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چکیده
»سامانه مدیریت ماشRRین هRRای مجRRازی پRRویش داده نRRوین  «PVM :اولیRRن سRRامانه ایرانRRی در زمینRRه
مجازی سازی سرورها و رایانش ابری می باشد.
شرکت پویش داده نوین به منظور استفاده بهتر از سRامانه  ،PVMرابRط کRاربری ویRژه و متناسRب بRا
سامانه فوق را طراحی نموده است .در مستند حاضRر بRه بررسRRی رابRط کRRاربری  PVMو چگRونگی
استفاده از آن پرداخته می شود.

کلید واژه ها
 ،PVMرابط کاربری ،راهنمای استفاده

 ۱مقدمه
حرکت به سمت دنیای ماشینهایمجازی ،با توجه به افزایش نیازها در زمینه خدمات فناوری اطلعات و همچنین
افزایش توان پردازشی سیستم های سختافزاری امری اجتناب ناپذیر است .در این میان نبود یTTک راهکTTار کامTل و
بومی که بدور از هر گونه تحریم بتواند نیازهای داخلی را به صورت مناسب پوشش دهد ،احساس میشود.
»سامانه مدیریت ماشینهای مجازی پویش داده نوین )  ،«(۱PVMنرمافزار توسعه یافته توسط شرکت پTTویش داده
نوین میباشد که به منظور پیادهسازی تکنولوژی ماشینهای مجازی و مدیریت آنها در محیط  ،،Data Centerادارات،
شرکتها و سازمانها ،طراحی و معرفی شده است .این سامانه مبتنی بر متدولوژی متن باز بوده و کامل بومی و توسTTعه
یافته در درون کشور است.
شرکت پویش داده نوین به منظور استفاده بهتر از  ،PVMرابط کاربری ویTTژه ای و متناسTTب بTTا سTTامانه فTTوق را
طراحی نموده است که در ادامه این مستند نحوه استفاده از رابط کاربری  PVMتشریح داده می شود.
Pouyesh Dadeh Novin Virtual Machines Management System
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 ۲تعاريف
در طول این متن اصطلحات و کلمات فنی مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد .با توجه بTTه اینکTTه شTTاید کTTاربران
آشنایی با این کلمات نداشته باشند در این بخش برای هر اصطلح توضیح مختصری داده میشود.
•

Host

سیستم های فیزیکی تشکیلدهنده کلستر را  Hostمی نامند .بر روی هر کدام از  Hostها می تTTوان ماشTTینهای
مجازی را اجرا کرد.و یا به عبارت دیگر به سرور هایی که در سTTامانه مجTTازی سTTازی قTTابلیت اجTTرا شTTدن ماشTTین
مجازی را دارا باشد.
•

Cluster

کلستر به مجموعهای از  Hostها یا سرورهای فیزیکی به هم متصل که جهت توزیع ماشینهای مجTTازی مTTورد
استفاده قرار میگیرد اطلق می شود  .تمامی  Hostها در کلستر باهم هماهنگ )همکار( هستند.
•

Quorate

به حالتی از کلستر اشاره دارد  ،که در آن  Hostها به حد نصاب رسیده باشند .کلستر در وضTTعیت حدنصTاب
قابلیت عملیاتی و اجرای ماشین های مجازی را دارد.
•

Storage

 Storageها منابع ذخیره سازی دادهها در کلستر را تشکیل می دهند .تمام اطلعات ماشTTینهای مجTTازی بTTر
روی این  Storageهای مشخص شده ذخیره می شوند.
•

VM

در این مستند از عنوان )  VM(Vertual Machineبرای اشاره به ماشین مجTTازی اسTTتفاده میشTTود  .ماشTTینهای
مجازی امکاناتی همانند یک کامپیوتر واقعی ولی با هزینه کمتر و انعطاف بیشتر را ارائه می دهند.
•

Disk

 Diskاشاره به هر دو نوع  Hard-Diskو  CD-Romدارد و به صورت کلی یک فضای ذخیره سازی است کTTه از
۶

طریق گذرگاه های استاندارد ) مانند  ( IDE,SCSI,SATAبه سیستم متصل میشوند.
•

Template

یک الگو برای ایجاد ماشین های مجازی می باشد که بر اساس یک ماشTTین مجTTازی دیگTTر تولیTTد میشTTود و بTTا
استفاده از آن می توان ماشینهای مجازی را راحت تر و در مدت زمان بسیار کوتاه ایجاد نمود.
•

ISO

 ISOیک استاندارد جهت کپی گرفتن از  CDو  DVDها بر روی سیستم مTTی باشTTد .ماشTTینهای مجTTازی بTTرای
دیسک های از نوع  CD-Romاز  ISOها به عنوان لوح فشرده فیزیکی استفاده می نمایند.
•

Virtual Switch

یک نمونه مجازی از سوئیچ واقعی می باشد که جهت شبکه نمودن ماشینهای مجازی از آن استفاده میشود.

۷

 ۳نصب رابط کاربری
دومین نسخه از رابط کاربری . PVMبه صورت رومیزی و قابل اجرا بر روی سیستم عامهای ویندوزی است .ایTTن
برنامه واسط گرافیکی بین کاربر و  PVMمی باشد.این نسخه از رابط کاربری با ویرایش جدید  PVMقابTTل اسTTتفاده
است.
برای نصب رابط کاربری فایل  Setup.exeرا اجرا نمایید .پس از طی مراحل نصب آیکن میTTانبر برنTTامه بTTر روی
دسکتاپ ظاهر می شود.

۸

 ۴محیط رابط کاربری
پس از اجرای برنامه محیطی به صورت زیر نمایش داده می شود.که در نگاه اول نام و نسخه ی برنامه در نTTوار
عنوان قابل مشاهده می باشد.
برنامه به صورت پیشفرض دارای کاربر  adminمیباشد که میتوانیTTد بTTا آن و پسTTورد  pdnsoftوارد برنTTامه
شوید.

تصویر  :۱محیط loginرابط کاربری

همان طورکه در تصویر  ۲مشاهده می شود ،محیط برنامه شامل سه بخش اصلی می باشد:
 .۱نوار منو
 .۲پنجره ی Tree view

 .۳پنجره ی عملیاتی

۹

تصویر  :۲بخش های محیط برنامه

شما میتوانید با قراردادن موس بر روی لبه ی پنجره ها و درگ کردن آن اندازه ی بخش های مختلف را تغییTTر
دهید و یا توسط علمت  Xدر کنار سربرگ ها پنجره ها را ببندید.

