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مجازی سازی چیست :
تعریف ما از کاربرد مجازی سازی در حیطه سیستم عامل عبارت است از راهکاری که اجازه می دهد چندین سیستم عامل میهمان
بطور همزمان بر روی یک میزبان سخت افزاری به اجرا در آیند .اشتراک منابع سخت افزاری موجود بر روییک رایانه بین خادمان
نرم افزاری  ،یکی از فناوری های مورد توجه کارشناسان در چند سال اخیر بوده و سرمایه گذاری های اقتصادی و تحقیقاتی
زیادی از سوی شرکت های بزرگ روی آن صورت گرفته است .

مجازی سازی این امکان را میدهد تا روی یک سیستم (فیزیکی) چندین ماشین مجازی داشته باشید ،بهطوری که تکتک آنها
به صورت مستقل برای ارائه سرویس ایفای نقش میکنند ،در صورتی که همه آنها به طور فیزیکی از یک منبع تغذیه میشوند.
به بیان دیگر ،منبع فیزیکی -سختافزاری بین تمامی آنها به اشتراک گذاشته میشود  .در این حالت هر یک از سیستم های
مجازی میتوانند دارای سیستمعامل ها و نسخه های متفاوت باشند .بهطور مثال ،یکی از سیستمها به عنوان دومین کنترلر ایفای
نقش میکند و تحت سیستم عامل ویندوز سرور  ۲۰1۲است و دیگری با نسخهای از سیستم عامل لینوکس بهعنوان کش سرور
عمل میکند.

ماشین مجازی یا  Virtual machineبه سیستمی اطالق می گردد که اجرای سیستم مجازی را بر عهده گرفته است .هر ماشین
مجازی می تواند شامل سیستم عامل ،سخت افزار و نرم افزار اختصاصی خود باشد .ماشین های مجازی ،مستقل از سکوی سخت
افزاری یا سیستم عامل اولیه به فعالیت خود ادامه می دهند .زیرا دراغلب سیستم های مجازی ساز ،یک الیه جدا کننده به نام
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 Hypervisorمیان سیستم عامل میهمان (مجازی) و سخت افزار یا منابع فیزیکی موجود حائل می گردد .کار Hypervisor

ایجاد یک دید مستقل مجازی از سخت افزار یا منابع است  .Hypervisorباعث می شود ماشین های مجازی از دید یکدیگر
پنهان بمانند و هر ماشین مجازی تصور کتد تمام سخت افزار یا منابع الزم را در اختیار گرفته است.

معرفی: Hyper-V
از بزرگترین محصوالت مجازی سازی است ،که اجازه می دهد تا با استفاده از تکنولوژی مجازی بار محیط واقعی خود را به
صورت مجازی ارائه دهید .هر ماشین مجازی به صورت کامل ایزوله و مجازی شده است و تفاوتی با یک سیستم فیزیکی ندارد.
از زمان  Server2008اولین  Hyper-Vارائه شد و هم اکنون نیز با معرفی نسخه ویندوز سرور ۲۰19شاهد جدیدترین نسخه
Hyper-Vمیباشیم .مدیریت  Hyper-Vمانند سایر محصوالت مایکروسافت هم از طریق کنسول گرافیکی یا همان  GUIو
همچنین از طریق کنسول دستوری  PowerShellنیز می توانید به مدیریت آن بپردازید.

همانطور که درباال فواید مجازی سازی گفته شد  Hyper-V ،بستری را فراهم می کند که شما میتوانید نرم افزارها و برنامه ها
و حجم کاری خود را مجازی کنید و با این کار به بسیاری از اهداف که در جهت افزایش کارایی و کاهش هزینه ها در یک
سازمان می باشد  ،کمک می کند .ایجاد و یا گسترش یک بستر ، Private Cloud Hyper-Vیکی از مهمترین بخش های
ایجاد یک  Private Cloudمی باشد که به شما اجازاه می دهد بر اساس تقاضا و در خواست کاربران از منابع سخت افزاری
استفاده کند.

ایجاد و یا گسترش یک بستر  Private Cloud Hyper-Vیکی از مهمترین بخش های ایجاد یک Private Cloudمی باشد
که اجاز ه می دهد بر اساس تقاضا و در خواست کاربران از منابع سخت افزاری استفاده کنید.

