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 مجازي سازي

 آشنا خواهیم شد: با آنمفاهیمی كه 

  شناختPackage  هایVsphere 

 انواع مجازی سازی 

  نصبESXI 

 Virtualizationداليل استفاده از 

میالدی ايجاد شده و با توجه به  07مجازی سازی يك بحث تازه و جديدی نیست، اين تكنولوژی در اواخر دهه 

میالدی  37در اواخر دهه تر گرديد.سازی آن گستردهپیادهها و ... بررسی ها و نیازمندی های موسسات، شركت 

برق  وو با توجه به  نیازهركدام از آنها به سرورها  DCبا توجه به تعداد بسیار زياد  Californiaن تكنولوژی در اي

 كردند.زيادی مصرف می

 بندي شبکه ها بصورت منطقیتقسیم 

تواند يكی ازمشكالت موجود را ازدياد سنتی: در اين نوع هر سرويسی نیاز به يك سرور دارد، كه می .2

 ها دانست.سرور

 

را در نظر بگیريد، در اين قسمت  Server Roomكنید ، يك همانطور كه در شكل باال مشاهده می

باشد ديگر كه شامل  تجهیزات شبكه می rackفرض نمايید كه يك  پیكربندی شده اند ،ها تمامی سرور

توان از های زيادی متوجه ما خواهد شد.بدين منظور میكنیم، با اين كار مشكلرا وارد شبكه خود می

 مجازی سازی بهره برد.

 مجازی سازی:شكل زير را در نظر بگیريد:ها بعد از پیكربندی شبكه .1
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ها كه توضیح داده شد ، هر سرويسی دارای يك سرويس است كه با ازدياد اين سرور با توجه به ساختار قبلی

با توجه به اينكه هر سروری مشكالت زيادی بوجود خواهند آمد،بدين منظور از مجازی سازی استفاده گرديد.

 شامل يكسری تجهزيات مانند تجهزيات زير می باشد:

 RAM 

 CPU 

 H.D.D 

 NIC 

خواهیم داشت  Hostدرآمد، بدين گونه كه يك  استفاده از منابع بصورت يكپارچه hypervisorبا استفاده از 

 شوند.قرار داده می Hostكه تمامی منابع در اين 

 

 

های مجازی سازی دارای برخی مشكالت هستند كه در زير آمده است:ساختار  
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 2HA  به اندازه :boot  شدنHost دوم، Downtime  داشتوجود خواهد. 

 

 

 1FT: ها نبايد برخی از سرويسtime down  داشته باشند ، در اين جا يكMirror  درhost  ديگر

هايی كه دارد اين است پذيرد. يكی از محدوديتصورت می VLockStep با استفاده ازخواهیم داشت كه 

 باشد. SingleCoreبايستی آن حتما می CPUكه 

 

Fault Tolerance 

 

                                                           
2 High availability 
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 VMotion در اينجا :Vmotion تواند بصورت میlive  و بدون وقفه سرويس يك سرور را به سرور

 گويند.می Migrationديگر منتقل نمايد، اگر سرور ديگر خاموش باشد اين انتقال را 

 SVMotionگیرد و هیچ كار صورت می: بصورت دستی اينdown time  ی وجود نخواهد داشت.در

 خواهیم داشت. Shared Storage 1اينجا 

 

 

SVMotion 

 DRS بصورت خودكار :SVMotion دهد و در اين جا را انجام میLoad Balancing صورت

 پذيرد.می

 SDRSهای سخت : ديسك(H.D.D) گردند.بصورت خودكار منتقل می 

Vsphere باشد كه در زير آمده است:ها میداراي يکسري پکیج 

2. ESX/ESXi : 

 ESX  وESXi  توسط شركتVMware های زيادی از اين دو در يده است ، نسخهايجاد گرد

گرفت كه به دلیل برخی مورد استفاده قرار میESXi  ،ESXقبل از  ،بازار موجود می باشد 

به بعد ديگر تولید نشد و به جای آن  4.2های آن از نشخه  logمسائل امنیتی و بزرگ شدن 

ESXi .هچنین مورد استفاده قرار گرفتESX  دارای يكService Console  به نامBuilt-in 

vMachine   بود كه برای كنترل مديريتESX شدو همچنین كنسول ان شبیه به استفاده می
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Red-Hat 5.5   همانطور كه توضیح داده شد، گیگابايت بود. 9يا  1بود و فضای مورد نیاز آن

ESX  به دلیل مبتنی برRed-Hat  بودن دارای يكlog  بود كه درون يكpartition 

 اين نیاز را برطرف كرد ESXiبود كه  log serverشد ، بدين منظور نیاز به يك نگهداری می

 باشد.می ESXi 5.2خرين نسخه كنونی همچنین آ

 

1. VSphere Client 

 
 های كاربردی ، نسخه افزارها و برنامهبرعكس تمامی نرمStandard  نسبت به نسخه

Enterprise  های ديگر نسخه امهاما در برنباشد.تر میكاملEnterprise تر از نشخه كامل

Standard .می باشد 

9. VCenter: برای نصبvCenter  می بايستی حتما يكDSN  اضافه نمايید ، بدين ترتیب وارد

Administrative tools شويد ، گزينهData Source را انتخاب نمايید و سپس بر روی تب

System DSN  كلیك كرده و گزينهAdd  بزنید.را 

 

VCenter

E
S

X
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را وارد نمايید  Serverرا انتخاب نمايید و سپس نام ، توضیحات ،  SQL Server Native Clientگزينه 

 ايجاد كنید.SQL Server native Clientو يك 

Hypervisor توانند نصب گردند:ها به دو صورت می 

2. Bare-Metal(Type2) 

1. Hosted(Type1) 

 سه نوع مدل مجازی سازی وجود دارد:

2. Desktop virtualization 

1. Application virtualization 

9. Server virtualization 

 در نظر داشته باشیم: حتمارا  CPUهای بايستی يكسری ويژگیمیESXiبرای نصب 

 بیتی باشد. 64بايستی می CPUحتما  .2

1. CPU حتما بايد چندهسته( ایmulti-coreباشد ). 

  اگرIntel  باشد بايدIntel-VT بانی كند.را پشتی 

  اگرAMD باشد بايدAMD-v.را پشتیبانی كند 

 