 ۴.۱نوارمنو
از طریق منو  viewمیتوان پنجره های  Task listو  Tree viewو  User Managementرا نمایش داد ویا مخفی
نمود.این کار را از طریق کلیدهای میانبر نیز می توان انجام داد.
منو  helpبرای دسترسی به اطلعات ناشر نرمافزار می باشد.
۱۰

 ۴.۲پنجره ی Tree View
در سمت چپ محیط برنامه ،نمایش درختی ،از کلسترها و اجزا مربوط به هر کلستر وجTود دارد.ریشTTه ی ایTن
ساختار درختی  Cluster Listاست .با برقرارشدن ارتباط با هر کلستر  ،آن کلستر به همراه تمام اشیاء موجود در
آن به این ساختار اضافه میشود و با قطع ارتباط ،شاخه ی مربوط به آن کلستراز ساختار درختی حذف می شود.

تصویر  :۳پنجره ی نمایش درختی

۱۱

این پنجره نقطه ی ورود و کنترل کلستر و تمام اشیاء موجود در آن می باشد .با کلیک بر روی هر شاخه از این
ساختار فرم مربوط به آن در سمت راست صفحه نمایش داده می شود.
علوه بر این در این ساختار می توان به سرعت به وضعیت اشیاء دسترسی پیدا نمTTودبه عنTTوان مثTTال ،وضTTعیت
کلستر ،برقراری ارتباط یا قطعی ارتباط و همچنین وضعیت ماشین ها و هاست ها در این ساختار قابل مشاهده مTTی
باشد.
جزئیات دقیق از وضعیت اشیاء را می توانید در جدول های ۳ ،۲، ۱مشاهده نمایید.
تصویر

توضیح
ارتباط با هسته برقرار است و هسته قادر به اجرای دستورات می باشد.
ارتباط با هسته برقرار است ولی هسته قادر به اجرای دستورات نمی باشد.
ارتباط با هسته برقرار نیست.

جدول  :۱وضعیت کلستر در نمایش درختی
تصویر

توضیح
هاست مورد نظر خاموش می باشد.
هاست مورد نظر روشن است و در وضعیت مناسب قرار دارد.
هاست روشن است اما عملیاتی نمی باشد )سرویس مجازی سازی بر روی آن اجرا نمی باشد(
جدول  :۲وضعیت هاست در نمایش درختی
۱۲

تصویر

توضیح
ماشین مجازی در حال ) stopخاموش( شدن می باشد.
ماشین مجازی ) stopخاموش ( می باشد.
ماشین مجازی در حال روشن شدن می باشد.
ماشین مجازی روشن می باشد.
ماشین مجازی ) pauseتوقف( می باشد.
ماشین مجازی در وضعیت ) offخاموش(می باشد.
بر روی ماشین مجازی عملیات  Backupو یا  Restoreدر حال انجام می باشد.
جدول  :۳وضعیت ماشین مجازی در نمایش درختی

زمانی که به صورت همزمان به چندین کلستر متصل شوید نیاز به امکان جستجو وجTTود دارد .بTTر ایTTن اسTTاس
میتوان محتویات درخت را بر اساس نوع اشیاء فیلتر نمود  .این کار با انتخاب نوع شی مورد نظر از لیست کشTTویی
بالی پنجره قابل انجام است.
با نوشتن قسمتی از نام شئ مورد نظر در کادر جستجو می توان اشیاء ای که شامل این کلمات میباشند را پیTTدا
نمود.

۱۳

تصویر  :۴جستجو در نمایش درختی

در هنگام انجام عملیات جستجو و فیلتر ،پنجره به صورت تصویر  ۴تغییر پیدا می کند .بTTا انتخTTاب گزینTTه  Allاز
لیست کشویی و خالی نمودن کادر جستجو  ،نمایش درختی به حالت قبل باز می گردد.
تمام دستورات ارسال شده از رابط کاربری به صورت یک  Taskبه  PVMارسال میگردد و  PVMدسTTتورات را
اجرا نموده و پس از مدتی نتیجه را به رابط کاربری برمی گرداند.
این مدت زمان بر طبق نوع دستور و مدت پردازش آن در  PVMو یا سرعت شبکه متغیر است .این  TaskهTTا
به صورت یک سطر به لیست  Taskاضافه می شود .در این لیست اطلعاتی از  Taskدرخواست شده قابل مشاهده
می باشد .که می بایست برای مشاهده آن ابتدا پنجره  Taskرا از منوی  Viewانتخاب نمایید.

۱۴

تصویر  :۵پنجره Task list

هر  Taskاز ابتدای ایجاد تا پایان اجرا وضعیتهای نمایش داده شده در جدول  ۴را طی می نماید .
عنوان
Waiting
Running

توضیح
 Taskدرحال انتظار است و به رنگ بنفش در لیست نمایش داده می شود .دلیل این انتظار این است که اجرای
 Taskقبلی باید پایان یابد ،سپس این  Taskاجرا شود.
 Taskدرحال اجرا شدن است و به رنگ آبی در لیست نمایش داده می شود.
 Taskهایی که اجرای آن پایان یافته است و اجرای آن موفق بوده از لیست حذف میشود

completed

 Taskهایی که اجرای آن با خطا پایان یافته است به رنگ قرمز نمایش داده می شود.
 Taskهایی که اجرای آن با  warningپایان یافته است به رنگ زرد نمایش داده می شود.
جدول  :۴وضعیت های task

با انتخاب یک  Taskاز لیست وکلیک بر روی دکمه  cancelمی توان ،اجرای  Taskرا متوقف کرد .باید به ایTTن
نکته توجه داشت که تنها  Taskهایی که در حالت انتظار هسTTتند و یTTا بعضTTی  TaskهTTای خTTاص کTTه خصوصTTیت
 cancelableآنها برابر با  Trueباشد )مثل دانلود و آپلود  ( Isoقابل متوقف شدن می باشند.
همچنین با انتخاب یک  Taskاز لیست و کلیک بر روی دکمه  Save as xmlمیتوان جزئیات  Taskرا به صورت
فایل  XMLذخیره نمود .تنها اطلعات  Taskهایی که اجرای آن خاتمه یافته است قابل ذخیره نمودن می باشند.
تمامی  Taskهایی که برای کلسترهای مختلف ارسال میشود در لیست نمTTایش داده میشTTود  .شTTما میتوانیTTد
۱۵

توسط لیست کشویی تسک های مربوط به یک کلستر خاص را مشاهده کنید .
برای مشاهده مجدد تمام  Taskها گزینه  Allرا از لیست انتخاب کنید.
ممکن است اجرای  Taskها به دلیلی از قبیل قطع ارتباط با  PVMو یا عدم تنظیم درست پارامترهای دستور بTTا
خطا یا  Warningهمراه باشد .در این صورت در ستون  Descriptionمی توان دلیل خطا را مشاهده نمود.
در ستون  Objectنام شی ای که مرتبط با این دستور است نمایش داده می شود .در قسTTمت Command Type

نوع دستور نمایش داده می شود.

