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چکیده
نحوه نصب  PVMو روالهای مربوطه در این مستند توضیح داده شده است.

کلید واژه ها
PVM , ISO , installation

5

 1پیش نیازهای سخت افزاری
برای نصب سیستم عامل  PVMحداقل به یک سرور مورد نیاز است .نکات زیر در مورد وضعیت سخت افزاری
سرور قابل توجه می باشد:
.1

 : CPUنوع و مدل  CPUبایداز تکنولوژی  hardware-accelerated virtualizationپشتیبانی کند .هماکنون
همه  CPUهای تولید شده درچند سال اخیر مجهز به این تکنولوژی هستند.

.۲

 : NICحداقل به دو کارت شبکه برای راه اندازی این نسخه  PVMنیاز است .بهتر است از کارت ش بکه ب ا
سرعت  1Gاستفاده شود.

.3

 : RAMسیستم عامل  PVMتنها به  ۲گیگابایت حافظه نیاز دارد .حافظه مورد نیاز ماشینهای مجازی باییید
به این مقدار اضافه شود.

.4

 : Hardسیستم عامل  PVMبه  30گیگابایت فضای دیسک نیاز دارد .فضای مییورد نیییاز بییرای ماشییینهای
مجازی باید به این مقدار اضافه شود .توصیه میشود:
◦

از دو پارتیشن یا  RAIDمجزا برای نصب  PVMو ذخیره اطلعات ماشینهای مجازی استفاده کرد.

◦ ازهاردهای  15kبرای سیستم عامل و از هاردهای لاقل  10kبرای ماشینهای مجازی استفاده شود.
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 2نصب PVM
برای نصب  PVMابتدا فایل  isoمربوط ب ه  PVMرا از آدرس  download.pdnsoft.com/PVMدانل ود نمایی د.
 ISOمربوطه را روی یک لوح فشرده بنویسید .توصیه میشود ایزو با سرعت  16xروی سی دی نوشته شود.
نکته :چنانچه سرور با لوح فشرده بوت نشد بعد از اطمینییان تنظیییم صییحیح تنظیمییات بییوت از سییی دی درایییو
اکسترنال استفاده کنید.
بعد از بوت سرور اعلن مربوط به نصب نمایش داده میشود.

تصویر  :1بوت سیستم بای سی دی

گزینه  install or upgrade an existing systemرا انتخاب کنید و بعد کلید  enterرا فشار دهید.
نکته :در صورتی که کارت گرافیکی توسط سیستم شناسایی نشود رابط نصب به صورت متنی اجرا میشود.
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بعد از بررسی های اولیه سختافزار سیستم وارد قسمت نوع پارتیشن بندی خواهد شد.
در این قسمت میتوان از چند روش پیشفرض برای پارتیشن بندی دیسک استفاده کرد:
 : Use All Space .1انتخاب اولین گزینه به این معناست که کلیه اطلعات پارتیشن های فعلی از بین رفته
و سیستم مجددا پارتیشن بندی خواهد شد.

 : Create Custom layout .۲این گزینه به معنای پارتیشن بندی سفارشی یا به عبارتی دستی می باشد
نکته :

• در صورتی که قصد پارتیشن بندی به دلخواه خود را دارید تیک مربوط  reviewکردن تنظیم ات را بزنی د.
در این حالت صفحه مربوط به پارتیشن بندی باز شد و باید پارتیشن ها به صورت دستی ساخته شوند.

تصویر  :2روشهای مختلف پارتیشن بندی دیسک
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 2.1.1پارتیشن بندی خودکار
چنانچه تمایل به نصب سریع و ساده  PVMرا دارید میتوانییید گزینییه  Use All Spaceرا انتخ اب و عملی ات

مربوط به پارتیشن بندی را به دست سیستم بسپارید .در این حالت معموال سه پارتیشن  boot ، rootو  swapایجاد
میشود و قسمت عمده فضای دیسک به  homeاختصاص می یابد.
نکته:

• در این حالت کلیه اطلعات قبلی دیسک از بین خواهد رفت و دیسک کام ا
ل فرمت خواهد شد.
•

بهتر است با انتخاب گزینه  review and modifyو انتخاب پارتیشن  homeقسمت مربوط به mount point

را از  homeبه  pvmتغییر نام دهید.
• در حالت پارتیشن بندی خودکار از  lvmبرای ایجاد پارتیشن ها استفاده میشود.

تصویر  :3پارتیشن بندی خودکار
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 2.1.2پارتیش بندی پیشرفته
برای انجام پارتیشن بندی پیشرفته باید گزینه  Create Custom layoutرا انتخاب نمایی د .قب ل از ش روع ب ه
پارتیشن بندی:
• کلیه پارتیشن های قبلی روی دیسک را حذف کنید.
• فضای  freeهارد را انتخاب کنید.
• گزینه  createرا انتخاب کنید.
•

قسمت  standard Partitionرا انتخاب کنید.

در پارتیشن بندی پیشرفته فضاهای زیر برای نصب  PVMایجاد میشود:
 -1اختصاص فضای  500مگابایت برای boot /

تصویر  :4ایجاد پارتیشن boot
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 -۲اختصاص فضای دوبرابر  RAMبرای پارتیشن swap

دقت کنید استفاده از این فضا فقط در موارد خییاص خواهیید بییود .بنییابراین بیییش از  3۲گیگابییایت بییه دیسییک
اختصاص ندهید.

تصویر  :5ایجاد پارتیشن swap
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 30 -3گیگابایت برای  (root ) /در نظر گرفته شود.

