباشد ما های مهم ارتباط ماشین مجازی با از ویژگی

 از خود نشان نخواهد داد. کیفیت الزم را خواهد کرد و 
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مدن ویندوز سرویس  آکنید طبق مطلبی که در صفحه قبل عرض کردیم، بعد از باال همانطور که مشاهده می 

VMware Tools انچه این سرویس به صورت خودکار  باشد و اگر چن به صورت خودکار در حال نصب می

 .را انتخاب کنید Install VMware Toolsی گزینه  Viewتوانید از منوی اجرا نشد شما می

 کنید تا تنظیمات اعمال شود.  Restartماشین را   VMware Toolsبعد از نصب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VMware Workstationافزار کار با تنظیمات نرم 

بعد از ایجاد ماشین مجازی، حاال  

افزار نوبت آن است تا تنظیمات نرم

را بررسی کنیم، بر روی ماشین مورد 

نظر کلیک راست کنید و وارد منوی 

Power   شوید، در این منو سه

قسمت وجود دارد، قسمت اول 

استارت را به خاموش، روشن، ری 

دهد افزاری انجام میصورت نرم 

در آخر هر گزینه  ایداستارت کردهسیستم خود را خاموش، ریاید و ا وارد ویندوز خود شدهمثالً شمیعنی اینکه 

این کار انجام خواهد شد یعنی  افزاری ، اما در قسمت دوم به صورت سخت نوشته شده است  Guestهم کلمه 
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دهید، قسمت سوم هم که مربوط  روی کیس را فشار می Restartدکمه  یکدفعه مثالً سیستم شما روشن است و 

 ن نیازی نداریم. آباشد که در حال حاضر به می  Biosبه فریم و 

برای مشاهده تنظیمات 

ماشین مجازی بر روی آن 

ی کلیک راست کنید و گزینه 

Settings   را انتخاب کنید و

این   VMتوانید از منوی  یا می

 کار را انجام دهید. 

 

 

 

هایی که افزارصفحه لیستی از سخت  در این

مربوط به این ماشین مجازی است را مشاهده  

کنید که هر کدام قابل ویرایش و حذف  می

افزار جدید به این هستند، برای اینکه سخت 

کلیک   Addماشین اضافه کنید باید بر روی 

 کنید.
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توانید به این  افزارهایی که میدر این قسمت لیست سخت 

، در ادامه کار و در  کنیدماشین اضافه کنید را مشاهده می

افزار مورد نیاز را به لیست اضافه  خالل آموزش سخت 

 .خواهیم کرد

 کلیک کنید. Cancelبر روی 

 

 

 

 Virtualی در پنجره  Optionوارد تب 

Machine Settings .شوید 

 

 

توانید نام ماشین می Generalدر قسمت 

سازی  عامل، محل ذخیرهمجازی، نوع سیستم 

کیبورد را تغییر داد که البته این   و ویژگی

مجازی انجام    ماشینموارد را در هنگام ایجاد  

 دادیم. 
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ی و در قسمت شماره  Powerدر قسمت 

کنید، با انتخاب  یک سه گزینه را مشاهده می 

ی اول با روشن شدن ماشین مجازی  گزینه 

تغیر حالت  Full Screenی آن به صفحه 

ی دوم انتخاب شود  خواهد داد، اگر گزینه 

ماشین مجازی بعد از متوقف و خاموش  

ی شدن، بسته خواهد شد و با انتخاب گزینه 

ی کنید اطالعاتی از وضعیت باطری برای کاربر ارسال خواهد کرد، در قسمت شمارهاپ کار میتسوم اگر با لپ 

افزاری بر روی را از حالت نرم  Restartو  Power, Suspend, Startهای توانید نوع عملکرد کلیددو می

 افزاری قرار دهید.حالت سخت 

توانید  می Shared Foldersدر قسمت 

لی خود ایجاد کنید  یک پوشه در سیستم اص

تا بتوانید به اطالعات ماشین مجازی  

دسترسی داشته باشید که آموزش این قسمت 

 را در ادامه کتاب بررسی کردیم.

 

توانید مشخص کنید که  میدر این قسمت 

شود از  زمانی که ماشین مجازی روشن می 

سوال کند    Snapshotشما در مورد گرفتن  

جدید بگیرد و یا  Snapshotیا اینکه یک 

که گرفته شده است    Snapshotبه آخرین  

 برگردد و یا اینکه فقط ماشین روشن شود.

های بعدی در  توجه داشته باشید در بخش 

 صحبت خواهیم کرد. Snapshotمورد 
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برای ایجاد   AutoProtectدر قسمت 

امنیت از ماشین به صورت خودکار 

Snapshot   تهیه خواهد شد که این

تواند به صورت روزانه، هفتگی موضوع می

و یا ماهانه صورت پذیرد و حتی بسته به 

ن را  آتواند تعداد ظرفیت دیسک می

 مشخص کنید. 

 

 

 

وجود دارد که یکی   در این قسمت دو گزینه

باشد و دیگری  می  Drag and dropبرای  

کردن است که   Pastو  Copyبرای 

داشته    توجه  توانید آنها را غیر فعال کنید،می

 VMwareباشید که این دو گزینه با نصب  

Tools   .در ماشین مجازی فعال خواهند شد 

 

توانید  می  Access Controlدر قسمت 

رمز عبور برای ماشین ایجاد کنید که برای  

دسترسی به آن مورد نیاز است که این  

، بقیه  تاب بررسی کردیمقسمت را در ادامه ک

ها هم در صورت نیاز بررسی خواهیم گزینه 

 کرد.

 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

30 

اینکه بتوانید صفحه ماشین  برای 

کنید باید   Full Screenمجازی را 

داخل ماشین مجازی کلیک و بعد از 

 + ALT + CTRLآن از کلید ترکیبی  

Enter   استفاده کنید، و برای

برگشت به حالت قبل دوباره باید از  

 ها استفاده کنید. کلیدهمین 

  Task Managerبرای اینکه 

مربوط به ماشین مجازی را اجرا کنیم 

راه دیگر    استفاده کنید،  CTRL + ALT + Insertباید از کلید ترکیبی  

این است که بر روی ماشین   Task Managerهم برای اجرای 

را  Send Ctrl+Alt+Delی مجازی کلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید. 

کنید که در بعضی مواقع از سیستم عامل مانند لینوکس و... استفاده می

خود را از آن حالت خارج   موستوانید  با کلیک بر روی آن دیگر نمی

استفاده    CTRL + ALTی  کنید، بری حل این مشکل باید از کلید ترکیب

 کنید.

 

کنید، که برای تغییر سایز صفحه، تغییر قرار  افزار وجود دارد را مشاهده می نرم   هایی که در باالی در شکل زیر ابزار 

تعداد   ها زمانی که رود، این ابزار ، خاموش و روشن کردن و.... به کار می Ctrl+Alt+Delها، کلید گرفتن ماشین 

 د.ها زیاد شوند بسیار کمک کننده خواهد بوماشین 
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 اضافه کردن هارد دیسک به ماشین مجازی 

خواهیم یک هارد دیسک مجازی به سرور در این قسمت می

اضافه کنیم که برای این کار بر روی ماشین کلیک راست کنید 

 را انتخاب کنید.  Settingsی و گزینه 

 

 

 

 

 کلیک کنید.   Addدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

توانید به ماشین اضافه افزار را میدر این صفحه انواع سخت 

کنید که در این کتاب در صورت نیاز آنها را بررسی خواهیم 

را انتخاب کنید و بر روی   Hard Diskکرد، در حال حاضر  

Next  .کلیک کنید 
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در این قسمت نوع هارد دیسک را انتخاب کنید، که به 

است که البته پیشنهاد   انتخاب شده  SCSIفرض  صورت پیش 

هم است، توجه داشته باشید برای انتخاب   VMwareخود  

باید ماشین مجازی خود را خاموش   NVMeو    IDEدو نوع  

 کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

در این صفحه برای ایجاد یک هارد دیسک جدید باید 

 ی دوم زمانی به کار ما ی اول را انتخاب کنید، گزینه گزینه 

آید که بخواهیم از یک هارد دیسکی که قبالً ایجاد کردیم می

ی خوبی باشد و خیلی تواند گزینه استفاده کنیم که می

ی سوم هم برای متصل شدن به هارد کاربردی است، گزینه 

 .دیسک اصلی سیستمتان است 

 

 کلیک کنید. Nextی اول را انتخاب و بر روی گزینه 

ار فضای هارد دیسک خود ی یک باید مقددر قسمت شماره

ی ی دو اگر تیک گزینه را انتخاب کنید، در قسمت شماره

گیگابایت به  5مورد نظر را انتخاب کنید کل این فضای 

شود و همان اول هارد دیسک مجازی اختصاص داده می 

شود کار فضای هارد اصلی پر خواهد شد که پیشنهاد می 

ی سه هم اگر ارهاین گزنیه را انتخاب نکنید، در قسمت شم

اولی را انتخاب کنید اطالعات فقط در یک هارد دیسک 

ی دوم این مجازی ذخیره خواهد شد و با انتخاب گزینه 

 موضوع برعکس خواهد بود. 
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سازی هارد دیسک را  توانید محل ذخیرهدر این قسمت می 

کنید ، توجه داشته باشید محلی که انتخاب می مشخص کنید

 مقدار فضا را داشته باشد.باید ظرفیت این 

کلیک کنید تا هارد دیسک مجازی ایجاد  Finishبر روی 

 شود. 

 

 

 

هارد دیسک جدید    کنیدهمانطور که مشاهده می 

به لیست اضافه شده است و مقدار فضای آن در  

مشخص شده است، در  Capacityقسمت 

نوشته   System Freeی هیمن قسمت گزینه

 آزاد  مقدار فضایی شده است که نشان دهنده 

هارد دیسک اصلی که این هارد مجازی در آن  

 دهد.قرار دارد را نشان می

 کلیک کنید.  Advancedدر ادامه بر روی  

 

که مربوط به  0:1برابر است با  SCSIی در قسمت اول شماره 

این هاردی است که ایجاد کردیم، توجه داشته باشید اصوالً  

شود که  یی انتخاب میهادیسک برای هارد  0:0ی شماره

ی عامل نصب کنیم، دو گزینه خواهیم بر روی آن سیستم می

Persistent  ی برای ذخیره اطالعات بدون وقفه و گزینه

Nonpersistent  برای حالتی است که اطالعات که در هارد

 قرار دادید بعد از خاموش کردن ماشین از بین خواهد رفت.
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توانید وارد سیستم  زمانی که هارد دیسک را به ماشین اضافه کردید می 

را با   Disk Managementشوید و از قسمت جستجو سرویس 

 اجرا کنید. diskmgmt.mscدستور 

 

 

 

کنید هارد دیسک می ور که مشاهدهطهمان

گیگابایت به لیست  4مجازی با ظرفیت 

اضافه شده است، برای اینکه از آن استفاده  

ی کنید بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه 

online  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این قسمت بر روی هارد دیسک کلیک 

را     initialize Disk   یراست کنید و گزینه 

ی ی باز شده گزینه و در صفحه   انتخاب کنید

MBR    ترابایت را پشتیبانی    2را که تا حداکثر

کلیک کنید،   okکند را انتخاب و بر روی  می

بعد از آن بر روی قسمت مشکی رنگ کلیک 

ی اول را انتخاب و بر  راست کنید و گزینه 

کلیک کنید تا درایو مورد نظر   Nextروی 

 ایجاد شود. 
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 ماشین مجازی در محل ذخیره شدههای بررسی فایل 

شود کنید چندین نوع فایل در محل ذخیره شده ماشین مجازی ایجاد می زمانی که یک ماشین مجازی ایجاد می 

که شکل آن را در شکل روبرو 

، این صفحه متشکل کنیدمشاهده می 

از چند فایل است که یک ماشین  

در   دهند،ل مییمجازی را تشک

توانید نوع و عملکرد  زیر می  جدول

 ها را مشاهده کنید.هر کدام از فایل 

 

 های ماشین مجازی فایل

 توضیحات  مثالی از آن پسوند فایل 

.vmx vmname.vmx را  یمجاز ینماش یماتکه تنظ یهاول یکربندیپ یلفا

 .کند یم یرهذخ

.log vmname.log 

or 

vmware.log 

هایی است که برای ماشین رویداد این فایل مربوط به  

دهد و در زمانی که ماشین مجازی با مجازی رخ می 

توانید از این فایل استفاده کنید، مشکل مواجه شد می 

ی قرار خواهد گرفت که فایل ا این فایل در دایرکتور

VMX .حضور دارد 

.nvram vmname.nvram 

or 

nvram 

مجازی است و  BIOSکه همان  nvramفایل 

تنظیمات ماشین را به مانند سیستم واقعی ذخیره 

کند، این فایل در دایرکتوری قرار خواهد گرفت می 

 حضور دارد. VMXکه فایل 

.vmdk vmname.vmdk   فایل دیسک مجازی که اطالعات هارد دیسک

کند، توجه داشته باشید مجازی را در خود ذخیره می 

اگر یک هارد دیسک فیزیکی را به ماشین مجازی 

اضافه کنید اطالعاتی که در این دیسک مجازی ذخیره 

 ن هارد دیسک فیزیکی است.آشود فقط تنظیمات  می 
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vmname-s###.vmdk ها را زمانی در دایرکتوری ماشین این نوع از فایل

مجازی خود مشاهده خواهید کرد که شما برای هارد 

ی افزایش حجم را مشخص دیسک مورد نظر گزینه

کنید، یعنی یک فضای مشخص شده به هارد دیسک 

اخصاص ندهیم، یعنی در زمان ایجاد دیسک مجازی 

را  Allocate all disk space nowی تیک گزینه

 نزنید.

vmname-f###.vmdk ی قبل کل فضای هارد دیسک را  اگر برعکس گزینه

ن اختصاص دهید فایل مورد نظر مانند آبه 

Windows 7-f001.vmdk شود. مشخص می 

vmname-disk-###.vmdk ها در زمان ایجاد این نوع فایلSnapshot   که در

ادامه توضیح خواهیم داد به وجود خواهند آمد و  

بیشتر برای جلوگیری از تکراری بودن فایل کاربرد 

 دارد.

.vmem uuid.vmem  مربوط به فایل صفحه ماشین مجازی است که حافظه

اصلی مهمان را بر روی حافظه اصلی سیستم فیزیکی 

 کند و در زمانی ایجاد خواهد شد که ماشینذخیره می

 مجازی شروع به کار کند.

snapshot_name_number.vmem   هر فایلSnapshot   که در زمان روشن بودن ماشین

است  vmem.شود دارای پسوند مجازی ایجاد می

 کند.ی آن را ذخیره میکه حافظه

.vmsd vmname.vmsd ی ابر داده و  یک فایل متمرکز برای ذخیره

Snapshot . 

.vmsn vmname.Snapshot.vmsn  یک فایلSnapshot  ماشین  وضعیتاست که

  Snapshotمجازی که در زمان مشخص شده از آن  

 کند.تهیه کرده است را در آن ذخیره می

vmname.Snapshot###.vmsn  فایل ذخیره حالتSnapshot . 

.vmss vmname.vmss  زمانی که یک ماشین مجازی را در حالت

suspended   ببرید این فایل اطالعات آن را ذخیره

 خواهد کرد.
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MAP  ک مجازی در سیستم اصلی کردن دیس 

 چند راه کار وجود دارد.برای اینکه از اطالعات هارد دیسک در سیستم واقعی خود استفاده کنید 

کار اول این است که به مانند شکل بر روی  راه

ماشین مجازی کلیک راست کنید و از قسمت 

Power  ی گزینهShut Down Guest   را

افزاری به صورت نرم انتخاب کنید تا ماشین 

خاموش شود، بعد از آن دوباره بر روی آن  

را   Settingsی کلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید. 

 

خود را  ردر این قسمت هارد دیسک مورد نظ

باز باز شده بر روی انتخاب کنید و در صفحه

Map  .کلیک کنید 

 

 

 

در این قسمت آدرس هارد دیسک مجازی به همراه  

توانید  صفحه می پائین، در آن مشخص شده است حجم 

در   Zفرض  نام درایو را مشخص کنید که به صورت پیش 

 Openی نظر گرفته شده است و با انتخاب تیک گزینه 

drive in windows….  بعد از کلیک بر رویOK  

برای جلوگیری از  ودشدرایو باز خواهد شد، پیشنهاد می

 Openی ک گزینه حذف و ویرایش اطالعات درایو تی

file in Read Only  mode  .را انتخاب کنید 
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در سیستم   My Computerاگر وارد 

درایو مورد   د اصلی یا فیزیکی خود شوی

گیگابایت مشاهده   5نظر را با حجم 

 کنید.می

 

 

 Myاگر بخواهید این درایو را از 

Computer  بردارید باید دوباره وارد

تنظیمات ماشین مجازی مورد نظر شوید  

به مانند شکل   Disconnectو بر روی 

 روبرو کلیک کنید. 

های دیگری هم در این قسمت گزینه 

  Defragmentی وجود دارد که گزینه 

برای حل مشکالت سکتورهای خراب در  

ی دیسک مجازی کاربرد دارد، گزینه 

Expand  ی است که  هم برای زمان

بخواهید مقدار فضای هارد خود را 

باشد که با این کار  هم برای حذف فضاهای خالی در دیسک مجازی می Compactی افزایش دهید و گزینه 

 توانید درصدی از فضای دیسک مجازی را کاهش دهید.می

 انتقال اطالعات بین ماشین مجازی و سیستم واقعی

ه اطالعات هارد دیسک واقعی و اصلی سیستم  برای اینکه ماشین مجازی بتواند ب

شما دسترسی داشته باشد چند راه وجود دارد، یکی اینکه درایو سیستم واقعی را 

تراک بگذاریم به این صورت که بر روی ماشین مورد نظر  شدر ماشین مجازی به ا

 را انتخاب کنید.  Settingsی کلیک راست کنید و گزینه 
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ی گزینه   در این صفحه و از سمت چپ 

Shared Folders   را انتخاب کنید و

 Alwaysی در صفحه باز شده گزینه 

enabled  را فعال کنید و تیک

را    …Map as a networkی  گزینه 

کلیک   Addانتخاب کنید و بر روی 

 کنید.

 

توانید  می  Host pathدر این صفحه و در قسمت  

یک پوشه خاص و یا یک درایو را انتخاب کنید و  

هم یک نام به دلخواه در نظر   Nameدر قسمت 

 کلیک کنید. Nextبگیرید و بعد بر روی 

 

 

 

 

 Enable thisی در این قسمت تیک گزینه 

share   را انتخاب کنید و برای اینکه اطالعات

اک  درایو اصلی شما در ماشین مجازی امن بماند و پ

  Read-onlyی شود تیک گزینه نشود پیشنهاد می 

 را انتخاب کنید. 
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کنید همانطور که در شکل روبرو مشاهده می 

مورد نظر در ماشین مجازی اضافه شده  درایو 

 Dتواند به اطالعات درایو است و کاربر می

سیستم واقعی دسترسی داشته باشد البته به  

 صورت فقط خواندنی.

 

 

 

 

در ماشین   VMware Toolsهای انتقال فایل بین ماشین مجازی و سیستم واقعی استفاده از یکی دیگر از راه

به   VMware Toolsافزار بعد از اینکه ماشین مجازی را نصب کردید نرم مجازی است، همانطور که قبالً گفتیم 

صورت اتوماتیک اجرا شده و نصب خواهد شد، با نصب این 

توانید فایل را از سیستم واقعی خود به  سرویس به راحتی می

، اگر چنانچه  سیستم مجازی کپی کنید یا بکشید و رها کنید

شد باید از منوی این سرویس بر روی ماشین مجازی نصب ن

VM   ی  گزینهInstall VMware Tools    را انتخاب کنید که

با این کار یک درایو جدید در ماشین مورد نظر ایجاد و باید  

 بر روی آن دو بار کلیک کنید تا شروع به نصب کند. 
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 ایجاد امنیت در ماشین مجازی

 جازی را بررسی کنیم. های ایجاد امنیت برای ماشین مخواهیم روشدر این قسمت می

 

 Edit virtual machineبرای شروع بر روی 

settings  .مربوط به ماشین مجازی کلیک کنید 

 

 

 

 

 

ی در این قسمت از سمت چپ گزینه 

Access Control   را انتخاب کنید و

  Encryptدر صفحه باز شده بر روی 

کلیک کنید و رمز عبور خود را وارد 

کنید، توجه داشته باشید بعد از وارد  

کردن رمز عبور بسته به حجم ماشین  

برد که عملیات  مجازی کمی زمان می 

  نگاری انجام شود.رمز

کنید عملیات رمز گذاری همانطور که مشاهده می 

 در حال انجام شدن است.

و ماشین    کلیک کنید  okبعد از اتمام کار بر روی  

 مجازی خود را ببندید. 
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یک بار  ،بعد از فعال کردن امنیت 

افزار را ببندید و دوباره باز نرم 

کنید، همانطور که مشاهده 

رمز عبور از شما  یدکنمی

شود که با وارد میدرخواست 

توانید ماشین مجازی کردن آن می 

خود را ویرایش کنید، اگر به 

سمت چپ توجه کنید آیکون 

مجازی اضافه قفل در کنار ماشین  

 شده است. 

برای ماشین  بعد از اینکه رمز را

توانید  مجازی فعال کردید، می 

را با  Restrictionsی گزینه 

 Enableتیک انتخاب 

Restrictions  فعال کنید، با

این کار زمانی که بخواهید وارد 

از  شوید،  تنظیمات ماشین مجازی  

شما رمز عبور درخواست خواهد 

توجه داشته باشید برای  شد،

  Moveو  Copyاینکه در زمان 

از کاربر مورد نظر رمز عبور 

ی دریافت شود باید تیک گزینه 

Require the user to…  را

ی بعدی آن  نتخاب کنید، گزینه ا

ی سوم هم برای حذف ماشین  دهد و گزینه ال به ماشین را میصاجازه ات USBهای اگر انتخاب شود به دستگاه 

 مجازی در زمان مشخص است.
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کنید، همانطور که در شکل روبرو مشاهده می 

اضافه    Unlock All Settingsای با عنوان  گزینه 

د به تنظیمات ماشین  شده است که اگر بخواهی

مجازی دست پیدا کنیم باید بر روی آن کلیک و  

ی قبل فعال کردید را  رمز عبور دوم که در مرحله 

 وارد کنید.

 

 

 

ی  رمز عبور اول باید تیک گزینه برای حذف 

Enable restrictions   را بردارید و بر روی

OK  .کلیک کنید 

 

 

 

  Remove Encryptionدر این صفحه بر روی  

ی باز شده رمز عبور را  کلیک کنید و در صفحه 

کلیک   Remove Encryptionوارد و بر روی  

 کنید.
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 VMware workstationدر  Snapshotکار با 

حد زیادی  تواند تا  که استفاده از آن می   آل است های سریع در انتقال ماشین مجازی به حالت ایده یکی از سرویس 

در نظر  Backupتوان به عنوان نوعی از را می  Snapshot ، حل کندپشتیبانی از ماشین مجازی را مشکالت 

 گرفت ولی کامالً نباید به آن اعتماد کرد. 

باید بر روی   Snapshotبرای انجام 

ماشین مجازی مورد نظر کلیک راست کنید 

 Takeی گزینه  Snapshotو از قسمت 

Snapshot  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 Takeدر این صفحه یک اسم دقیق برای آن وارد و بر روی 

Snapshot زمان این کار بستگی به مقدار فضای ماشین کلیک کنید ،

 مجازی شما دارد. 

 

 Snapshotاگر دوباره وارد 

شوید متوجه خواهید شد که یک 

بار در تاریخ مشخص شده از این 

گرفته شده   Snapshotماشین 

است، اگر بخواهید وضعیت ماشین  

را به همان زمان برگردانید  

گرفته شده   Snapshotکلیک کنید تا وضعیت ماشین به آخرین  Revert to Snapshotتوانید بر روی می

 کلیک کنید. Snapshot Managerدر ادامه بر روی  ،برگردد
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توانید به طور در این صفحه می 

 Snapshotتر به مسئله دقیق

بپردازید، در اینجا به صورت یک 

نمودار تعداد دفعات و تاریخ انجام  

Snapshot  مشخص شده است

توانید هر کدام از  که به راحتی می

آنها را انتخاب و برای بازگشت به 

را در    Go Toی  حالت گزینه   همان

صفحه بزنید، یا اینکه  پائین

 Takeتوانید با کلیک بر روی می

Snapshot  یکSnapshot 

هم  Cloneی هم برای حذف آنها کاربرد دارد و گزینه  Deleteی جدید از ماشین مورد نظر ایجاد کنید، گزینه 

 اهیم داد. برای گرفتن کپی از ماشین مجازی است که در ادامه توضیح خو

 Snapshotسازی خودکار برای فعال  AutoProtectسازی فعال

را برای آن فعال    AutoProtectوجود دارد این است که حالت    Snapshotسازی  روش دیگری که برای فعال 

که این کار باعث حفظ   کندتهیه می  Snapshotکنید، این روش در فواصل زمانی مشخص از ماشین مورد نظر 

 اطالعات ماشین مجازی خواهد شد و امنیت را بیشتر خواهد کرد.

ی گزینه  VMاز منوی  AutoProtectسازی حالت برای فعال 

Settings  روی ماشین مجازی کلیک را انتخاب کنید و یا اینکه بر

 را انتخاب کنید.  Settingsی راست کنید و گزینه 
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 Optionsدر این صفحه وارد تب  

 AutoProtectی شوید و گزینه 

سازی  را انتخاب کنید و برای فعال 

 Enableی آن تیک گزینه 

AutoProtect  کنید، در   فعالرا

 AutoProtectقسمت 

Interval   توانید مشخص کنید می

 maximum AutoProtectتوانید از قسمت  هایی این سرویس فعال شود و تعداد دفعات آن را میدر چه زمان 

snapshots  و اگر بخواهد بیشتر از این شود یکی از  ثبت شده است  3مشخص کنید که در حال حاضر عدد

Snapshot شود. میهای قدیمی پاک خواهد شد و نسخه جدید جایگزین 

صفحه هم مقدار فضای مورد نیاز برای انجام این کار مشخص شده است که دیسک فیزیکی شما باید   پائیندر 

 این مقدار فضا را برای این کار داشته باشد. 

کار خواهد کرد و به خاطر    AutoProtectنکته: توجه داشته باشید زمانی که ماشین مجازی روشن است حالت  

ماشین  Clone، برای تهیه تهیه کرد Cloneشده است این حالت گرفته  که در Snapshotتوانید از همین نمی

 د خاموش باشد. یمجازی با

وجود دارد که در پشت  Snapshotی دیگری برای گزینه 

کند و از ماشین در زمان خاموش افزار شروع به کار مینرم زمینه 

 کند.تهیه می Snapshotبودن 

 Preferencesی  گزینه   Editبرای بررسی این موضوع از منوی  

 را انتخاب کنید. 

کلیک کنید،   Priorityاز سمت چپ بر روی 

ی کنید تیک دو گزینه همانطور که مشاهده می 

مورد نظر فعال شده است، البته این حالت 

 تواند در مواردی از سرعت سیستم بکاهد. می
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 ماشین مجازی  روی بر Cloneعملیات 

ل دو  تهیه کرد، در ک  Cloneتوان از ماشین مجازی یک کپی یا  خواهیم بررسی کنیم چگونه می در این قسمت می

است که در این قسمت مورد بررسی   Full Clonesو دیگری    Linked Clonesوجود دارد که یکی    Cloneنوع  

 دهیم.قرار می

Linked Clones :  در این روش دقیقاً یک کپی متصل

به ماشین اصلی ایجاد خواهد شد که این نوع کپی زمانی  

دهد که ماشین مجازی اصلی به حیاط خود ادامه می 

، برای انجام این کار بر روی ماشین  وجود داشته باشد 

 Manageمجازی کلیک راست کنید و از قسمت 

منوی   را انتخاب کنید، البته از طریق  Cloneی گزینه 

VM توانید این گزینه را فعال کنید. هم می 

 

خواهید از  در این صفحه باید مشخص کنید که اگر می

حالت فعلی ماشین مجازی یک کپی تهیه کنید باید  

ی اول را انتخاب کنید و اگر هم بخواهید از گزینه 

Snapshot های مشخص گرفتید  هایی که در زمان

Clone  ی دوم را انتخاب کنید. تهیه کنید باید گزینه 

 

متصل شده  Cloneدر این صفحه باید برای انجام یک 

ی اول را انتخاب کنید و بر روی به ماشین اصلی گزینه 

Next  .کلیک کنید 
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در این صفحه یک نام برای ماشین مجازی خود  

،  مشخص کنید و مسیر ذخیره شدن آن را مشخص کنید 

کلیک کنید تا ماشین مورد نظر    Finishروی  در آخر بر  

ماشین مورد نظر به  ایجاد شود، توجه داشته باشید که 

ماشین اصلی خود که از ان کپی تهیه شده است ارتباط  

دارد و با حذف ماشین اصلی این ماشین هم کار  

 نخواهد کرد و با خطا مواجه خواهد شد.

 

 

اگر به شکل روبرو توجه کنید 

سمت چپ مربوط به فولدر 

ماشین اصلی است 

(Server_2012 و ماشین )

سمت راست مربوط به ماشینی 

ایم، در است که کپی تهیه کرده 

ماشین کپی شده هارد دیسک 

مجازی ایجاد شده است ولی 

نها به چند کیلوبایت آحجم 

در ماشین مجازی اصلی  رسد این مضوع به این مورد اشاره دارد که هارد دیسک اصلی همان دیسکی است که  نمی

اند، یعنی اگر در ماشین  مال تغییرات در ماشین کپی شده به وجود آمدهعها فقط برای اقرار دارد و این هارد دیسک

ک اصلی ندارد و  سکپی شده تغییری ایجاد شود در دیسک خودش اطالعات ثبت خواهد شد و ربطی به دی

اصلی را که ی ماشین مجازی  همانطور که گفتیم اگر اسم پوشه 

است را تغییر دهیم و بعد بخواهیم  Server_2012در اینجا 

ماشین مجازی کپی شده را اجرا کنیم با خطای روبرو مواجه 

که به این نکته اشاره دارد که فایل  خواهیم شد

Server_2012.VMX  .در مسیر مورد نظر یافت نشد 
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Full Clones:  با انتخاب این روش یک کپی کامل از

های مجازی مورد نظر گرفته خواهد شد و فایل  ماشین

آن دیگر با ماشین مجازی اصلی ارتباط نخواهد داشت، 

به مانند قبل بر روی ماشین مجازی کلیک راست کنید و 

 را انتخاب کنید.  Cloneی گزینه  Manageاز قسمت 

 

 

را انتخاب   Create a full cloneدر این صفحه باید گزینه  

کنید، با این کار یک کپی کامل از ماشین مورد نظر ایجاد 

به مکان دیگر   توانید این ماشین رابه راحتی میخواهد شد و  

، توجه انتقال دهید و ارتباطی با ماشین اصلی نخواهد داشت 

خیلی بیشتر  Cloneداشته باشید زمان ایجاد این نوع 

در محل جدید کپی  باشد و باید کل اطالعات ماشین رامی

 کند.