 ۴.۳پنجره ی عملیاتی
پنجره های مختلف که مربوط به انجام عملیات بر روی اشیاء هستند در این قسمت نمایش داده میشوند  .با دو
بار کلیک کردن روی هر نود در پنجره  Tree Viewفرم مربوط به آن در این قسTTمت و در قTTالب یTTک سTTربرگ
نمایش داده می شود.
فرمهای مختلفی در این قسمت نمایش داده میشود که در ادامه تمامی این فرمها را بررسی خواهیم کرد.

 ۵کاربران
کاربران در رابط کاربری به صورت محلی مدیریت می شود .به این صورت که اطلعات کTTاربران تنهTTا در ایTTن
رابط کاربری تعریف میشود و قابل شناسایی است .در نسخه های بعدی مTTدیریت کTTاربران در  PVMپیادهسTTازی
خواهدشد.
با انتخاب گزینه  Userاز منو  viewفرم نمایش داده شده در تصویر باز می شود .در این بخش میتوان کاربران
جدید تعریف نموده و همچنین فعالیت و دسترسی آنها را محدود نماییم .
لزم به ذکر است که هر کاربر لیست کلسترها و دسترسی های خاص خود را دارد.
به صورت پیشفرض یک کاربر مدیر وجود دارد که اطلعات آن قابل تغییر است.
۱۶

تصویر  :۶فرم user management

با انتخاب کاربر مورد نظر از لیست اطلعات مربوط به آن کTTاربر در کادرهTTاقرار میگیTTرد .شTTما میتوانیTTد ایTTن
اطلعات را تغییر داده و برای ثبت آن دکمه  editرا کلیک نمایید .یا با زدن دکمه ، Removeکاربر را حذف نماییTTد
به جزء کاربر مدیر) .(Admin
برای ایجاد کاربر جدید بایستی فیلدها را پر نمایید و سپس دکمه  Addرا انتخاب نمایید.
در این نسخه از رابط کاربری امکان استفاده از نام فارسی بTTرای نTام گTذاری اشTTیاء وجTTود دارد  .دراسTTتفاده از
برخی کاراکترهای خاص محدودیت وجود دارد که از ورود آن جلوگیری میشود.این کاراکترها عبارتند از:
>&,~,`,\,<,

۱۷

 ۶کلستر
منظور از کلستر هسته ی  PVMاست که برروی یک یا چند هاست فیزیکی )سرور(در حال اجرا مTTی باشTTد .در
نسخه ی دوم به بعد از رابط کاربری این امکان وجود دارد تا بتوان به طور همزمان به چندین کلستر متصل شTTد .
برای برقراری ارتباط با هسته ی  PVMلزم است تا یک اتصال  SSHداشته باشیم.
برای مدیریت اطلعات کلسترها بر روی  cluster listدر ساختار درختی کلیک نمایید .پنجره  cluster listدر
تصویر  ۷نمایش داده می شود.
در این پنجره شما لیستی از کلسترهای اضافه شده توسط کاربر به همTTراه یTTک نTTوار ابTTزار شTTامل دکمTTه هTTای
عملیاتی و امکان جستجو را مشاهده می نمایید.

تصویر  :۷پنجره cluster list

۱۸

با انتخاب یک کلستر از لیست و کلیک دکمه  removeمی توان کلستر را حذف کرد .با زدن دکمه ) addو یا
 ( editپنجره نمایش داده شده در تصویر ۸باز می شود.
 Ownerعنوانی برای کلستر است.
 Ipو شماره پورت برای برقراری ارتباط با هسته ی  PVMاست.
نام کاربری و پسوردکه بر روی هسته ی  PVMتعریف شده است .
در صورتی که تمایل دارید در هنگام اجرای رابط کاربری ،به صورت خودکار به کلستری متصل شود گزینTTه ی
 auto connect in loginرا انتخاب نمایید.
برای به هنگام بودن اطلعات در رابط کاربری در بازه های زمانی مشخص که  header refresh periodنامیده
می شود .رابط کاربری تمام اطلعات را از هسته  PVMدریافت میکند و اطلعات  Cacheخود را به روز می کند.
به صورت پیشفرض مقدار آن  ۳۰ثانیه است .اگر این مقدار خیلی کم باشد سربار رابط کTTاربری بTTال مTTی رود.
همچنین اگر این مقدار زیاد باشد اطلعاتی که در سمت رابط کاربری نمTTایش داده میشTTود ممکTTن اسTTت آخریTTن
وضعیت اطلعات نباشد .مقدار پیشفرض مناسب می باشد.

تصویر  :۸پنجره اطلعات کلستر
۱۹

برای برقرای ارتباط ،کلستر را از لیست انتخاب نمایید و سTTپس دکمTTه  connectرا در بTTالی لیسTTت )سTTمت
راست( انتخاب نمایید.
برنامه شروع به برقراری ارتباط با کلستر می نمایید  .وضعیت های ارتبTTاط بTTا کلسTTتر کTTه در سTTتون Status

نمایش داده میشود در جدول  ۵توضیح داده شده است.
وضعیت

توضیح

Connected

ارتباط با هسته برقرار می باشد

Disconnected

ارتباط با هسته برقرار نمی باشد

Connecting

در حال برقراری ارتباط با هسته

Reconnecting

ارتباط به طور ناخواسته قطع شده است و برنامه سعی در برقراری مجدد ارتباط دارد
جدول  :۵وضعیت ارتباط با کلستر

Host ۷
منظور از هاست ،سرور فیزیکی میباشد که یک نسخه از  ) Sballکه هسته ی  PVMرا تشکیل میدهد( بر روی
آن نصب می باشد .ماشینهای مجازی به عنوان میهمان بر روی هاست اجرا میشوند و برای اجTTرا از منTTابع هاسTTت
استفاده می نمایند.
در صورتی که چندین هاست در کلستر وجود داشته باشد و هاستی به دلیلی خTTاموش یTTا  RestartشTTد باشTTد
ماشین های مجازی که بر روی آن روشن بوده است از روی آن هاست خاموش شده و در هاست دیگری روشTTن
می شود.
برای نمایش  Hostهای موجود در کلستر  ،بایستی به قسمت  Host Listدر نمایش درختی کلسTTتر مراجعTTه
نمایید .تصویر ۹نمایشی از این پنجره می باشد.
در این پنجره لیستی از  Hostهای موجود در کلستر به همراه اطلعاتی در مTورد وضTTعیت هاسTت  ،اطلعTات
۲۰

مانیتورینگ مربوط به آن و وضعیت اسبال بر روی آن ،هاست نمایش داده میشود.

تصویر  :۹پنجره host list

با دو بار کلیک بر روی هر سطر و یا کلیک بر روی هر هاست در ساختار درختی ،پنجره ی مربوط به آن ،هاست
نمایش داده میشود و میتوان اطلعات بیشتری راجع به آن ،هاست مشاهده نمود  .این اطلعات بTTه صTTورت کلTTی
راجع به منابع  RAMو  CPUبوده و جهت مانیتور نمودن وضعیت ،هاست ها مورد استفاده قرار می گیرد .