افزایش بهره برداری از سخت افزار  ،با ارائه و توسعه سرور های و حجم کاری در ماشین مجازی نیاز به سرور های فیزیکی که
نیاز مند فضای زیاد،سیستم سرمایش ،کابل کِشی های زیاد و توان باالی برق را کاهش می دهد.

فعال سازی  Hyper-Vدر ویندوز :1۰
ابتدا برای فعال کردن  Hyper-vدر منوی  startبه  Control Panelمی رویم .

ادامه  ،در  Control Panelبر روی  Programs and Featuresکلیک می کنیم.
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. کلیک می کنیمPrograms and Features-> Turn Windows Features on or off سپس روی
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اکنون روی گزینه ی  ، Hyper-Vتمامی انتخابهای مربوط به  hyper vرا عالمت می زنیم.

در آخر بر روی  okکلیک می کنیم و بعد فرایند نصب آغاز می شود و بعد از پایان نصب و راه اندازی مجدد سیستم بر روی
منوی  startکلیک کرده و کلمه ی  hyper vجست و جو می کنیم که می توان مشاهده کرد که  hyper vبه صورت کامل
نصب شده است .
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فعال سازی  Hyper-Vدر ویندوز : Server 2012
برای فعال کردن  hyper vدر  Windows Server 2012باید بعد از بوت شدن ویندوز و آمدن  Server Managerاز
قسمت  Add roles and Featuresاقدام به نصب  hyper vنمود که به صورت زیر است:
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بر روی  Add roles and Featuresکلیک می کنیم و  Add roles and Features Wizardباز می شود
که ابتدا توضیحاتی در مورد  Add roles and Featuresنوشته است .

حال به مرحله ی بعدی می رویم که دو گزینه وجود دارد که گزینه ی اولی را انتخاب می کنیم که تمامی تنظیمات بر روی این
سرور محلی اعمال می شود و گزینه ی دوم که  Remote Desktopاست برای نصب از راه دور استفاده می شود.

6

سپس ،سرور مورد نظر را از استخر سرور ها (اگر سرور های متعددی موجود باشد) انتخاب کند که ما سرور مورد نظر خود را
که همان سرور اصلی است  ،انتخاب می کنیم.
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در مرحله ی  Server Rolesما بر روی گزینه ی  Hyper vکلیک کرده و آن را انتخاب می کنیم و  Nextمی کنیم.

و در مرحله ی بعدی گزینه ی  Add Featuresرا می زنیم و بعد از پایان نصب سیستم را دوباره راه اندازی کنیم.
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نحوه ی پیکر بندی و نصب سیستم عامل در : Hyper v
ماشین های مجازی نیازمند شبکه مجازی برای ارتباط با سایر ماشین های
مجازی و ماشین های فیزیکی هستند.از این رو قبل از نصب ماشین مجازی
اقدام به تعریف و پیکربندی سوییچ مجازی می کنیم.ابتدا وارد کنسول
 hyper vمی شویم .از منوی  Actionروی گزینه Virtual Switch

 Managerکلیک می کنیم ..
در پنجره  Virtual Switch Managerسه گزینه برای ایجاد کارت شبکه ی مجازی به شرح زیر وجود دارد:
 :External network -1ارتباط ماشین های مجازی با سایر ماشین های مجازی و واقعی.
 :Internal network -۲ارتباط ماشین های مجازی با سایر ماشین های مجازی و ( Hostسیستمی که
 Hyper-Vنصب شده است).
 :Private network -3ارتباط ماشین های مجازی (فقط) با سایر ماشین های مجازی.

پس از انتخاب نوع شبکه مجازی ،پیکربندی در پنجره زیر تایید می گردد.
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روی آن

ایجاد ماشین مجازی :
برای این منظور در کنسول  hyper vدر صفحه ی اصلی بر روی گزینه ی  newکلیک می کنیم :

و  create virtual machineرا انتخاب می کنیم .در صفحه ی اول توضیحاتی در مورد ماشین مجازی داده است و گزینه ی
 nextرا می زنیم.
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در صفحه ی بعدی از ما خواسته می شود که یک نام برای ماشین مجازی و یک محل برای ذخیره کردن اطالعات و داده های
نصب سیستم عامل انتخاب کنیم.