کپی   Snapshotتوانید از  نمی  Full Cloneنکته: در حالت  

 توانید از حالت فعلی آن کپی تهیه کنید.تهیه کنید و فقط می 

 تر خواهد بود.است و بسیار مطمئن  Linked Clone بهتر از  Full Clonesدر کل 

 گذاری ماشین مجازی برای دیگر کاربران به اشتراک 

توانید از  برای اینکه به عنوان مدیر یک ماشین مجازی را برای دیگر کاربران سیستم خود به اشتراک بگذارید می 

 استفاده کنید.  VMware Workstationافزار این ویژگی در نرم 

 :گذاریتراک شا روش

یزیکی در تنظیمات  ، ماشین باید خاموش باشد و نباید از یک دیسک فماشین مجازی نباید رمزنگاری شده باشد  

 خود استفاده کند.
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برای اینکه یک ماشین مجازی 

را به اشتراک بگذاریم باید بر 

روی آن کلیک راست کنید و 

ی گزینه   Manageاز قسمت  

Share  .را انتخاب کنید 

 

 

 

فحه باید یک نام برای ماشین خود صدر این 

وجود دارد که  ینه انتخاب کنید و در زیر دو گز

را انتخاب کنید ماشین مورد   Moveی  اگر گزینه 

نظر به طور کامل به محل جدید انتقال داده  

 Make a fullی خواهد شد و اگر هم گزینه

clone   را انتخاب کنید یک کپی کامل به محل

 شود.جدید منتقل می 

 Linkedتذکر: اگر ماشین مجازی شما از نوع 

 توانید ماشین را انتقال دهید.در این قسمت غیر فعال خواهد بود و نمی Moveی باشد گزینه 
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  VMware workstationتنظیمات شبکه در 

های مجازی با  شبکه مجازی برای ارتباط ماشین  سازی دارا بودن ویژگیهای مجازی افزارهای نرم یکی از ویژگی

 طور کامل آن را بررسی خواهیم کرد.خود و دنیای بیرون آن است که در این قسمت به 

 شامل موارد زیر است:  VMware workstationشبکه مجازی در 

 ( Virtual Switchesهای مجازی )سوئیچ  .1

کند و نام آنها از های فیزیکی اجزای شبکه را به هم متصل میسوئیچ ها به مانند سوئیچ این نوع 

VMnet1 ،VMnet2  و... تشکیل شده است . 

فرض آنها هم در جدول ذکر شده  کنید که نام پیش افزار را مشاهده می های این نرم شبکه  در زیر جدول

 ها در ادامه کار خواهیم کرد.است، توجه داشته باشید با این شبکه 

 نوع شبکه  سوئیچ نام  
VMnet0 Bridged 

VMnet8 NAT 
VMnet1 Host-only 

 تا. 255سویچ مجازی ایجاد کنید و در لینوکس  20توانید توجه داشته باشید در ویندوز می

 

 ( Virtual Network Adaptersهای شبکه مجازی ) آداپتور .2

توانید  تفاده خواهد شد و از آن طریق میساز این سرویس برای ایجاد کارت شبکه مجازی در سیستم ا

 های مجازی خود را شبکه کنید.ماشین 

 

 مجازی   DHCPسرور   .3

  NATیا   Host-onlyهای مورد نظر شما را به کارت شبکه مشخص شده که از نوع ipاین سرویس 

 دهد.است می

 

 NAT  سرویس .4

این سرویس هم برای ارتباط بین شبکه داخلی و شبکه خارجی کاربرد دارد که روی آن کار خواهیم 

 کرد.
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برای اینکه بهتر با موضوع شبکه در این  

 Virtualسرویس   افزار آشنا شویمنرم 

Network Editor  کنیم، برای این را اجرا می

شوید و به مانند شکل روبرو  Startکار وارد 

با  را  Virtual Network Editorسرویس 

 . اجرا کنید Administratorسطح دسترسی 

 

 

 

سه نوع کارت شبکه را در این سرویس 

 کنید که قبالً هم به آن اشاره کردیم. مشاهده می 

Bridged ی مجازی که برای  : نام کارت شبکه

است،  VMnet0آن در نظر گرفته شده است 

ی این نوع کارت شبکه برای ارتباط با شبکه 

خارجی کاربرد دارد مثالً اگر بخواهید ماشین 

مجازی ایجاد شده در سیستم خود را در شبکه 

واقعی سازمان خود معرفی کنید باید از این 

 .گزینه استفاده کنید

 

Host-only توان با ها با هم است و برای ایجاد یک شبکه داخلی کاربرد دارد و نمی : برای ارتباط ماشین مجازی

 شبکه خارجی در ارتباط بود. 

NAT : این نوع شبکه برای اختصاص دادن یک رنجIP  نامعتبر که فقط در شبکه داخلی کاربرد دارد استفاده

د یعنی اینکه یتوانید با شبکه بیرونی هم در ارتباط باشا این تفاوت که میب  Host-onlyشود یعنی همان شبکه  می

دهد و ارتباط آنها را  خود را به عنوان یک روتر بین ماشین مجازی و شبکه واقعی قرار می VMwareافزار نرم 

 کند.برقرار می
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 شبکه کردن دو ماشین مجازی با یکدیگر 

 Host-onlyاستفاده از کارت شبکه 

کار در شبکه دو ماشین  برای تست عملی  

در  کنیم، ی این کار میمجازی را آماده 

را  Server-2012شکل روبرو ماشین 

کنید،  ایم را مشاهده میکه قبالً ایجاد کرده 

  Full Cloneاز رو همین ماشین یک 

بتوانیم این دو ماشین با  تهیه کردیم تا 

را با هم شبکه کنیم   2012ر ویندوز سرو

 Edit virtualبرای شروع کار بر روی 

machine settings .کلیک کنید 

 

افزار در این قسمت لیست سخت 

کنید ماشین مورد نظر را مشاهده می

برای اضافه کردن کارت شبکه به این  

 کلیک کنید. Addماشین بر روی 
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را انتخاب کنید و بر    Network Adapterی  گزینه 

 کلیک کنید.  Finishروی 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه و برای شروع کار ارتباط  

در نظر   Host-onlyشبکه را از نوع 

 Customگیریم، یعنی بعد از انتخاب  می

 VMnet1ی از لیست کشویی گزینه 

(Host-only)   را انتخاب کنید و بر روی

OK  .کلیک کنید 

 

 

 

 

 Clone ofماشین دوم که با نام دقیقاً کارهای قبلی را برای 

server-2012  است را انجام دهید که این موضوع را در

 کنید.شکل روبرو مشاهده می 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

55 

بعد از روشن کردن ماشین مجازی  

شوید و دستور  CMDوارد سرویس 

ipconfig /all   ،را اجرا کنید

کنید آدرس همانطور که مشاهده می

از طریق سرویس   192.168.21.130

DHCP  اگر در  دریافت شده است

ماشین دوم هم همین دستور را اجرا 

 192.168.21.131آن  ipکنید آدرس 

مانطور که در قسمت ه خواهد بود، 

  سوئیچ قبل بررسی کردیم سرویس 

یک  VMwareافزار مجازی نرم 

شود  متصل می   NATو    Host-onlyی از نوع  هایی که به کارت شبکه که به ماشین   در خود دارد  DHCPسرویس  

 دهند.تخصیص می IPبه صورت اتوماتیک  

 Virtualاگر دوباره سرویس 

Network Editor از  را فعال کنید ،

را  VMnet1ی لیست مورد نظر گزینه 

 Subnetصفحه    پائینانتخاب کنید، در  

IP  وSubnet mask  را مشاهده

است  192.168.21.0کنید که در رنج می

که این همان آدرسی است که از طریق 

DHCP  ها داده شده است،  به ماشین

توانید بر روی هم می  DHCPبرای تنظیم  

DHCP Settings   کلیک کنید، توجه

 Use localی کنید اگر تیک گزینه 

DHCP…   را بردارید دیگر سرویس

DHCP  اختصاص نخواهد داد و باید آدرس را به صورت دستی وارد کنید. ها آدرسبه ماشین 
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 NATکار با کارت شبکه 

برای اینکه از عملکرد کارت شبکه 

NAT  هم مطلع شویم دوباره وارد

تنظیمات ماشین مجازی شوید و کارت 

شبکه را از لیست انتخاب کنید و بعد  

ی از سمت راست گزینه 

VMnet8(NAT)  را انتخاب کنید و

 کلیک کنید.  OKبر روی 

 

را  Ipconfig /allاگر دوباره دستور 

اجرا کنید اطالعات شکل روبرو را 

 IPمشاهده خواهید کرد که آدرس 

تغییر کرده است و تفاوتی که در این  

توان مشاهده کرد این است قسمت می

  Default Gatewayی که گزینه 

اضافه شده است و این گزینه برای 

ارتباط ماشین شما با شبکه خارجی 

 Virtual Network، وارد مانند اینترنت است 

Editor   ی  شوید و از لیست گزینهVMnet8    را

کنید رنج که مشاهده می  انتخاب کنید، همانطور

در نظر گرفته شده است   192.168.223.0آدرس 

که به ماشین اختصاص داده شده است، برای  

مطلع شویم بر روی   NATاینکه از تنظیمات 

NAT Settings .کلیک کنید 
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آدرس  Gateway IPدر این صفحه، در قسمت 

برای  مشخص شده است، این آدرس  192.168.223.2

، این های خارجی کاربرد داردها به شبکهدسترسی ماشین 

است  VMware Workstationآدرس مختص خود 

 Portاست بین ماشین و اینترنت، در قسمت  یو پل

Forwarding  عملیات توانید میForwarding  را

برای ماشین مورد نظر خود انجام دهید، برای استفاده از 

و  TCPت ورکلیک کنید و پ Addاین قسمت بر روی 

UDP  و آدرس مربوط به ماشین مجازی خود را تعریف

 کنید.

ی گزینه است،  FTPهم برای دسترسی به اطالعات ماشین مجازی از طریق  Allow active FTPی گزینه 

Allow any Organizationally Unique Identifier آدرس مشخص برای ارتباط با  اجازه دادن به مک

ی توانید تیک گزینه می  DNS Settingsدر قسمت  است. NATشبکه 

Auto detect…  را انتخاب کنید تا طبق شبکه شما آدرسDNS   برای

به صورت دستی این کار  شود، ولی اگر بخواهید Setماشین مورد نظر 

  policy، در قسمت  ی مورد نظر را برداریدرا انجام دهید، باید تیک گزینه 

را به ترتیب  DNSدرخواست  orderی سه گزینه وجود دارد که گزینه 

به صورت چرخشی در یک زمان  Rotateی ینه کند، گززمان ارسال می

زمان ها را به سه سرور همدرخواست  Burstی شود و گزینه ارسال می 

، قسمت نشیند کند ولی منتظر پاسخ از یک سرور میارسال می 

Timeout تواند به سرور هم برای تعداد دفعاتی است که ماشین نمیDNS  ی آخر هم متصل شود و گزینه

Retries سروررای بازخوانی تعداد بازدید از که ب DNS  است، در آخر کار هم سه قسمت مشخص شده است

 های داخلی و خارجی خود را در صورت نیاز ثبت کنید. سرور  DNSکه باید آدرس 

با محدودیت کمتر است  DNSکه نوع دیگری از  NetBIOSدر قسمت 

 مشخص کنید.توانید تعداد دفعات و تعداد بازنگری را برای آن می
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را بررسی کردیم، برای اینکه بین دو ماشین یک ارتباط    Host-onlyو    NATتا اینجا کارت شبکه مجازی از نوع  

 ای ایجاد کنیم باید یک سری از مراحل را طی کنیم:شبکه 

ز ها ابه هر دو ماشین مجازی که این کار را در قسمت قبل انجام دادیم و ماشین IPتخصیص دادن آدرس  -1

 آدرس دریافت کردند. DHCPطریق 

، ولی اگر از این دستور  استفاده کنیم Pingتوانیم از دستور می ، برای اینکه ارتباط بین دو ماشین را چک کنیم -2

ن هم این است که سرویس فایروال در هر دو ماشین روشن  آ نخواهید شد، دلیل  استفاده کنید با پاسخی مواجه 

 دهد.عبور به این نوع ارتباط را نمیباشد و اجازه می

برای اینکه در فایروال ویندوز به 

باید  دسترسی دهید  pingدستور 

به مانند  Firewallوارد سرویس 

شکل روبرو شوید و از سمت چپ 

کلیک   Inbound Rulesبر روی 

 New Ruleی  راست کنید و گزینه

 را انتخاب کنید. 

توانستیم فایروال را در کل می

وش کنیم ولی بهتر است برای خام

 تعریف کنیم. ruleامنیت بیشتر 

 

را انتخاب کنید    Customی  در این صفحه گزینه 

 کلیک کنید.  Nextو بر روی 
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را   All Programsی در این قسمت گزینه 

انتخاب کنید ولی اگر بخواهید سرویس یا 

استفاده کنند باید   Ruleافزار خاصی از این نرم 

 های دو و سه را انتخاب کنید.گزینه 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

را از لیست  ICMPv4در این قسمت پروتکل 

کلیک  Customizeانتخاب کنید و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 

را محدود کنیم از لیست  ICMPv4در این قسمت برای اینکه 

را انتخاب کنید  و بر روی  Echo Requestی مورد نظر گزینه 

ok با این کار فقط دستور کلیک کنید ،Ping  که درخواست

Echo Request  کند فعال خواهد شد. ارسال می 

کلیک  Nextو در صفحه بعد بر روی  کلیک کنید OKبر روی 

 کنید.
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توانید مشخص کنید چه یدر این صفحه م

توانند مجوز الزم می  IPو یا رنج    IPآدرس  

را داشته باشند، برای تعریف آدرس  

 These IPی توانید گزینه می

addresses     را انتخاب و بر رویAdd  

توانید رنج آدرس  با این کار می   ،کلیک کنید

با  ود را تعریف کنید و دیگر کسی  شبکه خ

تواند  آدرسی به غیر از این رنج آدرس نمی

 بفرستد.  Pingدرخواست 

ی اول را انتخاب  در این قسمت گزینه

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

توانید مشخص کنید که در این قسمت می

در کدام شبکه کارایی داشته  Ruleاین 

باشد که در حال حاضر هر سه گزینه را 

کلیک  Nextانتخاب کنید و بر روی 

 کنید.
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  Ruleدر قسمت آخر هم یک نام برای 

کلیک    Finishخود ایجاد کنید و بر روی  

 کنید تا تنظیمات اعمال شود. 

 

 

 

 

 

Rule  قبلی که در فایروال تعریف شده

تعریف شده   Server-2012در ماشین  

آن باز شده   pingاست و درخواست 

را برای  pingاست، اما اگر دستور 

آدرس ماشین روبرویی که در اینجا  

Clone of Server-2012   است اجرا

 Request time outکنید با پیام 

 مواجه خواهید شد. 

در این صفحه وارد ماشین دوم شدیم 

که بر   Server-2012و آدرس ماشین  

  pingمربوط به دستور    Ruleروی آن  

را فعال کردیم را تست کردیم و 

کنید دستور  همانطور که مشاهده می 

Ping  به درستی در حال کار است و

برای اینکه این دستور در هر دو ماشین  

 انجام دهید.  Clone of Server-2012هم انجام دادیم در ماشین مجازی قبلی را که با  Ruleفعال شود باید  

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

62 

  Bridgeکار با کارت شبکه 

  استفاده کرد  Bridgeشبکه از نوع  برای اینکه ماشین مجازی شما با دنیای واقعی در تماس باشد باید از کارت 

 .کنیمکه در این بخش این موضوع را بررسی می

 Virtual Networkوارد سرویس 

Editor در لیست مورد نظر به  شوید ،

کارت شبکه مجازی  فرض  صورت پیش 

VMnet0 ی به عنوات کارت شبکه

Bridge  اگر   ر گرفته شده است ظدر ن

  Vmnet Informationبه قسمت 

  Bridged toتوجه کنید در قسمت 

وجود دارد   Automaticی یک گزینه 

ک  که با انتخاب آن به صورت خودکار ی

ن بیشتر است  آ کارت شبکه که اولویت 

برای ارتباط انتخاب خواهد شد ولی 

اگر از چند کارت شبکه محتلف در 

کنید، بهتر است کارت شبکه اصلی سیستم خود که به شبکه سازمان شما یا شبکه  سیستم واقعی خود استفاده می

  Realtek PCIe GBE Family Controllerی محلی متصل است را انتخاب کنید که در اینجا کارت شبکه 

 کنیم.کلیک می OKانتخاب و بر روی 

  ا ر  Bridgedبرای اینکه کارت شبکه 

ین مجازی مورد نظر خود اشبر روی م

 Networkاز سمت چپ  فعال کنید

Adapter   را انتخاب کنید و در لیست

را  Bridgedی مورد نظر گزینه 

انتخاب کنید، با این کار طبق تنظیمی 

که در قسمت قبل انجام دادید به  

صورت خودکار به کارت شبکه واقعی 
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سیستم متصل خواهید شد، به این نکته توجه کنید که اگر از ماشین مجازی بر روی لپ تا یا سایر وسایل استفاده  

 Replicate physical Network Connectionی  کنید برای متصل شدن به شبکه واقعی باید تیک گزینه می

state  انتخاب کنید. را 

 Servre-2012  اگر وارد ماشین مجازی

شوید  و وارد تنظیمات کارت شبکه 

مشاهده خواهید کرد که دومسن شبکه  

بوده به کارت   Int.netواقعی ما که 

شبکه اختصاص داده شده است و اگر هم 

 آن شوید مشاهده خواهید   Detailsوارد  

 192.168.5.0کرد که آدرس در رنج 

دریافت کرده است، یعنی این ماشین در  

تواند به شبکه واقعی ما  حال حاضر می

 متصل شود. 

اگر به تنظیمات کارت شیکه سرور  

Clone of Server-2012  توجه کنید

مشاهده خواهید کرد که رنج آدرس این 

تغییر کرده  192.168.5.0ماشین هم به 

 است.

ه باشید در قسمت قبل برای توجه داشت 

را در این دو ماشین   pingاینکه دستور 

فعال کنیم در فایروال تنظیماتی انجام  

دادیم، اما برای اینکه بر روی این آدرس 

مورد نظر که ایجاد   Ruleدرس را در  آها شوید و رنج هم کارایی داشته باشد باید وارد فایروال هر یک از ماشین 

 کردید وارد کنید. 

رویس  قرار دادید در صورتی که بر روی شبکه واقعی شما س Bridgeی خود را بر روی : اگر کارت شبکهنکته 

DHCP  فعال نیست باید به هر دو ماشین مجازی به صورت دستیIP  .دهید 
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 گذاری در ماشین مجازیاشتراک

،  تراک بگذاریمشخواهیم یک فولدر را برای دسترسی از راه دور به امت میبرای درک بهتر مبحث شبکه در این قس

توانید برای دسترسی به  این نوع مباحث به طور کامل در کتاب مهندسی مایکروسافت بنده مطرح شده است و می

 مراجعه کنید.  3isco.irآن با سایت 

شوید و یک پوشه   Server-2012برای شروع کار وارد ماشین 

به مانند شکل روبرو ایجاد کنید و بعد بر روی آن کلیک راست 

 را انتخاب کنید.  Propertiesی کنید و گزینه 

 

 

 

 

کلیک   Shareشوید و بر روی    Sharingدر این صفحه وارد تب  

 کنید.

 

 

 

را   Everyoneدر این صفحه گروه 

کلیک کنید و در  Addانتخاب و بر روی 

کلیک کنید، با این   Shareآخر بر روی 

تواند به این فولدر  کار هر کسی می 

دسترسی داشته باشد البته برای دسترسی 

همین قسمت دسترسی   رکامل باید د

Write  .هم به آن بدهید 

http://3isco.ir/
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شوید و در یک پوشه آدرس  Clone of Server-2012دوم یعنی  سروروارد  وعبرای تست این موض

را وارد کنید، توجه داشته باشید که این آدرس مربوط به سروری است که فولدر را در آن  \\192.168.5.31

 به اشتراک گذاشتیم. 

ی کنید از طریق شبکههمانطور که مشاهده می

گذاری ولدر اشتراک ماشین مجازی توانستیم به ف

تواند یک روش شده دسترسی داشته باشیم، این می

 های مجازی باشد. برای دسترسی به اطالعات ماشین

 

  Remote Desktopسازی فعال

اولین به ماشین مجازی را فعال کنیم،  Remoteهای مربوط به دسترسی خواهیم سرویس در این قسمت می

مربوط به خود ویندوز است که با   Remote Desktopتوانیم برای اینکار فعال کنیم سرویس سرویسی که می 

 به ماشین مجازی متصل شوید.  VMware Workstationفعال کردن آن به راحتی و بدون نیاز به کنسول 

در    Remote Desktopبرای فعال سازی  

ویندوز به مانند شکل روبرو وارد  

System    شوید، و از سمت چپ بر روی

Advanced system settings   کلیک

 کنید.

 

شوید و برای دسترسی دادن باید   Remoteدر این صفحه وارد تب 

را   Allow remote connection to this computerی گزینه 

انتخاب کنید، توجه داشته باشید برای استفاده از این سرویس باید  

  Select Usersکاربران ویندوز دارای رمز عبور باشند، در قسمت 

توانید کاربرانی که قرار است به این سرویس دسترسی داشته باشند  می

 را به لیست اضافه کنید. 

file://///192.168.5.31
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باید   Remote Desktopبرای ارتباط با سرویس 

، برای این کار سرویس فایروال  را تنظیم کنید  آن  والریفا

کلیک راست   Inbound Rule، و روی را اجرا کنید

 را انتخاب کنید.  New Ruleی کنید و گزینه 

 

 

 

را انتخاب    portی  در این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

ی در این صفحه در قسمت اول گزینه 

TCP  ی و در قسمت دوم گزینه

Specific local ports   را انتخاب

که مربوط به  3389کنید و پورت 

Remote Desktop  است را وارد

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 
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 Allow theی در این قسمت گزینه 

connection  را انتخاب و بر روی

Next  .کلیک کنید 

 

 

 

کلیک   Nextدر این قسمت بر روی 

یک نام برای  کنید و در صفحه بعد 

Rule  خود وارد و بر رویFinish  

توانیم به  کلیک کنید، بعد از این کار می

 . دبزنی  Remoteاین ماشین  

 

 

را    Remote Desktopقبل از اینکه  

اجرا کنید، برای اینکه بتوانید با نام 

کاربری که در دست دارید وارد ماشین  

مجازی شوید باید در حالت 

Workgroup  نام ماشین خود را

بدانید و با استفاده از نام کاربری که در 

های قبل فعال کردیم وارد این قسمت 

این   مماشین شوید، در این صفحه نا

 توانید وارد ماشین شوید. ن میآکه با کمک  است  WIN-ICAB0P4SR3Lماشین 
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در سیستم فیزیکی و  Remote Desktopبرای اجرای 

 Remoteشوید و سرویس  Startوارد اصلی خود 

Desktop Connection  ند شکل روبرو اجرا و را به مان

آدرس ماشین مجازی خود را وارد کنید و بر روی 

Connect   اگر به قسمت  کلیک کنید ،Username   توجه

 کنید نام ماشین و نام کاربر وارد شده است. 

در این صفحه رمز عبور مربوط به کاربری که دسترسی الزم را به 

Remote Desktop دادید را وارد کنید و بر روی OK ک کلی

 کنید.

 

 

 

مشخص شده در ماشین   Certificateدر این قسمت هم چون 

با اخطار روبرو مواجه خواهید   وجود نداردسیستم واقعی    درمجازی  

ی ار مشاهده نشود، تیک گزینه طشد که برای اینکه دیگر این اخ

don’t ask me again  را انتخاب و بر رویYes .کلیک کنید 

 

 

های کردید و این ماشین اندازی میرا در شبکه خود راه Active Directoryتوجه داشته باشید که اگر سرویس 

 . کردید دیگر با این اخطار روبرو نخواهید شدن می آمجازی را عضو 

دارای باگ  3389نکته مهم: یک نکته امنیتی را در همین اول کار به شما یادآور شوم که در حال حاضر پورت 

هک خواهد شد و بهتر است برای راحتی کار پورت آن را تغییر دهید و یا اینکه    مهاجمان،وسیعی است و توسط  

برای ارتباط استفاده کنید، البته این نکات برای کاربرانی است که بخواهند از   VPNهای دیگر مانند از سرویس 

 طریق اینترنت به شبکه شما متصل شوند. 



VMware Systems – Farshid Babajani 

69 

برای این کار است، با استفاده   VNCافزار وجود دارد و آن هم استفاده از نرم  Remoteروش دیگری هم برای 

 افزار را دانلود کنید: نرم  ، کالینت و سرور ایناز لینک زیر

https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc / 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer / 

اول از همه باید نسخه سرور را در 

ماشین مجازی مورد نظر نصب کنید، 

رسید  می  در هنگام نصب به این صفحه 

که اگر بخواهید تنظیمات فایروال برای  

افزار به صورت خودکار انجام  این نرم 

ی مورد نظر را انتخاب  شود تیک گزینه 

 .کلیک کنید  Nextبر روی  و

 

 

 

 

افزار اگر آن را اجرا  بعد از نصب نرم 

ی روبرو مواجه خواهید کنید با صفحه 

شد که باید در این صفحه الیسنس  

افزار را تایید کنید یعنی شماره نرم 

سریال استفاده از آن را که خریداری  

اید را وارد کنید البته نسخه کرک  کرده

ای فارسی ه ی آن هم در سایت شده 

کردن   Registerموجود است، برای 

  Register offlineبر روی دکمه 

 کلیک کنید. 

https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/vnc/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
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در قسمت مشخص شده سریال  

افزار را وارد و بر روی مورد نظر نرم 

Next  کلیک کنید تا امکانات این

 افزار فعال شود. نرم 

 

 

 

 

 

 

کنید همانطور که مشاهده می

فعال شده  VNCافزار سرویس نرم 

  Connectivityاست و در قسمت  

آدرس سرور درج شده است، این 

توانیم با بدان معنا است که ما می

استفاده از نسخه کالینت به آن  

 متصل شویم. 

 

را که در لینک  viewerبرای تست این موضوع نسخه 

دوم قرار دادیم دانلود و در سیستم اصلی خودتان نصب 

 Newشوید و بر روی    Fileمنوی    کنید و بعد از اجرا وارد

connection  .کلیک کنید 
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درس  آباید نام    VNC Serverدر این صفحه و در قسمت  

نصب   VNC Serverماشینی را وارد کنید که بر روی آن  

در شده است که این کار را در قسمت قبل انجام دادیم، 

توانید تنظیمات مربوط به صفحه  هم می  Optionsقسمت  

و کیفیت آن را مشخص کنید، بعد از انجام کار بر روی 

OK  .کلیک کنید 

 

مورد نظر    سروردر این صفحه برای ورود به  

که ایجاد کردید   Server-2012بر روی 

ی باز شده بر دو بار کلیک کنید و در صفحه 

نام    ادامه  کلیک کنید و در  Continueروی  

کاربر ویندوز را وارد و ری و رمز عبور  کارب

 تایید کنید. 

 

 

همانطور که مشاهده  

کنید، توانستیم به درستی  می

به سرور متصل شویم و حاال  

توانید به راحتی ماشین  می

مجازی مورد نظر را کنترل  

 کنید.
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   VMwareهای ارتباط از راه دور با سرور

متصل شوید که این مورد    ESXi  ،vCenterهای دیگر مانند  توانید به سرور افزار میبا استفاده از امکانات این نرم 

  تواند کمک کننده باشد.در مواردی بسیار می

 را انتخاب کنید.   Connect to Serverی  شوید و گزینه   Fileوارد منوی  

 

 

سرور مورد نظر و  IPدر این صفحه باید نام یا آدرس 

و بر روی   نام کاربری و رمز عبور آن را هم وارد کنید

Connect  کلیک کنید 

 

 

  Certificateدر این قسمت به علت معتبر نبودن 

ی پیغام روبرو ظاهر خواهد شد که تیک گزینه 

Always trust…   را انتخاب کنید و بر روی

Connect Anyway .کلیک کنید 

 

های مجازی  در این صفحه ماشین 

که در سرور مورد نظر قرار دارند  

 افزاری را به همراه اطالعات سخت 

کنید، در این صفحه آن مشاهده می 

امکاناتی همچون خاموش و روشن 

کردن ماشین مجازی و ایجاد آن  

 م کرد.وجود دارد که البته در صورت نیاز و در ادامه این قسمت را بررسی خواهی
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 VMware vSphere Hypervisor (ESXi) –فصل سوم  

 
را به شما معرفی کنیم،    ESXiحاال وقت آن رسیده است تا بهترین سیستم عامل مجازی سازی را با عنوان مختصر  

 .اندطراحی شدهتر های جدید آن خیلی بهتر و بهینه نسخه 

به عنوان   است که Elastic Sky X یکلمه ی مختصر شدهبوده که   ESXعامل با نام اولین نسخه از این سیستم 

 Service Consoleو توسط  کردعامل دیگر که اصوالً لینوکس بوده کار می افزار بر روی هسته سیستم یک نرم 

را   VMkernelهسته شخصی و تخصصی خود را با نام  VMwareرکت ش ،هاشد، بعد از سال مدیریت می 

تغییر   Elastic Sky X Integratedمخفف  ESXIتغییر کرده است که کلمه  ESXIبه  ESXنام معرفی کرد که 

به معنای یکپارچه شدن است و دیگر نیاز به سیستم عامل مجزای دیگری برای    Integratedکرده است که کلمه  

 اجرا ندارد. 

 ESXiبرای نصب افزار مورد نیاز سخت 

افزاری مورد نیاز آن را فراهم کنید،  نصب کنید باید منابع سخت  سروررا بر روی  ESXiعامل برای اینکه سیستم 

 افزار مورد نیاز برای نصب آن مشخص شده است.در زیر لیست سخت 

1-  ESXi  ی نیاز به حداقل دو هسته 6.7ورژنCPU .دارد 

2- ESXi 6.7  های از پردازندهX64  وX86 ولید به بعد ت 2006هایی که از سال کند، پردازنده پشتیبانی می

بر روی بیشتر  ESXiعامل توان گفت که سیستمها بسیار گسترده هستند و میشدند که این پردازنده 

توانید از لینک زیر استفاده  ها می ، برای اطالعات بیشتر در مورد پردازندهها نصب خواهد شد پردازنده 

 کنید:
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http://www.vmware.com/resources/compatibility 

  XDو  NX، توجه داشته باشید بیت را فعال کنید Biosدر  NX/XD باید بیت  ESXi 6.7برای اجرای  -3

 Intelهای شرکت CPUدر  XDو  AMDشرکت  CPUدر  NXتر برای حافظت کاربرد دارد که شبی

 قرار دارند و باید فعال شوند. 

ابایت است که برای اجرای ماشین مجازی در گیگ  4برابر با  ESXi 6.7از سیستم عامل مقدار رم مورد نی  -4

 گیگابایت باشد. 8آن بهتر است این عدد برابر 

ها فعال ( در پردازندهAMD RVI  یا  Intel VT-xبیتی باید قابلیت ) 64های برای پشتیبانی از پردازنده  -5

 توضیح دادیم. شود، که البته این کار را در فصل دوم 

 به یک یا چند کارت شبکه نیاز است. -6

،  گیگابایت باشد 5است که مقدار فضای آن باید حداقل  ESXIنیاز به فضای ذخیره سازی مجزا برای  -7

 از دیسک اصلی است. یتوجه داشته باشید برای ایجاد ماشین مجازی نیاز به دیسک مجاز

توانید  وجود دارد که با این تکنولئژی می UEFIعامل قابلیت بوت بر روی تکنولوژی در این سیستم  -8

 و... اجرا کنید. CD-Rom ،Flashسیستم مورد نظر را بر روی  

 ESXiعامل اندازی سیستم نصب و راه

کنید توانایی خوبی در اجرای ماشین مجازی داشته  افزاری که انتخاب میعامل باید سخت برای نصب این سیستم 

های مخصوص  سازی از سرور ها برای انجام مجازی د و ارتقاء باشد، اصوال اکثر شرکت باشد و منابع آن قابل اعتما

و ... باشد که هر کدام ویژگی مخصوص به خودشان را   HP ،IBMتواند برند کنند که میاین کار استفاده می 

دارند، به این نکته هم توجه داشته باشید این سیستم عامل بر روی سیستم معمولی نصب خواهد شد، که البته باید 

 افزاری که در قسمت قبل بررسی کردیم را فراهم کند.های سخت نیازمندی 

دهیم تا از انجام می   HPرا بر روی یک سرور    ESXiود ما نصب  برای اینکه این آموزش به صورت جامع انجام ش

 VMwareبر روی    ،البته برای آشنایی بیشتر شما عزیزان  های نصب بر روی آن آشنا شوید،همه امکانات و روش 

Workstation  خواهیم دادهم نصب آن را انجام . 