۲۱

 ۷.۱مشاهده اطلعات Host

تصویر  :۱۰اطلعات Host

در ادامه به توضیح هر بخش از این قسمت پرداخته می شود.

General ۷.۱.۱

در این بخش اطلعات کلی راجع به  Hostنظیر میزان  ، RAMمیزان فضTTای  ، SWAPوضTTعیت روشTTن و یTTا
خاموش بودن  Hostو … قابل مشاهده میباشد و همچنین در قسمت پایین نمTTوداری از میTTزان اسTTتفاده  Hostاز
منابع  RAMو  CPUنمایش داده شده است .

۲۲

Load Average ۷.۱.۲

تصویر  :۱۱نمودار  Loadسیستم

در این بخش نمودار میزان  Loadمربوط به ، CPUهاست مربوطه نمایش داده میشود  .لزم بTTه ذکTTر اسTTت
چنانچه میزان  Loadسیستم از  % ۱۰۰فراتر رفته باشد ،نشانه فشار بیش از حد بر روی سTTرور بTTوده و بایسTTتی در
اسرع وقت اقدام لزم جهت رفع آن صورت پذیرد .

۲۳

Resource Usage ۷.۱.۳

این بخش ،میزان استفاده سیستم از منابع  RAMو  CPUرا به صورت نمودار نمایش میدهد .

تصویر  :۱۲نمودار Resource usage

۲۴

Virtual Machine RAM Usage ۷.۱.۴

در این بخش میزان استفاده از  RAMبه تفکیک هر یک از ماشینهای مجازی نمایش داده می شود .

تصویر  :۱۳نمودار Virtual Machine RAM Usage

۲۵

Virtual Machine CPU Usage ۷.۱.۵

در این بخش نیز میزان استفاده از  CPUبه تفکیک هر یک از ماشینهای مجازی نمایش داده می شود .

تصویر  :۱۴نمودار Virtual Machine CPU Usage

۲۶

ماشین های مجازی
در بخش  ،Virtual Machine Listتمامی  VMهای کلستر ،به صورت دسته بندی شده بر اساس  Hostمربوطه،
لیست میشوند.

تصویر  :۱۵نمایش درختی ماشین های مجازی

۲۷

ریشه درخت کلستر و زیر مجموعه آن را  Hostهای موجود در کلستر و همچنین لیست ماشTTینهای مجTTازی
تشکیل میدهد .
در کنار نام هر ماشین مجازی یک آیکون برای نمایش وضعیت ماشین مجازی قرار دارد و سTTبز بTTودن آیکTTون
نماد روشن بودن و قرمز نماد خاموش بودن ماشین مجازی میباشد .
با کلیک بر روی  Virtual Machine Listمیتوان لیست ماشینهای مجازی را به همراه اطلعات کامل تر راجع
به آنها را مشاهده نمود  .این اطلعات شامل وضعیت ماشینهای مجازی اعم از روشن یا خاموش بTTودن ،میTTزان
استفاده از  RAMو  CPUو اینکه ماشین بر روی کدام  Hostدر حال اجرا میباشدو، ...می باشد.
و همچنین با کلیک بر روی نام هر ماشین مجازی میتوان وضعیت و مشخصات سTTخت افTTزاری آن را مشTTاهده
نمود .

تصویر  :۱۶نمایش مشخصات ماشین مجازی
۲۸

این بخش شامل سه قسمت اصلی به نام های  General , Hardwareو  Host resource usageمیباشد که با
انتخاب هر کدام از قسمت ها اطلعات مربوط به آن در سمت راست نمایش داده میشود .
با کلیک بر روی ایکون  Editدر قسمت بالیی صفحه سمت راست قرار دارد  ،میتTTوان مشخصTTات ماشTTین را
ویرایش نمود .
General ۷.۱.۱

بخش  Generalنشان دهنده وضعیت فعلی ماشین مجازی میباشد .
همانگونه که قبل• اشاره شد با کلیک بر روی ایکون  Editمیتوان این اطلعات را ویرایش نمود .
Hardware ۷.۱.۲

این بخش شامل اطلعات سخت افزاری ماشین مجازی نظیر  ، CPU , RAMکارت شبکه و … .میباشد .
Host Resource Usage ۷.۱.۳

این بخش نشان دهنده میزان استفاده ماشین مجازی از منابع  RAMو  CPUاختصTTاص داده شTTده بTTه ماشTTین
مجازی میباشد .

۲۹

 ۸مديريت ماشینهای مجازی
چنانچه قبل• اشاره شد با کلیک بر روی  Virtual Machine Listاز ساختار درختی ،لیست ماشینهای مجTTازی
تعریف شده بر روی  hastها به همراه اطلعات مربوط به آنها در قسمت سمت راست نمایش داده میشود که بTTا
 Double Clickبر روی نام یک ماشین مجازی میتوان مشخصات آن را مشاهده و ویرایش نمTTود.بایسTTتی تTTوجه
داشت در صورتی مشخصات قابل ویرایش است که ماشین مجازی خاموش باشد.
همانگونه که در شکل نمایش داده شده است  ،در بالی فرم مجموعهای از آیکون ها جهTTت مTTدیریت ماشTTین
مجازی وجود دارد  .درجدول زیر عملکرد هر یک از این آیکون ها ذکر گردیده است :

۳۰

نام

کاربرد

ردیف

ایکون

۱

Refresh

بازسازی دوباره برنامه

۲

Add

ساخت یک ماشین مجازی جدید

۳

Remove

حذف یک ماشین مجازی

۴

Pause

متوقف کردن ماشین مجازی به صورت موقت) (Pause

۵

Resume

خارج نمودن ماشین مجازی از وضعیت Pause

۶

Start

روشن نمودن ماشین مجازی

۷

Kill

۸

Reset

 Restartنمودن ماشین مجازی به صورت فیزیکی

۹

Shutdown

خاموش نمودن ماشین مجازی

۱۰

Clone

تهیه ) Cloneکپی( از ماشین مجازی انتخاب شده از لیست

۱۱

Use As Template

استفاده به عنوان  Templateبرای ایجاد ماشین مجازی جدید

۱۲

Console

نمایش صفحه نمایش ماشین مجازی

خاموش نمودن ماشین مجازی که مشابه از برق بیرون آوردن
سیستم می باشد

جدول :۶آیکون های فرم مدیریت ماشین های مجازی

۳۱

لزم به ذکر است که آیکون های  Cloneو  Use As Templateتنها در هنگTTام خTTاموش بTودن ماشTTین قابTTل
دسترس میباشد .