سپس  nextکرده و در مرحله ی بعدی  Generationماشین مجازی بر اساس  3۲یا  64بیتی و امکانات  UEFIرا انتخاب
می کنیم:
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در پنجره بعدی ظرفیت حافظه ی  RAMماشین مجازی تعیین میگردد( در اینجا میزان  .) ۲۰48گزینه ی use Dynamic

 Memory for this Virtual Machineبیان می کند که حافظه ی انتخابی به نسبت میزان استفاده ی سیستم از منابع اصلی
برداشته میشود.

حال در مرحله ی بعدی در قسمت  Configure Networkingدر فیلد  connectionمی توان کارت شبکهی مجازی که ما
درست کرده ایم را انتخاب کنیم.
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در قسمت  Connect Virtual Hard diskمی توان فضای مورد نیاز برای نصب سیستم عامل را تعیین کرد.

در قسمت  Installation Optionsنوع نصب سیستم عامل را انتخاب می کنیم که می توان از روی  CD/DVDیا Image

 fileنصب کرد که معموال از روی  ISO fileنصب می شود.
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در قسمت پایانی نصب یک گزارش از کارهایی که قرار است انجام شود نمایش داده می شود و در پایان ماشین مجازی ایجاد
شده است.

نصب : Windows Server 2012
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 -1پس از قرار دادن  DVDیا فایل  ISOسیستم عامل  Windows Server 2012و روشن نمودن سرور(ماشین مجازی)
پیامی مبنی بر  Loadشدن فایل های الزم جهت نصب سیستم عامل نمایش داده می شود.
 -2در این مرحله پروسه نصب در حال بارگزاری می باشد.
 -3روی گزینه " "Install Nowکلیک نمائید.

 -4گزینه  Windows Server 2012 Datacenter Server with GUIرا انتخاب نموده و روی گزینه ""Next

کلیک نمائید .نکته  :این مرحله امکان انتخاب نوع سیستم عامل ویندوز سرور  ۲۰1۲را که می تواند گرافیکی ()GUI
یا مبتنی بر خط فرمان باشد را فراهم می سازد.از طرفی ،تفاوت نسخه های  Datacenterو  Standardدر رابطه
محدودیت های مجازی سازی می باشد که  Datacenterمحدودیتی در مجازی سازی ندارد.
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 -5گزینه " "I accept the license termsرا انتخاب نموده و روی گزینه " "Nextکلیک نمائید.
 -6گزینه " "Customرا انتخاب نمائید.

 -7در این مرحله امکان تقسیم هارد دیسک به پارتیشن های مختلفی وجود دارد .پس از ایجاد یک پارتیشن را جهت
نصب ویندوز سرور انتخاب کنید ،برای این امر بر روی گزینه " "Drive Optionsکلیک نمائید.
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 -8در این مرحله ظرفیت هارد دیسک تعیین و از طریق گزینه  Newمی توانید پارتیشن جدیدی ایجاد نمود .در تصویر
ذیل به طور مثال  5۰گیگ به عنوان یک پارتیشن انتخاب شده است .روی گزینه " "Okکلیک نمائید.
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 -9در این مرحله یک پارتیشن ساخته شده است که در تصویر زیر به عنوان  Partition2مشخص شده است  ،آن را
انتخاب نموده و روی گزینه " "Nextکلیک نمائید.
 -10در این مرحله ویندوز سرور در حال نصب می باشد.

 -11در ادامه ،کلمه عبور کاربر  Administratorبرای ویندوز تعریف گردد .پس از وارد نمودن کلمه عبور و تکرار
کلمه عبور در فیلد های مربوطه روی گزینه " "Finishکلیک نمائید.
 -12کلید های ترکیبی " "Alt+Ctrl+Delرا جهت وارد نمودن مشخصات کاربری و ورود به سرور بفشارید.
 -13پس از وارد نمودن کلمه عبور در فیلد مشخص شده ،کلید " "Enterرا بفشارید.
 -14در این مرحله پروسه نصب به اتمام رسیده و ویندوز در حال  Loadشدن می باشد و پس از آن صفحه Desktop
به نمایش در خواهد آمد.
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