ن را  آهای مختلفی از تلف ورژنهای مخافزاربر روی سخت  ESXiعامل برای نصب سیستم  VMwareشرکت 

 کنیم.ارائه داده که با هم در زیر بررسی می

 

http://www.vmware.com/resources/compatibility


VMware Systems – Farshid Babajani 

75 

 شود. هم شناخته می  HPE Customکه با نام   HPورژن مورد نظر برای نصب بر روی سرور 

http://dl1.technet24.ir/Downloads/Software/VMware/HPE/67u1/VMware-ESXi-6.7.0-Update2-
13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso 

 توانید از ورژن زیر استفاده کنید: می شود افزار های گوناگون نصب میهای دیگر که بر روی سخت برای ورژن

http://dl2.soft98.ir/soft/u-v/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso 

 توانید از لینک زیر استفاده کنید:هم می Dellهای برای سرور 

http://dl.fileniko.ir/VMware/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64-
DellEMC_Customized-A00.iso 

به صورت بوت قرار دهید تا بتوانید از طریق آنها   Flashو یا  CDها را باید بر روی توجه داشته باشید این فایل 

 را نصب کنید. ESXiسیستم عامل 

توانید از لینک زیر دانلود  استفاده کنید که می   ISO to USBافزار برای کپی کردن فایل بر روی فلش باید از نرم 

 کنید:

http://www.tucows.com/preview/1239965/ISO-To-USB 

هر   را بر روی ESXIتوانید این نکته را هم در نظر داشته باشید که شما می  HPبرای شروع کار با سرور 

تواند به صورت یک ها را که در باال اعالم کردیم را داشته باشد نصب کنید حاال میافزاری که حداقل نیازسخت 

 سازی شود.دهافیزیکی پی سرورفیزیکی باشد یا مجازی که در اصل باید بر روی  سرور

 

 

 

 

 

 

 

http://dl1.technet24.ir/Downloads/Software/VMware/HPE/67u1/VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso
http://dl1.technet24.ir/Downloads/Software/VMware/HPE/67u1/VMware-ESXi-6.7.0-Update2-13006603-HPE-Gen9plus-670.U2.10.4.1.8-Apr2019.iso
http://dl2.soft98.ir/soft/u-v/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update02-13006603.x86_64.iso
http://dl.fileniko.ir/VMware/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64-DellEMC_Customized-A00.iso
http://dl.fileniko.ir/VMware/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0.update01-10302608.x86_64-DellEMC_Customized-A00.iso
http://www.tucows.com/preview/1239965/ISO-To-USB
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 :HPسرور    بررسی  تنظیمات

 Smartافزار  های آن را آماده کنید که این کار را با نرم دیسک   استفاده کنید اول باید هارد   HP  سروربرای اینکه از  

Start دهند. انجام می 

در حالت   1F1افزار در داخل بوت قرار دارد و با فشار دادن کلید این نرم  ،PHسرور  10و  9و  8های در سری 

Bot   افزار را ندارد باید  شما قدیمی است و این نرم   رسروتوانید به آن دسترسی پیدا کنید ولی اگر  میDVD    مربوط

توانید  افزار در دسترس نبود میآن را که در جعبه دستگاه قرار دارد را داخل آن قرار دهید، البته باز هم این نرم به 

 از لینک زیر آن را دانلود کنید:

https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_2e6c41afdb8c4c0d9bffce484c 

شود؛ در ی بوت ظاهر می، صفحه آن را داخل دستگاه قرار دهید و بعد از چند ثانیه DVDدریافت فایل   از بعد

افزار و اطالعات مورد نیاز این صفحه، سخت 

شود، بعدازآن باید  برای شما به نمایش گذاشته می

ی بعد  فشار دهید تا وارد صفحه F11روی کلید 

-به شما نحوه   F11شوید، بعد از فشار دادن کلید  

-شود که شما باید گزینه فایل سؤال می بوت  ی

را انتخاب    One Time Boot To CD-Romی

 Startی اول، یعنیی بعد گزینه کنید، در مرحله 

Smart   ی بعد باید  را انتخاب کنید، در مرحله

-ی خوشای صبر کنید تا صفحه چند دقیقه 

آمدگویی ظاهر شود که بعد از ظاهر شدن این صفحه باید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید، بعد از انتخاب بر 

 کلیک کنید.  Nextروی 

 

 کلیک کنید.  Agreeدر این صفحه بر روی 

 

 

https://support.hpe.com/hpsc/swd/public/detail?swItemId=MTX_2e6c41afdb8c4c0d9bffce484c
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را   installیدر این قسمت، گزینه

 انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

ی  در این صفحه، گزینه 

Maintenance نید.را انتخاب ک 

 

 

 

 

 

 HP arrayیدر این قسمت، گزینه

Configuration and 

Diagnostics .را انتخاب کنید 
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در این صفحه از منوی کشویی باال یکی 

را انتخاب   یهای در دسترس Slotاز 

 کنید.

 

 

 

 

در قسمت قبل، در   Slotبعد از انتخاب  

را   Create Arrayی  صفحه گزینه  این

 انتخاب کنید. 

 

 

 

 

در این قسمت و در لیست مورد نظر  

های شما را مشخص  تعداد هارد دیسک 

کند که در این تصویر فقط یک هارد می

دیسک وجود دارد؛ برای ادامه کار باید  

هارد دیسک مورد نظر خود را انتخاب  

  .کلیک کنید  okو بر روی 
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 Createیدر این قسمت، گزینه 

Logical Drive ا انتخاب کنید.ر 

 

 

 

 

در این قسمت، به علت اینکه فقط از 

است، تنها شده یک هارد دیسک استفاده  

وجود دارد که زیاد  RAID0ی گزینه

انتخاب خوبی نیست، شما باید حداقل 

دو هارد دیسک داشته باشید که بتوانید  

علت  این استفاده کنید، به  RAID1از 

تاد،  که اگر یکی از هاردها از کار اف

دیگری بتواند جایگزین شود. بر روی 

Save  .کلیک کنید 

عامل آماده است و فقط باید از این تنظیمات خارج شوید تا سیستم  برای نصب سیستم   ESXiبعد از این کار، سرور  

را در داخل دستگاه قرار دهید و   ESXiعامل مربوط به سیستم یا فلش  CDدوباره شروع به کار کند و بعد باید 

 م داد. یخواه داده ی نصب را انجام دهید؛ در ادامه، تمام این مراحل را توضیح ادامه 

 Bootی شود، گزینههایی که به شما نمایش داده میرا داخل دستگاه قرار دادید، در گزینه CDنکته: زمانی که 

CD Rom یا انتخاب دیسک فلش. را انتخاب کنید ، 

حداقل از دو هارد دیسک   ESXiعامل  هایی که باید تا اینجا مدنظر قرار دهید این است که برای نصب سیستم نکته 

کنید تا در صورت ازکار افتادن یکی از هاردها،   RAID1استفاده کنید، یعنی این دو هارد دیسک را تبدیل به 

 اطالعات روی هارد دوم موجود باشد و کار کند. 

بر  ها را که برای اطالعات کاری شما است، سعی کنید چند هارد ی هارد دیسک که بقیه ی دوم این است نکته

 تا سرعت و امنیت کار افزایش یابد. کنید   RAID5دهید و این چند هارد را روی سرور قرار 
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 6.7ورژن    ESXiاندازی نصب و راه

  سرور روی  Flash Diskیا   CD/DVDبعد از قرار دادن 

ای که برای نصب ظاهر و بوت کردن آن اولین صفحه 

که برای ادامه باید   است شود به صورت شکل روبرو می

 فشار دهید.  Enterبر روی 

 

افزار را در این صفحه قراردادنامه استفاده از نرم 

فشار    F11ه و در صورت تایید بر روی کلید  الع مط

 دهید.

 

 

 

در این قسمت باید هارد دیسک مورد 

نظر را برای نصب انتخاب کنید، البته  

این نوع هارد دیسک از نوع مجازی  

 . باشدمی  VMwareو برای 

 فشار دهید.  Enterبر روی 

 

در این صفحه باید زبان کیبورد خود را مشخص کنید که به 

 فرض زبان انگلیسی انتخاب شده است.صورت پیش 

 فشار دهید.  Enterبر روی 
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را وارد کنید    Rootدر این صفحه باید رمز عبور کاربر  

 ای باشد. که بهتر است رمز قدرتمند و پیچیده 

، در صفحه بعد بر روی فشار دهید Enterبر روی 

F11  .فشار دهید تا کار نصب آغاز شود 

 

شدن سرور، شکل   Resetبعد از نصب و  

، در این قسمت ورژن شودمیروبرو ظاهر  

ESXi  است مشخص شده است،   6.7که

مشخص شده است   CPUمقدار رم و نوع  

که از طریق    IPو در وسط صفحه به آدرس  

DHCP   دریافت شده است مشخص است

برای این  و  که البته باید آن را تغییر دهیم

 فشار دهید. F2کار باید بر روی 

باید رمز در این قسمت، برای ورود به بخش تنظیمات 

را وارد کنید، توجه داشته باشید این  Rootعبور کاربر 

 . درمز را در هنگام نصب وارد کردی

 

 Configureی در این قسمت، گزینه

Management Network   را

  IP addressانتخاب کنید تا کار تنظیم  

 را انجام دهیم. 
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طور که از قبل بیان کردم، سرورها  همان

د که  اندهش شبکه تشکیلاز چند کارت 

برای اینکه بتوانیم، تنظیمات اولیه را  

ها  انجام دهیم، باید یکی از کارت شبکه

را از طریق کابل به یک لپ تاپ یا  

سیستم دیگری متصل کنیم، پس قبل از  

چیز، اول به مانند شکل روبرو وارد   هر

-می Network Adaptersقسمت 

 نما وویم و با استفاده از کلید جهت ش

Space ی مورد نظر خود را  کارت شبکه

تاپی کنیم، توجه داشته باشید که لپ انتخاب می

که قرار است تنظیمات را روی سرور اعمال کند،  

به همان پورتی متصل شود که شما در این 

کنید، بعد از انتخاب کارت  قسمت انتخاب می

کنیم تا شکل  را انتخاب می  IP Configurationی  گزینه  IPV4گردیم و برای تنظیم  ی قبل بر میشبکه به صفحه

 بعد ظاهر شود. 

 Setیدر این قسمت، اول گزینه

static IP address…  را با فشار

انتخاب کنید و   Spaceدادن کلید 

 Enterخود را وارد و    IPبعد، آدرس  

 .کنید

 ESXi   برای اینکه یک نام برای سرور

، وارد قسمت خود در نظر بگیریم

DNS Configuration .شوید 
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در دو قسمت اول آدرس سرورهای 

DNS  قسمت   خود را وارد کنید و در 

Hostname  باید یک نام برای

خود وارد کنید و بعد بر روی  سرور

Enter  .فشار دهید 

 

اصلی خود که در شبکه   DNSو اسم سرور استفاده کنید باید در سرویس  DNSنکته مهم: برای اینکه از قابلیت 

جدید اضافه کنید تا بتوانید از طریق نام به آن دسترسی  A recordفعال است این نام را اضافه کنید، یعنی یک 

 داشته باشید. 

های دیگری هم در  گزینه 

  ESXiصفحه تنظیمات 

وجود دارد، مثالً اگر  

رت  بخواهید تنظیمات کا

کنید باید   Resetشبکه را 

 Restartی گزینه 

Management 

Network   را انتخاب کنید

 را انتخاب کنید.  View system Logsی ها سرور را بررسی کنید باید گزینه  Logخواهید و یا اگر می 

شار دهید و ف F12، بعد بر روی اول برگردیدی فشار دهید تا به صفحه ESCبعد از این کار، چند بار بر روی  

  شود. Restartکلیک کنید تا سرور  F11رمز عبور را دوباره وارد کنید و بعد بر روی 

را بر روی یک سرور فیزیکی نصب کنید و از آن استفاده کنید، و  ESXiنکته: در شبکه واقعی همیشه باید سرور 

 استفاده از ماشین مجازی برای این کار در شبکه واقعی کار اشتباهی است.
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 6.7ورژن  ESXiتنظیمات سرور 

را تنظیم کنیم و در آن ماشین مجازی ایجاد کنیم باید به آن دسترسی پیدا  ESXiبرای اینکه بتوانید سیستم عامل 

 های دسترسی کامالً تغییر کرده است. کنیم که روش

کردید  استفاده می  VMware Vsphere Clientافزار  برای دسترسی به آن باید از نرم  ESXiدر ورژن های قدیمی  

پذیر  امکان   Webافزار کالینتی برای آن ارئه نشده و دسترسی به آن فقط از طریق  های جدید دیگر نرم ولی در ورژن

 است.

آن را    IPباید آدرس    ESXiبرای ورود به صفحه  

وارد کنید، البته چون    address barدر قسمت  

قرار دارد با خطای   HTTPsبر روی پروتکل 

روبرو خواهید شد که آن را  گواهینامه نامعتبر

نادیده گرفته و ادامه دهید تا شکل زیر ظاهر  

 شود. 

و رمز عبوری که در هنگام نصب وارد کردید را در این قسمت وارد  rootدر قسمت مورد نظر باید نام کاربری 

 کلیک کنید. Loginکنید و بر روی 
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خواهید کرد   ای که مشاهدهپنجره  بعد از ورود اولین

باشد، در این پیام از شما به صورت روبرو می 

توانید از  شود اگر مایل بودید می درخواست می

VMware  در هر افزارکمک بگیریدبرای بهبود نرم ،

فحه اصلی ، در زیر ص کلیک کنید  OKصورت بر روی  

 کنید.را مشاهده می ESXiعامل سیستم 

 
 ESXiاولین کاری که باید در 

انجام دهید این است که 

الیسنس آن را وارد کنیدکه برای 

این کار از سمت چپ بر روی 

Manage  کلیک کنید و وارد

شوید و بر  Licensingتب 

کلیک  Assign licenseروی 

 کنید.
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در این صفحه الیسنس مورد نظر را وارد و بر روی  

Check license .کلیک کنید 

 

 

 

کنید سریال  همانطور که در شکل روبرو مشاهده می 

 VMwareمورد نظر مورد تایید قرار گرفته و برای 

vSphere 6 Enterprise    مورد تایید است یعنی تا

 Assign، بر روی این سطح دسترسی الزم را دارد

license  .کلیک کنید 

 

هایی که  Featureدر شکل روبرو 

برای این سریال و الیسنس در نظر  

گرفته شده است مشخص است، یعنی  

تواند به این می ESXiبا این الیسنس 

 . منابع دسترسی پیدا کند

 

 

 

  اگر با الینس مورد نظر به مشکل خوردید 

کلیک   Remove licenseتوانید بر روی می

 کنید.  Add را کنید و دوباره الیسنس جدید 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

87 

  ESXiر سرور بررسی شبکه د

  HPهای  سروررا با هم بررسی کنیم، همانطور که قبالً گفتیم    ESXiخواهیم به طور کامل شبکه  در این قسمت می 

به مانند   تفاده کنید،ستوانید برای ارتباط ماشین مجازی خود اکارت شبکه اصلی هستند که از آنها می 4دارای 

کلیک کنید، لیست  Physical NICSو بعد بر روی تب  Networkingشکل زیر اگر از سمت چپ بر روی 

سرعت کارت را مشاهده   و MAC، آدرس Driverکنید، در این قسمت نام چهار کارت شبکه را مشاهده می

 کنید.می

 Virtualدر ادامه وارد تب  

Switches  شوید، در این قسمت

مجازی با عنوان   سوئیچیک 

vSwitch0  وجود دارد که برای

بررسی بیشتر بر روی آن کلیک 

 کنید.

تنظیمات  vSwitch0در سوئیچ 

مشخص شده است، اگر به سمت 

 vSwitchراست در قسمت 

topology  یک  توجه کنید

قرار  vmnic0کارت شبکه با نام 

دارد که به این معنی است که این 

 vmnic0از طریق کارت     سوئیچ
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هم از طریق این کارت با ما در ارتباط    Managementقسمت توجه داشته باشید به شبکه متصل شده است، 

 This virtual switch has no uplink)اگر به صفحه توجه کنید یک پیغام زرد رنگ با عنوان ست. ا

redundancy. You should add another uplink adapter مشخص شده است که به این موضوع )

یا همان قابلیت    Redundancyتنها با یک کارت شبکه در حال کار است و برای اینکه    سوئیچاشاره دارد که این  

باالی صفحه  کنید که برای این کار در  اضافه    سوئیچاطمینان را افزایش دهید باید کارت شبکه دیگری را هم به این  

کلیک   Add Uplinkقبل بر روی 

 کنید.

در این صفحه با هر کلیک بر روی 

Add Uplink  توانید یک کارت می

شبکه به لیست اضافه کنید که همانطور 

است هر چهار کارت که مشخص 

شبکه به لیست اضافه شده است، با این 

دهند و ارتباط با سرور به هیچ  ها به کار خود ادامه می کار اگر یک یا دو کارت شبکه از کار بیفتد بقیه کارت شبکه 

 را شرح خواهیم داد. سوئیچعنوان قطع نخواهد شد، در ادامه نحوه ارتباط ماشین مجازی با 

هر چهار کارت شبکه  در این قسمت  

به سوئیچ مورد نظر متصل شده است،  

  VLANی توجه داشته باشید که شماره 

فرض صفر در نظر  به صورت پیش 

که  گرفته شده است که در صورت

خاصی قرار دارد    VLANشبکه شما در  

  آن را تغییر دهید.

مجازی جدید   سوئیچبرای اینکه یک 

ایجاد کنید باید به مانند شکل بر روی 

Add Standard Virtual switch  
 کلیک کنید. 
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در این صفحه نام سوئیچ خود را وارد و بر 

های دیگری کلیک کنید، گزینه  Addروی 

برای امنیت و نوع پروتکل جستجو مانند  

CDP   وجود دارد که در صورت نیاز آن را هم

بعد از ایجاد اگر وارد ؛ بررسی خواهیم کرد

شوید به مانند شکل   vSwitch1 سوئیچ

ای به آن اختصاص داده  هیچ کارت شبکه 

 Addنشده که برای این کار باید بر روی 

uplink  .کلیک کنید 

با خطای روبرو مواجه   Addبعد از کلیک بر روی 

خواهید شد که به این نکته اشاره دارد که کارت شبکه  

آزاد برای تخصیص دادن به این سوئیچ مجازی وجود  

ها را در قسمت ای اینکه تمام کارت شبکه برندارد، 

  تخصیص دادیم، برای آزاد کردن یک یا چند پورت باید وارد سوئیچ بشیم و پورت  vSwitch0قبلی به سوئیچ 

 مورد نظر را حذف کنیم. 

دو گروه  Port Groupدر تب 

کنید که  فرض را مشاهده میپیش 

کنید های مجازی که ایجاد میماشین 

 VMا شبکه باید به گروه  برای ارتباط ب

Network  متصل شوند، اگر به

ن انتخاب شده است، اگر بخواهید یک گروه جدید ایجاد  آبرای  vSwitch0توجه کنید نام  vSwitchقسمت 

 Add Portتوانید بر روی کنید می 

Group .در این صفحه نام   کلیک کنید

گروه مورد نظر را وارد کنید و از قسمت 

Virtual switch   توانید سوئیچ مجازی می

 جدید را انتخاب کنید. 
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  ESXiمجازی در ایجاد ماشین 

ماشین   ESXiخواهیم در  در این بخش می

به  مجازی ایجاد و بر روی آن کار کنیم، 

 Virtualمانند شکل از سمت چپ وارد  

Machines  د و بر روی  شویCreate 

/ Register VM .کلیک کنید 

 

در این صفحه سه گزینه را مشاهده  

ی اول برای ایجاد  کنید که گزینه می

ی دوم برای ساخت ماشین جدید، گزینه 

که در زمان  OVAو  OVFهای فایل

ن را بررسی خواهیم کرد و آمناسب 

برای ایجاد ماشین مجازی  ی سوم گزینه 

که قبالً در هارد دیسک وجود دارد 

 کلیک کنید. Nextی اول را انتخاب کنید و بر روی زینه شود، در حال حاضر گاستفاده می

در این صفحه نام ماشین مجازی  

وارد  Nameخود را در قسمت 

باید  ی یک کنید، در قسمت شماره

مشخص کنید که این ماشین  

یا   ESXiمجازی با چه ورژنی از 

Workstation  تعامل داشته

باشد، توجه داشته باشید انتخاب  

شود این باعث می های باالترورژن

ی دو نوع با مشکل مواجه شود، در قسمت شماره Workstationیا  ESXiتر ماشین در ورژن های پائین 

است را   7ی سه باید ورژن سیستم عامل را که در اینجا ویندوز عامل را مشخص کنید و در قسمت شمارهسیستم 

 کلیک کنید. Next، بر روی  انتخاب کنید
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 باید یکی از هارددر این قسمت 

های خود را که فضای  دیسک 

مناسب برای ماشین شما داشته  

باشد را انتخاب کنید و بر روی 

Next  .کلیک کنید 

 

 

افزار در این قسمت باید سخت 

ماشین مجازی را مشخص کنید،  

ی یک تعداد  در قسمت شماره 

را مشخص کنید، در  CPUهسته 

ی دو مقدار رم آن  قسمت شماره

بسته به نوع کارکرد ماشین را که 

دارد انتخاب کنید، در قسمت 

ی دو باید مقدار فضای  شماره

ماشین مجازی را مشخص کنید،  

ن تخصیص داده شده است، در قسمت آگیگ رم به  32مقدار  7فرض با انتخاب ویندوز که البته به صورت پیش 

عامل را به آن معرفی کنید که اگر بر روی تم ی پنج باید فایل سیسی چهار کارت شبکه و در قسمت شمارهشماره

را انتخاب کنید و اگر هم از فایل ویندوز   Host Deviceی  کنید باید گزینه استفاده می   DVD/RWخود از  سیستم 

 را انتخاب کنید تا صفحه بعد ظاهر شود.  Datastore ISO fileی تهیه کردید گزینه  Imageیک 

د نظر خود را از سمت در این صفحه باید هارد دیسک مور

کلیک کنید و فایل  Uploadچپ انتخاب و بر روی 

Image  مربوط بهWindows 7  را در هارد آپلود کنید و

 بعد آن را انتخاب کنید. 
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در این صفحه اگر تنظیمات 

نهایی ماشین مورد نظر مورد 

  Finishتایید است بر روی 

 کلیک کنید. 

 

 

 

 

بعد از ایجاد ماشین، اگر وارد 

 Virtual Machinesلیست 

هایی که شوید، تمام ماشین 

،  کنیدایجاد کردید را مشاهده می 

ن ی البته نباید تعجب کنید چون ا

سرور از قبل ایجاد شده و 

های آن در حال کار است ن ماشی

و آموزش هم بر روی همین 

 شود. میسرور بررسی 

کنید بعد از کلیک بر روی  همانطور که مشاهده می 

Power on  ظاهر شده  7صفحه نصب ویندوز

توانید آن را نصب و از آن استفاده است که می 

 کنید.
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، که در صورت  کنیدمشاهده میبه مانند شکل زیر  ماشین مجازی را باز کنید ابزارهای مختلف را ESXiاگر در 

  Editی  ها را توضیح خواهیم داد، برای ورود به تنظیمات ماشین مجازی باید بر روی گزینه نیاز هر کدام از گزینه 

 این کار را انجام دهید.  Edit Settingsی و انتخاب گزینه  Actionکلیک کنید و یا با کلیک بر روی 

 در ماشین مجازی  VMware Toolsنصب 

را  VMware Toolsاین است که سرویس اندازی ماشین مجازی، اولین کاری که باید انجام دهید بعد از راه

 برای ارتباط بهتر با ماشین مورد نظر است.  VMwareفعال کنید این سرویس دارای درایورهای مورد نظر 

  

 Guestکلیک کنید و از قسمت    Actionsنوی  بر روی م

OS   ی  گزینهInstall VMware Tools   ،را انتخاب کنید

های آن غیر فعال اگر به همین منو توجه کنید همه گزینه 

 است که با نصب این سرویس فعال خواهند شد.
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  Recent Tasksصفحه قسمت    پائینرا انتخاب کردید، اگر به    Install VMware Toolsی  بعد از اینکه گزینه 

 توانید متوجه شوید.شود و جزئیات کار را میمی توجه کنید، رویدادهای مربوط به ماشین مورد نظر ثبت 

توانید در ادامه کار اگر وارد ماشین مجازی مورد نظر شوید می 

را مشاهده کنید، بر روی آن  VMware Toolsافزار نرم 

 Install or run programی کلیک راست کنید و گزینه 

from your media   را انتخاب کنید، بعد از این کار مراحل

 صب را پیش ببرید و سرویس را فعال کنید. ن

 

 

برای باز کردن ماشین مجازی باید  

اقدام   Consoleی  از طریق گزینه 

کنید، در این قسمت چند گزینه  

ی اول وجود دارد که اگر گزینه 

انتخاب شود صفحه ماشین مورد 

باز خواهد   ESXiنظر داخل محیط  

ی دوم شد، با انتخاب گزینه 

ی صفحه دسترسی به ماشین داخل یک صفحه جدید باز خواهد شد که به نظرم روش خوبی است.با انتخاب گزینه 
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هایی که برای این کار طراحی شدند  افزاری چهارم نرم جدید باز خواهد شد و با انتخاب گزینه   Tabسوم در یک  

 اگر این سرویس بر روی سیستم شما نصب نیست با اجرا خواهد شد و    VMware Remote Consoleمانند  

  Download VMRCی انتخاب گزینه 

،  باز خواهد شد  VMwareسایت صفحه 

که به مانند شکل روبرو بر روی 

Download    کلیک کنید، و بعد از نصب

 از آن استفاده کنید. 

 VMwareبعد از دانلود و نصب 

Remote Console  نید به مانند  توامی

شکل روبرو آن را اجرا کنید که این گزینه  

 تواند بسیار کمک کننده باشد. می

 

 

 

توانید به می VMRCاز طریق منوی 

تنظیمات و اطالعات ماشین مجازی دست  

پیدا کنید که این موضوع را در شکل روبرو 

 کنید.مشاهده می 

ی صفحه را تغییر دهید  برای اینکه اندازه 

و یا از    Full Screenی  توانید از گزینه می

  Ctrl+Alt+Enterطریق کلید ترکیبی 

 استفاده کنید. 

افزاری انجام خواهد شد و مانند  قرار دارند به صورت نرم  Powerهایی که در قسمت توجه داشته باشید گزینه 

های دیگر هم مانند  کلیک کنید، گزینه  Restartو یا  Shutdownاین است که در سیستم خود بر روی 

CD/DVDتوانید آنها را قطع یا استفاده کنید.، کارت شبکه و ... وجود دارد که می 
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  ESXIتعریف و استفاده از کاربر در 

برای تعریف کاربر جدید در 

ESXi  باید از سمت چپ از

 Manageوارد  Hostقسمت 

را  Usersی شوید و گزینه 

انتخاب کنید، بعد از این در 

 Addصفحه باز شده بر روی 

user  .کلیک کنید 

وارد  User nameدر این صفحه نام کاربری را در قسمت 

هم یک رمز عبور مناسب و  Passwordکنید و در قسمت 

 کلیک کنید. Addپیچیده وارد و بر روی 

 

 

را نخواهد داشت، دلیل   ESXi فرض کاربر مورد نظر توانایی ورود به سرورصورت پیشبعد از ایجاد کاربر، به 

وزی برای  آن هم این است که هیچ گونه مج

آن کاربر صادر نشده است، همانطور که  

توانایی ورود را   arianکنید کاربر مشاهده می 

 ندارد. 

برای تعریف دسترسی یا  

Permissions  بر روی

Host   از  کلیک کنید و

ی گزینه  Actionsقسمت 

Permissions   را انتخاب

 کنید.
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در این شکل کاربرانی که دارای 

کنید، مجوز هستند را مشاهده می

برای اضافه کردن کاربر جدید بر  

 کلیک کنید. Add userروی 

 

در این قسمت باید کاربر مورد نظر خود  

را از لیست اول انتخاب کنید و در لیست 

دوم حداکثر توانایی آن را مشخص کنید  

انتخاب   Read-onlyکه در این قسمت 

را  Read-onlyشده است، زمانی که 

صفحه دسترسی    پائینکنید در  انتخاب می

انتخاب   Systemکاربر فقط برای 

موضوع بر روی  شود، برای تست اینمی

Add User  .کلیک کنید 

بعد از دادن دسترسی به کاربر مورد نظر برای خروج از کاربر فعلی 

(root بر روی آدرس سرور در باال و سمت راست کلیک و در منوی )

 کلیک کنید.  Log outباز شده بر روی 

 

کنید کاربر  همانطور که مشاهده می 

Arian    و در کل بسیار محدود شده است

 تواند مشاهده کند.یزی را نمیچ 

توانید برای تغییر دسترسی دوباره می

شوید و   Permissionsوارد قسمت 

  Administratorکاربر را در گروه 

 قرار دهید.
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 به دومین کنترلر  ESXiمتصل کردن 

در این صفحه وارد تب 

Authentication  شوید و بر

کلیک  Join domainروی 

 کنید.

 

 

  Domain nameدر این صفحه و در قسمت  

نام دومین شبکه خود را وارد کنید و در قسمت 

Username  وPassword   باید اطالعات

دسترسی کامل را در  کهکاربری را وارد کنید 

 شبکه داشته باشد. 

 Joinبعد از کلیک بر روی 

domain  به مانند شکل

به دومین  ESXiروبرو 

Int.net  متصل شده است

که این موضوع را در شکل 

 کنید.روبرو مشاهده می 

 

برای دسترسی به کاربر دومین 

دوباره به مانند قسمت قبل 

 شوید.  Permissionsوارد 
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 کلیک کنید.   Addدر این صفحه بر روی  

 

 

 

در این صفحه باید نام 

کاربری را به همراه نام دومین 

خود وارد کنید که این 

موضوع در شکل مشخص 

شده است و بعد از این کار 

گروه مورد نظر را باید 

انتخاب کنید که برای این 

کاربر گروه 

Administrator  در نظر

 گرفته شده است. 

 

همانطور که مشاهده 

کنید، کاربر مورد نظر  می

 Int.netکه عضو دومین 

بوده توانسته وارد سرور 

ESXi  شود و دسترسی

 الزم را داشته باشد 
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شوید و در تب  Manageایجاد کنید به مانند شکل زیر وارد  مربوط را به صورت شخصی Roleبرای اینکه 

Security & Users  بر رویAdd role کنید.  کلیک 

نام دلخواه خود را   Role nameدر قسمت 

باید مشخص  Privilegesوارد و در قسمت 

کنید که این گروه چه دسترسی به منابع سرور 

ESXi  داشته باشد، بعد از اتمام کار بر روی

Add .کلیک کنید 

 

 

 Roleباری حذف و یا تغییرات در 

مورد نظر باید آن را از لیست 

های مورد نظر  انتخاب کنید و گزینه 

را انتخاب کنید، توجه داشته باشید  

باید    Roleبرای اتصال کاربر به این  

 مانند قسمت قبلی عمل کنید.
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 ESXiاضافه کردن هارد دیسک به سرور 

بندی کنیم که این موضوع    Raidورد نظر را  همانطور که قبالً گفتیم برای اضافه کردن هارد باید اول از همه هارد م

باید به   ESXiبندی هارد دیسک در سرور، بعد از اجرای Raidهای قبل انجام دادیم، بعد از انجام را در قسمت 

وارد   مانند شکل روبرو

Storage  شوید و بر روی

New datastore  .کلیک کنید 

 

 

در این صفحه چند گزینه را 

ی اول گزینه کنید که مشاهده می

برای اضافه کردن هارد دیسک 

ی دوم و سوم برای جدید، گزینه 

اضافه کردن حجم هارد و 

ی آخر هم  برای متصل گزینه 

است، در  NFSشدن به سرور 

ی اول را این قسمت گزینه 

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

خواه خود در این قسمت نام دل

در این لیست دو را وارد کنید، 

کنید هارد دیسک را مشاهده می 

که هر کدام را به دلخواه 

 . توانید انتخاب کنیدمی
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هارد دیسک مورد در این قسمت 

  VMFSنظر تبدیل به پارتیشن 

خواهد شد که البته در قسمت اول  

ی توانید با انتخاب گزینه می

Custom  مقدار استفاده از هارد

 دیسک را مشخص کنید. 