 ۸.۱ساخت يک ماشین مجازی
برای ساخت یک ماشین مجازی جدید بایستی بر روی آیکون  Addکلیک نمایید تا فرم New Virtual Machine

ظاهر گردد و بایستی مشخصات ماشین مجازی را در قسمتهای مختلف این فرم تنظیم نمایید .
این فرم دارای قسمتهای زیادی بوده که در زیر پارامترهای هر بخش را به تفصیل توضیح خواهیم داد :

۳۲

تصویر  : :۱۷فرم ساخت ماشین جدید

در ادامه به توضیح هر کدام از بخشها پرداخته می شود.

General ۸.۱.۱

در این بخش نام ماشین مجازی را وارد نمایید و در صورت دلخواه توضیحی راجع به ماشین مجازی بنویسید .
در ادامه سه گزینه وجود دارد که میتوان آنها را فعال نمود  .گزینه اول امکان استفاده از قابلیتهای  KVMرا
به ماشین مجازی میدهد و گزینه دوم ساعت ماشین مجازی را با ساعت فعلی  Hastهماهنگ مTTی نمایTTد و گزینTTه
سوم برای اجرا خودکار ماشین مجازی بعد از خاموش شدن اتفاقی آن می باشد.

۳۳

Processor ۸.۱.۲
در این بخش مشخصات مربوط به پردازنده ماشین مجازی نظیTTر نTTوع و تعTTداد Socket ، Thread ، Core

مشخص میگردد .تعداد  Socketمعادل تعداد  CPUفیزیکی میباشد و نوع پردازنده را میتTTوان از لیسTTت موجTTود
انتخاب نمود و یا در حالت  Defaultرها نمود .
Memory ۸.۱.۳

در این بخش میزان  RAMمورد نیاز ماشین مجازی را بر حسب  Mega Byteتعیین می نماییم .
Disk Controller ۸.۱.۴

در این بخش دیسک های سیستم )هارد دیسک و یا  ( CD-ROMو مشخصات آنها را معرفی می نماییم -.
در بخش  Mediaنوع دیسک را مشخص نموده که میتواند هارد دیسک و یا  CD-ROMباشTTد و همچنیTTن در
قسمت  Controllerنوع کنترلر دیسک را از لیست موجود انتخاب می نمایید .کنترلر  virtioمخصوص دیسک های
مجازی بوده و نیاز به نصب درایور دارد .
در بخش  Storageاز لیست  storageهای ساخته شده در قسTTمت  Storage ManagementیکTTی را انتخTTاب
نموده و در قسمت  Select Diskدیسک مورد نظر را انتخاب می نمایید.
چنانچه در قسمت  Select Diskگزینه  New Diskانتخاب گردد  ،میتوانیم یک دیسک جدید ایجاد نمود.برای
این منظور بایستی نام دیسک را وارد و در بخش  Disk Settingحجم و فرمت آن را مشخص نمایید .
ِ  Disk Formatمیتواند یکی از گزینه های  sparseو یا  rawباشد با این تفاوت که فرمت  Sparseتمام حجم
اختصاص داده شده به دیسک را در زمان ایجاد دیسک اشغال نمیکند لذا حجم کمتری نسبت به  rawگرفته اما
سرعت آن از فرمت  rawکمتر می باشد .
پس از اضافه نمودن دیسک ها ،با استفاده از آیکون های  Upو Down

میتوان ترتیب لود شدن آنها را

مشخص نمود .
در قسمت  Advancedمیتوان نوع  Cacheرا مشخص نمود  .نوع  writebackدارای سرعت بیشتری میباشTTد
۳۴

اما در صورت خاموش شدن ناگهانی سیستم ممکن است اطلعات داخل  Cacheاز بین برود .
و همچنین انتخاب گزینه  Freezeباعث میشود تغییرات صورت گرفته بر روی دیسک  ،ذخیره نشده و سیستم
پس از خاموش شدن به وضعیت اولیه بازگردد .

Network Adapter ۸.۱.۵

در این بخش میتوان کارت های شبکه ماشین مجازی را اضافه نمود .برای این منظور ابتدا یک نام برای کTTارت
شبکه انتخاب و سپس در قسمت  Virtual Switchمشخص نمایید که این کارت شبکه بTه کTدام سTTوییچ مجTازی
متصل شود .
و در قسمت  Deviceنوع کارت شبکه را از بین چهار نوع موجود انتخاب نمایید .
در سیستم  PVMچهار نوع کارت شبکه تعریف شده است.که به شرح زیر می باشد.
 : RTL8139 .۱این کارت نیاز به نصب هیچ درایوری در سیستم عامل های ویندوز ندارند و سرعت این نمTTونه
از کارت شبکه مجازی  100M/bمی باشد.
 : E1000 .۲این نوع ازکارت شبکه در سیستم عامل های ویندوز قابل شناسایی هستند .اما بدون نصTTب کTTارت
شبکه باعث بروز مشکلتی برای سیستم عامل می شود .سرعت این کارت شبکه  1000M/bمی باشد.
 :Virtio .۳سرعت این کارتهای شبکه در  ،1000M/bو نیازمند نصب درایور می باشند.
 : ne2k_pci .۴کارت شبکهای از مدل Realteck

و در پایان میتوانیم در صورت دلخواه  MAC Addressکارت شبکه را وارد نمایید .
نکته مهم در مورد کارتهای شبکه مجازی آن است که با توجه به شرایط سختافزاری سTTرور میبایسTTت کTTارت
شبکه مناسب انتخاب گردد.
قابلیتهای دیگری نیز برای تنظیم بر روی ماشین مجازی وجود دارد که در زمTTان سTTاخت ماشTTین مجTTازی در
دسترس نمی باشد و میتوان بعد از اتمام مراحل ساخت ،آنها را با انتخاب دکمه  editمربوط به آن ماشین مجازی
۳۵

تنظیم نمایید.این مشخصات در قسمت  Hardwareماشین مجازی قابل تنظیم می باشد.موارد اضافه به شرح زیر می
باشد.
BIOS ۸.۱.۶

در این قسمت مشخص می نمایید که سیستم به ترتیب از چه  Deviceهایی  Bootگردد .یا بTTه عبTTارتی دیگTTر
 boot orderرا مشخص می نمایید.

USB ۸.۱.۷

در بخش ابتدا با انتخاب گزینه  USB Supportقابلیت استفاده از  USBرا فعال نماییTTد و سTTپس بTTا انتخTTاب
) Hostسروری که  usbمورد نظر بر روی آن می باشد( و نام  USBمTTورد نظTTر از قسTTمت  usbو سTTپس انتخTTاب
دکمه  ، Addآن را به ماشین مجازی اضافه نمایید .
همچنین در  PVMاین قابلیت نیز وجود دارد که میتوان  USBمتصل شده به یTTک  HostفیزیکTTی در داخTTل
شبکه را به ماشین مجازی اضافه نمود  .برای این منظور در قسمت  ، Host Addressآدرس  IPمربوط بTTه Host

را وارد و در قسمت  Host Portشماره پورت را وارد نمایید .