 

 

 VMware Vsphereنصب 

1. VMWare VCenter SimpleInstall 

  با نصبSimple Install  شما ،vCenter Server ،Single Sign On Server  و

Inventory Service  را درHost  ياVirtual Machine نمايید.همچنین شما نصب می

ورت جداگانه با كلیك بر روی هر كدام از كامپوننتها آنها را نصب نمايید.برای نصب توانید بصمی

vCenter Simple Install های زير را نصب كرده باشید:بايد پیش نیاز 

o Microsft.NET 9.5 SP2 

دستگاه حتما  Main boardتوجه داشته باشید كه  .فعال باشد Virtualizationبايد حتما  BIOS روی

 ا پشتیبانی نمايد.ر virtualizationبايد 
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o Windows Installer 4.5 

1. vCenter Single Sign On(SSO): 

9. VMware vCenter Inventory Service 

4. VMWare vCenter Server 

5. VMWare vSphere Client 

،   VMWare vSphere5.2های نصب ايجاد نمايیم،درون پوشه Databaseبايستی يك می SSOبرای نصب 

توانید با توجه به نوع پايگاه داده خود به ها وجود دارند شما می userو  Databaseاسكريپتهای ايجاد 

 ها را ايجاد كنید. Userو  DBاسكريپت مربوطه مراجعه نمايید و 

 

 1ايجاد نمايید ، كه در باال  Userمیباستی دو  Databaseبه خاطر داشته باشید كه كه برای دسترسی به 

User های به نامRSA_DBA  وRSA_User .ايجاد شده است 

يك دارای SSOرا نصب كرده باشید،بصورت پیشفرض SSOبايستی توجه داشته باشید كه برای نصب ، حتما می

User  باشد كه در شكل زير نمايش داده شده است:می 

RSA_User

RSA_DBA

RSA
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 VMWareخود را انتخاب نمايید ،  DBخواهد كه نوع ی بعدی از شما میبعد از وارد كردن رمز عبور در صفحه

Vsphere 1افزار يك نرم-tier 1افزارهايی می باشد ، به نرم-Tier گويند كه همراه خود يك برنامه ديگر را می

 SQL Serverتوانید پايگاه داده خود را از نوعمی باشد.شما می SQL Server Expressدارد ، كه در اينجا نیز 

Express ای آن را انتخاب نمايید، توجه داشته باشید كه ايجاد نمايید و يا بصورت جداگانه VMWare  از

 كند.پشتیبانی می SQL Serverو  DB1 ،MySQL هایپايگاه داده
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 نمايیم.های باال را پر میه فیلدمشخصات موجود و اسكريپتهای ايجاد شدجه به با تو

 

 

 نصب شده است را بايد مشخص نمايیم. SSOدر صفحه ی بعد مسیری ) كامپیوتر( كه در آن 

 

 را مشخص نمايید. IP Addressيا  FQDNتوجه داشته باشیید كه بايد 
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را SSOدر قسمت بعدی بايد سرويس را وارد نمايید.IP Address  ،FQDNبهتر است كه شما به جای دادن 

 مشخص نمايیم كه توسط چه كاربری اين مجوز دسترسی داده شود.

 

نمايیم.در قسمت بعدی پورتی كه اين سرويس را انتخاب می network service accountبصورت پیشفرض 

 توانید پورت مورد نظر را وارد كنید.تغییر دهید می خواهید اين پورت رااگر میكنیم، اجرا خواهد شد را وارد می
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 اجرا خواهد شد. inventory Serviceبعد از نصب بصورت خودكار 

 

 شود.شروع می vCenter Server، نصب  inventory serviceبعد از نصب 
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 آن را وارد نمايید. زنیتوانید بعد از نصب را وارد نمايید ، می license keyتوانید در قسمت اول شما می

 Use anگزينه توانیم مشخص كنیم، بدين ترتیب بر روی ی كه ايجاد كرده ايم را میDSNی بعدی در صفحه

existed supported database های موجود كلیك كرده و از گزينهDSN ايجاد شده خود را مشاهده

  نمايید.
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 كنیم.میايم را واردپايگاه داده را داده كه مجوز دسترسی بهvpxuserدر صفحه بعد 

 

 .كدام كاربر قابل اجرا خواهد شد، برای vCenter كند كه وال میsدر قسمت بعد 
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در قسمت بعدی توانید كاربر را تعريف نمايید.تعريف گرديد ، در اين قسمت نیز میSSOمانند كاربری كه برای 

توانید آنها را تغییر دهید و يا بدون تغییر و دهد ، میرا نمايش میو غیره  HTTPپورتهای دسترسی به سرويس، 

 فرض آنها را رها نمايید.بصورت پیش

 

 2777و  Host 277را نیز تغییر دهید.بصورت پیشفرض برای   Inventoryتوانید اندازه ی بعد میدر صفحه

 توانید گزينه مورد نظر را انتخاب نمايید.ماشین مجازی انتخاب شده است ، اگر میزانی بیش از آن را داريد می
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 كند.برنامه شما شروع به نصب شدن می nextپس از تكمیل مراحل باال با زدن گزينه 
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زده و آن  remoteی كه نصب كرديد VMwareتوانید به ف شما می vSphere clientبا استفاده از برنامه 

 را مديريت نمايید.

 

 متصل خواهید شد. VMWareدرستی انجام شده باشد ، شما با موفقیت به  ها بهاگر تمام قسمت
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 Data  Center متصل شديم ، اولین كاری كه بايد انجام دهیم ساخت يك  vCenterبعد از اينكه به 

را انتخاب New Datacenterبر روی سرور خود راست كلیك كرده و گزينه  DCبرای ساخت يك باشد.می

 نمايید.

 

راست كلیك كرده و DCبدين منظور برای ساخت آن بر روی باشد.می DCها به  ESXم بعدی اضافه كردن قد 

 را انتخاب نمايید. Add Hostسپس گزينه 

 در اين قسمت شما مراحل زير را بايد انجام دهید:

 Connection Settings 

 Host Summary 

 Assign License 

 Lockdown Mode 

 Virtual Machine Location 

 Ready to complete 
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خود را  FQDNاضافه ننمايید، تنها كافی است كه  IPخود را با   Hostتوجه داشته باشید كه به هیچ عنوان 

 Security Alertرا بزنید ، اگر پنجره  nextگزينه وارد نمايید، نام كاربری و رمز عبور خود را نیز وارد نمايید.