 

 ESXi 6.5و فقط بر روی  است  VMwareدر نظر گرفته شده که مختص شرکت  VMFS6 نوع پارتیشننکته: 

باید ورژن آن را تغییر دهید، برای بررسی   اهیدبا ورژن دیگری بخو  ESXiبه بعد پاسخگو خواهد بود و اگر برای 

 را کلیک کنید.  اینجا VMFSبهتر بحث 

کنید که  در این صفحه مشاهده می 

کل فضای هارد دیسک که 

گیگابایت  100حجمی بالغ بر 

  VMFSاست تبدیل به پارتیشن 

 خواهد شد.  6ورژن 

 کلیک کنید.  Finishبر روی 

 

همانطور که مشاهده 

  Data Storeکنید، می

مورد نظر به لیست اضافه  

توانید از شده است و می 

 آن استفاده کنید. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/VMware_VMFS
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 و فعال کردن آن  DataStoreکردن ماشین مجازی در  آپلود

جدید خود اجرا کنید باید   سرورخواهید در اگر چنانچه یک ماشین مجازی آماده ازجایی دیگر تهیه کردید و می 

 به صورت زیر عمل کنید. 

شوید و  Storageوارد 

DataStore  مورد نظر خود را

انتخاب کنید و از منوی ابزار 

 Datastoreباالی آن بر روی 

browser  .کلیک کنید 

 

در این صفحه باید ماشین 

مجازی خود را با کلیک بر روی 

Upload  درDatastore 

مورد نظر قرار دهید، قبل از این 

کار یک پوشه برای ماشین 

ها را مجازی خود ایجاد و فایل 

 بریزید. در داخل آن

 

به مانند شکل روبرو بعد از آپلود 

،  DataStoreکردن ماشین در 

برای استفاده از آن باید بر روی 

کلیک راست کنید و  vmxفایل 

را انتخاب    Register vmی  گزینه 

 کنید.
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 Virtualاگر به قسمت 

Machines   توجه کنید یک

ماشین جدید به لیست اضافه 

شده است که همان ماشینی 

است که در قسمت قبل آپلود 

کردیم، برای کار با آن اول 

تنظیمات آن را بررسی 

کنیم، بر روی آن کلیک می

 را انتخاب کنید.  Edit Settingsی راست کنید و گزینه 

در این قسمت تنظیمات 

مربوط به ماشین مجازی را  

توانید  کنید که میه می مشاهد

بر اساس نوع ماشین و منابع  

آن را   ،سرور افزاریسخت 

 تغییر دهید.

 

 

 

شود که برای  در این قسمت این پیام ظاهر می

سرور  اجرای ماشین نیاز به فایل تنظیمات 

ها را انتخاب کنید،  است که باید یکی از گزینه 

برای اینکه همه چیز در فولدر اصلی ماشین 

را انتخاب کنید و    Moveی گیرد گزینه قرار ب

 کلیک کنید. Answerبر روی 
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   ESXiانتقال ماشین فیزیکی و مجازی به سرور 

شود که تنظیمات دقیق در روش قبلی انتقال ماشین مجازی به صورت دستی انجام شد و همین موضوع باعث می

شدن    هماهنگرود هارد دیسکی که در سرور آپلود کردید توانایی  مبدا انجام نشود و احتمال می  ESXiبرای سرور  

 تری برای این کار استفاده کرد. باید از روش بهتر و مطمئن و اجرا را نداشته باشد، به خاطر همین موضوع 

ده کرده که توانایی آما  VMware Converterافزاری را با عنوان نرم  VMwareبرای انجام اینکار شرکت 

توانید از می به راحتی آنها را انتقال دهد، برای این کار  تواند وی ماشین مجازی و فیزیکی را دارد و می ر نصب بر

 لینک زیر آخرین ورژن آن را دانلود کنید. 

https://my.vmware.com/group/vmware/info?slug=infrastructure_operations_ma
nagement/vmware_vCenter_converter_standalone/6_2_0 

 توانید از لینک زیر هم استفاده کنید: های ایرانی هم میبرای دریافت از سایت 

3254-standalone-converter-vCenter-https://technet24.ir/vmware 

ی کار توّجه افزار به ادامه بعد از دانلود، آن را در سرور مورد نظر خود نصب و اجرا کنید، برای بررسی این نرم

 کنید.

باید با اکانت مدیریّتی شبکة خود وارد شوید، بعد    افزارجرا کردن این نرم برای ا

 Run asی کنید و گزینه  کلیک راست از ورود بر روی آیکون آن 

Administrator افزار با حداکثر مجوّز دسترسی اجرا را انتخاب کنید تا نرم

 شود. 

 

 

کلیک   Convert Machineدر این صفحه بر روی 

 کنید.

 

 

https://my.vmware.com/group/vmware/info?slug=infrastructure_operations_management/vmware_vcenter_converter_standalone/6_2_0
https://my.vmware.com/group/vmware/info?slug=infrastructure_operations_management/vmware_vcenter_converter_standalone/6_2_0
https://technet24.ir/vmware-vcenter-converter-standalone-3254
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در این صفحه و در قسمت 

Source type،  یگزینه Power On 

به سرور  را انتخاب کنید تا بتوانید

، سه نوع  صل شویدروشن خود متّ

 Remote ؛ارتباط وجود دارد

Windows Machine برای سیستم-

توانید  ای ویندوزی است که می ه 

سرور به آنها    IPنام یا    وارد کردنبا  

 Linuxی گزینه صل شد، متّ

Machine های برای سیستم

 Localی لینوکسی است، گزینه 

Machine    را انتخاب کنید، اگر بر روی   است که بر روی آن نصب شده است، همین گزینه نیز برای همین سروری 

View source details دهد.کلیک کنید، اطّالعاتی در مورد سرور به شما ارائه می 

ی بعدی و در قسمت در صفحه 

ی یک باید نوع ماشین شماره

مجازی خود را مشخّص کنید، اگر  

خواهید بر روی یک سرور می

ESXI   ی اوّل قرار دهید باید گزینه

  کنید و یا اگر را انتخاب 

خواهید یک ماشین مجازی می

ی دوم را شید، گزینه جدا داشته با

در این قسمت انتخاب کنید، 

ی اول را انتخاب کنید و گزینه 

آدرس، نام کاربری و رمز عبور 

را وارد کنید و بر  ESXiسرور 

 کلیک کنید.  Nextروی 
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نام سیستم خود  در این صفحه، 

را به همراه نام دومین مشاهده 

توانید آن را تعییر کنید که میمی

ست توجه کنید دهید، اگر به لی

ماشینی که در قسمت قبل ایجاد  

 کنید. کردیم را مشاهده می

 کلیک کنید. Nextبر روی 

در این صفحه باید مشخص کنید 

که ماشین مجازی ایجاد شده بر 

در  DataStoreروی کدام 

قرار گیرد و بعد هم   ESXiسرور  

توانید ورژن آن را مشخص می

کنید که البته بسته به آخرین 

افزار و سرور ن این نرم ژور

ESXi .دارد 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

توانید در این صفحه می 

های مورد نظر خود را پارتیشن

 ESXiبرای انتقال به سرور 

انتخاب کنید، توجه داشته باشید 

 درایوی که برای انتقال حتماً

سیستم عامل در آن قرار دارد 

انتخاب شود، و به این موضوع 

هم توجه داشته باشید که 

DataStore  مورد نظر در

 باید فضای کافی داشته باشد.  ESXiسرور 
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کنید با همانطور که مشاهده می 

ماشین  ESXiورود به سرور 

مجازی جدید به لیست اضافه 

توانید بدون شده است و می

مشکلی روی آن کار کنید،  هیچ 

فقط به این موضوع توجه داشته 

ها باشید که حتماً بر روی ماشین

 را نصب کنید، تا ماشین به خوبی در سرور فعالیت کند.  VMware Toolsافزار نرم 

  ESXiدر  DataStoreافزایش حجم 

آید که نیاز به افزایش حجم هارد دیسک دارید، و برای این کار نیاز است که هارد جدید به  در مواردی پیش می 

 به صورت زیر تنظیمات آن را انجام دهید.  برای این کاراضافه کنید  سرور

برای انجام این کار به مانند 

 DataStoreشکل روبرو 

مورد نظر خود را انتخاب کنید 

ی و از منوی ابزار باالیی گزینه 

Increase capacity  را

 انتخاب کنید. 

 

کنید که را مشاهده می  در این صفحه دو گزینه 

ی اول برای اضافه کردن فضای یک هارد  گزینه 

  DataStoreدیسک دیگر بر روی همین 

استفاده از حجم   ی دوم برایاست و گزینه 

 باقیمانده از همان هارد قبلی است. 

کلیک  Next  اول را انتخاب و بر رویگزینه 

 کنید.
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در این صفحه باید هارد مورد نظر خود  

را انتخاب کنید، توجه داشته باشید با  

انتخاب این هارد، تمام فضای آن به  

DataStore  .انتخابی داده خواهد شد 

 

 

 

خواهیم نصف فضای  در این قسمت می 

مورد   DataStoreهارد دیسک را به 

نظر اختصاص دهیم، برای همین در 

را  Customی قسمت اول گزینه

انتخاب و مقدار فضای آن را با انتخاب  

 کنیم.قسمت سبز رنگ مشخص می

 

 

فضای هارد به  فنصدر این قسمت 

صورت آبی رنگ در آمده که مربوط به 

است و بقیه هارد دیسک   VMFSنوه 

 باشد. که سبز رنگ است خالی می

 

 

 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

110 

 Increaseدوباره قسمت   

capacity  ی را باز کنید، گزینه

 Expand anدوم یعنی 

existing VMFS 

datastore extent  را

 انتخاب کنید. 

 

 

 

ی خالی در این صفحه مقدار فضا 

برای هارد دیسک مشخص شده 

توانید به است و این مقدار را می 

DataStore  خود احتصاص

 دهید.

در این صفحه قسمت آبی رنگ 

را انتخاب کنید و بر روی 

Next   کلیک کنید و در صفحه

کلیک  Finishبعد بر روی 

کنید، با این کار کل فضای هارد 

 DataStoreدیسک به 

 شود. اختصاص داده می
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 ESXiبه سرور  NFSاضافه کردن 

فعال کنید،    ESXiیک هارد دیسک تحت شبکه را برای استفاده در    NFSتوانید با استفاده از  در این روش شما می 

های مختلفی مانند لینوکس، ویندوز، مک و.... استفاده کنید،  عامل سیستم توانید از تفاده از این سیستم میبرای اس

 را برای تست انتخاب کردیم. 2012در این قسمت ما ویندوز سرور 

وارد ویندوز سرور شوید و  

Server Manager  را اجرا کنید

 Addو در صفحه باز شده بر روی 

roles and Features  کلیک

 کنید.

 

 Serverز سمت چپ وارد قسمت ادر این صفحه 

Roles  شوید و از قسمتFile and Storage 

Services   ی  گزینهServer for NFS   را انتخاب و بر

کلیک کنید و این سرویس را نصب کنید،  Nextروی 

توجه داشته باشید بعد از نصب سرویس حتماً سرور را 

Restart .کنید تا تنظیمات آن اعمال شود 

 

 

 File andبر روی  Server Managerرویس در بعد از نصب س

Storage Services .کلیک کنید 
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ی در صفحه باز شده گزینه 

Shares  را انتخاب و بعد از منوی

TASKS  ی گزینهNew Share  را

 انتخاب کنید. 

 

 

های مختلفی را دراین صفحه گزینه 

اگر توجه کنید دو  کنید، مشاهده می 

را مشاهده   NFSگزینه مربوط به 

ی کنید که برای شروع کار گزینه می

Quick  را انتخاب کنید، توجه

داشته باشید که اگر بخواهید  

را انتخاب   Advancedی گزینه 

 باید نصب باشد. File Server Resource Manager، همزمان باید سرویس کنید

 

در این صفحه باید یکی از 

های سرور را که فضای کافی هارد

را انتخاب کنید و بر روی  هم دارد

Next  پائین کلیک کنید، البته در 

توانستید فولدر مورد نظر  صفحه می 

 س خود را در آن درایو ایجاد و آدر

آن را در قسمت مورد نظر وارد 

 .کنید
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در این صفحه و در قسمت 

Sharename  یک نام به دلخواه

وارد کنید، بعد از این کار در 

نامی  قسمت دوم یک آدرس برای

و در آخر  شودکه نوشتید ایجاد می 

هم آدرس دسترسی در شبکه برای 

 شود. آن مشخص می

نگاری در این صفحه باید نوع رمز 

های گزینه را مشخص کنید، 

و بر روی مشخص شده را انتخاب 

Next کلیک کنید . 

 

 

 

  Addدر این قسمت بر روی 

کلیک کنید و در پنجره باز شده و 

باید آدرس  Hostدر قسمت 

را وارد کنید و در  ESXiسرور 

 Read/writeی آن گزینه  پائین

  ESXiرا انتخاب کنید تا سرور 

در این فولدر باشد،    قادر به نوشتن

بعد از اضافه کردن سرور بر روی 

Next  .کلیک کنید 



VMware Systems – Farshid Babajani 

114 

در این صفحه باید مشخص 

کاربری توانایی کنید که چه 

دسترسی به این فولدر را داشته 

توانید گروه ، البته می باشد 

Everyone  را هم به این

لیست اضافه کنید تا همگی به 

این فولدر دسترسی داشته 

 باشند. 

 

در این صفحه اگر تنظیمات 

مورد تایید است بر روی 

Create  کلیک کنید تا

تنظیمات بر روی فولدر مورد 

 د. نظر اعمال شو

 

 

کنید، در آدرس مشخص شده  همانطور که مشاهده می 

ایجاد شده است که  دیک پوشه با نامی که وارد کردی

آیکون آن هم تغییر کرده است برای بررسی جزئیات 

 کلیک کنید. Propertiesبیشتر بر روی 

 

 

 



VMware Systems – Farshid Babajani 

115 

شوید که   NFS Sharingدر این صفحه وارد تب جدید 

بعد از نصب سرویس مورد نظر ایجاد شده است، بعد از  

 ک کنید. ی کل Manage NFS Sharingآن بر روی 

 

 

 

 

 

کنید، تنظیماتی که  همانطور که در شکل روبرو مشاهده می 

در قسمت قبل انجام دادیم مشخص شده است که  

توانید آن را تغییر دهید، البته به این نکته باید اشاره کرد  می

توانستید بر روی فولدری که  می   NFSبرای فعال کردن  که  

مد نظر شما است به مانند شکل روبرو تنظیمات را انجام 

 نبود.   Server Managerدهید و نیاز به اجرای  

 

 

 

 

   

که مربوط   192.168.5.6هم سرور  Permissionsدر قسمت 

است در لیست مشخص شده است و شما هر چنتا  ESXiبه 

که نیاز دارید تا به این پوشه دسترسی داشته باشد را   سرور

.)اگر سرور مورد نظر را به لیست توانید به لیست اضافه کنیدمی

 شود( اضافه نکنید این نوع هارد دیسک به لیست اضافه نمی
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شوید   ESXiوارد  NFSاز نوع  DataStoreبرای اضافه کردن 

 کلیک کنید. New datastoreبر روی  و

 

 

 

 

 

ی در این صفحه باید گزینه 

Mount NFS datastore  را

 Nextانتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید. 

 

 

 

در این صفحه یک نام به دلخواه  

 NFSوارد کنید و در قسمت 

server  که بر   باید نام سروری

را فعال کردید را  NFSآن   روی

نید و در ادامه در قسمت وارد ک

NFS share  فولدر باید نام

Share شده را وارد کنید  ،

ی آخر برای ایجاد امنیت گزینه 

برای ایجاد   NFS4است که 

 امنیت بیشتر است. 



VMware Systems – Farshid Babajani 

117 

توجه  Storageاگر به قسمت 

  NFSاز نوع  DataStoreکنید 

 به لیست اضافه شده است. 

 

 

 

همانطور که در شکل روبرو 

د به وکنید، با ورمی مشاهده 

DataStore  جدید توانستیم

فولدر و ماشین مجازی بر روی 

 آن قرار دهیم.

 

 

از نوع   DataStoreاگر برای ایجاد فایل در 

NFS   با مشکل روبرو شدید و دسترسی ندارید

باید وارد تنظیمات شوید و بعد در تب  

Security  .دسترسی الزم را اعمال کنید 
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 ESXiهای از ماشین SnapShotایجاد 

هایی مجازی  از ماشین   SnapShotتوان انجام داد ایجاد یک فایل  سازی می کارهایی که در مجازی یکی از مهمترین

 ال برگردانیم. حالت ایده در مواردی ماشین مورد نظر با مشکل مواجه شد بتوانیم به است تا اگر 

شود را در فصل قبل توضیح هایی که بعد از فعال شدن آن در دایرکتوری ایجاد می و فایل  SnapShotدر مورد 

 یدادیم و در این قسمت نحوه 

کنیم، برای  سازی آن را بررسی می فعال 

این کاربر روی ماشین مجازی خود 

کلیک راست کنید و از قسمت 

Snapshots  ی گزینهTake 

snapshot  .را انتخاب کنید 

 

یک   Nameدر این صفحه در قسمت 

نام به دلخواه وارد کنید که پیشنهاد  

شود به صورت تاریخ و ساعت وارد  می

کنید تا بررسی آن راحت تر باشد، در  

همین صفحه دو گزینه  پائینقسمت 

ی وجود دارد که اگر گزینه 

Snapshot the virtual 

machine's memory  را انتخاب

در صورت روشن بودن ماشین، هر   کنید

به همان صورت اول آن را به هارد    افزار یا فایلی باز باشدگونه اطالعاتی را که در رم قرار دارد یعنی اینکه هر نرم 

  Snapshotکند، توجه داشته باشد اگر نیاز به برگشت  تهیه می  Snapshotدهد و بعد از روی آن  دیسک انتقال می 

 Quiesce guestی ی باز دقیقاً به همان صورت برگشت داده خواهد شد، اما اگر گزینه هافایل یباشد همه 

file system (needs VMware tools installed)  شود که نوشتن در آن زمان  را انتخاب کنید، باعث می

 باید بر  البته به این نکته مهم باید دقت کنید که حتماً، گرفته شود  Snapshotدر هارد دیسک متوقف شود و 

و    Veeamهای  افزارگیری بیشتر برای نرم نصب شده باشد، این پشتیبان   VMware Toolsروی ماشین مجازی  
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ی اول فعال باشد  ی اول را بردارید ولی اگر گزینه امثال آنها کاربرد دارد، برای فعال کردن آن باید تیک گزینه 

 انتخاب خوبی برای ماشین شما خواهد بود.

از ماشین مورد نظر پشتیبان تهیه شود  در زمان  و بعدنکته مهم اینکه اگر هر دو تیک این دو گزینه را بردارید، 

 .گویندهم می Crash-consistentکه به این حالت  ،ماشین مورد نظر خاموش خواهد بود ،بازگشت 

بعد از انجام کار اگر دوباره به 

مراجعه کنید،   Snapshotsقسمت 

بینید که فعال  ای دیگر را میه گزینه 

 Restoreی اند، گزینه شده 

snapshot   برای برگشت دادن

اطالعات ماشین به آخرین 

Snapshot   است که تهیه شده

 Manageی است، گزینه 

snapshots  برای مدیریت و

انتخاب تاریخ مناسب برای برگشت 

ایجاد   snapshotز ماشین مورد نظر چندین آید که ازمانی به کار می Consolidate disksی است و گزینه 

های زائدی که بعد از فعال کردن به  ها با هم ادغام شوند و دیسک  snapshotکرده باشید و برای اینکه این 

آید حذف شوند کاربرد دارد، سعی کنید هر چند وقت یک بار این عملکرد را فعال کنید تا عملکرد وجود می

 هم بسیار موثر است. ESXi عملکرد که البته بر روی ماشین مجازی بهبود پیدا کند 

شوید، تمام  Manage Snapshotsاگر وارد 

تهیه    Snapshotهایی که از ماشین خود  مرحله 

کردید را مشاهده خواهید کرد، برای برگشت به  

انتخاب    مورد نظر را  تاریخ مشخص شده گزینه  

 Restoreکنید و از نوار باالیی بر روی 

snapshot   کلیک کنید، توجه داشته باشید

نشان دهنده قرار داشتن   You are hereجمله  

 فعال است. Snap4ماشین مورد نظر روی   کهشده  است که در شکل روبرو نشان داده Snapshotشما در آن 
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 ESXiاز ماشین مجازی در  Exportایجاد فایل 

خواهیم از ماشین مجازی خود در این قسمت می

تهیه کنیم، که برای اینکار اول    Exportیک فایل  

از همه باید ماشین مورد نظر خود را خاموش  

بر روی آن کلیک راست کنید   کنید، و بعد از آن

 را انتخاب کنید. Exportی و گزینه 

به همراه  ovfبعد از این کار یک فایل با پسوند 

هایی که در آن ماشین قرار  تعداد هارد دیسک 

دارد دانلود خواهد شد که البته مقدار زمان آن  

طوالنی است، بعد از دانلود با کلیک بر روی  

 VMware workstationافزار  نرم   ovfفایل  

توانید بر روی آن  می  اجرا شده و ماشین را

Import .کنید 

روش دیگر برای خروجی گرفتن از 

ماشین مجازی این است که به مانند 

شوید و  Storageشکل روبرو وارد 

بر روی  DataStoreبعد از انتخاب 

Datastore browser .کلیک کنید 

 

 

توانید فولدر مربوط  در این صفحه می 

به ماشن مجازی خود را انتخاب و  

های آن را به مانند شکل دانلود و فایل

 در یک محل مشخص ذخیره کنید.
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 تنظیم زمان و تاریخ سرور 

برای تنظیم تاریخ از سمت چپ وارد 

Manage  شوید و از تبSystem   بر

کلیک کنید، در   Time & dataروی 

این قسمت تاریخ و ساعت مشخص 

شده است که برای تنظیم آن باید بر روی 

Edit Settings  .کلیک کنید 

توانید به صورت دستی در این صفحه می 

هاد خوبی ، که پیشن زمان را تنظیم کنید 

  NTPنخواهد بود و بهتر است سرویس  

 Network Time Protocolیا همان  

ن  را به آ ESXiرا در شبکه فعال کنید و 

 متصل کنید.

 NTPاینکه سرور از یک سرویس  برای

برای دریافت زمان و تاریخ استفاده کند  

 Useی  باید به مانند شکل روبرو گزینه 

Network Time Protocol  را

انتخاب کنید و در صفحه باز شده آدرس 

خود را وارد کنید، اصوالً   NTPسرور 

دومین   سروربر روی  NTPسرویس 

 آن تنظیم کنند.  ها به صورت خودکار زمان خود را باشود تا سیستم می  اندازی راه

فعال باشد و بهتر است یک  ESXiنباید به عنوان یک سرور مجازی در درون خود  NTPنکته مهم : هیچ وقت سرور 

ها تاثیر بر روی ماشین ESXiفیزیکی دیگر به صورت جداگانه باشد، در غیر این صورت ساعت و تاریخ سرور  سرور

 ساز باشد.برای شبکه شما مشکلتواند کنند و این میعات دریافت میخود اطال ESXi ها از سرورخواهد داشت و ماشین
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 باشد: وجود دارد که توضیح آن به صورت زیر می  NTPدر شکل صفحه قبل سه گزینه برای فعال کردن سرویس  

1- Start and stop with port usage 

فعال انجام داده اید فعال یا غیر این گزینه بستگی به تنظیمات امنیتی که در شبکه یا همان فایروال خود 

 خواهد شد.

2- Start and stop with host 

  NTPشود و هر موقع که ماشین مجازی شما فعال شود سرویس  این قسمت به ماشین مجازی مربوط می

 هم فعال خواهد شد.

3- Start and stop manually 

 کنیم.به صورت دستی سرویس را فعال و غیر فعال می 

به دو   NTP، سرویس ید توجه داشته باش

صورت کالینت و سرور است که 

سرویس کالینت برای دریافت اطالعات  

ها است و  زمان و تاریخ از دیگر سرور

های زیر مجموعه کار تمام ماشین  باشد که با اینمی NTPبه عنوان سرور  ESXiسازی خود سرور هم برای فعال

 گیرند. دستور می  ESXiن از آ

ی گزینه  NTP Serviceکلیک کنید و از قسمت  Actionباد بر روی منوی  NTP Serverبرای فعال کردن 

Start  توانید از قسمت را انتخاب کنید، برای مشخص کردن حالت فعال بودن سرویس میPolicy  ی سه گزینه

 مورد نظر را که در باال بررسی کردیم را انتخاب کنید. 
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 صورت اتوماتیک روشن و خاموش شدن ماشین مجازی به 

هایی از این دست این است که بعد از روشن شدن سرور تنظیمی عامل و سیستم   ESXiهای خوب  یکی از ویژگی

های داخل آن را به صورت اتوماتیک روشن کنید و به همین صورت در زمان  توانید ماشین مجازی دارند که می 

هستید و به صورت فیزیکی    سرور نی اگر در اتاق  شوند، بعهای مجازی خاموش می ب ماشینخاموش شدن به ترتی

اول و به ترتیبی   ESXiقرار دارد فشار دهید    سرور  که بر روی  Powerدسترسی دارید، اگر بر روی دکمه    سروربه  

شود، که این که از صدمه  خاموش می  ESXiکند و بعد خود هسته  ها را خاموش میکنیم ماشین که ما مشخص می 

 کند.آن جلوگیری می  DataStoreدیدن به ماشین و 

برای فعال نگه داشتن سرور در موقع قعطی برق استفاده کنید تا  UPSنکته: در اتاق سرور حتماً از دستگاه 

به قطعی برق حساس است و در موارد  ESXiهای شما وارد نشود، سیستم عامل ها و فایلای به سرویس صدمه 

 آید. پیش آمده که کل اطالعات از دست رفته است البته خیلی کم پیش می

برای ورود از سمت چپ وارد 

Manage  شوید و در صفحه باز

را از  Autostartی شده گزینه 

 انتخاب کنید. Systemتب 

توجه داشته باشید برای فعال کردن 

 Edit Settingsبر روی  این سرویس در این صفحه

  Enabledکلیک کنید و در صفحه باز شده در قسمت  

کلیک  Saveرا انتخاب کنید و بر روی  Yesی گزینه 

 کنید.

 

موجود   ESXiهایی که در لیست تمام ماشین 

است در این قسمت لیست شده است و برای  

های به صورت اتوماتیک خاموش  ماشین اینکه 

انتخاب و بر روی  و روشن شوند باید آنها را

 کلیک کنید. Enableی گزینه 
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ه داشته باشید به  توج 

مقدار  فرض صورت پیش 

ثانیه برای اجرای هر  120

ماشین زمان مشخص شده  

است یعنی اینکه طبق  

 1اولویتی که در شکل از 

شوند، برای تنظیم این مورد باید ماشین مورد نظر را  ها روشن و یا خاموش می، ماشینمشخص شده است  5تا 

 کلیک کنید.  Configureانتخاب و بر روی 

توانید مقدار زمان روشن در این صفحه می 

و خاموش شدن ماشین را مشخص کنید 

 120آن    که همانطور که اشاره کردم مقدار

د آن  توانیدر نظر گرفته شده است که می

 Stopرا کمتر یا بیشتر کنید، در قسمت 

action  در توانید مشخص کنید که می

، در  Power off, suspend, shutdownزمان متوقف شدن ماشین چه عملیاتی روی آن انجام شود، مانند 

اگر فعال  وجود دارد که معنی آن ضربان قلب است، این گزینه  Wait for heartbeatی قسمت آخر گزینه

کند، ماشین اول بعد از  ال نرسیده ماشین دوم شروع به کار نمیاشد ماشین تا زمانی که ماشین اول به وضع ایدهب

 شود. دهد و آن اجرا میاجرای کامل از طریق این گزینه به ماشین دوم خبر می

شوند  اجرا می   شوند به صورت اتوماتیک با وصل شدن برقطراحی می  سرورهایی که برای اتاق  نکته: همه سرور 

و ماشین هم طبق روالی که تعریف کردیم به صورت اتوماتیک اجرا خواهد شد، اگر چنانجه از یک کیس معمولی 

تغییر دهیم،   Biosها بعد از خاموش شدن اجرا نخواهد شد و باید تنظیمات آن را در  کنید، این سیستم استفاده می

 AC BACKی  دارد که در آن گزینه   Power Management Setupی با نام  های امروزی گزینه   Biosبیشتر  

Function  د از متصل شدن برق روشن خواهد شد.را باید فعال و اطالعات را ذخیره کنید، با این کار سیستم بع 

قرار دارد و کاربران از این  Active Directoryماشین مجازی مربوط به  ESXiتوجه داشته باشید اگر بر روی 

ها قرار داشته باشند و اول از سرورکنند بهتر است که در لیست باالتر از همه سرور اطالعات خود را دریافت می

 همه روشن شوند تا کاربران به مشکل برخورد نکنند. 
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 ESXiدر  Swapبررسی 

این   در  یابد وافزاری مورد نظر افزایش میابع سخت سازی، تقاضاها برای استفاده از منبا افزایش استفاده از مجازی 

 ها را مدیریت کند.بین باید سیستمی باشد تا بتواند این تقاضا 

باشد  های مجازی می ها در حفظ پایداری ماشینعامل ترین سیستمترین و پایدار یکی از کارآمد  ESXiعامل سیستم 

تقسیسم کند، در این بین حافظه رم بیشترین درگیری را   هاکند به صورت درست منابع را بین ماشین و سعی می

های مجازی دارد و طبق تخصیصی که به ماشین مورد نظر دادید آن ماشین به همان اندازه از منابع  بین ماشین 

چنانچه حافظه کلی خالی باشد آن حافظه به کند البته اگر ماشینی به حافظه بیشتر نیاز داشته باشد و استفاده می

 شود. ان مهمان به ماشین تخصیص داده میعنو

 ها باز نیاز به حافظه رم بیشتری داشته باشند چه باید کرد؟ حال اگر کل فضای رم مصرف شده باشد و ماشین 

اگر نیاز به حافظه برای  بین رم و هارد استفاده کرد، در این سیستم    Swapبرای حل این مشکل باید از تکنولوژی  

دهیم اطالعات ماشین مجازی بر روی هارد دیسک انتقال یا  شد، با تنظیمی که انجام می اجرای ماشین مجازی با

دهد ولی مشکلی که در این بین وجود دارد این است شوند و ماشین به کار خود ادامه میمی  Swapبه اصطالح 

شین مجازی  عث کاسته شدن سرعت ماکه سرعت هارد دیسک و رم کامالً با هم متفاوت است و همین امر با

که از سرعت خوبی برخوردار  SSDهای دیسک خواهد شد که برای حل درصد کمی از این مشکل باید از هارد

 هستند استفاده کرد. 