Mouse ۸.۱.۸

در این قسمت نوع  Mouseانتخاب میگردد .
Graphic Adapter ۸.۱.۹

در این قسمت نوع کارت گرافیکTTی را مشTTخص مTTی نمTTاییم .بایTTد تTTوجه داشTTت کTTه نTTوع  QXLفقTTط بTTرای
 PVM Desktopمورد استفاده قرار می گیرد .

۳۶

Sound Card ۸.۱.۱۰

در این بخش نوع کارت صوتی مشخص می شود که این قابلیت تنها در  PVM Desktopقابل تنظیم میباشد .
Serial Port ۸.۱.۱۱

در این بخش میتوانید پورت های سریالی که بایستی به ماشین مجازی اضافه گردد را انتخاب نمایید .
Console ۸.۱.۱۲
در بخش  ، Consoleنوع پروتکل مربوط به صفحه نمایش ماشین مجازی مشخص میگردد که میتوانTTد VNC

و یا  Spiceباشد .لزم به ذکر است که پروتکل  Spiceمعمول• دارای قابلیتهای گرافیکی قویتر و سرعت بیشTTتری
میباشد .

 ۹مديريت سويیچ های مجازی ) (Virtual Switch
برای مشاهده لیست  Virtual Switchهای موجود بر روی سیستم و همچنیTTن سTTاخت یTک Virtual Switch

جدید  ،بر روی عبارت  Virtual Switch Listدر نمایش درختی کلستر کلیک نمایید .
پس ار ورود به قسمت  Virtual Switch Listلیستی از سوییچ های مجازی نمایش داده میشود که با Double

 Clickبر روی آن ،می توان اطلعات مربوط به آن را مشاهده و ویرایش نمود .
برای ساخت یک  Virtual Switchجدید بایستی بر روی ایکون Add

کلیک نمایید و در فرم ظاهر شده

اطلعات مورد نیاز را وارد نمایید :

۳۷

تصویر  :۱۸فرم ایجاد Virtual Switch

پس از وارد نمودن نام  ،بایستی نوع سوییچ مشخص گردد که در حال حاضر فقTTط قTTابلیت  Bridgeدر سیسTTتم
قابل انتخاب می باشد .گزینه  Maximum Transfer Unitاشاره به اندازه بسته های داده دارد که در برخی موارد
ممکن است نیاز به تغییر باشد .
همچنین با استفاده از گزینه  STPمی توانید تکنولوژی  Spanning Tree Protocolرا فعال و یا غیرفعال نمایید .
 : STPپورتکلی است که مسیر های منجر به حلقه در شبکه را حذف می نماید.
در قسمت  IP Addressesمی توان به  Virtual Switchیک  IPاختصاص داد .باید تTTوجه داشTTت کTTه یTTک
سوییچ مجازی بر روی هر  Hostبایستی یک  IPمجزا داشته باشد لذا ابتدا  Hostمورد نظTTر را انتخTTاب و سTTپس
 IPرا وارد نمایید .
در حالت پیشفرض بهتر است بر روی آن  IPتنظیم نگردد.
در قسمت  Interfaceپس از انتخاب یک کارت شبکه و وارد نمودن شماره  ، Vlanسوییچ مجTTازی را در یTTک
 Vlanخاص قرار میدهیم .
۳۸

 ۱۰مديريت  Storageها ) ( Storage Management
همانگونه که قبل• اشاره شد در زمان ساخت یک ماشین مجازی و در هنگام اضافه نمودن یک دیسک ،مTTی تTTوان
از لیست  Storageها یکی را انتخاب نموده و سپس از میان دیسک های داخل آن یکی را به عنوان دیسک ماشTTین
مجازی معرفی نمود  .عمل ساخت  Storageو اضافه نمودن دیسک داخل آن  ،در بخش Storage Management

انجام میگیرد  .با ورود به قسمت  Storage Managementدر بال لیستی از  Storageها مشاهده میگردد که بTTا
کلیک بر روی نام هر  Storageلیستی از دیسک های ایجاد شده در داخل آن در قسمت پTTایین فTTرم نمTTایش داده
میشود .

تصویر  :۱۹مدیریت دیسک ها

۳۹

برای اضافه کردن یک  Storageجدید بر روی کلیTTد Add

در بالی صفحه کلیک میکنیم .

تصویر  :۲۰فرم اضافه نمودن Storage

ابتدا یک نام برای  Storageوارد و سپس در قسمت  Content Typeنوع دیسک های که در داخل آن قTTرار
میگیرد را مشخص نمایید .نوع محتوای یک  Storageمیتواند  ISOو یا  Dataباشد .
چنانچه  Storageدارای محتوای  ISOباشد برای اضافه نمودن  ، CD-ROMو چنانچه دارای محتTTوای  DataباشTTد
برای هارد دیسک استفاده میگردد .به عبارت دیگر در هنگام ساخت ماشین جدید و در هنگام اضافه نمودن دیسک
 ،چنانچه بخواهیم یک  CD-ROMاضافه نمایید تنها از  Storageهایی که دارای نوع  ISOباشند میتوانیTTد اسTTتفاده
نمایید .
در قسمت  Storage Typeفرمت دیسک ها را از لیست موجTTود انتخTTاب و در قسTTمت  Storage PathمسTTیر
فیزیکی که  Storageدر آن ذخیره میشود را مشخص نمایید  .لزم به ذکر است که این مسTTیر بایسTTتی بTTر روی
سرور وجود داشته باشد .
۴۰

پس از ساخت یک  Storageبا انتخاب آن از قسمت بالی فرم و انتخاب  Addدر قسمت پایین فTTرم میتTTوانیم
یک دیسک به آن اضافه نمایید .
برای اضافه نمودن یک  ISOبایستی با استفاده از کلید  uploadاقدام نمایید.بعد از انتخاب  uploadکادر open file

باز میشود که از این کادر فایل  isoای که از قبل بر روی سیستم ایجاد نمودهاید را انتخاب نموده و  openرا بزنید.
یکی از نرم افزارهایی که برای ایجاد  isoاز  cdمیتوانید استفاده نمایید  ultraisoمیباشد که با اسTTتفاده از آن ابتTTدا
از  cdای که قصد اضافه نمودن به سرور را دارید  isoتهیه نمایید.
برای اضافه نمودن یک دیسک ابتدا نام و حجم دیسک را وارد و سپس در قسمت  Disk FormatفرمTTت را
مشخص نمایید .فرمت دیسک میتواند یکی از دو نوع  Rawو یا  Sparseباشد .همانگونه که قبل• اشاره شد فرمت
 Sparseحجم کمتری نسبت به  Rawاشغال نموده اما سرعت پایین تری نسبت به  Rawدارد .
پس از آن با کلیک بر روی  Advancedو در قسمت  Physical Nameنام دیسک را مجددا• وارد نمایید و یا اینکه
آن را بدون مقدار رها نمایید.در واقع مقدار وارد شده در این فیلدنام دیسک در سرور فیزیکی می باشد.