دهد.با به شما می  certificateه كار شما بخوبی انجام گرفته و يك را مشاهده كرديد بدين معنی است ك

 كار خود را ادامه دهید. yesكلیك بر روی گزينه 
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را كلیك كرده و وارد بخش  nextدهد گزينه شما را می Hostاطالعاتی در مورد  Host Summaryپنجره 

license .شويد 

 

صفحه كلیك نمايید. Nextاضافه نمايید و اگر نداريد بر روی گزينه توانید در اين قسمت داريد می licenseاگر 

 Host و دهدرا نمی hostمستقیم درون  loginباشد، اگر فعال گردد ، اجازه می lockdown Modeبعدی 

 يا يك برنامه مديريتی مركزی شناخته شده درسترسی خواهد داشت. local consoleتنها در 

توانید با دهد و شما میرا نشان می Hostمحل قرار گیری   virtual machine locationصفحه بعدی 

 انتخاب آن اين محل را تعیین نمايید.
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 را انتخاب نمايید. Edit settingsخود راست كلیك كرده و  ESXiبر روی 

 

ها در شبكه انتخاب شده وجود دارد، كه يكی از اين كارت Esxiكارت شبكه در  4كنید همانطور كه مشاهده می

 مورد استفاده قرار گرفت. ESXزمان نصب 
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 :vNetworkمفاهیم 

 vSwitchرابط بین دنیای مجازی و دنیای واقعی : 

 vmNICكند كه :به كارت شبكه واقعی اشاره میzero-base باشد.می 

 
 vmPortGroup( و 1برند)مفهوم اليه ای از گروهها كه يك ويژگی خاصی را به ارث می : مجموعه

VM  ها را بهvSwitch كند.ها وصل می 

 vmKernelدارد كه برای كارهای مديريتی  9اليه  : مفهومESX Server توان آن كاربرد دارد، و نمی

 متصل نمود. VMرا به يك 

o  چهار نوعvmKernel port :داريم 

2. Managementپیش فرض بعد از نصب يك  : بصورتkernel port  و يكport 

group گردد.یايجاد م 

1. FT 

9. Vmotion 

4. iscsi 

 vNIC به كارت شبكه :virtual machine عدد  4كنید گويند. همانطور كه در شكل باال مشاهده می

vNIC.وجود دارد 

 

 

 

 

1 2 3 4

vmNIC0

vmNIC1

vmNIC2

vmNIC3
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 باشد:يك مثال از بكارگیری مفاهیم شرح داده شده به شكل زير می

 

 

 

 :port Groupايجاد يك 

 د كه به شكل زير می باشد:وجود دار vSwitch portفرض يك بصورت پیش

 

 

vNIC

VM

VM

VM

vSwitch

vMNIC

Port Group

Trunk

ESXi
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تا  vnetworkدر طراحی گردد.برای انجام كارهای مديرتی استفاده می vmnic7همانطور كه توضیح داده شد 

 virtualكنیم، چون ترافیك سازی جدا میمجازیهای های مديريتی را با ترافیكجايی كه ممكن باشد ترافیك

machine ی می باشد بايد اين حجم ترافیكی را به های مديرتها بیشتر از ترافیكvirtual machine  ها

 9كارت شبكه می باشد يك كارت را به مديريت و  4به عنوان مثال اگر سروری داريم كه دارای اختصاص دهیم.

داريم كه به يك كارت شبكه  vswitchدر شكل باال يك دهیم.ها اختصاص می virtual machineكارت را به 

برای انجام اين كارت شبكه متصل باشد. 9كنیم كه به ديگر نیز اضافه می vswitchد، حال يك متصل می باش

 كار:

 در اينجا مراحل زير را بايد انجام دهیم:كلیك نمايید. add networkبر روی گزينه  .2

a. Connection Type 

b. Network Access 

c. Connection Settings 

d. Summary 

1. Connection Typeيك خواهید گردد اين است كه آيا میمطرح می سوالی كه : اولینvirtual 

machine  اصطالحا(port group اضافهشودنیز گفته می )  نمايید يا يكVMKernel. 

9. Network Accessكارت شبكه  4كنید كه سرور كنونی دارای توجه به شكل زير مشاهده می : با

 9همانطور كه گفته شد حال كار كردن است.در  vswitch7با  vmnic7بینید باشد،همانطور كه میمی

 نمايیم.نیاز داريم ، پس آنها را انتخاب می vswitchكارت شبكه ديگر را برای اين 
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4. Connection Settings در انجا نام:Vswitch  وVLAN IDكنیم ، فرض كنید يك را مشخص می

VLAN 27  با نامFinance ايش داده شده است:كنیم كه در شكل زير نمايجاد می 



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
16 

 
 ايجاد شده را مشاهده خواهید نمود. vswitchای از و در آخر يك خالصه .5

 

 :دهدايجاد شده را نشان می vNetworkشكل زير 
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 :vSwitchهای  Propertiesبررسی 

Properties هایvswitch   گردند:قسمت كلی زير تقسیم بندی می 4به 

2. General 

1. Security 

9. Traffic Shaping 

4. NIC teaming 

 

General 
 vSphere Standard Switch Ports 

o فرض بصورت پیشvSwitch باشد كه درون دارای يكسری پورت میDrop-Down list 

پورت از هر كدام ار  8اگر دقت داشته باشید های آنها را انتخاب نمايید.توانید تعداد پورتمی

پورت در اختیار شما قرار دارد و  14ت باشد پور 91، لحاظ نشده است،يعنی اگر مقادير لیست

پورت برای انجام كارهای داخلی  8رت بصورت رزرو شده لحاظ نشده است زيرا اين پو 8

vSwitch .در نشر گرفته شده است 
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 گردد. restartيكبار ESXها می بايستی حتما سرور پورتتوجه داشته باشید با تغییر 

 Advanced Protocols 
o MTU كند.خرد می كمترهای ارسالی را بیشتر باشد تعداد بسته هرچقدر 

 

Security 

 Policy Exceptions 

o Promiscuous Modeتواند های شبكه می:با فعال شدن اين ويژگی تمامی انواع ترافیك

 استخراج گردد.