باید وارد   Swapسازی برای فعال 

Manage   ی  شوید و گزینهSwap    را

انتخاب کنید، این   Systemاز تب 

فرض فعال است گزینه به صورت پیش 

 Editو برای تنظیم آن بر روی 

settings  .کلیک کنید 

توانید مشخص می Datastoreدر این صفحه و در قسمت 

به عنوان حافظه دوم انتخاب شود،    Datastoreکنید که کدام  

هم پر شود از فضای  Data Storeتوجه داشته باشید اگر 

 ازی مورد نظر استفاده خواهد شد. ماشین مج
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 ESXi 6.7ها در سازی سرویس فعال

که در این قسمت   های مختلفی طراحی شدندهای مختلفی است که برای کاربرد دارای سرویس   ESXiسیستم عامل  

 کنیم.آنها را فعال و یا غیر فعال می

وارد تب  Manageاز قسمت 

Services  شوید، در این

های مختلفی قسمت سرویس 

وجود دارند که به صورت 

فعال  فرض فعال و غیرپیش 

اند، که در زیر توضیحات شده 

 کنید.آنها را مشاهده می 

 

 فرضپیش توضیحات نام سرویس

DCUI  برای ارتباط بهESXi  از طریق

 Vmwareهای دیگر مانند کنسول

Workstation ...و 

Running 

lbtd  این سرویس مربوط بهLoad-Based 

Teaming  است که در صورت نیاز

 فعال خواهد شد.

Running 

lwsmd  هنگامی کهActive Directory  را به

ESXi کنید این سرویس به متصل می

 شود.صورت اتوماتیک فعال می

Running 

ntpd  مربوط به سرویسNetwork Time 

فرض غیر فعال است که به صورت پیش

 است.

Stopped 

pcscd های این سرویس مربوط به کارت

سازی هوشمند است که اگر نیاز به فعال

 کارت هوشمند باشد فعال خواهد شد.

Stopped 
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sfcbd-watchdog های افزارسرویسی است برای نرم

 است. CIMخدمات عمومی که مخفف 

Running 

snmpd  سرویس مربوط بهSNMP  برای مانیتور

 باشد.می ESXiکردن کامل 

Stopped 

TSM  شامل یک سری از دستورات برای

ESXi توانید آنها را از طریق است که می

 رابط محلی استفاده کنید.

Stopped 

TSM-SSH  این سرویس هم برای ارتباط از راه دور

است و دستورات را  SSHبا سرویس 

 توانید در آن اجرا کنید.می

Stopped 

vmsyslogd های برای متصل شدن به سرویس دهنده

Syslog  سرور است تا تمام رویدادهای

 در آن ثبت شود. ESXiمربوط به 

Running 

vpxa  بهVMware vCenter دهد  اجازه می

 از راه دور متصل شود. ESXiبه تا 

Running 

xorg های سه بعدی در  سرویس برای گرافیک

های مجازی مورد استفاده داخل ماشین

 گیرد.قرار می

Stopped 
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  SSHفعال سازی ارتباط از راه دور از طریق 

ن اعمال کنید،  آمتصل شوید و تنظیماتی را روی  ESXiبه کنسول  SSHدر مواردی نیاز است که بتوانید از طریق 

 اقدام کنید.  SSHباید از طریق  ESXiمثالً برای آپدیت 

وارد  SSHسازی سرویس برای فعال

Services  شوید و از لیست موجود

را انتخاب کنید و    TSM-SSHی  گزینه 

 Startن بر روی آاز نوار ابزار باالی 

 کلیک کنید. 

 

 

های زیادی وجود دارد که افزار نرم SSHق برای ارتباط از طری

اشاره کرد، در این قسمت   Secure CRTو یا    Puttyتوان به  می

 کنیم.را انتخاب و دانلود می  Puttyافزار نرم 

 ESXiرا انتخاب و آدرس سرور  SSHی در شکل روبرو گزینه 

به صورت  SSHرا وارد کنید، توجه داشته باشید پورت ارتباطی 

 کنید.افزار هم مشاهده میاست که در این نرم  22فرض پیش 

  کلیک کنید. Openبر روی 

 

بعد از باز شدن صفحه روبرو باید نام کاربری و  

  Shellرا وارد کنید و به    ESXiرمز عبور مربوط به  

 دسترسی پیدا کنید. 

  Shellر جاهایی که نیاز به دستورات در ادامه د

 است از این قسمت استفاده خواهیم کرد.

https://www.putty.org/
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راه دیگری هم برای فعال سازی 

SSH  وجود دارد و آن هم این است

اقدام   ESXiکه از طریق کنسول اصلی  

به همین منظور اگر از سرور  کنیم،

کنید باید پشت  فیزیکی استفاده می 

سیستم   سیستم قرار بگیرید و یا اگر از

وارد آن  کنید باید مجازی استفاده می 

 F2شوید و به مانند شکل روبرو کلید  

را فشار دهید و برای ورود به 

  تنظیمات باید نام کاربری و رمز عبور را تغییر دهید.

در این صفحه باید وارد قسمت 

Troubleshooting Options 
 شوید. 

 

 

 

 

با  Enable SSHدر این قسمت باید 

 Disabledتبدیل به  Enterفشار 

SSH  شود تا این سرویس بر روی

ESXi  فعال شود. این هم یک روش

  SSHدیگر برای فعال سازی سرویس 

تواند در مواردی کمک کننده بود که می

 باشد. 

  کنید.  به این سرویس دارید آن را فعال کنید و در غیر این صورت آن را غیر فعال ز نکته: در صورتی که فقط نیا
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  ESXiبرای اینکه بتوانید به صفحه اصلی 

متصل شوید و تنظیمات کلی آن را مشاهده  

به سرور متصل شوید   SSHکنید باید از طریق  

اده  فبرای این منظور است dcuiو از دستور 

 کنید.

 

 

کنید، صفحه کنسول  همانطور که مشاهده می 

باز شده است و دیگر   SSHمورد نظر از طریق  

 ست که پشت سیستم قرار بگیرید.نیاز نی 

 

 

 

ل زیر از قسمت د شکانن وجود دارد که باید به م SSHری هم برای فعال یا غیرفعال کردن سرویس گروش دی

Action کار را انجام دهید. ینا 
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  ESXiآپدیت کردن 

رفع ایراداتی که از آن  افزار خود و افزار به خاطر ارتقاء نرم های ارائه دهنده نرم در مدت زمان مشخصی شرکت 

ی  تواند با سیستم شما همخواد که می نکنافزار یا ارائه نسخه جدید آن می شود تصمیم به ارائه آپدیت نرم گرفته می 

 بهتر و کارایی خوبی داشته باشد و ایرادات فنی و امنیتی آن را برطرف کند.

های مجازی یک پشتیبان تهیه  است از همه ماشین را آپدیت کنید بهتر  ESXiعامل مهم: قبل از اینکه سیستم تذکر

 Sharepointتوانید از کتاب  باشد که آموزش کامل آن را میمی   Veeamافزار پشتیبانی هم  کنید، که بهترین نرم 

 ر سایت موجود است دریافت کنید. بنده که د 2016

عملیات دانلود را انجام دهید و یا از   VMwareتوانید به صورت مستقیم از خود سایت برای انجام آپدیت می 

 استفاده کنید.  digiboy.irهای ایرانی مانند  سایت 

 استفاده کنید:توانید از لینک زیر آن است، می  6.7برای دانلود آخرین آپدیت در این تاریخ که ورژن 

http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip 

تا با مشکلی فیزیکی یا مجازی یکی باشد  سرورتوجه داشته باشید فایل آپدیت باید با نسخه نصب شده بر روی 

 باید نسخه مربوط به آن را دانلود کنید. HPهای روبرو نشوید مثالً برای سرور

 

فایل مورد نظر باید آن را در   بعد از دانلود

ESXi   خود آپلود کنید تا بتوانیم در ادامه

از فایل آپدیت استفاده کنیم، برای این کار  

کلیک  Datastore Browserبر روی 

 کنید.

 

کلیک کنید و   Uploadدر این صفحه بر روی  

 . آپلود کنید Datastoreفایل مورد نظر را در 

 

 

http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2016
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2016
http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-ESXi-6.7.0-8169922-depot.zip
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که همانطور در قسمت قبل بررسی کریدم این  متصل شد ESXiبه سرور  SSHبعد از آپلود فایل باید از طریق 

 دهیم.انجام می  Puttyافزار کار را از طریق نرم 

 دستور زیر را در آن اجرا کنید. Puttyبعد از متصل شدن از طریق  

esxcli software vib install -d "/vmfs/volumes/datastore1/update-from-esxi6.7-
6.7_update02.zip" 

باید به جای در دستور باال 

datastore1  نامDataStore 

خود را که فایل آپدیت را در آن کپی 

کردید بنویسید و در قسمت قرمز 

رنگ باید نام فایل خود را وارد کنید  

 روبرو و دستور را به مانند شکل 

 اجرا کنید.

سرور  ، بعد از اجرای کامل دستور

ESXi  را یک بارRestart  کنید تا

  آپدیت جدید بر روی آن اعمال شود.

به  ESXiکنید همانطور که مشاهده می

 آپدیت شده است. 6.7ورژن 

 

باشد و بوت   ISOوجود دارد و آن هم استفاده از فایل اصلی که همان    ESXiروش دیگری هم برای آپگرید کردن  

 .ESXiکردن آن در 

 ر استفاده کنید: توانید از لینک زیمی  ISOبرای دانلود فایل  

-6.7.0-Installer-VMvisor-http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware
8169922.x86_64.iso 

http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso
http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VMvisor-Installer-6.7.0-8169922.x86_64.iso
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یا فلش به صورت   DVDبعد از دانلود آن را بر روی 

کنید، توجه   Bootدهید و از روی سرور  بوت قرار

 ESXiداشته باشید این کار را باید بر روی سروری که  

نصب است انجام دهید، در این صفحه بر روی   6.5

Enter .فشار دهید 

 فشار دهید. F11در این صفحه بر روی 

 

 

 

 

در این صفحه هارد دیسکی را انتخاب کنید که نسخه  

بر روی آن قرار دارد و بعد بر روی  ESXiقبلی 

Enter .فشار دهید 

 

 

شود در این صفحه سه گزینه به شما نمایش داده می 

قدیمی به   ESXiی اول برای آپگرید کردن  که گزینه 

  ESXiی دوم برای حذف ورژن جدید است، گزینه 

که   تفاوتجدید با این  ESXiقبلی و نصب 

و به   دشوقبلی حذف نمی  Datastoreاطالعات 

ESXi  ی سوم  جدید انتقال داده خواهند شد، گزینه

قبلی به همراه تمام  ESXiبرای حذف کامل م ه 

و باید احتیاط کنید،   است  مهم سومی آن قرار داشت، توجه داشته باشید گزینه  DataStoreاطالعاتی که در 

 قرار داشته باشد پاک خواهد شد.  Datastoreچون با انتخاب آن هر چیزی که در 
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ی اول این صفحه ظاهر  بعد از انتخاب گزینه 

برای آپگرد   F11که باید بر روی    خواهد شد

 شدن فشار دهید. 

 

آپدیت شده و باید    6.7کنید نسخه  همانطور که مشاهده می 

 کنید تا تنظیمات اعمال شود.  Restartرا  سرور

 

 

ن هم این است که به مانند شکل باال باید وارد آوجود دارد و  ESXiهای روش دیگری برای آپدیت بسته 

Manage    شوید و از تبPackages    بر رویInstall update    کلیک کنید، توجه داشته باشید که پسوند این

و باید از طریق یک آدرس اینترنتی صدا زده شود، در صورت نیاز این موضوع را هم بررسی  VIBنوع فایل 

 خواهیم کرد.

خود را به ورژن باالتر آپدیت کنیم، همانطور که گفتیم قبل از هر  ESXiاد گرفتیم که چگونه پس در این بخش ی

تهیه کنید تا مشکلی بعد از آپگرید   ESXiکاری باید یک پشتبان از کل اطالعات هارد دیسک موجود در سرور 

 کردن پیش نیاید. 
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 ESXiدر  ISCSIکار با 

ISCSI  مخفف کلمهInternet Small Computer Systems Interface  است که یک استاندارد شبکه

برای تسهیل     ISCSIها است.  ساز یا همان ذخیره   data storageکه برای ارتباط با    است   IPسازی بر مبنای  ذخیره

تفاده  های طوالنی هم از آن استوان در مسافت گیرد و میاینترانت مورد استفاده قرار می  ها در محیطدر انتقال داده

 کنیم:دارای دو بخش کلی است که در زیر آن را بررسی می ISCSIکرد، استاندارد 

Initiator 

سازهای  ذخیرههای کاربران و شود که میانجی بین کالینت افزاری گفته میافزاری و نرمبه یک سیستم سخت 

 کند.ارسال می  IPرا از طریق  ISCSIکابل دستورات  سازمان است و از طریق

اندازی کرد مانند  وجود دارد راه  ISCSIافزار توان بر روی یک سرور که بر روی آن نرم الً این سیستم را میاصو

 ن خواهیم پرداخت. آویندوز سرور که در این بخش به 

Target 

سازی  برای ارائه فضای ذخیره  Initiatorاشاره دارد که  SAN Storageو  NASساز مانند های ذخیره به سرور 

 کنید.از آن استفاده خواهد کرد که در زیر شکل کلی این دو موضوع را مشاهده می 

برای احراز هویت است که امنیت   Authenticationاستفاده از  ISCSIهای های مهم سیستم یکی از ویژگی

 را با هم بررسی خواهیم کرد. اندازی آناطالعات را بسیار افزایش خواهد داد، در ادامه نحوه راه
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 برای شروع کار باید به صورت زیر مراحل کار را پیش ببریم تا به عملکرد بهتری دست پیدا کنیم.

 ESXiتنظیم کارت شبکه در  

متصل کنیم نیاز به یک کارت شبکه مجزا داریم تا اطالعات بدون   ESXiرا به سرور  ISCSIبرای اینکه سرور 

 بدل شود.بتواند ردو  سرور شبکه اصلی  ایجاد ترافیک در

 VMware Workstationبه صورت مجازی در  ESXiچون سرور 

 در ویندوز خود شوید.  Virtual Network Editorایجاد شده وارد 

 

 

  Add Networkباید بر روی  در این صفحه 

کلیک کنید و یک کارت شبکه مجازی به لیست  

اضافه کنید، توجه داشته باشید برای فعال کردن  

کلیک    Change Settingsها باید بر روی  گزینه 

 کنید.

  ESXiنکته: این کارت شبکه هم باید به سرور 

تا بتوانیم    2019متصل شود و هم به سرور ویندوز  

 بین آنها یک ارتباط ایجاد کنیم.

 

 

  Settingی  خود کلیک راست کنید و گزینه   ESXiدامه بر روی سرور  در ا

 را انتخاب کنید تا کارت شبکه جدید را به لیست اضافه کنیم.
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 کلیک کنید.  Addدر این صفحه باید بر روی  

 

 

 

 

 

 

 

را انتخاب و بر  Network Adapterدر این صفحه 

 کلیک کنید.  Finishروی 

 

 

 

شبکه   در این صفحه باید کارت

VMnet3   را که در قسمت قبل ایجاد

کلیک  OKکردیم را انتخاب و بر روی 

 کنید.
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شوید و از سمت چپ  ESXiوارد 

را انتخاب    Networkingی  گزینه 

ی باز شده وارد کنید و در صفحه 

شوید و   Virtual switchesتب 

 کلیک کنید. Addبر روی 

 

ورد نظر خود را  مدر این صفحه نام  

برای این سوئیچ وارد کنید و از 

باید کارت  Uplink1قسمت 

شبکه جدید که اضافه کردید را  

کلیک  Addانتخاب و بر روی 

 کنید.

  VMkernel NICsدر ادامه وارد تب  

 Add VMkernelشوید و  بر روی 

NIC  .کلیک کنید 

 

 

 Newدر صفحه روبرو و در قسمت اول  

Port Group  کنید و نام گروه    را انتخاب

خود را در قسمت دوم وارد کنید، از 

باید سوئیچ  Virtual switchقسمت 

مجازی که در قسمت قبل ایجاد کردیم را  

  IPانتخاب کنید و در آخر باید یک آدرس  

  Createبه صورت دستی وارد و بر روی  

 کلیک کنید. 



VMware Systems – Farshid Babajani 

139 

آماده کنیم، همانطور که گفتیم باید   ISCSIیس سازی سرورا برای فعال 2019در مرحله بعد باید ویندوز سرور 

 در ارتباط باشد.  ESXiمتصل کنید تا با سرور ویندوز سرور  بههمین کارت شبکه که با هم تنظیم کردیم را 

 Serverوارد ویندوز سرور شوید و 

Manager   را اجرا کنید و در شکل باز

 Add roles andشده بر روی 

feature  .کلیک کنید 

 

شوید   Server Rolesوارد قسمت 

 File and iSCSIو از زیر مجموعه 

ی مورد نظر  سرویس تیک دو گزینه 

را انتخاب کنید و سرویس را نصب 

 کنید.

نکته: سیستم بعد از نصب حتماً 

Restart .شود 

 

 

 

بر  Server Managerبعد از نصب سرویس از قسمت چپ 

 کلیک کنید. File and Storage Servicesی روی گزینه 
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توانید هارد می  Disksاز قسمت  

هایی که بر روی این دیسک 

سیستم قرار دارد را مشاهده 

کنید، اگر بخواهید هارد دیسک 

جدیدی را به لیست اضافه کنید 

باید بر روی صفحه مورد نظر 

ی کلیک راست کنید و گزینه 

New Volume  را انتخاب

 ، که فعالً نیاز نیست. کنید

 

در  و   شوید  iSCSIوارد قسمت  

ی باز شده بر روی صفحه 

 ی مورد نظر کلیک کنید.گزینه 

 

 

 

 

را انتخاب   پارتیشندر این صفحه باید یک 

تا بر روی آن هارد دیسک مجازی را  کنید 

 کلیک کنید. Next، بر روی ایجاد کنیم
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در این صفحه باید برای هارد 

دیسک مجازی خود یک نام در نظر  

سیر هم م  Pathبگیرید، در قسمت  

سازی هارد دیسک مجازی با  ذخیره

نامی که وارد کردید را مشاهده  

 کلیک کنید.  Nextکنید، بر روی  می

 

در این صفحه باید مشخص کنید که  

هارد دیسک مجازی چقدر فضا 

 داشته باشد.

ی برای راندمان بهتر گزینه 

Dynamically expanding  را

کلیک  Nextانتخاب و بر روی 

 کنید.

 

 

 newی در این صفحه گزینه 

iSCSI target   را انتخاب کنید و

 کلیک کنید.  Nextبر روی 

هم به عنوان   2019نکته: سرور 

Initiator    و هم به عنوانTarget 

، چون هم عمل خواهد کرد

سازی  سرویس و هم فضای ذخیره

 در این سرور وجود دارد. 
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در این قسمت یک نام برای 

Target   خود وارد کنید و بر روی

Next  .کلیک کنید 

 

 

  Addدر این قسمت باید بر روی 

کلیک کنید و در صفحه باز شده در 

را  IP Addressی پائین آن گزینه 

درس کارت آانتخاب کنید و 

ای که در قسمت قبل تنظیم شبکه 

  Addکردیم را وارد و بر روی 

 کلیک کنید. 

 

 

در این بخش باید امنیت ارتباط بین 

iSCSI  و سرورESXi  را برقرار

ی کنیم، برای این کار تیک گزینه 

را انتخاب کنید و یک نام  ل او

کاربری و رمز عبور را برای آن در 

   نظر بگیرید.

ور را به صورت نکته: رمز عب

 .پیچیده وارد کنید

در صفحه آخر هم بر روی 

Create  کلیک کنید تا تنظیمات

 اعمال شود.
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کنید همانطور که مشاهده می 

ا بهارد دیسک مجازی 

تنظیمات مربوطه ایجاد شده 

ولی هنوز فعال نشده است و 

تنظیمات  ESXiباید در سرور 

 آن را کامل کنیم. 

 

 

شوید   ESXiدر ادامه وارد 

 Storageاز قسمت و 

 Adaptersوارد تب 

شوید و بر روی 

Configure iSCSI  
 کلیک کنید. 

 

در این صفحه باید  

  iSCSIتنظیمات مربوط به 

را انجام دهید، در قسمت 

ی گزینه  ی یک بایدشماره

Use CHAP   را انتخاب

ی کنید و در قسمت شماره

دو باید نام کاربری و رمز  

ه در  عبور مورد نظر را ک

تنظیم کردید   2019سرور 

 وارد کنید.
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ی سه باید  در قسمت شماره 

 Add portبر روی 

binding   کلیک کنید تا

شکل روبرو ظاهر شود و در 

ای این قسمت کارت شبکه

 ماده کردیم را انتخاب کنید. آ که برای این کار 

بر   ی چهاردر قسمت شماره

 Add dynamicروی 

target    کلیک کنید و آدرس

IP  را که بر روی آن سرویس  2019سرورiSCSI اندازی کردیم وارد کنید و در آخر بر روی را راهSave 

configuration .کلیک کنید 

 ESXiرا به    iSCSIدر ادامه کار باید هارد دیسک  

 Storageاضافه کنیم برای همی کار وارد 

 Newبر روی  Datastoresشوید و در تب 

datastore  .کلیک کنید 

 

 

ی اول را انتخاب و بر  در این صفحه گزینه 

 کلیک کنید.  Nextروی 

 

 

در شکل روبرو هارد دیسک مجازی که با 

کنید و هم ایجاد کردیم را مشاهده می

توانید برای آن یک نام در نظر بگیرید و می

 از آن استفاده کنید. 
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 ESXiکردن در  Downgradeنحوه 

را به ورژن باالتر  ESXiزمانی که نسخه 

دهید شاید با مشکالتی روبرو ارتقاء می

شوید که مایل باشید دوباره به همان ورژن  

را  ESXiباید  قبلی برگردید، برای این کار

Restart    کنید و در هنگام باال آمدنESXi  

که در شکل رروبرو هم مشخص است باید 

فشار دهید تا    Shift + Rروی کلید ترکیبی  

 شویم. Recoveryوارد حالت 

در این صفحه دو نسخه به شما نمایش داده  

و  6.5خواهد شد که نسخه اولیه آن 

، است   6.7ای که آپدیست شده است  نسخه 

توجه کنید مشخص   Defaultاگر به کلمه  

  ESXiکه بر روی  نسخی فعلیاست که 

باشد، برای برگشت به  می  6.7فعال است 

را بر روی صفحه   Yباید کلمه  6.5نسخه 

 کلید فشار دهید. 

 

برگشت  6.5به ورژن  ESXiکنید همانطور که مشاهده می 

 کرده است.
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 ESXiدر  Monitorبررسی قسمت  

تواند کمک خوبی برای دهند که میمانیتوریگ را ارائه می های سرویس ها بهتر کار  ت یریدافزاری برای مهر نرم 

  CPU, Memory, Networkمقدار مصرف و درگیر بودن    Performance، در قسمت  مدیریت بهتر آن باشد

 توانید مشاهده کنیدرا می  DISKو 

توانید با کلیک بر روی می

Select VMs  مشخص کنید

کدام ماشین بیشترین مصرف را 

 طی ساعات گذشته داشته است.

 

هم  Hardwareدر تب 

توانید مشاهده کنید که  می

افزارهای داخل سرور سخت 

در چه وضعیتی قرار دارند،  

مثالً در شکل روبرو و در 

خط اول اخطاری مبنی بر  

سرور به شما    Fanمشکل در  

نها را  آ دهد که باید می

ها و اعالن را مشاهده کنید، در توانید رویدادها، وظیفه های دیگر هم می،در تب و مشکل را برطرف کنیدبررسی 

 ها کمک کند.تواند شما را در سالم نگه داشتن سرور و داده دانشی مناسب درباره مانیتورینگ بسیار می کل داشتن  
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 حل مشکل شناسایی نکردن کارت شبکه 

های معمولی وجود دارد این است که کارت شبکه آنها بر روی سیستم ESXiیکی از مشکالتی که در نصب 

 استفاده کنید. ESXiشود که دیگر نتوانید از شود و همین موضوع باعث میشناسایی نمی 

معرفی کنیم تا   ESXiرا پیدا کنیم و با دستوری به  ESXiبرای حل این مشکل باید درایور کارت شبکه مربوط به 

 مشکل حل شود.

اولین کاری که باید انجام دهید اسن است که درایور کارت شبکه مورد نظر را پیدا و دانلود کنید، شما باید فایلی  

 است را دانلود کنید.  ESXiکه مختص  vibبا پسوند  

ال کنیم به خاطر همین فع  ESXiرا دانلود و بر روی    8168سری     Realtekخواهیم درایور کارت شبکه  مثالً می 

 کنیم:درایور را از لینک زیر دانلود می

http://vibsdepot.v-front.de/depot/RTL/net55-r8168/net55-r8168-8.039.01-

napi.x86_64.vib 

 

کارت شبکه دوم را متصل کنید ولی این کارت شبکه شناسایی   ESXiخواهید بر روی یک سرور  بر فرض مثال می

 شود. نمی

شوید و از قسمت  ESXiوارد سرور 

Storage  بر رویDatastore 

browser  و درایور مورد   کلیک کنید

 نظر را آپلود کنید. 

بعد از آپلود کردن فایل مورد نظر 

را به مانند شکل   SSHباید سرویس  

 کنید.  Startروبرو 

 

 

 

http://vibsdepot.v-front.de/depot/RTL/net55-r8168/net55-r8168-8.039.01-napi.x86_64.vib
http://vibsdepot.v-front.de/depot/RTL/net55-r8168/net55-r8168-8.039.01-napi.x86_64.vib
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افزار از طریق نرم SSHسازی سرویس بعد از فعال

Putty  به سرورESXi شویم. متصل می 

 

 

 

 

 

 

 بعد از ورود به صفحه، باید به صورت زیر عمل کنید: 

 است شوید.  DataStoreکه مربوط به   volumesبا دستور زیر وارد پوشه 

[root@N330:~] cd vmfs/volumes/ 

زیر مشاهده  لها نمایش داده میشود که این موضوع را در شکDataStoreلیست تمام  lsبعد از آن با دستور 

 کنید:می

 شوید که فایل درایور را در آن آپلود کردیم:  datastore1با توجه به تصویر باال با دستور زیر وارد 

[root@N330:/vmfs/volumes] cd datastore1/ 

 باید فایل درایور را به مانند زیر مشاهده کنید: lsدر ادامه با دستور 
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 پس آدرس نهایی فایل به صورت زیر است:

/vmfs/volumes/5e01c617-77fee858-b579-000c29ffa90b/net55-r8168-8.039.01-
napi.x86_64.vib 

 نصب کنید:  ESXiتوانید این درایور را بر روی بعد از پیدا کردن آدرس از طریق دستور زیر می 

esxcli software vib install -v "/vmfs/volumes/5e01c617-77fee858-b579-
000c29ffa90b/net55-r8168-8.039.01-napi.x86_64.vib" -f 

نصب   ESXiکنید با استفاده از دستور باال کارت شبکه مورد نظر بر روی همانطور که در تصویر زیر مشاهده می

 شده است. 

 کنید تا تنظیمات اعمال شود و کارت شبکه شناسایی شود:  Restartرا   ESXiبا دستور زیر باید 

[root@N330:~] reboot -n -f 

 شوید و کارت شبکه را به لیست اضافه کنید. ESXiتوانید وارد مدیریت بعد از آن می 

شناخته   ESXi-Customizerوجود دارد که با عنوان    ESXiافزار دیگری هم برای اضافه کردن کارت شبکه به  نرم 

  PowerShellو نسخه جدید آن به صورت یک فایل  است  EXEشود که نسخه قدیمی آن به صورت فایل می

 دانلود کنید.  اینجا افزار را از این نرم توانید هر دوی موجود است که می 

 

 

 

 

 

http://s7.picofile.com/file/8384742126/ESXi_Custom.zip.html
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 VMware vCenter Serverاندازی نصب و راه –  چهارمفصل 

به صورت جدا از هم کار بسیار دشواری خواهد بود و   ESXi  به عنوان مدیر شبکه مدیریت کردن چندین سرور

 همیشه باید یک مسیر درست برای مدیریت آنها پیدا کنید. 

است که    VMware vCenter Serverافزار  خواهیم مورد بررسی قرار دهیم، نرم افزاری که در این فصل مینرم 

ها در زیر توضیحاتی را ارائه مورد این نسخه گیرید، در در دو نسخه ویندوزی و لینوکسی مورد استفاده قرار می 

 دهیم.می

 VMware vCenter Applianceنسخه  

  ESXiباشد و به صورت ماشین مجازی بر روی به صورت یک پکیج آماده لینوکسی می vCenterاین نسخه از 

 . شودنصب می

VMware vCenter Appliance  یاVCSA  های مختلف  های مختلفی را برای نظارت بر روی سرورابزار

VMware  دهددر اختیار شما قرار می 

 کند مشخص شده است: پستیبانی می  VCSAها و... که ها، ماشین در جدول زیر حداکثر تعداد سرور

Hosts (with embedded vPostgres database) 1000 

Virtual machines (with embedded vPostgres database) 15,000 

Hosts (with Oracle database) 1000 

Virtual machines (with Oracle database) 15,000 

 

 100شود تعدادپشتیبانی می Applianceورژن لینوکسی یا همان  vCenterکه در  Hostsدر جدول باال تعداد 

 ماشین است.  15000های مجازی هم باشد و تعداد ماشین االیی می مورد است که رقم ب

کند که یکی دیتابیس  خود استفاده می از دو دیتابیس برای کارهای  VCSAالبته به این نکته توجه کنید که 

vPostgres  و دیگریOracle  است که هر کدام از آنها اگر استفاده شوند تعدادHost  های مجازی  و ماشین

 آنها در لیست مشخص شده است.
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 VIMیا   Windows vCenterنسخه  

خیلی  VCSAبت نسخه سشود و حجم این نسخه به ن وز سرور نصب میبر روی ویند vCenterاین نسخه از 

 کمتر است و به نصف رسیده است.

که یک دیتابیس   vPostgresدر نسخه ویندوزی دو دیتابیس قابل استفاده است که دیتابیس داخلی آن با نام 

عدد و تعداد   20قابل پشتیبانی  Hostاندازی شود تعداد راه  vCenterکه اگر با این دیتابیس  ،ت سکوچک ا

در خیلی کمتر است ولی برای افزایش ظرفیت  VCSAباشد که این عدد به نسبت ورژن می 200های آن ماشین 

 SQLشود استفاده کرد، اگر در حالت که به صورت جداگانه نصب می SQLتوانید از دیتابیس این ورژن می

 ری را پشتیبانی خواهد کرد.های خیلی بیشتافزار را نصب کنید هاست نرم 

های مهم نسخه ویندوزی این است که حتماً باید بر روی یک سرور فیزیکی نصب شود و این کار یکی از مزیت 

با   ESXiاست که اگر  ESXiیک ماشین مجازی درون  VCSAبرای کنترل آن شاید بهتر باشد، ولی در نسخه 

 .هم از کار خواهد افتاد vCenterمشکل روبرو شود 

های زیاد مورد استفاده    Hostاین است که برای جاهای بسیار بزرگ با    vCenter Applianceیا    VCSAمزیت  

 دهیم.گیرد، در این کتاب هم همین نسخه را مورد بررسی قرار میقرار می

 از لینک زیر استفاده کنید:  VMware vCenter Appliance (VCSA)برای دانلود نسخه 

http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VCSA-all-6.7.0-8217866.iso 

 و برای دانلود نسخه ویندوزی آن هم از لینک زیر استفاده کنید:

http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VIM-all-6.7.0-8217866.iso 

 است.  ESXi, vCenterافزار مانند افزار نیست بلکه متشکل از چندین نرم خودش نرم  VSphereنکته: 

 

 

 

 

 

 

http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VCSA-all-6.7.0-8217866.iso
http://ddl2.digiboy.ir/vmware/6.7/VMware-VIM-all-6.7.0-8217866.iso
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 VMware vCenter Appliance زیاندامنابع مورد نیاز برای راه 

ماده که تحت سیستم عامل لینوکس است به صورت مجازی بر  آ یا همان نسخه  VCSAهمانطور که گفتیم نسخه 

شود و مانند نسخه ویندوزی آن به صورت فیزیکی بر روی اندازی می راه  ESXiمانند  Hypervisiorروی یک 

 سرور نصب نخواهد شد. 