تصویر  :۲۱فرم اضافه نمودن دیسک در Storage

۴۱

 ۱۱مديريت زمانبندی ) ( Time Management
با ورود به قسمت  Time Managementمیتوان بازهای زمانی دلخواه را تعریف نمود و از این بازه های زمTTانی
بعدا• در تعریف  Taskها و زمانبندی پشتیبان گیری ها استفاده می شود .
پس از کلیک بر روی کلید  ، Addدر فرم ظاهر شده یک نام جهTTت زمTTان جدیTTد وارد نمTTوده و در قسTTمت
 Descriptionتوضیحاتی را برای آن وارد نمایید.در ادامه چهار نوع زمان بندی قابل انتخاب میباشد کTTه در مTTورد
هر کدام توضیح داده می شود.

تصویر  :۲۲فرم تعریف  Timeجدید
One Time .۱
۴۲

در صورتی که قصد دارید تنها یک مرتبه یک  Taskرا اجTTرا نماییTTد میتوانیTTد نTوع  one timeرا انتخTTاب
نمایید که میتوان فقط تاریخ و ساعت یک روز را انتخاب نمود.
Daily .۲

در صورتی که قصد ایجاد یک  Timeروزانه را دارید بایستی نوع  Dailyرا انتخاب نمایید.و سپس سTTاعت
مورد نظر را وارد نمایید.
گزینه : Recur everyاز این گزینه در مواردی استفاده میشود که قصد ایجاد یک  Timeدر بازه زمانی چند
روز یک بار را داشته باشید.به عنوان مثال اگر قصد دارید  Timeایجاد شده هر  ۳روز یTTک بTTار عمTTل کنTTد
بایستی در فیلد  Recur everyمقدار  ۳قرار دهید.
Weekly .۳

همانطور که از نام آن مشخص است برای ایجاد  Timeدر بازه زمانی هفته می باشد.و میتTTوان روز هTTای
خاصی از هفته را برای یک  Timeدر نظر گرفت.
Monthly .۴

جهت ایجاد یک  Timeدر بازه زمانی ماهانه و یا سالنه مورد استفاده قرار می گیرد.در قسمت  monthsمTTاه
های مورد نظر و قسمت  Daysروز های مورد نظر در ماه ها را انتخاب نمایید.

 ۱۲مديريت Remote Site
 Remote Siteدر حقیقت سایت پشتیبان سیستم بوده که خود می تواند شTTامل سیسTTتمهای فیزیکTTی متعTTددی
باشد .این سایت پشتیبان جهت نگهداری پشتیبان های گرفته شده از ماشینهای مجازی استفاده میگردد .
سیستم عامل موجود در سایت پیشتیبان می بایست قابلیت پشTTتیبانی از  rsyncرا داشTTته باشTTند ،در سTTادهترین
وضعیت میتوانید از یک سیستمعامل لینوکس با فضای حافظه مناسب استفاده نمود.
تمامی دیسک های ماشینهای مجازی هدف بر اساس مسیر واقعی استرویج خودشان به شکل زیر به سTTرورهای
پشتیبان منتقل میشوند:
۴۳

prefix/storage-path

برای تعریف یک  Remote Siteبر روی کلید  Addکلیک نمایید .

تصویر  :۲۳فرم اضافه نمودن Remote Site

ابتدا یک نام برای  Remote Siteجدید وارد نمایید .
گزینه  Prefix Pathبرای یکسان نمودن مسیر دیسک های موجود بر روی سرور و مسیر ذخیره سازی آنها در
 Remote Siteاستفاده میگردد  .چنانچه مسیر ذخیره سازی در محلی متفاوت از محل اصلی باشد  ،این تفاوت مسیر
را در این قسمت وارد نمایید .
۴۴

و همچنین اگر پورت مربوط به  SSHپورت پیشفرض آن ) (۲۲نباشد  ،در قسمت  SSH Portشماره پورت را
مورد نظر را وارد نمایید در غیر این صورت مقدار را برابر با  ۲۲قرار دهید .
در قسمت  Set Hostsبه معرفی  Hostهای موجود در  Remote Siteپرداخته می شود .برای این منظور بایستی
آدرس  IPمربوط به  Hostو همچنین  Usernameو  Passwordمربوط به  Hostرا وارد نمایید .و سپس بر روی
کلید  addدر پایین همان قسمت کلیک نمایید.
هر  Hostمیتواند به عنوان  start pointهاستهای موجود در کلستر استفاده شود Start Point .بدینمعنا اسTTت
که هنگامیکه عملیات پشتیبانگیری بر روی هاست در کلستر شروع می شود از  Start Pointخود شروع به انتقال
اطلعات میکند و چنانچه عملیات موفقیتآمیز نبود این کار از طریTTق دیگTTر هاسTTتها بTTه صTTورت چرخشTTی انجTTام
میپذیرد.
در بخش  Set Default Hostمشخص میشود که چنانچه در موقع تهیه پشتیبان گیری از ماشین مجازی مورد
نظر خاموش باشد ،برای دسترسی به ماشین به صورت پیشفرض به کدام  Hostمراجعه گردد .قابTTل ذکTTر اسTTت
عملیات پشتیبانگیری از ماشینهای روشن توسط سروری که بر روی آن در حال اجرا می باشد انجام میپذیرد.
قابل ذکر است ماشینروشن در مدت زمان پشتیبانگیری به وضعیت  pauseخواهد رفت.و استفاده از آن امکان
ندارد.

۴۵

 ۱۳مديريت  Taskها
برای تهیه پشتیبان از یک ماشین مجازی و یا بازگرداندن پشتیبان گرفته شTTده لزم اسTTت یTTک  TaskتعریTTف
شود  .هر  Taskمیتواند به صورت دوره ای و بر اساس زمانبندی مشخص شده در  TimeاختصTTاص داده شTTده بTTه
آن اجرا گردد و همچنین میتوان آن را به صورت دستی اجرا نمود .
برای تعریف یک  TaskجدیTTد پTTس از ورود بTTه قسTTمت  Task ManagementبTTر روی کلیTTد  AddکلیTTک
مینمایید.

تصویر  :۲۴فرم تعریف  Taskجدید

در فرم ظاهر شده ابتدا یک نام برای آن در نظر بگیرید وسپس در قسمت  Timeیکی از زمانبندی های تعریف
شده در قسمت  Time Managementرا انتخاب نمایید .و در قسمت  Typeنوع  Taskرا مشخص نماییTTد .نTTوع
 Taskمیتواند یکی از دو مورد تهیه پشتیبان و یا بازگرداندن پشتیبان باشد .
در قسمت  Settingابتدا ماشین های مجازی مورد نظر را انتخاب و سپس در  Select Remote Siteیکی از
۴۶

 Remote Hostهایی که قبل• تعریف شده است را انتخاب
پس از ساخت  Taskبا انتخاب کلیTTد Execute Task

نمایید .
میتوان آن را به صورت دستی اجرا نمود .