 ريد:توانید از دو گزينه زير بهره ببكنید میاستفاده می VPS Serverهای خود از اگر در شبكه

o MAC Address Changes زمانی كه يك:virtual machine گردد يك فايل به ايجاد می

 MACرا در اختیار دارد يكی از آنها  machineگردد كه اطالعات ايجاد می vnxنام 

Address باشد.می 

o Forged Transmits 

Traffic shaping 
 Policy exceptions 

o Status 

o Average Bandwidth 

o Peak Bandwidth 

o Burst Size 
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های زير كنترل و مديريت نمود با استفاده از ويژگی virtual machineتوان ترافیك انتقالی از شبكه را در می

 27دهیم تا میانگین اجازه می virtual machineتوان پهنای باند را كنترل كرد. فرض كنید به يك می

مگابیت تغییر پیدا  25تواند تا ( اما اين شهنای باند میaverage bandwidthمگابیت پهنای باند داشته باشد)

( قابل اجرا خواهد بود و Burst Sizeمگابايت ) 277( و اين افزايش پهنای باند تا Peak bandwidthكند)

 گردد.مگابايت به پهنای باند اولیه خود باز می 277بعد از گذر از 

NIC Teaming 

 گیرد.جازی و واقعی مورد استفاده قرار میم networkكردن دو  aggregateبرای 

NIC Teaming تواند فعال گرد:به چندين صورت می 

2. Load balancing يكی از كارهای (ether channel  ،Load balancing می)باشد 

a. Route base on source MAC hash:  بر اساسsource MAC address  عمل

load balancing مثال آن دسته از  به عنواندهد.انجام می راsource MAC address 

 5دهد و آنهايی كه انتهای آنها عبور می 2باشد را از پورت می 27هايی كه انتهای آنها 

 عبور دهد. 1را از پورت باشد می

b. Route Base on IP hash اين مدل عمل :XOR در راSource IP وDestination  

IPاما مشكل اين روش اين است كه كند.جی ارسال میدهد و نتیجه را در پورت خروانجام می

دو نكته را برای فعال سازی اين روش بايد در نظر دهد،قرار می Hypervisorبار زيادی را در 

 داشته باشیم:

i. بايد  احتم فیزيكی سمت سويیچether channel .فعال باشد 

ii.  سمتkernel port .ها نیز باشد فعال باشد 

c. Route Base on originated virtual port ID هر :vSwitch  دارای يكسری پورت

گردد،به عنوان ها متصل میگردد به يكی از اين پورتروشن می VMاست ، زمانی كه يك 

شود گردد همیشه از پورت يك عبور نمايد.اين عمل باعث میمشخص كه روشن می VMيك 

 ور نمايد.روشن شد ، همیشه از روی يك پورت مشخص عب VMكه زمانی كه يك 

d. Use explicit failover order توان مشخص كرد كه چه : با توجه به اين روش می

 هايی به ترتیب توسط كدام كارت شبكه ای عبور داده شوند.كامپوتر

 vSwitchو   switchرتباط با ا:تشخیص برقرای fail overدلیل استفاده از
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 Linked status onlyطع شدن كابل شبكه : با خراب شدن كارت شبكه ، ق

 افتد.شدن اتفاق میshut downو يا 

 Beacon: چی كه به سمت یممكن است سويESX  متصل شده است دچار

 fail overباشد،  داشته مشكل نشده باشد و سمت خروجی آن دچار مشكل 

تواند اين كار را انجام دهد برای انجام اين كار بايد دو كارت شبكه وجود می

 داشه باشد.

1. Notify switch :يك كارت شبكه در مسیر موجود باشد ، كارت شبكه موجود در مسیر  فرض كنید

و آنها را ياد گرفته است ، گاهی ممكن است كه كارت شبكه را در باشد می MAC Addدارای يكسری 

 به سويیچ اعالم ESXقرار دهیم كه مورد استفاده قرار نگیرد، اگر اين كار صورت پذيرد  standbyمد 

هايی كه ياد گرفته است را  MAC Addرفته است و تمامی  standbyكند كه كارت شبكه به مد می

 فراموش نمايد.

a. Fail back 27: دو كارت شبكه G 2و Gb  27موجود است ، فرض كنید كارت شبكهG  به

عبور داده می شوند ، به محص  2Gbها از كارت شبكه افتد و تمامی مسیرداليلی از كار می

up  27شدن كارت شبكهG ESX  عملfailback 27دهد و كارت شبكه را انجام میG  را به

 كند.كند و وارد مسیر میمی failbackاصطالح 

 

 

 

 

 

Link Status Only

Beacon

ESX
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Storage 
 :storageانواع 

 (Direct Attach Storage) DASهايی كه : مانند هاردstorage  بصورت مستقیم با كامپیوتر

 متصل شده باشد را گويند.

 :مشكالت

o .قابل گسترش نیستند 

o  گیرد.فقط بر روی همان سیستم مورد استفاده قرار میفضا 

 (Storage Area network)SANای از شبكه : يكstorage  ها باشد و كار آن انتقال دادهمیها

بايد قابلیت  SAN...و hard disk, enclosureها می باشد مانند  storage componentبین 

replication شته باشد.را دا 

 (Network Attach Storage)NAS : يكstorage بیشترين كاربرد ،كه به شبكه متصل شده است

ها  NASباشد ،مهم نمی performanceباشد،در اينجا حجم مهم می باشد و می fileserverآنها در 

 باشند.می IP baseبصورت 

 