 افزارمجوز استفاده از نرم 

شود،  افزار باید سریال آن را خریداری کنید، که البته در ایران متاسفانه همه چیز کرک می برای استفاده از این نرم 

 زیر استفاده کنید: )سریال(  فت کنید، باید از دو نسخهرا دریا VCSAبرای اینکه حداکثر کارایی 

• vSphere Enterprise Plus 

• vSphere Remote Office Branch Office (ROBO) 

 های شما را بر آورده کند. توانند اکثر نیاز می vSphere Enterprise Plusنسخه 

 ساخت مورد نیاز زیر 

 شود نیاز است:عامل دیگر اجرا می افزاری زیر که البته روی یک سیستم به منابع سخت   vCenterاندازی  برای راه 

توانایی اجرا داشته    vCenterبا دو هسته را برای این ماشین در نظر بگیرید تا    CPUحداقل باید یک   -1

 باشند. 

 گیگابایت باشد تا مشکلی در اجرا پیش نیاید.  8حداقل رم مورد نیاز  -2

 گیگابایت باید در نظر گرفت. 80هم حداقل هارد دیسک  -3

 

 vCenterتنظیمات فایروال برای  

 443و پورت ورودی  2377به درستی کار کند باید به پورت خروجی  ESXiما در  vCenterبرای اینکه ماشین 

انجام خواهد    vCenter Applianceیا همان    VCSAبور داد که البته این تنظیمات در زمان ایجاد ماشین  عاجازه  

 ن نیست.آشد و نیاز به تنظیم دوباره 

اختصاص داده خواهد   vCenter  نیاز به کارت شبکه است که در موقع تنظیم آن به ماشین  vCenterبرای ارتباط  

 شد. 
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 VMware vCenter Applianceنصب 

را آغاز کنیم، با توجه به لینکی که در   VMware vCenter Applianceخواهیم کار نصب در این قسمت می 

مانند  اختیار شما قرار دادیم بعد از دانلود به  

مورد نظر شوید و  سشکل روبرو وارد آدر

را با دسترسی   Installer.exeفایل 

Admin  .اجرا کنید 

 

 

 

در این صفحه چهار گزینه را مشاهده  

برای نصب  Installی کنید که گزینه می

ی گیرد گزینه اولیه مورد استفاده قرار می

Upgrade  برای ارتقاء نسخهvCenter 

appliance  است وMigrate   هم برای

به   vCenterتغییر نسخه لینوکسی 

ی ویندوزی است و در آخر گزینه

Restore  پشتبانی که از  برای برگرداندن

قبل تهیه کردید، در حال حاضر بر روی  

 کلیک کنید. installی گزینه 

در این صفحه و برای آغاز ایجاد و 

کلیک   Nextبر روی  VCSAاندازی راه

 کنید.
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به این صفحه خوب توجه کنید، در این  

کنید که را مشاهده می قسمت دو گزینه

 Embedded platformیکی 

Services controller  است و دیگری

External platform Service 

Controller .است 

این بخش دارای دو گزینه است که اولی  

Platform Services Controller 
شود  ه میهم شناخت PSCبه نام  است که

 است، این گزینه شامل موارد زیر است: vCenterاندازی دارای ابزارهای اولیه و مهم برای راه و 

• VMware Appliance Management Service – (applmgmt)  
• VMware License Service – (vmware-cis-license 
• VMware Component Manager – (vmware-cm 
• VMware PSC client – (vmware-psc-client)  
• VMware Identity Management service – (vmware-sts-idmd 
• VMware Security Token Service – (vmware-stsd 
• VMware HTTP Reverse proxy – (vmware-rhttpproxy)  
• VMware Service Control Agent – (vmware-sca)  
• VMware Appliance Monitoring Service – (vmware-statsmonitor)  
• VMware Authentication Framework – (vmafdd 
• VMware Certificate Service – (vmcad 
• VMware Directory Service – (vmdir)  
• VMware Lifecycle Manager API – (vmonapi)  
• VMware Service Lifecycle Manager – (vmware-vmon)  
• Likewise, Service Manager – (lwsmd)  

در این قسمت وجود دارد که بدون  VMwareهای مهم و اساسی کنید تمام سرویس همانطور که مشاهده می 

ها در صورت نیاز توضیح خواهیم  ، در مورد هر یک از سرویس اندازی کنیدرا راه  vCenterتوانید  وجود آن نمی

باشد که با این دارند نام سرویس در سرور می هایی که در پرانتز قرار داد، فقط به این موضوع توجه کنید که نام 

 کنند.نام فعالیت می 
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توانایی   vCenterنصب شود تا  Platform Services Controllerپس همانطور که گفتیم اول از همه باید 

 اجرا داشته باشد.

ی اول را در این شکل توانید گزینه شما می 

 Platform Servicesانتخاب کنید که 

Controller  و همvCenter Server 

شوند که این گزینه به  با هم نصب می

Embedded Platform Services 

Controller   معروف است و با انتخاب

توانید هر کدام از آنها را ی دوم میگزینه 

به صورت جداگانه بر روی سرور  

قبل از   اندازی کنید، توجه داشته باشیدراه

 را نصب کنید.  Platform Services Controllerحتماً باید  vCenterاندازی  راه

به این نکته هم توجه کنید که با نصب 

Platform Services Controller   به

توانید چند سرور  صورت جداگانه می 

vCenter  ن متصل کنید و این آرا به

 ها از آن سرویس بگیرند.سرور

ی قبل ی اول در صفحه با انتخاب گزینه 

، در این صفحه باید رسیممیبه این صفحه  

اندازی  که با هم راه ESXiآدرس سرور 

کردیم را وارد کنید و بعد از آن پورت 

را در صورت تغییر ندادن   443ارتباطی

وارد و نام کاربری و رمز عبور آن را هم 

  Nextوارد کنید، بعد از کلیک بر روی 

شود که بر ظاهر می  Certificateصفحه  

 کلیک کنید.  Yesروی 
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باید نام ماشین به همراه  در این بخش

که برای ورود به  Rootز عبور رم

vCenter  کاربرد دارد را وارد و بر

کلیک کنید، سعی کنید از   Nextروی 

رمز عبور پیچیده برای حفظ امنیت  

 سرور استفاده کنید. 

 

 

در این صفحه باید به نسبت ظرفیت 

ها را از سازمان خود یکی از گزینه 

ی لیست انتخاب کنید، مثالً اگر گزینه 

Tiny منوی کشویی انتخاب کنید   را از

شود و مشخص  لیست آن آپدیت می 

 CPUحداقل تعداد هسته شود که می

 10باشد، مقدار مناسب رم باید  2باید 

گیگابایت باشد، و مقدار فضای 

گیگابایت است، تعداد   300پیشنهادی 

های کوچک که تا زمان تواند برای سااست که می 100و  10هاست و ماشین مجازی آماده به کار هم به ترتیب 

 کاربر دارند مناسب باشد. 100

قبلی  در این قسمت باید طبق جدول 

DataStore  مورد نظر خود را که

فضای کافی دارد انتخاب کنید، اگر هم  

ی مقدار فضا کافی نیست تیک گزینه 

Enable Thin Disk Mode   را

انتخاب کنید، با انتخاب این گزینه اگر  

 300مقدار فضای هارد دیسک کمتر از 
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بر روی آن نصب خواهد شد ولی پیشنهاد این است که سعی کنید مقدار    vCenterگیگابایت )طبق جدول( باشد  

 مواجه نشوید. فراهم کنید تا در ادامه با مشکل  vCenterفضای مورد نیاز را برای 

باید تنظیمات کارت  در این صفحه

شبکه را انجام دهید، در قست 

ی یک، کارت شبکه مورد نظر  شماره

خود را انتخاب کنید، در قسمت 

را  IPی دو نوع پروتکل شماره

ی سه  د، در قسمت شمارهیانتخاب کن

ا اتوماتیک را ی از نوع دستی    IPآدرس  

ی  انتخاب کنید، در قسمت شماره

مان یا ه   سرور   FQDN، آدرس   چهار

نام آن را وارد کنید، توجه داشته باشید  

آن را   Subnetو  IPپنج باید آدرس ی شبکه تعریف شود، در قسمت شماره DNSکه این نام باید در سرویس 

آدرس آن را   ،مثالً مودم اینترنت  Default Gatewayی شش در صورت داشتن وارد کنید، در قسمت شماره 

های ارتباطی  باید پورت آخر هم  را وارد کنید و در DNSباید آدرس سرور ی هفت وارد کنید در قسمت شماره

 کلیک کنید.  Nextاست را تنظیم کنید و بر روی  443و  80فرض که به صورت پیش 

 

در این صفحه تنظیماتی که انجام 

دادید را بررسی کنید و در صورت 

کلیک کنید تا  Finishتایید بر روی 

 vCenterکردن  Deployکار 

Server  .آغاز شود 
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کردن  Deployاین صفحه بعد از 

vCenter  شود و به شما آغاز می

کند که کار به اتمام رسیده  اعالم می

د به  ولی برای تنظیم نهایی آن بای

آدرسی که در تصویر مشخص 

 است مراجعه کنید.

 به مانند شکل قبل وارد آدرس زیر شوید: 

https://192.168.5.27:5480/ 

بعد از ورود به آدرس باال  شکل 

شود، در باالی روبرو ظاهر می

صفحه یک پیغام به شما نمایش 

این موضوع داده شده است و به  

  Deployاشاره دارد که کار 

بر روی هاست   vCenterسرور  

ESXi   انجام شده است ولی برای

انجام تنظیمات دیگر باید بر 

آید  افزار و تبدیل آن به کار میکلیک کنید، در کل این آدرس در آینده برای ارتقاء نرم   باال در شکل    Set upروی  

 . شودو باید آدرس را با پورتی که برای آن مشخص شده است حفظ 

 vCenterبرای ورود به در این صفحه 

Server  باید رمز عبور کاربرroot  را که در

هنگام نصب مشخص کردید وارد و بر روی  

LOG IN  .کلیک کنید 

 

 

 

https://192.168.5.27:5480/
https://192.168.5.27:5480/
https://192.168.5.27:5480/
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در این قسمت مشخص شده است 

که کار نصب به اتمام رسیده و برای 

کلیک  NEXTتنظیم باید بر روی 

 کنید.

 

 

 

در این صفحه دوباره تنظیمات 

کنید که  کارت شبکه را مشاهده می

توانید در اگر نیاز به تغییر بود می 

این قسمت انجام دهید، در پائین 

را  NTP Serversی صفحه گزینه 

کنید که مربوط به تنظیم مشاهده می

مورد  ESXiبا  vCenterساعت 

نظر که بر روی آن نصب است و یا 

ی دوم برای معرفی انتخاب گزینه 

NTP  ی دوم را انتخاب و آدرس سرور سرور مشخص که در اینجا گزینهNTP  را وارد کردیم، در قسمت آخر

 فعال کنید. vCenterرا برای   SSHتوانید سرویس هم می

یا   SSOدر این قسمت باید برای 

یک نام  Single Sign-Onهمان 

دومین به غیر دومین اصلی شبکه  

خود وارد کنید و برای کاربر 

Administrator یک رمز  ،نآ

  Nextعبور پیچیده وارد و بر روی  

 کلیک کنید. 
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اگر از الیسنس  در این صفحه 

کنید استفاده می  vCenterاصلی 

و برای کمک به حل مشکالت و 

توانید  پاسخ با سواالت شما می 

را انتخاب   CEIPی تیک گزینه 

بتوانند به   VMwareکنید تا تیم 

شما کمک کنند، توجه داشته  

باشید سرور مورد نظر باید به 

 اینترنت متصل باشد. 

 

در این صفحه اگر اطالعات 

نهایی مورد تایید است بر روی 

Finish کلیک کنید . 

قبل از اینکه در این نکته مهم: 

کلیک  Finishقسمت بر روی 

سرور را برای  DNSکنید حتماً 

vCenter   تنظیم کنید تا نامی که

دادیم قابل شناسایی باشد، منظور 

 vCenter.int.netما همان نام 

ی را شناسای  192.168.5.27مورد نظر یعنی    IPبگیریم باید    Pingکه در صفحات اول وارد کردیم اگر در شبکه  

شود و باید همه چی را از اول شروع  کار با خطا مواجه می  Finishکند، در غیر این صورت بعد کلیک بر روی 

 کنید.

های سرویس   Finishو کلیک بر روی    DNSبعد از تنظیم  

vCenter کنند که مقدار زمان  شروع به فعال شدند می

بر روی آن نصب   ESXiآن بستگی به سرعت سروری که  

 شده است دارد. 
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در این قسمت کار به اتمام رسیده و برای  

آدرس مشخص شده در  باید بر روی    ورود

صفحه کلیک کنید که در ادامه آن را  

 بررسی خواهیم کرد.

 

 

اگر دوباره وارد آدرس 

https://192.168.5.27:5480 
کنید که شوید صفحه روبرو را مشاهده می

را به همراه رمز  rootباید نام کاربری 

  Loginعبور آن را وارد کنید و بر روی 

 کلیک کنید. 

 

 

 Appliance Managementرا با نام  vCenterکنید تنظیمات کلی همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 کنیم.ها را با هم بررسی میمشخص شده است که هر کدام از قسمت 

https://192.168.5.27:5480/
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توانید وضعیت به تفکیک میکنید که را مشاهده می vCenterافزاری از اطالعات سخت  Monitorدر صفحه 

CPU, Hard Disk , Network  وDataBase  تواند بسیار کمک کننده باشد. را مشاهده کنید که می 

 
کنید که برای فعال یا غیر فعال کردن آنها  را مشاهده می  vCenterهای دسترسی به سرویس  Accessدر صفحه 

 کلیک کنید. EDITباید بر روی 

 
 تغییر دهید.  EDITتنظیمات کارت شبکه را با کلیک بر روی  توانیدمی Networkingدر قسمت 
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دادند و برای ارتباط با فایروال باید از طریق  بینید را ارائه نمیکه در زیر می   GUIنسخه    VCSAهای قبلی  نسخه در  

Shell کردید ولی در این نسخه نسخه فایروال در اقدام میGUI  نید،  تواارائه شده و طبق نیاز شبکه خود می

 ایجاد کنید. ADDقوانین جدید خود را با کلیک بر روی 

 
منطقه زمانی را به   Time zoneدر قسمت  EDITتوانید با کلیک بر روی می  Timeدر شکل زیر و در قسمت 

Iran  تغییر دهید و در قسمت دوم سرورNTP کنید سرور خود را ویرایش کنید، همانطور که مشاهده میNTP  

 دهد.م به درستی تایید شده است و زمان و تاریخ درستی را نشان می که معرفی کردی

 
 ,Stopتوانیم آنها را  کنید که در صورت نیاز میرا مشاهده می  vCenterهای  تمام سرویس   Servicesدر قسمت  

Start  یاRestart .کنیم 
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توانید آخرین تغییرات را به صورت آنالین دریافت کنید، این اطالعات مستقیم از  هم می Updateدر قسمت 

آدرس آپدیت را به سروری   SETTINGSتوانید با کلیک بر روی شود که شما می دریافت می VMware سایت 

 که مایلید تغییر دهید. 

  vCenterرا که برای ورود به  Rootتوانید رمز عبور کاربر و در قسمت اول می  Administrationدر بخش 

توانید مشخص کنید که رمز عبور تغییر دهید و در قسمت دوم می CHANGEکنید با کلیک بر روی استفاده می

توانید یک آدرس ایمیل هم برای آن در نظر بگیرید که تا قبل از انقضاء بعد از چند روز انقضاء شود و حتی می

 شدن به شما اطالع داده شود. 

ر به قسمت آخر توجه کنید تاریخ و ساعت برای انقضاء شدن رمز عبور مشخص شده است و چند روز قبل  اگ

 اطالع داده خواهد شد. Info@3isco.irاز این تاریخ به ایمیل 

 
 

mailto:Info@3isco.ir
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 Syslog Serverاندازی نصب و راه

رسیم، این قسمت برای این منظور طراحی می   Syslogبه قسمت    Appliance Managementدر ادامه بررسی  

ارسال شود تا بتوانیم   Syslogافتد به یک سرور اتفاق می vCenterشده است که تمام رویدادهایی که در 

 شود را داشته باشیم.مشکالت و کارهایی که در سرور انجام می 

 SolarWinds Kiwi Syslogافزار  نرم   میکار در نظر گرفت  نیا  یکه برا  یافزارنرم 

Server بر روی کالینت یا بعد از نصب  د،یدانلود کن نجایااز  دیتوانی است که م

 ندوزیتحت و یبرا یکیکه  دیکنیروبرو را مشاهده م کونیدو آسرور خود 

 . باشدی تحت وب م یبرا یگریود

 

ورژن ویندوزی آن را اجرا کنید و به مانند  ،بعد از نصب 

 کلیک کنید.  Setupبر روی  Fileشکل روبرو از منوی 

 

 

 

 

  TCPدر این صفحه از سمت چپ وارد  

 Listen forی شوید و تیک گزینه 

TCP syslog messages    را انتخاب

به   TCPافزار بر روی پورت  کنید تا نرم

فعال شود و منتظر   1468شماره 

  vCenterاز سرور  اطالعاتدریافت 

 باشد. 

 کلیک کنید.  OKبر روی 

http://www.3isco.ir/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87/solarwinds-kiwi-syslog-server-9-6-5
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 کلیک کنید. CONFIGUREبر روی   Syslogشوید و در صفحه   Appliance Managamentوارد 

 
در این قسمت باید آدرس سرور یا  

را   KIWIافزار  کالینتی که بر روی آن نرم

نصب کردید را وارد کنید از قسمت 

Protocol   ی  باید گزینهTCP    را انتخاب

ی باید شماره  Portکنید و در قسمت 

 کلیک کنید.  Saveرد و بر وی افزار تنظیم کردیم را واکه در قسمت قبل در نرم 1468

کنید به همانطور که مشاهده می 

متصل   Syslogدرستی به سرور  

 ایم.شده 

 

 ارسال کرده است.   Syslogود را به سرور  خرویدادهای    192.168.5.27در شکل زیر مشخص است که سرور  
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 Appliance Managementدر  Backupتنظیم 

که بدون آن  باشد  در دنیای امروز پشتیبان گرفتن از اطالعات و تنظیمات یکی از مهمترین کارهای مدیر شبکه می

 از دست دادن اطالعات قرار دارد.  معرض خطرباید گفت فرد و سازمان مورد نظر در 

ر باید یکی از  ، برای این کارا انجام دهیم  Appliance Managementخواهیم کار پشتیبان در این قسمت می 

 اندازی کنیم: هایی که در زیر قرار دارد را راهسرویس 

FTPS, HTTPS, SCP, FTP, NFS, SMB and HTTP. 

توانید در  کنیم، این سرویس را می اندازی می را از طریق ویندوز سرور راه FTPدر این قسمت سرویس 

 سازی کنید. های دیگر مانند لینوکس هم پیاده عامل سیستم 

وارد ویندوز سرور خود شوید و  

Server Manager  را اجرا کنید و

 Add roles andبر روی 

features  .کلیک کنید 

 

 

در این صفحه از سمت چپ وارد 

Server Roles  شوید و از لیست

 Webی ها تیک گزینه سرویس 

Server (IIS)  را انتخاب و بر روی

Next  .کلیک کنید 
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 Roleدر این قسمت وارد 

Services  شوید و فقط تیک

را انتخاب و   FTP Serverی گزینه 

کلیک کنید و  Nextبر روی 

 سرویس را نصب کنید.

 

 

 

 

یا همان    IISسرویس    FTPبعد از نصب سرویس  

Internet Information Services   را اجرا

کنید و به مانند شکل روبرو از سمت چپ وارد 

Sites  بر روی شوید وAdd FTP Site   کلیک

 کنید.

 

 

در این صفحه نام دلخواه خود را وارد و یک 

در سرور خود مشخص کنید   FTPآدرس برای 

یبان در آدرس مورد نظر قرار های پشتتا فایل

 بگیرد.

 کلیک کنید.  Nextبر روی 
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سرور را از  IPدرس آدر این قسمت باید 

منوی کشویی انتخاب کنید و پورت مورد  

 FTPفرض نظر را وارد کنید که پورت پیش 

 است. 21ی شماره

را  No SSLی صفحه گزینه  پائیندر قسمت 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

در این صفحه باید یک کاربر برای دسترسی  

به آدرسی که مشخص کردید وارد کنید، که  

را وارد  Administratorنجا کاربر در ای

کردیم و به این علت که این کاربر از کاربران 

Local  ی خود سرور است باید تیک گزینه

Basic  و در آخر صفحه برای    را انتخاب کنید

 Writeو    Readدسترسی کامل هر دو تیک  

 را انتخاب کنید. 

 کلیک کنید.   CONFIGUREبر روی    Backupشوید و از قسمت    Appliance Managementدر ادامه وارد  
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در این صفحه و در قسمت 

ی یک باید آدرس سرور شماره

FTP  خود را به صورت زیر وارد

 کنید:

ftp://192.168.5.251 

ی دو نام در قسمت شماره 

کاربری که به پوشه مورد نظر  

دهیم و در دسترسی داشت را می 

ی سه برای اینکه  قسمت شماره

کلیک   Startکنید و در آخر بر روی های پشتیبان شما دارای امنیت باشند یک رمز عبور برای آنها وارد می فایل

 کنید.

مشخص شکل روبرو  پائین در

و زمان   شده است که در تاریخ

مگابایت در  202مقدار مشخص 

آدرس مشخص شده پشتبان گرفته 

بندی  شده است، برای اینکه از زمان 

 کلیک کنید  CONFIGUREبر روی  Backup Scheduleتوانید در باالی صفحه و از قسمت استفاده کنید می

 BACKUPرا انجام دهید باید بر روی    Backupبه صورت دستی کار  و زمان برای آن مشخص کنید، برای اینکه  

NOW  .کلیک کنید 

اگر وارد سرور و مسیری که فایل در 

آن قرار دارد شوید اطالعات روبرو 

 را مشاهده خواهید کرد. 

باید از   Restoreنکته: برای انجام 

برای   که در اوایل VCSAافزار نرم 

به کار بردیم   VCenterنصب 

 استفاده کنید. 

ftp://192.168.5.251/
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 VMware VSphere Clientکار با  

 Applianceو انجام بررسی تنظیمات موجود در  VMware vCenter Applianceبعد از نصب 

Management   زه اصلی  وباید وارد حvCenter    به   ورودشویم و کارایی آن را مورد بررسی قرار دهیم، برای

vCenter  باید آدرسFQDN   و یا آدرسIP .آن را در مرورگر سیستم خود وارد کنید 

 https://vCenter.int.net/ 

صفحه  بعد از وارد کردن آدرس مورد نظر   

شود که دو گزینه را  روبرو ظاهر می 

کنید، اولی به صورت  مشاهده می 

HTML5  و تحت وب کار خواهد کرد و

با این   ی دوم به صورت وب ولیگزینه 

افزار تفاوت که برای اجرا نیاز به نرم 

Flash Palayer   ی دارد، پیشنهاد ما گزینه

 ن استفاده خواهیم کرد. ی دوم هم از آصورت نیاز به گزینه باشد و در اول می

همانطور که در شکل روبرو مشاهده 

کنید، صفحه درخواست نام کاربری می

که باید   و رمز عبور ظاهر شده است 

کاربر و دومینی را که در هنگام  همان

وارد کردید را اینجا   vCenterنصب 

را وارد    rootثبت کنید وگرنه اگر کاربر  

بعد از ورود با خطا مواجه خواهید  کنید

 شد. 
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کنید که بسیار زیبا و کاربر پسند طراحی شده است، اولین  را مشاهده می  vCenterصفحه اول در شکل زیر 

کنید، برای این کار باید بر روی نوار باالیی که  واردافزار را کاری که باید انجام دهید این است که الیسنس نرم 

 در شکل مشخص شده است کلیک کنید.

 
  Licensesدر این صفحه وارد قسمت 

کنید یک مشاهده میشدیم، همانطور که 

 Evaluation Licالیسنس آزمایشی با نام 

روز زمان برای  60موجود است که مجوز 

کند، فراهم میرا  vCenterاستفاده از 

افزار برای اینکه الیسنس جدید به نرم 

 Add Newمعرفی کنید بر روی 

Licenses  .کلیک کنید 

در این قسمت باید الیسنس مورد نظر خود 

 ع د انتخاب الیسنس از نورا وارد کنی

VMware Vsphere  Standard 
 تواند باشد. انتخاب خوبی می
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در این صفحه نوع الیسنس مشخص شده 

  License nameاست و در قسمت 

توانید نام دلخواه برای الیسنس خود می

  NEXTاین کار بر روی  ازوارد کنید، بعد 

 کلیک کنید.  FINISHو در آخر بر روی 

که در شبکه دارید   vCenterهای بعد از اینکه الینس مورد نظر را اضافه کردید باید آن را برای سرور یا سرور 

Assign    کنید، برای این کار باید وارد تبAssets    شوید و از لیست مورد نظر سرورvCenter    خود را انتخاب

 کلیک کنید.  Assign Licenseکنید و بر روی 

 
ید الیسنسی که به لیست  در این صفحه با

اضافه کردید را انتخاب کنید و بر روی 

OK .کلیک کنید 
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 افزار برای کار آماده شده است. کنید بعد از اعمال الیسنس نرم همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 

 VCenterبه سرور  ESXiنحوه اضافه کردن 

ن انجام  آکنیم و کارهای خود را روی را به لیست آن اضافه می ESXiیک سرور  vCenterبرای شروع کار با 

 دهیم.می

 Shortcutsدر صفحه 

 Hosts andبر روی 

Clusters  کلیک کنید

البته از سمت چپ هم 

توانید این کار را می

 انجام دهید. 
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 vCenterدر این صفحه سرور 

مورد نظر خود را از لیست انتخاب  

ده از کنید و در صفحه باز ش 

ی گزینه  ACTIONSقسمت 

New Datacenter   را انتخاب

ه روی خود نام  تکنید، الب

vCenter  توانستید کلیک هم می

 راست کنید.

  OKاین صفحه یک نام به دلخواه وارد و بر روی  در

توانید چندین  می Datacenterکلیک کنید، در این 

 Datacenterاضافه کنید، اصوالً  ESXiهاست مانند 

ن از هم است مثالً یک  اهای سازمبرای جدا کردن بخش 

تواند با این کار  شهر دارد و می   رسازمان چندین شعبه د

 ریزی خوب ایجاد کند، و همه چیز به صورت منظم باشد. یک برنامه 

 

در این صفحه بر روی 

Datacenter   که با

ایجاد کردید   DC1نام 

د و از منوی  کلیک کنی

ACTIONS  ی گزینه

Add Host    را انتخاب

 کنید.
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در این قسمت باید آدرس  

خود را وارد  ESXiسرور 

کنید، همانطور که گفتیم  

را به    ESXiتوانید چندین  می

اضافه   Datacenterیک 

 کنید.

 

در این صفحه نام کاربری و  

را   ESXiرمز عبور سرور 

 Nextوارد و بر روی 

 کلیک کنید. 

 

سرور    Certificateدر این قسمت باید گواهینامه یا همان  

ESXi   را تایید کنید، بر رویYes  .کلیک کنید 

 

 

 

 

در این صفحه اطالعات  

مشخص شده  ESXi سرور

های توانید ماشین است و می

وی آن قرار مجازی که بر ر

 دارد را مشاهده کنید.

 کلیک کنید.  Nextبر روی 
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در این قسمت یک الیسنس  

برای تخصیص دادن به  

هاست مورد نظر انتخاب  

ها را قبالً و کنید، این الینس 

های قبلی به سرور  در بخش 

 اضافه کردیم. 

 

ی در این قسمت گزینه 

Lockdown Mode  را

کنید که یک مشاهده می

قابلیت بسیار مهم و امنیتی 

، با فعال  است   vCenterدر  

کردن این سرویس هیچ  

به صورت مستقیم  کسی

تواند آن را انجام دادید دیگر کسی نمی vCenterمتصل شود و تنظیماتی که شما در  ESXiهاست تواند به نمی

را انتخاب کنید و بر   Disabledی در حال حاضر گزینه ه باشد،  تواند کمک کنندکار بسیار میتغییر دهد، که این 

 کلیک کنید.  Nextروی 

در این صفحه هم باید  

مشخص کنید که هاست در  

هایی کدام یک از دیتاسنتر 

که ایجاد کردید قرار گیرد،  

و در کلیک  Nextبر روی 

کلیک   Finishر بر روی آخ

کنید تا هاست مورد نظر به  

کنید، دو ضافه شود، همانطور که در شکل روبرو هم مشاهده میا  vCenterلیست 

 هاست به لیست اضافه کردیم.
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افزار و کنید با کلیک کردن بر روی هر هاست اطالعات کاملی از سخت همانطور که در شکل زیر مشاهده می 

افزار هایت افزار، نرم اطالعات جامعی از سخت  Summaryشود، در تب اول یعنی افزار آن نمایش داده مینرم 

عامل  مدل سیستم  Hypervisiorتواند کمک کننده باشد، مثالً در قسمت شود که می مورد نظر نمایش داده می 

 نشان داده است. ESXi 6.0نصب شده بر روی هایت را 

تواند  دهد را میاطالعات کاملی از رویدادهایی که در هاست مورد نظر روی می  Monitorدر شکل زیر و قسمت  

ن  زار پیدا شده که به شما برای حل آافمشکالتی در سخت  Issues and Alarmsدر قسمت  همشاهده کنید، ک

 اعالم کرده است. 



VMware Systems – Farshid Babajani 

179 

افزاری هاست مورد نظر را  سخت توانید تمام تنظیمات اعمال شده به همراه جزئیات می  Configureدر قسمت 

 تنظیمات آن را تغییر دهید. ESXiتوانید بدون نیاز به متصل شدن مستقیم به کنید، در این قسمت میمشاهده 

 ید و آنها را تغییر دهید. نهای مشخص شده به کاربران را مشاهده کتوانید دسترسی می Permissionsدر تب 

کنید که در ادامه  های مجازی مربوط به هاست مورد نظر را مشاهده میتمام ماشین  VMsدر شکل زیر و در تب 

 عملیات خود را بر روی آنها انجام خواهیم داد. 
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های خواهید به ماشین افزی که میتوانید یک مجموعه ایجاد کنید و منابع سخت هم می  Rsource Poolsدر تب  

موجود بر روی هاست و    Datastoreتوانید  میهم    Datastoresرا مشخص کنید، در تب    مورد نظر داده شود 

 مقدار فضای آنها را مشاهده کنید.

نها اختصاص داده شده است هایی که به آه همراه تعداد ماشین های شبکه فعال این هاست را بدر تب شبکه کارت 

دسترسی داشته   ESXiتوانید به صورت کامل به هاست می vCenter، همانطور که گفتیم در کنیدرا مشاهده می

 به صورت مستقیم متصل شوید انجام دهید.  ESXiباشید و تنظیمات را بدون اینکه به 

توانید های در دسترس را مشاهده خواهید کرد، حتی میافزار و آپدیت هم اطالعاتی از ورژن نرم  Updatesدر تب  

 آپدیت کنید. Vmware Toolsرا به همراه  ESXiهاست   vCenterاز طریق 
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 VMware vCenterایجاد ماشین مجازی توسط 

ماشین مجازی جدید از طریق آن ایجاد کنیم، که این کار    خواهیمدر این بخش می   vCenterبعد از بررسی اولیه  

 اضافه کرده باشید.  vCenterخود را از قبل به  ESXiمنوط به این است که هاست 

روع کار باید از لیست مورد برای ش

های خود را نظر یکی از هاست 

انتخاب کنید، و در صفحه باز شده  

کلیک کنید و   Actionبر روی 

 New virtualی گزینه 

Machine  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

 

 

در این صفحه نام ماشین مجازی خود را  وارد 

کنید و مسیر نصب آن را در زیر مشخص کنید  

 قرار بگیرد. DataCenterکه در کدام 
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خود را  ESXiدر این صفحه باید هاست 

فرض هاستی انتخاب کنید که به صورت پیش 

انتخاب شده است که در حال حاضر در حال 

 انجام عملیات بر روی آن هستیم.