در پایین صفحه و در قسمت  Log Listمیتوان پیغام هایی مبتنی بر اجرای درست  Taskو یا خطاهای احتمالی
را مشاهده نمود .

تصویر  :۲۵مشاهده  Logهای اجرای یک Task

۴۷

 ۱۴آشنايی و کار با سخت افزار های مجازی
 ۱۴.۱آشنايی با سخت افزارها مجازی سیستم PVM
 ۱۴.۱.۱آشنايی virtio

مجازی سازی  ،تمام سخت افزار های واقعی را )مانند کارت شبکه و کنترلر های دیسک سخت( شبیهسازی مTTی
نماید .اما ممکن است این کار کœند صورت پذیرد .چون شبیه ساز تلش میکند شبیه سTTازی را طبTTق نمTTونه واقعTTی
اجرا نماید و گاهی تقلید این عملیات ناکارآمد می باشد.
بدین منظور گزینه جدیدی به نام ) virtioکه مختص محیط های مجازی طراحی گردیده( اضافه گردیده اسTTت.
این نوع از سخت افزارهای مجازی داری کارایی بالتری نسبت به نمونه های مشابه )مثل کارت شبکه (RTL8139
می باشند.
 ۱۴.۱.۲کارتهای شبکه
در سیستم  PVMسه نوع کارت شبکه منظور شده است.
 : RTL8139 .۱این کارتها نیاز به نصب هیچ درایوری در سیستم عامل های وینTTدوز نمTTی باشTTد .سTTرعت ایTTن
نمونه از کارت شبکه مجازی  100M/bمیباشد.
 : E1000 .۲این کارت های شبکه در سیستم عامل های ویندوز قابل شناسایی هستند .اما بTTدون نصTTب کTTارت
شبکه باعث بروز مشکلتی برای سیستم عامل می شود .سرعت این کارت شبکه  1000M/bمی باشد.
 :Virtio .۳سرعت این کارتهای شبکه در  ،1000M/bو نیازمند نصب درایور می باشند.
نکته :اغلب سیستم عامل های برپایه لینوکس تمامی این کارتهای شبکه را پشتیبانی می کنند.
 ۱۴.۱.۳کنترلر هارد
انواع کنترلرهای هارد مجازی در سیستم  PVMبه شرح زیر است:
 : IDE .۱این کنترلر نیاز به نصب درایور خاصی ندارد و سیستم به راحتی با آن کار می کند.

۴۸

 :Virtio .۲این کنترلر نیازمند نصب درایور برروی سیستم عاملهای ویندوز می باشد.و سرعت آن نسTTبت بTTه
کنترلر های  ideبیشتر می باشد.
نکته :اغلب سیستم عامل های بر پایه لینوکس کنترلرهای  virtioرا شناسایی می کنند.

 ۱۴.۲کار با سخت افزار های مجازی
 ۱۴.۲.۱کارتهای شبکه
 ۱۴.۲.۱.۱انتخاب کارت شبکه

برروی سیستم عامل های ویندوز و لینوکس در صورت عدم نیاز به سرعت بال ،بهترین گزینه کارتهTTای شTTبکه
مجازی  rtlمی باشد .در صورت نیاز به سرعت بال )  ،(1000B/sاستفاده از  virtioو  e1000توصیه می گردد.
 ۱۴.۲.۱.۲مشکل کارتهای شبکه مخفی در ویندوز

با توجه به اینکه در محیط مجازی معمول حذف ،اضافه یا تغییر کارت شبکه بیشتر انجام می گیTTرد نکتTTه هTTایی
وجود دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.
در سیستمعامل ویندوز درایور کارتهای شبکه قبل از حذف یا تغییر کارت شبکه مجازی بایTTد بTTرروی سیسTTتم
عامل پاک)  ( uninstallگردد .عدم توجه به این موضوع باعث می شود درایور کارت شبکه در سیستم عامل حTTذف
نشده و فقط از لیست اصلی درایورها )در قسمت  (device managerپنهان گردد و در صTTورت تغییTTر نTTوع کTTارت
شبکه ،سیستم آن کارت شبکه را به عنوان کارت شبکه جدید شناسی می کند .مشTTاهده شTTده اسTTت وجTTود کTTارت
شبکههای مخفی بعضا مشکلتی برای سیستمعامل مجازی به وجود آورده است.
در صورتیکه نیاز به حذف کارتهای شبکه ای که دیگر در سیستم وجود ندارند را دارید ،در خط فرمان ویندوز
یا همان  CMDدستورات زیر را اجرا نمایید:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc1

بعد از اجرای دستورات فوق پنجره مدیریت دستگاها )  (device managerباز می شود .سپس در قسمت ،view
۴۹

گزینه  show hidden devicesبایستی فعال گردد .حال تمام دستگاههای )  (deviceمخفی نمایش داده می شود .در
قسمت کارتهای شبکه ،کارتهای قدیمی که به صورت کمرنگ مشخص شده اند را با فشTTردن کلیTTد  deleteصTTفحه
کلیدمی توان حذف نمود.
 ۱۴.۲.۲ديسکهای سخت مجازی
 ۱۴.۲.۲.۱انتخاب کنترلر های دیسک مجازی

در مواقع نیاز به کارایی بسیار بالتر از دیسک های  ideیا درخواست دیسTTک و  CD ROMمجTTازی بیTTش از
چهار عدد ،کنترلرهای  virtioگزینه مناسبی هستند .در غیر این صورت با توجه به سTTهولت اسTTتفاده از کنترلرهTTای
 ideآنها گزینه مناسبتری هستند.
 ۱۴.۲.۲.۲نصب درایور کنترلهای virtio

در اغلب سیستم عامل های بر پایه لینوکس نیازی به نصب درایورهای  virtioنیست .اما در سیستم عامل هTTای
ویندوز نصب درایور  virtioالزامیست.
مراحل نصب درایور virtio

 .۱برای استفاده ابتدا با کنترلر  ideباید سیستم عامل نصب شود.
 .۲خاموش کردن سیستم عامل و متوقف )  (Stopکردن ماشین مجازی
 .۳انتخاب کنترلر virtio
 .۴اضافه کردن یک  CD ROMحاوی درایورهای virtio

 .۵نصب درایورها
نکته :برای نصب کنترل  virtioبرروی دیسک های حاوی پارتیشن سیستم عامل ویندوز باید حتما قبل از آن
حداقل بر روی یک دیسک دیگر )حتی به صورت موقتی( کنترل  virtioنصب گردد.

۵۰