 :SANو NASتفاوت 

 NAS  هاIP Base  هستند اماSAN ند توانها میIP Base .باشند 

 File-level storageفضای : H.D.D  از قبلformat عد در اختیار كاربر قرار شود و بمی

 در اين قسمت قرار دارد. NASگیرد ، می

  Block-level Storageفضای : H.D.D  بصورت خام در اختیار يك سرور يا كامپیوتر قرار

 گیرند.ر اين قسمت قرار میها د SANگردد كه می formatشود و بعد داده می

 :SANو  NASهای مورد استفاده در پروتكل

 NAS:NFS، Cifs(smb)  بر روی  \\مثالSMB كند.كار می 

 SAN:FC(Fibre Channel)  ،iscsi 
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Storage ها دارای قسمتی به نامcontroller باشند، كار میcontroller  ها كنترل كردنR/W 

 باشد.می

:SAN 

 بايد به نكات زير توجه كرد: storageبرای تهیه 

 H.D.Dنوع  .2

 تعداد كنترلرها .1

 و... FC،iscsiكنترلرها چه چیزهايی راپشتیبانی كنند مثال  .9

FC 

 هايی بر روی يك كنترلر وجود دارد؟چه چیز

 HBA(Host Based Adapter) 

 

 

 

Server

iscsi

Server

HBA

Conroller

Dual

Controller

Cord
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San Switch مانند :switch باشد ، اگر تعداد شبكه میstorage  و به ها زياد باشندserver خواهید می

 استفاده نمايید. SAN Switchتوانید از متصل كنید می

vDisk مفهوم(HP) مجموعه ای از :Disk  ها كه با همRaid .شده باشند 
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 4جلسه 

 :ESXiبر روی سرور  Virtual Machineايجاد وساخت 

 را انتخاب نمايید. New Virtual Machine ده و برای اين امر ايتدا بر روی سرور مورد نظر راست كلیك كر

 

 

 بايد به دو نكته توجه داشت: VMقبل از ساخت يك 

 Storageوضعیت  .2

 و بستر شبكه Networkوضعیت  .1

يك  iSCSIو پروتكل  Managementمربوط به  Vmkernelمربوطه به جز  ESXi72ابتدا بر روی هاست 

portgroup  با نامServers رد.ايجاد خواهیم ك 

 



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
95 

 

 مربوطه به صورت زير خواهد شد : Networkو شكل كلی 

 

و  Vmnic7از روی  iSCSIمديريتی و  Vmkernelهمانطور كه در شكل مشاهده می نمايید ترافیك دو 

( از روی الباقی كارت شبكه های موجود عبور خواهد Serversايجاد شده ) portgroupترافیك مربوط به 

 كرد.

Vkernel يد با نام مشخص و مربوطه باCase Sensetive  بر روی ديگر سرور ها نیز ساخته شود يعنی بر

 دومی نیز بايد مانند شكل زير شاخته شود.  ESXiروی 

 



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
96 

 

Portgroup ( مربوطهServers بدلیل عبور ترافیك مشترک دو سرور )esxi  كارت شبكه ايجاد شده  9از روی

 است.

 VMساخت  Customجديد اقدام خواهیم كرد. بر روی گزينه  Virtual machineدر ادامه نسبت به ايجاد 

 را پیگیری خواهیم كرد.
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را مشخص   Datacenterرا در اينجا انتخاب خواهیم كرد و سپس نام  Vmكلیك كرده و نام  nextبر روی 

ايجاد خواهد  esxi( بر بستر Filebaseايجاد می شود يكسری فايل های مربوط ) vmخواهیم كرد. هنگامی كه 

 شد. اين فايل ها عبارتند از :

2. Vmx  كه در داخل آن مشخصات يكVm  مانند تعداد(.نوشته شده استcpu)... و 

1. Vmdk  كه هارد ديسك يكvm  .می باشد 

 sharedو  localstoreهای مربوطه برای ما لیست خواهد شد. كه در اينجا  Storageدر مرحله بعد 

storage ايجاد شده در مراح( ل قبلیopenfiler.برای ما لیست خواهد شد ) 

 

 

  8و0و4را مشخص نمود كه دارای نسخه های  VMمربوط به  hardware versionسپس در مرحله بعد بايد 

 می باشد .

انتخاب كرد كه  3 می توان ورژن مربوط را بر روی  web clientاز طريق رابط كنترلی   5.2esxiنكته : در 

 با امكانات بیشتر می باشد. 5.2خصوص نسخه ای جديد و م

 تنظیم شده است.  8بر روی  hardware versionبه صورت پیش فرض 

در مرحله بعد   می توان سیستم عامل خود را انتخاب نمايید . از بین سیستم عامل های متنوع می توان يكی را 

 انتخاب نمود.
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 ی سیستم عامل نصب شونده انتخاب كرد. در اين قسمت می توان نوع ويندوز انتخابی را بر رو

های  Coreهای سخت افزاری ( و تعداد  CPU) تعداد  Virtual Sockets( می توان CPUدر مرحله بعد )

 اختصاص داده شده به آنها را انتخاب نمود.
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را مشخص خواهد كرد كه بر اساس  Vmو يا حافظه نسبت داده شده به  Memoryدر مرحله بعد مقدار 

 پیشنهادی به سیستم عامل مورد نظر انتخاب شده است.  memoryتخاب سیستم عامل ما مقدار ان

های  NICساخته شده برای ما نشان داده خواهد شد كه می توان ترافیك تعداد  portgroupدر مرحله بعدی 

خابی در های انت Vmnicمربوطه برای اتصال به  Adapterانتخاب شده كه در اينجا مشخص خواهد شد با 

 متصل شوند. Serversبا نام  portgroupمرحله قبل از طريق 

 

 

 های مربوط كه برای ما لیست می شوند عبارتند از : Adapterدر اين مرحله 

2. E2777 

1. Flexible 

9. VMXNET 1 

4. VMXNET 9 

انتخاب شده باشد ) برای سیستم عامل های جديد در دسترس خواهد بود ( كارت شبكه ما با  E2777اگر 

 متصل خواهد بود. Gbسرعتی برابر 

 انتخاب شود. VMXnet 9را داراست بايد بر روی  27gاگر ماشینی داشته باشید كه كارت شبكه 

 می توان موارد زير را بررسی كرد : Performanceگذاری بر روی سیستم و  loadاز نظر 

  از نظرLoad 1  گزينه اول دارایload بیشتری خواهد بود 
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  از نظرPerformance VMXNET 9  باالترينPerformance .را دارا خواهد بود 