 

 

 

 

مورد نظر   DataStoreدر این قسمت باید 

 خود را انتخاب کنید. 

 

 

 

 

 

توانید مشخص کنید که  در این قسمت می

  ESXiماشین مجازی شما با چه ورژنی از 

 ESXi 6.5ورژن  کار کند، مثالً در این شکل  

انتخاب شده که این بدان معنا است که این  

و باالتر  ESXi 6.5ماشین فقط با ورژن 

 هماهنگی خواهد داشت.
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در این قسمت باید سیستم عامل خود را از 

لیست انتخاب کنید و همینطور ورژن مربوط  

 به آن را. 

 

 

 

 

 

در این صفحه باید مشخص کنید که این 

افزاری استفاده کند،  ماشین از چه منابع سخت 

برای اینکه سیستم عامل را برای نصب به 

یا   ISOتوانید از فایل ماشین معرفی کنید می

DVD . در دستگاه استفاده کنید 

 

 

 

در این قسمت اگر اطالعات کلی مورد تایید  

 کلیک کنید. Finishاست بر روی 
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را به  ISOبرای اینکه فایل 

ماشین معرفی کنید باید اول 

از همه فایل مورد نظر را در 

DataStore  سرورESXi 

آپلود کنیم، برای این کار بر 

روی ماشین ایجاد شده کلیک 

کنید و در صفحه باز شده 

شوید   DataStoreوارد تب  

 انتخاب کنید.را  Browse Filesی و بر روی آن کلیک راست کنید و گزینه 

کنید همانطور که مشاهده می 

صفحه مربوط به اطالعات 

DataStore  باز شده است

و برای آپلود فایل باید بر 

ه در ک Upload Filesروی 

شکل مشخص شده است 

 مورد نظر را به لیست اضافه کنید.  ISOکلیک کنید و فایل 

 ISOبرای متصل کردن فایل 

به ماشینی که ایجاد کردید بر 

روی ماشین مورد نظر کلیک 

کنید و در صفحه باز شده بر 

کلیک و  Actionروی 

را  Edit Settingsی گزینه 

 انتخاب کنید. 
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در این قسمت باید در روبروی 

ی گزینه  CD/DVDی گزینه 

Datastores ISO File  را

انتخاب کنید که بعد از آن شکل 

 بعدی ظاهر خواهد شد. 

نکته: توجه داشته باشید برای 

باید تیک  CD/DVDفعال شدن 

را انتخاب   Connectی گزینه 

 کنید که در جلوی آن قرار دارد.

 

به مانند   ISOبعد از انتخاب فایل 

کلیک  OKشکل روبرو بر روی 

کنید و در صفحه بعد هم بر روی 

OK   کلیک کنید تا تنظیمات اعمال

 شود. 

 

 

بعد از اعمال تغییرات در ماشین 

 ، توانید به مانند شکلمورد نظر می

ماشین را روشن و ویندوز را بر 

 روی آن نصب کنید. 
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برای اینکه کنسول ماشین مجازی را  

مشاهده کنید بر روی ماشین مورد نظر دو  

بار کلیک کنید که در صفحه باز شده دو  

گزینه مشخص شده است که اولی ماشین  

را در یک صفحه وب جدید باز خواهد کرد 

 Remoteافزار و دومی هم روی نرم

Console های قبلی بررسی که در درس

 . کنیدکلیک  okی اول را انتخاب و بر روی  کردیم باز خواهد کرد، گزینه 

کنید ماشین مورد  همانطور که مشاهده می 

نظر در صفحه جدید اجرا شده و مراحل  

نصب ویندوز در حال انجام است، در  

های توانید از کلیدسمت راست تصویر می

موجود برای بزرگ کردن صفحه، از کیبورد 

 استفاده کنید. CTRL+ALT+DELو کلید 

 

کاری که بعد از نصب سیستم عامل  اولین 

بر    VMware Toolsدهیم نصب  انجام می 

روی آن است که برای این کار طبق شکل 

 شوید   Guest OSوارد    Actionsاز منوی  

را  Install VMware Toolsی و گزینه 

  Imageانتخاب کنید، با این کار یک فایل 

آن کلیک   Setupدر درون ماشین فعال شده که باید بر روی فایل  

کنید و ان را نصب کنید، بعد از نصب حتماً ماشین مورد نظر را  

Restart  کنید بعد از نصب کنید، همانطور که مشاهده می

Vmware Tools ورد نظر در این شکل اطالعات ماشین م

 مشخص شده است. 
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 Resource Poolکار با 

ید بدانید که هر ماشین چه منابعی را مصرف کنید باایجاد می  ESXiزمانی که چندین ماشین مجازی بر روی 

و   CPUکنید، مثالً اگر یک ماشین مجازی برای میکروتیک یا کریو ایجاد کردید باید بدانید مقدار مصرف می

RAM    افزار ماشینی مانند شیرپوینت که یک نرم   منابع  بندی کنید، مثالً مصرفتا بتوانید آنها را دسته آن چقدر است

است و به نسبت ماشین میکروتیک خیلی باال است و باید کاری کرد که این   ری است بسیار زیاداتوماسیون ادا

 بندی مشخص با منابع مشخص قرار بگیرند.ها در دسته نوع ماشین

کلیک راست کنید و   ESXIبرای انجام این کار بر روی 

را به مانند شکل   New Resource Pool   یگزینه 

 روبرو انتخاب کنید. 

 

 

 

 

وارد کنید و در  Poolدر این صفحه یک نام برای 

و  CPUادامه کار باید مشخص کنید چه منابعی از 

RAM گیرید، در قسمت را برای آن در نظر می

Shares   توانید مشخص کنید که به چه مقدار از  می

ها اختصاص داده  به ماشین RAMو  CPUمنابع 

 شود. 

مورد نظر   Poolرا باید برای    Reservationمقدار  

مشخص کنید که چقدر نیاز دارد از منابع استفاده  

هم باید مشخص کنید که  Limitکند، در قسمت 

تواند از  یک ماشین مجازی حداکثر تا چه اندازه می 

گیگ رم   8منابع استفاده کند، مثالً اگر ماشینی دارای  
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گیگ از رم استفاده کند و در صورت نیاز    6تواند تا  قط می، فگیگ گذاشتید   6شما محدودیت    Limitبود ولی در  

 که قبالً توضیح دادیم استفاده کند.  Swapتواد از فایل ضروری می

هم برای زمانی است که همه منابع تمام شده باشد و نیاز به منابع دیگر داشته   Reservation Typeی گزینه 

  استفاده دیگر که در آن سرور قرار دارد  Resource Poolع از مناب Expandableی باشیم با تیک زدن گزینه 

 خواهد شد.

 

توانید ماشین مورد نظر  مورد نظر می  Poolبعد از ایجاد  

 قرار دهید. Poolخود را بکشید و در 

 

 

 

را ویرایش کنید   Poolبرای اینکه این  

توانید بر روی آن کلیک راست کنید می

 Edit Resourceی و گزینه 

Settings  .را انتخاب کنید 
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  vCenterاز ماشین مجازی در  Cloneایجاد 

در این قسمت 

های ز ماشین خواهیم امی

  مجازی که ایجاد کردیم 

از آن   Cloneیک یا چند  

، برای این کار کنیم  تهیه

بعد از انتخاب ماشین  

بر مورد نظر از لیست 

 را انتخاب کنید. Clone to Virtual Machineی گزینه  Cloneکلیک کنید و از قسمت  ACTIONSروی 

در این صفحه نام ماشین جدید را وارد و 

بر روی  DataCenterبعد از انتخاب 

Next  .کلیک کنید 

 

در این صفحه باید هاست مورد نظر خود 

مورد نظر در   Cloneرا انتخاب کنید تا 

زیرمجموعه آن قرار بگیرد، اگر به شکل 

هاست  بعد از انتخاب  توجه کنید

در زیر پیغامی مبنی بر  192.168.5.254

  Cloneاینکه ماشینی که قرار است از آن 

انتخابی هماهنگی   ESXiتهیه کنید با هاست  

ندارد که این موضوع به این دلیل است که 

ن را ژردر هنگام ایجاد ماشین مجازی و

ESXi 6.5  کند این خطا  استفاده می 5.5از ورژن  192.168.5.254انتخاب کردیم و به خاطر اینکه هاست

دیگر که در شکل مشخص شده است را انتخاب کنید تا   ESXiشود که یک هاست ظاهر شده است و توسعه می 

 با مشکل روبرو نشوید. 
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را انتخاب و بر   DataStoreدر این صفحه  

 کلیک کنید.  Nextروی 

 

 

 

 

 

خواهید ورژن ه اگر چنانچه می ح در این صف

خود  Cloneدیگری از ویندوز را برای 

ی اول را انتخاب کنید باید تیک گزینه 

انتخاب کنید، برای تغییر تنظیمات 

ی افزاری مانند رم و .. تیک گزینه سخت 

دوم را انتخاب کنید و در آخر برای روشن  

م ی آخر را ه کردن سیستم تیک گزینه 

انتخاب کنید، در صفحه بعد هم بر روی 

FINISH  کلیک کنید تاClone   مورد نظر

 ایجاد شود. 

  Taskوارد  vCenterاگر در 

شوید تمام عملیاتی که در 

vCenter  انجام شده و در حال

انجام است نمایش داده شده است، 

اگر خط اول آن توجه کنید نوشته  

Clone virtual  که در حال

Clone  گرفتن از ماشینVM1 

 است.
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  vCenterدر  Templateکار با 

ن بار نیاز نداشته باشید  برای اینکه چندی

عامل نصب کنید و از همان سیستم که 

سیستم عاملی که نصب کردید به  

دفعات چندین نسخه ایجاد کنید، برای  

کار بر روی ماشین مجازی خود این 

کلیک راست کنید و از قسمت 

Template  ی گزینهConvert to 

Template   را انتخاب کنید، به این نکته هم توجه

کنید با انتخاب این گزینه این ماشین از لیست اصلی  

 اضافه خواهد شد.  Templateحذف و به لیست 

 

در زیر   Templateبعد از تبدیل ماشین به 

هر دو  192.168.5.140مجموعه هاست 

و هم برای   DC1هم برای اند )ماشین حذف شده 

DC2 برای اینکه بتوانیم از ام دادیماین کار را انج ،)

Template   موجود یک ماشین مجازی جدید

بر روی  ،ایجاد کنیم، باید به مانند شکل

Actions  ی کلیک و گزینهNew.. خاب  ت را ان

 .دکنی

در این صفحه برای ایجاد ماشین  

ی گزینه  Templateمجازی از روی 

Depoly from template  را

 انتخاب کنید. 
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 Dataدر این صفحه وارد تب 

Center   شوید و ماشین مورد نظر را

مورد نظر خود   Data Centerکه در  

قرار دادید انتخاب کنید و بر روی 

Next  .کلیک کنید 

 

 

 

در این صفحه نام ماشین مجازی خود 

را که یک ماشین جدید است انتخاب  

آن   Data Centerکنید و در زیر آن 

کلیک  Nextانتخاب و بر روی  را

 کنید.

 

 

 

 ESXiدر این صفحه هم باید هاست 

مورد نظر خود را انتخاب کنید تا 

ماشین بر روی آن قرار گیرد، در  

مورد  DataStoreصفحه بعد هم 

نظر را انتخاب کنید و در صفحه بعدی  

هم تنظیمات مربوط به ماشین مورد 

نظر را انجام دهید و در آخر بر روی 

Finish  .کلیک کنید 
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کنید همانطور که مشاهده می 

ماشین مورد نظر از روی 

Template  که درست کردیم

توانید ایجاد شده است و می 

تنظیمات خود را بر روی آن 

 انجام دهید. 

 

روش دیگری هم وجود دارد که بتوانید بدون  

از آن یک   Templateتبدیل مستقیم ماشین به 

  ESXiکپی تهیه کرد و اصل ماشین را در لیست 

 New Virtualحفظ کرد، برای این کار بر روی  

Machine  .کلیک کنید 

 Clone ی در این صفحه گزینه 

virtual machine to 

template  .را انتخاب کنید 

 

 

در این قیمت ماشین مورد نظر  

خود را برای تبدیل شدن به 

Template  .انتخاب کنید 
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کلیک   Nextنام جدید را وارد و بر روی 

کنید، در صفحات بعد هم تنظیمات را به 

های قبلی انجام دهید و بر مانند قسمت 

 کلیک کنید.  Finishروی 

 

 

 

 

های مجازی را برای اینکه ماشین 

آن  Templateبه همراه 

مشاهده کنید باید وارد تب 

VMs  شوید و دوباره تبVM 

Templates in Folders  را

مانطور که انتخاب کنید، ه 

 DC3کنید ماشین مشاهده می 

 DC4حذف نشده است و ماشین  

 کنید.را در لیست مشاهده می 

در لیست  Templateاگر بر روی ماشین مجازی 

هایی را در مورد نظر کلیک راست کنید، گزینه 

دهد، مثالً برای تبدیل دسترس شما قرار می

Template ی گزینه  به ماشین مجازی واقعی

Convert to Virtual Machine   را انتخاب

 کنید.
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مورد    ESXiدر این صفحه باید هاست  

 Nextنظر خود را انتخاب و بر روی  

 کلیک کنید. Finishو بعد بر روی 

 

 

 

 

 

کنید ماشین  همانطور که مشاهده می 

DC1  از لیستTemplate  حذف

شده و به لیست اصلی و به عنوان  

 ماشین مجازی فعال شده است.

 

 

ی یک برای های دیگری هم وجود دارد، گزینه گزینه 

ی موجود است، گزینه  Templateکپی گرفتن از 

دو برای قرار دادن یک کپی در کتابخانه شماست که  

را بررسی خواهیم کرد، در    Libraryدر ادامه قسمت  

مورد نظر    Templateتوانید  ی سه می قسمت شماره

شود، را از لیست حذف کنید اما از دیسک حذف نمی

از لیست   Templateی چهارم برای حذف  و گزینه 

 و دیسک است. 
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 VCenterاز ماشین مجازی در  OVFایجاد فایل  

های افزارها و نرمایجاد کنیم و از این فایل در سرور  OVFهای مجازی یک فایل  خواهیم از ماشین در این قسمت می

 دیگر استفاده کنیم.

برای انجام این کار بر روی ماشین مجازی 

مورد نظر کلیک راست   Templateیا 

ی گزینه  Templateکنید و از قسمت 

Export OVF Template   را انتخاب

 کنید.

 

 

توانید نام ماشین مورد نظر را تغییر دهید،  در این قسمت می

و تنظیمات  MAC، آدرس Biosخواهید اطالعات اگر می

هستید حفظ شود  OVFماشینی که از آن در حال تهیه 

 توانید تیک مورد نظر را انتخاب کنید. می

 

 

 

های کلیک کردید فایل OKبعد از اینکه در قسمت قبل بر روی 

ماشین مجازی بر روی سیستم شما دانلود خواهد شد که این  

 کنید.موضوع را در شکل روبرو مشاهده می 
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های بعد از دانلود اگر وارد فولدر مورد نظر شوید فایل 

  OVFکنید، اگر بر روی فایل  مورد نظر را مشاهده می

توانید آن را بر روی  کلیک راست کنید می

VMware Workstation  اجرا کنید، که این

مبحث را در فصل دوم به صورت کامل بررسی 

 کردیم.

  ESXiرا در    OVFبرای اینکه بتوانید فایل با پسوند  

 Dataبر روی  vCenterباید در  اجرا کنید

Center  ی مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه

Depoly OVF Template  .را انتخاب کنید 

 

 

 

را   Local fileی گزینه در این قسمت 

 کلیک کنید. Browseانتخاب و بر روی 

 

 

های موجود در این صفحه باید توجه داشته باشید که همه فایل 

انتخاب کنید،   د،دانلود کردیدر پوشه را که در قسمت قبل 

وگرنه با مشکل مواجه خواهید شد، بعد از انتخاب بر روی 

open   کلیک و بعد بر رویNext  .کلیک کنید 
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در این قسمت نام مورد نظر را وارد 

کنید، در صفحات بعد هم بر روی 

Next   کلیک کنید و در آخر بر روی

Finish  کلیک کنید تا ماشین مورد

 ود. نظر ایجاد ش

 

 

 

 

کنید ماشین  همانطور که مشاهده می

شده و اگر به  Deployمورد نظر 

صفحه توجه کنید ماشین مورد  پائین

 است. Importنظر در حال  

 

 

 

کنید، توجه داشته باشید که اخطار که بر روی  های آپلود شده ماشین مجازی را مشاهده میدر قسمت زیر فایل

DataStore   ار باشید. طکنید بیشتر نشان دهنده کاهش حجم ذخیره سازی است که باید مراقب این اخمشاهده می 
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  OVAتبدیل ماشین به فایل 

و   بود  جدا از هم فایل ینتبدیل کنیم که شامل چند OVFبه یک فایل  در قسمت قبل توانستیم ماشین مجازی را

ها را در یک فایل و بصورت یک پکیج آماده کنیم باید ماشین  مدیریتش کمی سخت بود، برای اینکه تمام فایل 

 تبدیل کنیم.  OVAمورد نظر را به پسوند 

افزار برای انجام این کار باید از نرم 

VMware Workstation  استفاده

  VMware vCenterکنیم، چون 

را در  OVAتوانایی تبدیل به فایل 

 ورژن جدید ندارد.

برای شروع ماشین مورد نظر را 

بر روی  Fileانتخاب و از منوی 

Export OVF  .کلیک کنید 

در این قسمت برای ذخیره فایل توجه 

فرض پسوند  کنید که به صورت پیش 

ovf  ه برای تبدیل شود کانتخاب می

را   "ova."باید آخر نام فایل  ovaبه 

کلیک   Saveاضافه کنید و بر روی 

 کنید.

 

کنید فایل مورد نظر با  همانطور که مشاهده می 

گیگ در سیستم   31و با حجم  ovaپسوند 

 ذخیره شده است. 
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باید به مانند قبل بر روی   ovaبعد از ایجاد فایل 

Data Center ی  نید و گزینهخود کلیک راست ک

Deploy OVF Template  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

  Browseدر این صفحه باید بر روی  

را انتخاب و   ovaکلیک کنید و فایل  

ادامه کار را به مانند قسمت قبلی 

انجام دهید و ماشین را به لیست 

 اضافه کنید. 

 

 

 

کنید ماشین  همانطور که مشاهده می

مورد نظر به لیست اضافه شده است  

 و در حال کار است.
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 vCenterدر  SnapShotsکار با 

در فواصل زمانی مشخص است که   Snapshotاز  هادها، استف کارهای حفظ اطالعات ماشین یکی از دیگر از راه

 های قبلی بررسی کردیم.این مبحث را در قسمت 

برای شروع کار بر روی ماشین مورد 

نظر کلیک راست کنید و از قسمت 

Snapshots  ی گزینهTake 

Snapshot  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

خود   Snapshotتوانید نام  در صفحه باز شده می

فرض یک نام به را وارد کنید که به صورت پیش 

اگر  همراه تاریخ و ساعت مشخص شده است،

 Snapshot the virtualی گزینه 

machine's memory  را انتخاب کنید در

صورت روشن بودن ماشین، هر گونه اطالعاتی را  

افزار یا فایلی  ه هر نرمکه در رم قرار دارد یعنی اینک

باز باشد به همان صورت اول آن را به هارد دیسک 

تهیه   Snapدهد و بعد از روی آن انتقال می 

های باز دقیقاً به همان صورت برگشت  باشد همه فایل  Snapshotکند، توجه داشته باشد اگر نیاز به برگشت  می

را  Quiesce guest file system (needs VMware tools installed)ی داده خواهد شد، اما اگر گزینه 

گرفته شود والبته   Snapshotشود که نوشتن در آن زمان در هارد دیسک متوقف شود و انتخاب کنید، باعث می 

نصب شده باشد، این   VMware Toolsبه این نکته مهم باید دقت کنید که حتماً باید بر روی ماشین مجازی 
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ی و امثال آنها کاربرد دارد، برای فعال کردن آن باید تیک گزینه  Veeamهای افزارنرم  گیری بیشتر برایپشتیبان 

 ی اول فعال باشد انتخاب خوبی برای ماشین شما خواهد بود.اول را بردارید ولی اگر گزینه 

نکته مهم اینکه اگر هر دو تیک این دو گزینه را بردارید، اگر از ماشین مورد نظر پشتیبان تهیه شود  در زمان 

 .گویندهم می Crash-consistentبازگشت ماشین مورد نظر خاموش خواهد بود که به این حالت 

برای اینکه ماشین    Snapshotبرای از انجام  

نظر   مجازی خود را به همان تاریخ مورد

 Revert to Lastبرگردانید باید بر روی 

Snapshot   کلیک کنید، توجه داشته باشید

را   Snapshotاین گزینه فقط آخرین 

را در   Snapshotگرداند و برای اینکه برمی

تاریخ مشخص انتخاب کنید باید بر روی 

Manage Snapshots .کلیک کنید 

تاریخ مشخص شده را انتخاب و بر روی  Snapshotتوانید می Manage Snapshotsبه مانند شکل زیر در 

REVERT TO توانید از کلید کلیک کنید، برای حذف آنها هم میDelete .استفاده کنید 
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 vCenterدر  Content Librariesکار با 

، این قابلیت این امکان را  بررسی کنیم  vCenterرا در    Content Librariesخواهیم عملکرد  در این بخش می 

تواند در یک سازمان یا  که می vCenterهای مجازی خود را بین یک یا چند های ماشیندهد که فایل به ما می

 را منظم کند.  تواند از اتالف وقت جلوگیری و کارهاهای مختلف باشد انتقال دهیم، این کار می در شهر 

و   DC-Tehranو دیگری با نام    DC-Babolآماده کردیم که یکی با نام    را  vCenterبرای انجام این کار ما دو   

 دهیم. را انجام می  Content Librariesتنظیمات مربوط به    DC-Babolمربوط به    vCenterبرای شروع کار در  

 vSphereبه مانند شکل بر روی 

Client .در باالی صفحه کلیک کنید 

 

 

 

 

در این صفحه از قسمت 

Shortcuts  بر روی آیکون

Content Libraries  کلیک

 کنید.

 

 کلیک کنید. +در این صفحه بر روی 
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در این صفحه نام مورد نظر خود را 

کلیک   Nextوارد کنید و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 Localی در این صفحه گزینه 

content library   را انتخاب کنید

 Enableی و تیک گزینه

Publishing  را انتخاب کنید و

برای اینکه اطالعات بین 

vCenter  ها با امنیت رد و بدل

 Enableی شود بهتر است گزینه 

authentication  را انتخاب و

 یک رمز پیچیده وارد کنید.

در این قسمت باید یک 

Data Store  انتخاب

 کنید که فضای کافی برای 

ها داشته آپلود کردن فایل 

باشد، بهتر است یک 

DataStore  مجزا برای

این کار قرار دهید تا با 

 کلیک کنید.  Finishدر صفحه بعد بر روی  کلیک و Nextکمبود فضا مواجه نشوید، بعد از انتخاب بر روی 
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به مانند شکل بر روی آن  Content Libraryبعد از ایجاد 

 را انتخاب کنید.   Import itemی  ه کلیک راست کنید و گزین

 

 

 

 

توانید آدرس در این قسمت می 

فایل و یا خود فایل را از سیستم 

خود انتخاب کنید که این کار را 

باید با کلیک کردن بر روی 

UPLOAD FILE   ،انجام دهید

توانید نام و بعد  از این کار می

توضیحات آن را تغییر دهید و 

 کلیک کنید.   IMPORTبر روی  

 

 Otherو    Templateمورد نظر شدیم و دو قسمت    Libraryوارد  کنید،  همانطور که در شکل زیر مشاهده می

Types  کنید، قسمت اول برای را مشاهده میTemplate که با پیوند  است ها های آماده ماشین OVF وOVA 

کنید فایلی که آپلود  همانطور که مشاهده میها است، که های دیگر فایلشود و قسمت دوم برای نوع ایجاد می 

 بوده در قسمت دوم قرار گرفته است. EXEکردیم چون از نوع 
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-DCمربوط به  vCenterرا از  Content Libraryدوم اعالم کنیم که اطالعات  vCenterدر ادامه باید به 

Babol برای این کار باید در  ،دریافت کندvCenter  اولی کهContent Library اندازی کردیم،  راه  را در آن

شوید    Summaryدریافت کنیم، برای این کار به مانند شکل زیر وارد تب    Subscriptionیک آدرس با عنوان  

 کلیک کنید. COPY LINKبر روی  Publicationو از قسمت 

دوم وارد  vCenterدر 

Shortcuts  شوید و بر روی

Content Libraries  کلیک

 نید.ک

 

 

در این قسمت نام مورد نظر را 

به دلخواه وارد کنید، همانطور 

 vCenterکه در قسمت 

Server کنید مشاهده می

vCenter2  که جدیداً راه

 انداختیم انتخاب شده است.
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ی در این صفحه باید گزینه 

Subscribed Content library  را

انتخاب کنید و همان آدرسی که در 

vCenter کپی گرفتید در این   قبلی

قسمت وارد کنید، بعد از این کار باید 

 Enableی تیک گزینه

authentication   را انتخاب کنید و

رمز عبوری که در هنگام ایجاد  

Content library    مربوط بهDC-Babol    ،ی در قسمت آخر هم اگر گزینهوارد کردیم را این قسمت وارد کنید

immediately  را انتخاب کنید تمام اطالعاتی که درvCenter  اول قرار دارد درvCenter  دوم هم کپی

را انتخاب  when neededی توانید گزینه شود ولی اگر به این صورت نیازی به دانلود اتوماتیک ندارید می می

 کنید.

 Data Storeدر این صفحه هم 

مناسب خود را انتخاب و بر روی 

Next  و بعدFinish .کلیک کنید 

 

 

 

اگر بر روی آن کلیک   Content Librariesبعد از ایجاد  

نیست و به   IMPORTی  راست کنید دیگر خبری از گزینه 

اضافه شده است که اگر   Synchronizeی  جای آن گزینه 

 vCenterکلیک کنید تمام اطالعات موجود در  بر روی آن  

ین کار در کپی خواهد کرد البته ا  vCenterاول را در این  

فواصل زمانی مشخص به صورت اتوماتیک انجام خواهد 

 . داد
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هم  vCenterاول آپلود کرده بودیم در این  vCenterفایلی که در کنید همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 .قرار گرفته است 
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 های مجازی از ماشین ایجاد گزارش 

توانیم است، برای همین می های مجازیها و ماشینمشخصات کامل از سروریکی از نیازهای مدیر شبکه داشتن 

 به راحتی انجام دهید.  vCenterاین کار را در 

ها را انتخاب  شوید و برای اینکه همه ماشین  VMsرا انتخاب کنید و وارد تب هاست مورد نظر  برای این کار

ماشین آخر را انتخاب کنید، بعد از   ماوسو همزمان با  را فشار دهید Shiftکنید ماشین اول را انتخاب و کلید 

 کلیک کنید. Exportصفحه بر روی  پائینانتخاب در قسمت 

 

توانید مشخص کنید فایل  میدر این صفحه 

هایی باشد که  خورجی اکسل دارای چه ستون 

ی کنید و با انتخاب گزینه لیست آن را مشاده می 

All   همه آنها انتخاب خواهد شد، بعد از این کار

 کلیک کنید. EXPORTبر روی 

  CSVبعد از این کار یک فایل اکسل با پسوند 

ز  دانلود خواهد شد و شامل جزئیات کاملی ا 

های انتخاب شده  افزار ماشینسخت افزار و نرم 

 خواهد بود.
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 Active Directoryبه  vCenterاتصال 

  یا همان دومین  Active Directoryبه سرویس  vCenterبرای اتصال 

 شوید.  Administrationبه مانند شکل رروبرو وارد باید  کنترلر

 

 

 

 

ی گزینه  Deploymentدر این صفحه از قسمت 

System Configuration  .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

را در زیر آن انتخاب کنید و در صفحه باز   vCenterکلیک کنید و نام سرور    Nodesبه مانند شکل زیر بر روی  

کلیک  Joinشوید و بر روی  Active Directoryشوید و بعد از آن وارد قسمت  Manageشده وارد تب 

 کنید.
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در این صفحه نام دومین خود را وارد کنید و نام  

کاربری که دسترسی الزم را داشته باشد وارد و  

 کنید.  OKبر روی 

 

 

 

بعد از انجام کار باید سرور 

vCenter  راRestart  کنید

این کار باید بر روی که برای 

دکمه مشخص شده در شکل 

 روبرو کلیک کنید. 

 

 

  OKو بر روی  کنید کوتاه وارددر این صفحه یک توضیح 

اگر  vCenterکردن سرور  Restartکلیک کنید، بعد از 

کنید دوباره به قسمت مشخص شده قبلی برگردید مشاهده می 

  Joinکه نام دومین به مانند شکل زیر اضافه شده و دکمه 

 فعال شده است. غیر
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،  vCenterکردن سرور  joinبعد از 

ست برای اینکه نام دومین در لی

vCenter    به   باید  قابل مشاهده باشد

مانند شکل از سمت چپ وارد 

Configuration    شوید و در صفحه

 Identityباز شده بر روی تب 

Source   و در ادامه روی + کلیک

 کنید.

 

ی اول را در این قسمت گزینه

 کلیک کنید.   Nextو بر روی  انتخاب  

 

 

 

 

در این صفحه نام دومین مورد نظر  

خود را وارد کنید برای احراز هویت 

هم اگر اکانت مورد نظر شما که در 

کنید حال حاضر با آن کار می

ام کاربری مورد نظر را وارد  توانید در قسمت دوم ناول را انتخاب کنید وگرنه می  های الزم را دارد گزینه دسترسی 

  Finishکنید، در صفحه بعد هم بر روی 

 Users and Groupsکلیک کنید، اگر وارد  

مورد   نام دومین Domainشوید در قسمت 

کنید، و با انتخاب آن  نظر خود را مشاهده می 

 لیست کاربران نمایش داده خواهد شد. 
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 vCenterدر  Vmotionاندازی قابلیت هرا

خواهید می  و بنا به دالیلی با مشکل مواجه شده وسازی شده  پیاده   ESXIیک سرور را در نظر بگیرید که بر روی آن  

های مختلف انجام دهید،  توانید با روشن را به یک سرور دیگر انتقال دهید، این کار را میآهای مجازی ماشین 

اما این نوع کار باید با امنیت مناسب و به درستی انجام شود و بهترین روش برای این کار استفاده از قابلیت 

Vmotion  درvCenter  کار این است که ماشین روشن خواهد ماند و در موقع انتقال  ، قابیلیت مهم این است

 خاموش نخواهد شد. 

 

وجود  vCenterو یک سرور  ESXiکنیم که در آن دو سرور سازی میدر این قسمت یک سناریو را با هم پیاده

 خواهد شد. دوم انتقال داده  ESXiو بدون اینکه خاموش شود به  Vmotionو ماشین با استفاده از قابلیت دارد 

یک    ESXiسرور  برای شروع کار باید بین دو  

  Vmotionکارت شبکه را برای عملیات 

افزار مشخص کنیم برای همین در نرم 

VMware    یک کارت شبکه به هر دو سرور

ESXi   بینید دو  کنیم، همانطور که می اضافه می

ESXi  و یک سرورvCenter  را مشاهده

راست کلیک  ESXi-01کنید، بر روی می

 را انتخاب کنید.  Settingsی کنید و گزینه 
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یک کارت   Addدر این قسمت با کلیک بر روی  

کنیم و از قسمت شبکه جدید به لیست اضافه می

Custom   ی  کارت شبکهVMnet1    را انتخاب

  ESXiشما باید همین کار را دقیقاً برای  کنیم،  می

 دوم هم انجام دهید. 