تصویر  :6ایجاد پارتیشن /
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 - 4چنانچه از یک دیسک برای نصب استفاده میکنید بقیه فضای دیسک به  pvm /اختصاص یابد .و اگر از ی ک
دیسک مجزا برای دادهها استفاده میکنید بهتر است کل دیسییک را در شییاخه  pvm /فرم ت و م ونت کنی د .ب رای
اختصاص بقیه فضای باقیمانده گزینه  fill to maximum allowable sizeرا انتخاب کنید.

تصویر  :7پارتیشن بندی PVM
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 3شروع نصب
دقت کنید که چنانچه بیش از یک دیسک توسط سیستم شناسایی شده باشد لزم است دیسک مورد نظر جهییت
نصب را انتخاب کنید .با انتخاب دیسک مورد نظر و کلیک روی آیکون مربوط مشخصییات دیسییک در سییتون دوم
اضافه می شود .در این حالت دیسک مربوطه به عنوان دیسک نصب در نظر گرفته میشود.

تصویر  :8انتخاب دیسک برای نصب

بعد از انجام پارتیشن بندی وارد فرایند نصب خواهیم شد .بنابراین تا اتمام فرایند نصب برنامهها صبر کنید.
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تصویر  :9شروع نصب
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بعد از اتمام فرایند نصب گزینه  rebootرا فشار دهید.
فراموش نکنید که سی دی  PVMرا از درایو خارج نمایید.

تصویر  :10اتمام نصب
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 4بوت شدن اولیه PVM
در صورتی که عملیات نصب با موقیت انجام شده باشد اعلن بوت سیستم به صورت زیییر نمییایش داده خواهیید
شد.

تصویر  :11اعلن بوت PVM
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بعد از  5ثانیه روال بوت شدن به صورت زیر ادامه پیدا میکند.

تصویر  :12شروع روال بوت PVM
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 5پیکربندی PVM
پس از نصب  ،PVMدر زمانی که  serverبرای اولین بار راهاندازی میشودwizard ،ی اجرا میشود کییه شییما را
جهت پیکربندی اولیه راهنمایی میکند.
در صورتی که در مرحلهی اول گزینهی خروج را انتخاب کرده باشید ،میتوانید بییا  loginک ردن ب ا ن ام ک اربری
 setupو کلمهی عبور  pdnsoftاین  wizardرا اجرا نمایید.

 5.1تنظیمات host/domain
در این مرحله نام میزبان و دامنه را تنظیم نمایید .توصیه میشود از ترکیب نام سازمان و  PVMبرای ن ام میزب ان
استفاده شود.

تصویر  :13تنظیم نام میزبان و دامنه

به منظور اعمال تنظیمات و رفتن به مرحلهی بعد دکمهی  Nextرا انتخاب نمایید.
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Timezone 5.2
از فهرست موجود منظقهی زمانی )  (Time Zoneمناسب را انتخاب نمایید.

تصویر  :14تنظیم منطقهی زمانی
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 5.3کارتهای شبکه
در این قسمت تمام کارتهای شبکه شناسایی شده توسط  PVMلیست شده است.
همانطور که گفته شد حداقل دو کارت شبکه برای راه اندازی  PVMموردنیاز است .یکی از کارته ای ش بکه ب رای
برقراری ارتباط شبکه ماشینهای مجازی با شبکه داخلی استفاده میشود .کارت شبکه دوم جهت مدیریت ماشینهای
مجازی استفاده میشود.
در این مرحله باید کارتهای شبکهای که سامانهی  PVMاز آنها به منظور ارتباطات شبکهای ماش ینهای مج ازی
استفاده میکند را از طریق فشردن کلید  spaceانتخاب کنید.
حداقل یک کارت شبکه بدون علمت * باید در لیست داشته باشیم .این کارت شییبکه بییرای مییدیریت ماشییینهای
مجازی یا به عبارتی رابط  PVM Interfaceاستفاده میشود .تنظیمات شبکه مربییوط بییه رابییط مییدیریت  PVMدر
مرحله بعد روی این کارت شبکه انجام میشود.

تصویر  :15پنجرهی Interfaces
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 5.4تنظیم IP
در کادر  Interfaceبا استفاده از کلیدهای جهتنمای بال و پایین ،کارت شبکهی مورد نظر را انتخاب نمایی د .لزم
به یادآوری است که در این لیست تنها کارتهای شبکه ای قابل مشاهده است که در مرحله قبل با علمت * انتخاب
نشده باشد.
در کادر  Netmaskمیتوانید  Netmaskرا بصورت کامل ) (۲55.۲55.۲55.0ویا بصورت کوتاه ) (۲4وارد نمایید.
با انتخاب دکمهی  Finishتنظیمات ذخیره و اعمال میگردند.

تصویر  :16تنظیم IP
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 6راه اندازی سرويس PVM
بعد از اتمام فرآیند نصب خط لگین ظاهر میشود .با نام کاربری  setupو کلمه عبور  pdnsoftوارد شوید پنج ره
پیکربندی  PVMظاهر میشود .به منوی  PVMبروید.

تصویر  :17پنجره پیکربندی PVM

از این قسمت زیر منوی  Starrt/Stop Serviceرا انتخاب کنید .گزینه  Startرا انتخاب کنید .اکنون  clusterبا
یک  nodeآماده است و شما میتوانید با استفاده از  PVM Managerبدان متصل شوید و اولین ماشین مج ازی
خود را بسازید .برای راه اندازی  PVM Managerبه مستند مربوطه مراجعه کنید.

23

تصویر  :18منوی PVM

تصویر  :19زیرمنوی Start/Stop Service
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