 بايد انتخاب شود. SCSIمربوط به  Controllerدر مرحله بعد 

 

 

 كنترلر وجود دارد كه به ترتیب عبارتند از : SCSIنوع  4در اين مرحله 

 Buslogic parallel  اين گزينه همانIDE .می باشد 

 Lsi logic parallelاصل  اين گزينه درSCSI .كنترلر می باشد 

 Lsi logic sas  همان گزينهSAS .می باشد 

 Vmware paravirtual 
خواهد بود. گزينه   paravirtualمربوط به  Performanceاز بین گزينه های مربوط باال باالترين 

Paravirtual  را فقط برخی سیستم عامل هاSupport  خواهد كرد. ) در سیستم عامل های جديدSupport 

 (rhelو   1778خواهد شد مانند 

 را مشخص نمايید كه می تواند يكی از حاالت زير باشد vmمربوطه جهت استفاده  Diskدر مرحله بعد می توان 
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  می توان با گزينهCreate new virtual disk .يك دسك جديد را اختصاص داد 

  با گزينهuse an existing virtual disk  برای اين امر استفاده كرد.از يك فضای فعلی 

  و يا با استفاده از گزينهDo not create disk  يكVM مانند آنچه بر روی ZeroClient   ها مشاده

 می شود پیاده سازی كرد.

را خواهد داد  كه يا می تواند اين  vdiskبه ما اجازه انتخاب ممحل ساخت  Create Diskدر مرحله بعد گزينه 

 Clusterيا  Specify datastore( و يا local)ذخیره به صورت  Store with virtual machineگزينه 

 ثانويه را خواهد داد. Datastoreكه امكان ذخیره در 
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 می توان گزينه های زير را در اختیار داشت : Disk Provisioningدر قسمت  بعدی 

2. Thick provision lazy zeroed 

1. Thick provision eager zeroed 

9. Thin provision 

ها كال در ابتدا فضای اختصاص داده  thickتفاوت اين گزينه ها در ادامه بدين صورت بررسی خواهد شد كه 

 در صورت نیاز به خود اختصاص خواهد داد. thinكل به خود اختصاص خواهد داد ولی در گزينه ی شده را در 

 eagerفرمت نخواهد كرد ولی در حالت يا  Zero-outدر كل فضا فقط اختصاص میابد و  lazyدر حالت 

خواهد داشت و پیشنهاد می شود در محیط  Thick eagerرا  Performanceفرمت نیز خواهد كرد. باالترين 

 های عملیاتی از اين گزينه استفاده شود.

را  IDEبودن  Master , Slaveو يا  SCSI( گزينه های اولويت بندی Advanced option) در مرحله بعدی

 گزينه های مربوط به ديسك را نشان خواهد داد. Modeشخص خواهد كرد و در قسمت م
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 ها : modeانواع 

2. Independent 

Snapshot  نوع  1شامل حال آنها نخواهد شد. و دارایpersistent , nonpersistent  .می باشد

Persistent  ها بر روی آنهاData  نوشته شده و بعد ازrestart نها وجود دارد.هم بر روی آ 

 ها اينگونه نیست. nonpersistentولی درباره 

1. Dependent 

می توان ساخت  Finishيا اختصار در اختیار ما قرار خواهد گرفت و با گزينه  Summaryدر مرحله بعد يك 

VM .را در دستور كار قرار داد 
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 جلسه پنجم

ينكه به سیستم عامل دسترسی داشته باشید برای ا windowsو نصب  Virtual Machineبعد از ايجاد 

را انتخاب نمايید.به عنوان Open consoleبر روی كنسول مورد نظر راست كلیك كرده و سپس گزينه 

را  Open Consoleكنیم و بعد گزينه ايجاد شده راست كلیك می XP-Proمثال ، بر روی كنسول 

 كنیم.انتخاب می

 

Virtual Machine می باشد، مانند  نوار ابزاردارای برخی های ديگر مانند برنامهView ، File ...و 

خود داشته باشید يكی از  VMwareهايی را در مديريتتوانید وجود دارد كه در اين منو می VMمنويی به نام 

 های زير است:می باشد كه دارای زير منوی Powerها ، گزينه اين گزينه

 Power On 

 Power Offی خاموش كردن سیستم را فشار است كه برق سیستم را بكشید يا دكمه : مانند اين

 دهید.

 Suspend عملكرد اين گزينه مانند :Hibernate باشد.می ويندوز 



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
45 

 Resetدكمه  : فشردنreset باشد.افزاری میسخت 

 Shut Down Guest مانند كلیك بر روی گزينه :Shutdown .در ويندوز می باشد 

 Restart Guest 

 

 Restart Guestو  Shut Down Guestهای نصب نشده استت ، گزينته VMware toolsبه دلیل اينكه 

 Install/Upgrade Windows toolsكلیك كرده و  Guestخاموش می باشد.برای نصب آن بر روی گزينه 

 نمود. restart،بعد از نصب حتمی يكبار بايد سیستم را كنیمرا انتخاب می
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:vMotion 

-g4-esx72.g4 وجتود دارد كته در سترور g4-esx71.g4-vm.localو  g4-esx72.g4-vm.localهای ر به نامسرو 1

vm.local 

 

را از سرور اول به سرور دوم منتقل خواهیم كرد.بدين منظور بر روی  XP-Proدهد كه كنسول شكل باال نشان می

 باشد:دارای قدمهای زير میmigrateید.را انتخاب كن migrateكنسول خود راست كلیك نمايید و گزينه 

 Select Migration type 

o Change Host ماشین مجازی را به:host ديگر منتقل می(كندvMotion) 

o Change datastore:storage  ماشین مجازی را بهdatastore  ديگر منتقل

 (svMotionكند)می

o Change both host and datastore 

 Select Destinationخواهیم كنسول ين قسمت مقصدی را كه میا : درmigrate  كند را انتخاب

 كنیم.می

 vMotion Priority 

o High priority گردد.اجرا می: به محض اتمام فرايند   

o standard priority 

 Ready to completeدهد.های در حال اجرا را نشان میای از فرايند: يك خالصه 

 گردد.انجام میmigrationعمل به محض اجرای فرايند ، 

   



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
40 

 

svMotion: 