دو کارت شبکه  ESXiنکته: در هر دو سرور 

وجود دارد که یک کارت شبکه برای کار با آن  

مجازی آن است و دیگری و استفاده از ماشین 

 است. VMotionفقط برای انجام عملیات  

 

 

 ESXI-01تنظیم 

-ESXiدر ادامه کار وارد صفحه 

که آدرس آن  01

هست  192.168.19.130

و بعد بر روی   شوید

Networking  کلیک کنید، در

ی باز شده وارد تب صفحه 

virtual switches   شوید و

برای اینکه یک ارتباط مجزا داشته  

 Addباشید باید در این قسمت بر روی 

standard virtual switch   کلیک

ی باز شده نام سوئیچ ، در صفحه کنید

مجازی خود را وارد و از قسمت 

Uplink1   کارت شبکه جدید را انتخاب

 کلیک کنید.  Addو بر روی 
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  VMkernel NICsدر ادامه وارد تب 

  Add VMKernel NICشوید و بر روی 

 کلیک کنید. 

 

در این صفحه در قسمت اول  

New port group   را انتخاب

م باید نام گروه کنید، در قسمت دو

خود را وارد و در قسمت سوم باید 

همان سوئیچ مجازی که در قسمت 

قبل ایجاد کردیم را انتخاب کنیم، 

بعد از این کار در آخر صفحه و از  

باید تیک  Servicesقسمت 

را انتخاب   VMotionی گزینه 

کنید، تا این سرویس بر روی این  

 سوئیچ و کار شبکه فعال شود.

را فعال کردید نیاز به تغییری    DHCPی خود سرویس  اگر بر روی کارت شبکه   IPV4 settingsمت  نکته: در قس

در شکل باال را انتخاب کنید و یک آدرس برای آن در نظر   Staticی نیست ولی اگر تعریف نکردید باید گزینه 

 رنج باشد.  کنید در همیندوم هم باید آدرسی که وارد می  ESXiبگیرید، توجه داشته باشید در 

که برای آن در نظر   IPکنید آدرس مورد نظر اضافه شده است و همانطور که مشاهده می  kernelدر شکل زیر 

 است. 192.168.60.11گرفته شده 
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 ESXI-02تنظیم 

باید در   ESXi-01بعد از تنظیم سرور 

سرور دوم هم همان تنظیمات با همان 

کارت شبکه را انجام دهیم تا این دو  

سرور در یک گروه با هم در ارتباط 

 باشند. 

وارد   ESXi-02برای انجام این کار در  

Settings  شوید و دقیقا همان

کارهای قبلی را انجام دهید، پس  

نیازی به توضیح دوباره نخواهد بود، 

 بریم.میفقط با عکس مراحل را پیش 

 

 کارت شبکه را اضافه و تنظیم کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید، در  Networkingبر روی 

 virtualی باز شده وارد تب صفحه 

Switches   شوید و بر رویAdd 

standard virtual switch  ،کلیک کنید 
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ی باز شده نام سوئیچ مجازی  در صفحه 

  Uplink1خود را وارد و از قسمت 

کارت شبکه جدید را انتخاب و بر روی 

Add  .کلیک کنید 

 

شوید و بر    VMkernel NICsوارد تب   

کلیک   Add VMKernel NICروی 

 کنید.

 

در این صفحه به مانند قبل عمل 

کلیک  Createکنید و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 کنید سرور دوم هم تنظیم شده است. همانطور که در زیر مشاهده می



VMware Systems – Farshid Babajani 

218 

را که در قسمت قبلی کتاب بررسی کردیم را به هر دو سرور   iSCSIدر مرحله بعد باید هارد دیسک از نوع  

ESXi  ز آن هارد دیسک به صورت اشتراکی استفاه کنند، با این کار ماشین مورد  اضافه کنید تا هر دو بتوانند ا

 شود.نظر شما بر روی آن هارد دیسک ایجاد شده و در زمان انتقاال بدون هیچ قعطی به سرور دوم منتقل می 

 

 vCenterبعد از انجام مراحل باال وارد 

های قبلی خود شوید و با توجه به آموزش

ایجاد   DS-Coreبا نام    DataCenterیک  

 را به لیست اضافه کنید. ESXiو دو سرور 

 

 

 

 vCenterبه  ESXiبعد از اضافه کردن دو سرور 

خواهیم کاری کنیم که ماشین مجازی با نام  می

Server-1  به سرور ،ESXi-02   ،انتقال پیدا کند

بر روی ماشین کلیک راست کنید و برای این کار 

 را انتخاب کنید. Migrateی گزینه 

 

 

را مشاهده   در این صفحه سه گزینه 

کنید اگر اولی را انتخاب کنید فقط می

ی شود و گزینهماشین مجازی منتقل می

به   DataStoreدوم برای انتقال 

Datastore  ی سوم  دیگر است و گزینه

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و بر روی اول ی دهد، پس گزینه یهر دوی این موارد را پوشش م
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سرور دوم    IPدر این صفحه باید آدرس  

را انتخاب و بر روی  ESXi-02یعنی 

Next  .کلیک کنید 

 

 

 

باید کارت شبکه مورد  دراین صفحه  

نظر را انتخاب کنید، البته به صورت 

فرض کارت شبکه خود ماشین  پیش 

 شود.می انتخاب 

 

 

 کلیک کنید تا عملیات انتقال انجام شود.  Finishدر صفحه آخر بر روی  Nextبعد از کلیک بر روی 

همانطور که در شکل روبرو مشاهده  

  ESXi-02کنید، سرور مورد نظر به می

 انتقال پیدا کرد. 
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 vCenterدر  Fault Toleranceبررسی 

، این  کندمی پشتیبانی  Fault Tleranceاین است که از سرویس  vCenterافزار های مهم نرم یکی از ویژگی

، یکی دیگر به کار  افتادداشته باشید و اگر یکی از آنها از کار  ESXiآید که دو سرور سرویس زمانی به کار می

 وقت خاموش نخواهد شد. و بدین صورت ماشین مورد نظر هیچ  دادادامه خواهد 

 
 نیاز است چند مورد را قبل از آن تنظیم کنیم:کنیم اندازی سرویس را راه برای اینکه این

 دارید تا بتوانید این عملیات را انجام دهید.  ESXIحداقل نیاز به دو سرور   -1

 سازی و مدیریت سرویس. برای فعال  vCenterنیاز به سرور  -2

 آن. Fault Tleranceویس سازی سرها با هم و فعال  ESXiنیاز به کارت شبکه مجزا برای ارتباط  -3

 و ... iSCSI ،NFSسازی فضای اشتراکی مانند، پیاده  -4

از یک ورژن باشند و سرورهای فیزیکی آنها هم  ESXiهای توجه داشته باشید بهترین حالت این است که سرور 

 سید. خواهیم رگیگ رم باشند که با افزایش این مقادیر به عملکرد بهتری  8دو هسته و  CPUدارای حداقل 
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 تنظیم کارت شبکه –مرحله اول 

باید یک کارت شبکه مجزا ی اول در مرحله 

ر  ظدر ن fault toleranceبرای عملیات 

های این کار بر روی سرور یبگیریم، برا

ESXi   که برای این عملیات در نظر گرفتید باید

اندازی کنید، اگر به این کارت شبکه را راه

خواهید این کار را انجام  صورت مجازی می 

دهید باید بر روی سرور مورد نظر خود کلیک 

کارت شبکه را   Settingsراست و از قسمت  

 اضافه کنید. 

 

ی کنید، کارت شبکههمانطور که مشاهده می

VMnet4   برای این موضوع در نظر گرفته

شده است که آدرس شبکه آن  

است و دقیقاً همین  192.168.110.0

دوم در نظر   ESXiکارت شبکه را برای 

 بگیرید.

 

و از شوید  ESXiهای وارد هر یک از سرور

 Virtualوارد تب  Networkingقسمت 

switches در قسمت قبلی سرویس  شوید ،

VMotion  را برای کارت شبکهVMnet3 

خواهیم بر روی همین فعال کردیم و می 

  Addاز کارت شبکه جدید استفاده کنیم بر روی  را فعال کنیم، قبل از این کار برای اینکه    Faultسوئیچ سرویس  
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uplink رور  کلیک کنید و کارت شبکه جدید را به این سوئیچ اضافه کنید، با این کار دو خط ارتباطی بین دو س

ESXi   کند.ها، خط دیگر ارتباط را حفظ  از خط   یکیشود در زمان قطع شدن  فعال خواهد شد و این کار باعث می 

دوم  یباید کارت شبکه  در این صفحه  

را انتخاب و بر روی   vmnic2یعنی 

Save  .کلیک کنید 

 

 

 

  VMkernel NICsدر ادامه وارد تب  

گروه قبلی که در قسمت شوید و 

VMotion   ایجاد کردید را انتخاب و بر

 کلیک کنید. Edit settingsروی 

 

باید   Servicesدر این صفحه از قسمت 

را انتخاب   Fault toleranceسرویس 

را  IPV4کنید، توجه داشته باشید آدرس 

انتخاب کنید و بر روی  DHCPدر حالت 

Save  .کلیک کنید 

سرویس  نکته: برای اینکه 

Management  هم به صورتLoad 

Balance   کار کنید بهتر است که در این

را    Managementقسمت تیک سرویس  

 سترسی داشته باشید. د ی مدیریتی انتخاب کنید تا از طریق هر دو کارت شبکه بتوانید به صفحه 

 هم انجام دهید. ESXi-02دقیقاً تمام این مراحل را برای سرور 
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   NFSیا   iSCSIاضافه کردن   – مرحله دوم 

خواهیم به صورت های قبلی فرا گرفتید و در این قسمت فقط میرا در درس NFSو  iSCSIنحوه اضافه کردن 

 .کلی به آن بپردازیم 

داشته باشیم تا    اشتراکیسازی  اندازی کنیم، باید یک فضای ذخیرهرا راه  Fault Toleranceبرای اینکه سرویس  

 .بی انجام گیرداین عملیات به خو

جداگانه باشد و یکی نباشد، برای همین وارد   ESXiهای شود این فضا برای هر یک از سرور نکته: پیشنهاد می 

Fileserver  شویم و از طریق سرویس  می

NFS  جداگانه برای آنها ایجاد  دو فضای

، همانطور که در شکل روبرو مشاهده کنیممی

ه باید  ایجاد شده ک  NFSکنید دو فضای می

تخصیص   ESXiآنها را به سرور  هر دوی

را در   NFSاندازی سرویس  دهیم، آموزش راه

 های قبلی آموختیم. درس

سازی از بعد از ایجاد فضای ذخیره

 ESXi-01باید وارد  NFSنوع 

 Newشوید و با کلیک بر روی 

datastore   هر دو فضای ایجاد

 شده را به لیست اضافه کنید. 

دقیقاً همین کار را برای سرور 

ESXi-02  هم انجام دهید که در

شکل روبرو این موضوع را 

 کنید.مشاهده می 
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   Clusteringایحاد   –  سوممرحله 

 Faultدر ادامه کار همه چیز آماده است تا قابلیت  

Tlorance  این کار نیاز است   ، برایسازی کنیمرا پیاده

کنیم، برای این  فعال vCenterرا در  Clustringتا 

 DataCenterو بر روی شوید  vCenterکار وارد 

را انتخاب    New Clusterی  کلیک راست کنید و گزینه 

 کنید.

 

 

را وارد و از قسمت   Clusterدر این قسمت باید نام  

را فعال کنید   vSphere HAی های گزینه سرویس 

 کلیک کنید.  OKو بر روی 

 

 

 

 Clusterدر این قسمت 

مورد نظر ایجاد شده و باید 

از قسمت 

Configuration  ی گزینه

Quickstart  را انتخاب

ی باز شده کنید و در صفحه

 کلیک کنید. Addبر روی 
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باید آدرس  در این قسمت 

را به   ESXiهر دو سرور 

همراه نام کاربری و رمز 

عبور آنها وارد کنید، اگر  

دارید،   ESXiچند سرور 

برای اینکه نیاز نباشد رمز  

عبور را چندین بار تکرار 

ی کنید باید تیک گزینه 

Use the same… .را انتخاب کنید تا برای بقیه هم در نظر گرفته شود 

 

در این قسمت اطالعات هر 

دو سرور را مشاهده  

  Nextکنید، بر روی می

کلیک کنید و در صفحه بعد  

کلیک   Finishبر روی 

 کنید.

  Configبه درستی اضافه شده و حاال باید آن را    Clusterکنید، دو سرور به  همانطور که در شکل زیر مشاهده می

 کلیک کنید.  CONFIGUREکنید، برای این کار بر روی 
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برای پایداری  توانید  در این صفحه می 

را  Distributed Switchsبیشتر 

این نوع سوئیچ بر روی  فعال کنید،

vCenter ی شود و همهال می فع

توانند از آن می ESXiهای هاست 

استفاده کنند، یعنی دیگر نیاز نیست 

که فعالً نیاز نیست  تغییرات را اعمال کنید. vCenterبرای تنظیم هر هاست وارد آنها شوید فقط کافی است در 

 . کلیک کنید Nextن را انتخاب و بر روی آو تیک 

در این صفحه برای تنظیم زمان و  

خود  NTPتاریخ باید آدرس سرور 

وارد  NTP Serverرا در قسمت 

 کنید.

 

کنید سرویس  همانطور که مشاهده می 

 به درستی اجرا شده است. 

 

   Fault Tloranceسازی  ایحاد ماشین مجازی و فعال  –  چهارممرحله 

در ادامه یک ماشین مجازی ایجاد و بر روی آن یک 

کنیم و بعد بر روی آن سرویس  سیستم عامل نصب می 

Fault Tlorance کنیم، با این کار یک را فعال می

 کپی از این ماشین به سرور دوم انتقال پیدا خواهد کرد. 
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بعد ایجاد ماشین مجازی، بر 

روی آن کلیک راست کنید و از 

  Fault Toleranceقسمت 

 Turn On Faultی گزینه 

Tolerance  .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

در این قسمت باید هارد 

اشتراکی دوم را انتخاب کنید،  

کنید در همانطور که مشاهده می 

این قسمت فقط هارد اشتراکی 

های اصلی نمایان شده و هارد

 ها نمایش داده نشده است.سرور

 

 

در این قسمت هم باید سرور 

ESXi   ،دوم را انتخاب کنید

توجه داشته باشید اگر کالً از 

یک فضای اشتراکی استفاده 

کردید در این قسمت با می

 شدید. اخطاری روبرو می 
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کنید، کلمه  همانطور که مشاهده می

Primary   بر روی ماشین مورد نظر

ی این ن نشان دهندهیان شده و اینما

ر اصلی فعال است و است که سرو

 در حال کار است. Faultسرویس  

 

کنید ماشین  همانطور که مشاهده می 

مورد نظر به سرور دوم انتقال پیدا  

 کرده و به خوبی در حال کار است.

 

 

را که سرور اصلی ما است غیرفعال   ESXiحاال اگر سرور اول 

کنیم ماشین مورد نظر بدون مشکل باید به کار خود ادامه دهد، 

ی برای همین بر روی سرور اول کلیک راست کنید و گزینه 

Pause  .را انتخاب کنید 

 

 

 

اول از  ESXiکنید سرور همانطور که در شکل روبرو مشاهده می 

بر روی سرور و ماشین قرار کار افتاده و عالمت اخطار قرمز رنگ  

  ر گرفته است، این بدان معنا است که ماشین مورد نظر در حال کا

 بر روی سرور دوم است . 
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ماشین مورد نظر   Pingدر شکل روبرو  

 Timeکنید که فقط یک  را مشاهده می 

out   در زمان قطع شدن سرور اول داده

است و دوباره به کار خود بر روی 

 . ه است سرور دوم ادامه داد

 

 Resetیا اینکه بر روی    Refreshتوانید صفحه مورد نظر را  بعد از اینکه سرور اول را تعمیر و روشن کردید، می 

to Green  .کلیک کنید تا ماشین به حالت اول برگردد 

 

فعال شده است را اضافه و   Clusterکه بر روی آن  VCenterرا به یک  ESXiبا این کار توانستیم دو سرور 

 سازی کنیم.را بر روی آن پیاده  Fault toleranceملیات ع
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 vCenter High Availabilityبررسی 

ن مواجه شد این است که سرور از کار بیفتد و  آبا  vCenterتوان در هنگام کار با یکی از مشکالتی که می

تواند بسیار در شبکه اذیت کننده و خطرناک باشد، برای حل  و این مشکل می ن غیر ممکن شود، آدسترسی به 

 سازی کنیم.پیاده vCenterرا بر روی سرور  High Availabilityاین مشکل باید سرویس 

 ,Active, Passiveهای ها اصوالً با نام داریم که این سرور  vCenterبرای انجام این کار نیاز به سه سرور 

Wittness  شوند، سرورمیناخته شActive   به عنوان سرور اصلی در این سرویس فعالیت دارد و تمام

وجود دارد که دقیقاً همان   Passiveشود، سرور دیگری با نام اندازی می های مجازی در این سرور راهماشین 

بود، و سرور   خاموش خواهد Passiveسرور  Activeبا تمام اجزای آن است و در هنگام کار  Activeسرور 

 بینندزمانی که روشن هستند و همدیگر رو نمی  Passiveو     Activeکه برای ارتباط سرور    Wittnessآخر با نام  

 فعال است یا نه.  Activeکند که سرور ن سرور بررسی مییکاربرد دارد، یعنی ا

شود، یعنی  سرور قرار دارد انجام می های بین این سه سرور از طریق کارت شبکه مجازا که بر روی هر سه  ارتباط 

 متفاوت است.  Managemnetیاینکه این کارت شبکه با کارت شبکه 

 در شکل زیر سه سرور مشخص شده است و نحوه ارسال فایل و دیتابیس بین آنها مشخص است. 
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 قبل از شروع کار باید این شرایط را فراهم کنید: 

 SSHفعال کردن سرور  -1

 جزا برای این سرویس. ایجاد کارت شبکه م -2

برای شروع کار به مانند  جام دو کار ذکر شده، نبعد از ا 

اصلی     VCenterسرور    FLEXی  شکل روبرو با گزینه 

 را اجرا کنید.

 

کلیک راست   vCenterی مورد نظر بر روی نام بعد از باز شدن صفحه 

 را انتخاب کنید. vCenter HA Settingsی کنید و گزینه 

 

 

 

 کلیک کنید.  Configureی زیر بر روی در صفحه 
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در این صفحه دو گزینه را 

ی کنید که گزینه مشاهده می 

Basic  کارهایی مانندClone 

ها و .. را به ماشین گرفتن از 

دهد صورت اتوماتیک انجام می 

به  Advancedی ولی گزینه 

صورت دستی است و خودتان 

ی او دهید، پس گزینه باید انجام  

 Nextرا انتخاب و بر روی 

کلیک کنید، بعد از کلیک احتماال با خطای  

روبرو مواجه خواهید شد که به این موضوع 

را عضو   vCenterباید سرو  اشاره دارد که  

 دسترسی الزم را به آن بدهید.   دومین همان شبکه کنید و

در این قسمت باید آدرس سرور 

vCenter   اصلی را که به عنوان سرور

Active شود را وارد در نظر گرفته می

 کنید.

 

 

در این صفحه باید آدرس سرور 

Passive  وWitness  را وارد و بر

 کلیک کنید.  Nextروی 

ها باید  توجه داشته باشید آدرس سرور

در یک رنج آدرس باشد تا با هم در 

 ارتباط باشند. 
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در این صفحه اطالعات که قرار است  

دریافت شود    Activeاز سرور 

 مشخص شده است. 

کلیک کنید و در  Nextبر روی 

کلیک   Finishصفحه بعد بر روی 

 کنید.

 

کنید عملیات  همانطور که مشاهده می 

 انجام است. در حال انتقال اطالعات

 

 

 

 تی انجام شده و هر سه سرور در حال کار هستند.کنید عملیات به درس همانطور که در شکل زیر مشاهده می
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 VM Customization Specificationsکار با 

بر روی همه  و تنظیم آن  عامل های آنها بسیار زیاد است، نصب سیستم سیستم  در سازمانی که تعداد کاربران و

و به صورت اتوماتیک بعضی از کارها  دآنها بسیار سخت خواهد بود و برای اینکه بتوانیم کمی کار را آسانتر کنی 

 کنید.  استفاده  VM Customization از را انجام دهید باید

 vSphereبرای شروع بر روی 

Client  ی باز کلیک کنید و در صفحه

 VM Customizationشده بر روی  

Specifications .کلیک کنید 

 

 

 

 

کلیک  Newدر این صفحه بر روی 

 کنید.

 

 

در این صفحه یک نام به دلخواه وارد  

باید نوع    Guest OSکنید و در قسمت  

عامل خود را انتخاب کنید که در  سیستم 

را   Windowsی حال حاضر گزینه 

 کنیم.انتخاب می 
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یک نام و یک واحد را به دلخواه وارد  

 کلیک کنید. Nextکنید و بر روی 

 

 

در این قسمت باید مشخص کنید که نام  

شود به چه  شین مجازی که ایجاد می ما

خواهید در زمان صورت باشد، اگر می 

ی نام را وارد کنید گزینه  Cloneایجاد 

خواهید دوم را انتخاب کنید و یا اگر می

ی آخر نام مشخص قرار دهید باید گزینه 

 را انتخاب و نام را وارد کنید. 

عامل نیاز به  در این صفحه اگر سیستم 

د آن را وارد کنید وگرنه  الیسنس دارد بای

 نیازی به این کار نیست. 

 

 

در این صفحه باید یک رمز عبور برای 

وارد کنید و اگر    Administratorکاربر  

خواهید ویندوز بعد از اجرا به صورت می

ی مورد  اتوماتیک وارد شود تیک گزینه 

 نظر را انتخاب کنید. 
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در این صفحه باید منطقه 

کنید  زمانی خود را مشخص 

فرض تهران که به صورت پیش 

کنیم، با این کار را انتخاب می 

بعد از اجرای ویندوز ساعت 

سیستم با شبکه هماهنگ 

 خواهد بود.

 

 

 

توانید در این قسمت می 

دستوراتی را برای اجرا بعد از 

 ورود به ویندوز مشخص کنید.

 

در این صفحه باید مشخص 

کنید که کارت شبکه به چه 

دریافت کند   IPصورت آدرس  

 Manuallyی که باید گزینه 

کنید و کارت شبکه  انتخابرا 

NIC1  را انتخاب کنید، به

 IPدرس آفرض صورت پیش 

دریافت  DHCPاز طریق 

توانید این شود، ولی میمی

آدرس را به صورت دستی 

 وارد کنید.
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توانید می حه در این صف 

ها را در یک گروه ماشین 

Workgroup   قرار دهید و یا

اینکه اگر از دومین در شبکه 

ی باید گزینه  کنیداستفاده می

Windows Server 

domain  را انتخاب کنید و

اطالعات دومین را به همراه 

نام کاربر ادمین و رمز آن وارد 

هایی که کنید، با این کار ماشین 

ل استفاده کنند به از این پروفای

 شوند که این کار بسیار کمک کننده خواهد بود.صورت اتوماتیک عضو دومین می

کنید همانطور که مشاهده می 

پروفایل مورد نظر ایجاد شده 

است و از این به بعد زمانی که 

خواهیم از ویندوز یک می

Clone  تهیه کنیم باید از این

 پروفایل برای راحتی کار استفاده کنیم.

در این قسمت یک ماشین 

 7ویندوز  داریم که بر روی آن  

نصب شده است و بعد از 

 VMwareنصب حتماً باید 

Tools  را نصب کنید تا

خواهیم انجام عملیاتی که می 

 دهیم با مشکل روبرو نشود. 

 ی اول را انتخاب کنید.گزینه  Cloneبر روی ماشین مورد نظر کلیک راست کنید و از طرق 
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در این صفحه نام به دلخواه برای 

 ماشین مورد نظر خود وارد کنید.

 

 

 

را انتخاب    ESXiدر این قسمت باید  

 کلیک کنید.  Nextو بر روی 

 

 

 DataStoreدر این قسمت باید 

 کنید.مورد نظر خود را انتخاب 

 

 

 

های در این قسمت باید تیک گزینه 

مشخص شده را انتخاب کنید، با انتخاب  

 Customize the operationتیک 

system ار پروفایلی را که در اول ک 

ی توانید در صفحه ایجاد کردیم را می 

 بعد انتخاب کنید.
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همانطور که مشاهده  

کنید پروفایل  می

Windows7   که ایجاد

توانیم انتخاب  کردیم می

 کنیم.

در این صفحه یک نام برای  

 ماشین خود وارد کنید.

 

 

 

توانید در این صفحه می 

افزار را اطالعات سخت 

 تغییر دهید.

کلیک کنید   Nextبر روی 

و در صفحه آخر هم بر  

 کلیک کنید.  Finishروی 

 

 

 

کنید ماشین مورد نظر با  همانطور که مشاهده می 

استفاده از پروفایلی که ایجاد کردیم در حال فعال  

 شدن است.
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گرفته و عضو دومین خواهد شد که این موضوع    IPبعد از روشن شد ماشین مجازی به صورت اتوماتیک آدرس  

 کنید:را در شکل زیر مشاهده می 

 

، توجه کنید نامی که برای ماشین در  موضوع در شکل زیر مشخص شده است اگر وارد ویندوز هم بشوید این 

 آن شده است.  Computer Nameنظر گرفتید همان نام  
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 vCenterدر  vAPPکار با 

این است که یک مجموعه برای قرار   vAPPمنظور از صحبت کنیم،  vAPPدر این قسمت میخواهیم در مورد 

و  SQLها با هم در ارتباط هستند، مانند ماشین شیرپوینت، دادن چند ماشین مجازی داخل آن که این ماشین

Active  ها داشته باشید، از آنها به صورت توانید مدیریت بهتری بر روی ماشین ، با استفاده از این مجموعه، می

 ا اینکه به صورت کلی آنها را روشن یا خاموش کنید.کلی پشتیبان تهیه کنید و ی

  ESXiبرای انجام این کار بر روی هاست   

را    New vAppی  کلیک راست کنید و گزینه 

 انتخاب کنید. 

 

 

 

در این صفحه دو گزینه وجود دارد اولی 

جدید و دومی  vAPPبرای ایجاد یک 

های دیگر vAPPگرفتن از    Cloneبرای  

ی اول  ایجاد کردید، پس گزینه که از قبل  

 را انتخاب کنید. 

 

 

در این قسمت یک نام به انتخاب خود 

مورد نظر خود را   DataCenterوارد و  

 انتخاب کنید. 
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 Resource Poolاین قسمت شبیه به 

است که قبالً ایجاد کردیم، باید برای این  

vAPP    منابع مورد نظر را در نظر بگیرید

در زیر مجموعه ان هایی که تا ماشین 

گیرند بهترین عملکرد را داشته  قرار می

گفتیم   Expandableباشند، در مورد 

که اگر منابع مورد نیاز کم بیاد از 

vAPP.هایی دیگر که در آن هاست قرار دارد استفاده خواهد کرد 

جدید ایجاد شده و یک  vAPPکنید، همانطور که مشاهده می

 رار دادیم. ماشین را کشیده و داخل آن ق

 

 

 

کلیک راست  vAPPتوانید بر روی می

ی گزینه  Powerکنید و از قسمت 

Power On  را انتخاب کنید تا

هایی که در زیر مجموعه آن قرار ماشین 

توانید از طریق دارند روشن شوند، می 

Clone  هم از اینvAPP   کپی تهیه

ها باید  ، البته برای این کار ماشینکنید

 خاموش باشند.

منابع خود را   Child vAPPایجاد کنید که این  Child vAPPتوانید یک می  vAPPتوجه داشته باشید برای این 

 کند.اصلی خود دریافت می vAPPاز 

هایی که در زیر مجموعه آن قرار دارند حذف  مورد نظر را حذف کنید، کلیه ماشین vAPPنکته مهم : اگر بخواهید  

 خواهند شد. 
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 کالم آخر

سازی نیاز دارد را بیان کنیم، ث مجازی در این کتاب سعی کردیم بیشتر موضوعاتی را که یک مدیر شبکه در بح

دانیم که هیچ کتابی بدون مشکل نخواهد بود و تالش بر این بوده که مشکلی در نگارش این کتاب  ی ما می همه

 وجود نداشته باشید. 

به صورت یک کتاب  توانست افزاری که در این کتاب بررسی شده میهمانطور که در مقدمه گفتیم هر سه نرم 

سازی  سازی شود که برای راحتی کار و درک بهتر موضوعات به صورت مجموع در یک کتاب پیادهده کامل پیا

 شده است هر چند که شاید بعضی از میاحث در این کتاب ذکر نشده باشد. 

های سازی برای شما باز شود و به مرتبه ای نو در عرصه شبکه و مجازی امیدواریم با خواندین این کتاب دریچه 

 ر این عرصه دست پیدا کنید.باال د

 های بهتر برای شما دوست عزیز به آرزوی روز

 فرشد باباجانی 

 تهران - 1398دی  23
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 منابع: 
 

http://Wikipedia.org 

https://www.wikihow.tech 

https://www.bleepingcomputer.com 

https://vmware.com 

http://www.vmwarearena.com/ 
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 آموزشی شبکه  هایکتاب 

 های دیگر شبکه از آنها استفاده کنید: توانید در زمینه کنید که میرا مشاهده می  دیگر نویسندهدر زیر چند کتاب 

  1مدیر شبکه  •

 2مدیر شبکه  •

 کریو کنترل •

 Ubuntu لینوکس •

  ایکسچنج و اسکایپ  •

 مهندسی مایکروسافت •

 2008اکتیودایرکتوری  •

• CCNA Route & Switch 

 مشیرپوینت را قورت دهید ویرایش دو •

 شیرپوینت را قورت دهید ویرایش اول •

 SQL مایکروسافت  •

 هاهمه کتاب •

 ISA Server کتاب آموزشی •

• PowerForms 

تواند شما را برای اجرای یک مدیریت خوب در شبکه  دین سال نوشته شده و بسیار می طی چن هاتمام این کتاب 

 کمک کند.

 

 

http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator-ver2
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator-ver2
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/network-administrator-ver2
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/kerio-controll-and-connect
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/linux-ubuntu-2015
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/linux-ubuntu-2015
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/linux-ubuntu-2015
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/exchange-and-skype
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/mcse-2012
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/active-directory-2008
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/active-directory-2008
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/active-directory-2008
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/ccna-routing-and-switching
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2016
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2016
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2016
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/sharepoint-2013
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/microsoft-sql-server
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/microsoft-sql-server
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/microsoft-sql-server
http://www.3isco.ir/کتابها/
http://www.3isco.ir/کتابها/
http://www.3isco.ir/کتابها/
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/isa-server
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/isa-server
http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/isa-server
http://www.3isco.ir/کتابها/powerforms
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 تماس با ما 

 آدرس ایمیل :

Farshid_Babajani@live.com 

Info@3isco.ir 

 موبایل : 

09387151953 

 :  کانال تلگرام

https://t.me/ciscopress 

 گروه تلگرام : ) در صورت غیر فعال بودن به اکانت تلگرام پیام دهید( 

https://t.me/joinchat/BkXe4z8z-z1L2979cQ1k4g 

 تلگرام نویسنده: 

https://t.me/farshidbabajani 

 

 

 

 

https://t.me/ciscopress
https://t.me/joinchat/BkXe4z8z-z1L2979cQ1k4g
https://t.me/farshidbabajani
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