 به جای ديگری منتقل كرد. storageاز يك ماشین مجازی را  vmdkتوان فايل می svMotionبا استفاده از 

  مقصد را نیز تغییر داد. formatنوع توان می svMotionهمچنین در 

vmWare vSphere Web Client:  

Web Client ورت دهد تا بصبه شما اجازه میweb base  بهvmWare .دسترسی داشته باشید 

توانید از برنامه استفاده نمايید،برای دسترسی سريعتر به برنامه می توانید به محل نصب برنامه بعد از نصب ، می

 كلیك نمايید تا در مرورگر خود بتوانید آنرا مشاهده كنید. vSphere Web Clientبرويد و بر روی گزينه

 را نصب كرده باشید.flash playerید كه حتما توجه داشه باش

 

 دهد.را ننمايش می vSphere Web Clientشكل زير برنامه 

 



 vMware Virtualizationده سازی طراحی و پیا ،شهرام صائب نژاد وحید چشمی

 

 
48 

 

 وجود داشت: migrationنوع  9توضیج داده شد ،   migrateدر باال كه در مورد 

2. (vMotion)Change host 

1. (svMotion)Change datastore 

9. (Enhanced vMotion)Change both host and datastore 

 grayبصورت  enhanced vMotionكنید گزينه سوم يعنی استفاده می win app بصورتاگر از برنامه 

كه در باال توضیح داده شد استفاده  web appبايد از  enhanced vMotionباشد ، برای استفاده می

يك سرور local storageكه در  Virtual Machineدهد تا يك اجازه می enhanced vMotionنمايید.

 سرور ديگر منتقل نمايیم. local storageقرار دارد را به 
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بر روی كدام سرور باشد و در شكل زير  enhanced vMotionكنیم كه در صفحه باال ابتدا مشخص می

 قرار گیرد. datastoreكنیم بر روی كدام مشخص می
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 .كنیمرا انتخاب می vMotionدر قسمت بعد اولويت

هسته را نیز در  4رزور شده باشد همین  CPU هسته  4كند كه در سرور كنونی اگر از گزينه اول اعالم می

 مقصد رزور نمايد.

 منابع در دسترس است از آن استفاده نمايد و بعد منابع را تغییر خواهیم داد.كند كه گزينه دوم مشخص می

 

 دهد.امجام را نشان می های در حالای از فرايندو در نهايت يك خالصه
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NFS 

ايجاد  open filer ،storageايجاد می كنیم.سپس با استفاده از  storageابتدا يك  NFSبرای پیاده سازی 

 كنیم.بدين منظور قدمهای زير را دنبال میكنیم.آماده می NFSشده را برای 

 كنیم.ايجاد می فیزيكی جديد volumeيك  iscsi targets، قسمت  volumeدر تب  .2

 

سپس يك كنیم.را ايجاد می volumeكنیم . بعد يك گزينه مورد نظر را انتخاب می Edit Diskبر روی 

volume group  به نامg4-nfs  ايجاد می كنیم و در قسمتadd volume  يك نام به ،volume  داده و
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سپس را نیز وارد كنید.storageمیزان فضای دهیم توجه داشته باشید كه حتما قرار می XFSبعد حتما نوع آنرا 

 كنیم.را فعال می NFS Serverرفته و  servicesبر روی تب 

 كنیم.را ايجاد می sub folderرفته و يك  shareدر نهايت بر روی تب 

 

 را بزنید.shareايجاد شده كلیك كرده و گزينه  sub-folderبر روی 

 

 نمايید. updateانتخاب و  Public quest accessا توجه داشته باشید كه نوع دسترسی ر
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 مسیر قرار گیری آن را به خاظر داشته باشید. shared storageبعد ايجاد يك 

 

 

ايجاد شده را در سرور اول اضافه نمايیم.بر  shared storageخواهیم میvSphere client حال بر روی 

 نتخاب نمايید.را اadd storageرفته و بعد  storageروی تب 

 های موجود گزينه از گزينهNetwork File System .را انتخاب نمايید 

  در صفحه بعد آدرسshared storage كنیم كه در اينجا بصورت ايجاد شده و مسیر آنرا مشخص می

 خود بدهید. Storageزير می باشد،توجه داشته باشید كه يك نام نیز به 
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 finish  ،Sharedيند ايجاد شده را مشاهده خواهید كرد با فشردن دكمه ای از فرادر صفحه بعد خالصه

storage .مورد نظر ايجاد خواهد شد 

 توجه داشته باشید كه برای هر سرور اين فرايند بايد تكرار گردد.

Clone 

های خود نصب كنید ، يكی از راههای نصب آن بدين  clientبرای   windows 27خواهید میفرض كنید كه 

را نصب كنید كه اين فرايند ، يك فرايند  windowsای بصورت جداگانه clientگونه می باشد كه بر روی هر 

را بصورت همزمان با هم نصب  windowsتوانید چندين شما می vmWareباشد.با استفاده از زمانبری می

 گويند.میcloneنمايید كه به اين ويژگی 
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خواهیم بصورت همزمان می resourceر داريم كه با استفاده از اين در اختیا resourceفرض كنید يك 

های يكسان  SIDكردن وجود  deployكنیم.يكی از بزرگترين مشكالت  deployچندين ويندوز را 

 ويندوز را تغییر داد. SIDتوان می sysprepتوسط باشد.می

Template 

 گويند كه شامل قدمهای زير می باشد:می templateفرايندی در مجازی سازی وجود دارد كه به آن 

ماشین های جديد را ايجاد ها  tempبايد ايجاد نمايیم و از روی اين  Tempيك ماشین به عنوان  .2

دارند رابايد رعايت كند كه به وجود vMotionها بايد مواردی كه در كنیم.همچنین اين ماشینمی

نبايد در ماشین  vmWare toolsید كه )توجه داشته باشگويند.می vMotion readyاصطالح 

temp.)نصب شده باشد 

 ايجاد نمايیم و به ويندوز منتقل كنیم. answerfileيك فايل به نام  WAIKبا استفاده از نرم افزار  .1

 كنیم.در نهايت يكسری تغییرات را در ساختار ويندوز اعمال می .9

 :Cloneو  Templateتفاوت 

Clone  عینا يكvirtual machineكند ولی يك محدوديت دارد و ان اين است كه اگر از روی را منتقل می

ماشین ديگر اين عمل را انجام دهد ولی تواند بر روی صورت پذيرد ديگر نمی cloneيك ماشین عمل 

Template تواند اين عمل را چندين بار انجام دهد.می 

 وجود دارد: Mac addدو نوع  vmWareدر 

 Initial MAC address:MAC Address  توسط خودvmWare شود.اختصاص داده می 

 Effective MAC Address:شود.توسط سیستم عامل تخصیص داده می 

 :answerfileمراحل ساخت 

 ها:نیازمندي

 WAIK 

  يك نسخه ازWindows Server 1778 R1 
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WAIK باشدد نظر ما میگزينه مور 9كه از بین آنها  گزينه می باشد 0گردد شامل زمانی كه اجرا می: 

2. : Generalizeتیك آن را زده باشیم يك  راگSID كند.منحصربفرد ايجاد می 

1. Specializeصفحه  : مثالhome  مرورگرIE  چه سايتی را باز كند يا فونتwindows  چه چیزی

 باشد؟

9. OobeeSystem 91:مثال رنگ صفحهbit  باشد ،تغییرresolution ... و 

از منوی فايل گزينه را ابتدا مشخص نمايیم. 1778ويندوز  sourceست كه بايد اين ا WAIKاولین كار در 

Select windows image  را انتخاب كرده و از مسیرwindows  پوشه ،support كنیم و را باز می

 Windows server 1778 R1 enterprise fullكنیم كه در اينجا كاتالوگ مخصوص ويندوز را انتخاب می

 می باشد.

 

 شود.های ويندوز نمايش داده میبا انتخاب كاتالوگ مورد نظر كامپوننت
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را انتخاب  new answerfileراست كلیك كرده و  answerfile pane، در   answerfileبرای ايجاد يك  

 كنیم.می

 

 شود:قسمتی كه در باال توضیح داده شد نشان داده می answerfile 0بعد از ايجاد 
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بعد از ذخیره آن با استفاده از يكی از برنامه  كنیم.ذخیره می xmlآن را با پسوند  answerfileجاد بعد از اي

كه قبال  tempدهیم و به ماشین مجازی كنیم و به سیستم انتقال میمی ISOآن را تبديل به  ISOهای ساخت 

 كنیم.وصل میايم را ايجاد كرده

 د مسیر قرار دهیم:را بايد در چن xmlحال فايل ذخیره شده 

2. C:\windows\system91\sysprep 

1. C:\windows\setup\  يك پوشه به نامscript به نام كنیم و بعد يك فايل ايجاد می

CompleteSetup.cmd  ن يك دستور آايجاد كرده و درونCMD نويسیم:می 

Del  /F /Q C:\windows\system91\sysprep\Unattend.xml 

 بايد دستوری همانند شكل زير را وارد كنیم: command promptسپس با استفاده از 

 

گردد ، بر روی ماشین مجازی راست كلیك كرده و گزينه می shutdownبعد از انجام مراحل باال سیستم 

Template باشد:گزينه می 1كنیم كه شامل را انتخاب می 

2. Clone to templateیرد و ان را به گدارد ، يك كپی می: خود ماشین را نگه میtemplate  تبديل

 كند.می

1. Convert to templateماشین را به  : خودtemplate كند.تبديل می  

 VMs andكنیم و سپس توسط تب را انتخاب می convert to templateكردن ابتدا  deployبرای 

Templates  بر روی ماشین مورد نظر راست كلیك كرده و گزينهdeploy كنیم.را انتخاب می 
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:Clustering 

 را انتخاب نمايید. new clusterراست كلیك كرده و گزينه  Data Centerكردن بر روی  cluster برای 

 

 كردن قدمهای زير را بايد دنبال نمايید:clusterبرای 

Cluster futures: 

را نیز بايد  clusteringكنیم همچنین يك نام برای عمل را مشخص می clusteringنوع   در اين قسمت 

 در اين قسمت به شرح زير می باشد: clusteringمشخص كنیم ، انواع 

 vSphere HA 

 vSphere DRS 

: vSphere HA 

 vSphere HAدانید كه می : همانطورHA  حل راهclustering های برای شناسايی هاستfail  شده فیزيكی

های  heartbeatهمراه با  hostدر هر  software agentباشد كه از يك ها می VMكردن  recoverو 

datastore  وnetwork  برای شناسايیoffline  بودنhost اگر متوجه گردد كه .كنداستفاده میhost  از

 كند.فعال می clusterديگر را در  VMكار افتاده است ، به سرعت 
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 های نیازمندیHA :عبارت اند از 

o های اليسنس هاستcluster  بايدEssential Plus يا باالتر باشد 

o  هاست برای كالستر موجود باشد 1حداقل بايد 

o  تمامی هاستها بايد بتوانند با يكديگر توسط پورتmanagement.ارتباط داشته باشند 

o  هاستهایHA  بايد بتوانندshared storage .های مشابه را مشاهده نمايند 

o ها بايد بتوانند به هاستVM network سی داشته باشند.بدين منظور ، های مشابه دستر

 يكسان در هر هسات استفاده گردد. port-group مهم است تا از نام

o مجازی ماشینHA  و برنامه مانیتورينگ نیاز بهVMware Tools  دارند كه در سیستم عامل

guest .نصب شده باشد 

o TCP/UDP  بايد بین هاستها باز باشند. 8281پورت 

 vSphere HA 

o Host Monitoring Status 

 Enable Host Monitoringها به يكديگر : اگر اين ويژگی فعال باشد ، هاست

heartbeat شوند.فرستند و از صحت يكديگر باخبر میمی 

o Admission Control 

 VSphere HA Admission control  تعداد فضای كالستر را كه رزرو شده است

 كند.را شناسايی می

چه  clusterرا كنترل نمايید و اينكه هاست  restart priorityدهد زه میبه شما اجا  HAتنظیمات 

 دهد:كاری را بايد انجام دهد اگر هاست از شبكه جدا شده باشد.شكل زير اين تنظیمات را نمايش می

 

 

 

 

 

 

 


