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 Hyper-Vدر وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟

ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎﻏﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮورﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﺮور ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﻢ ﺗﺎ راﻫﮑﺎر
دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و دهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

docker run
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎرهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آن
اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻨﺪ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﺮ را در ﻣﺨﺰن ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮد و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﯿﺎ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درون ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را
ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺜﺎل ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺎم  windowsservercoreرا دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ،
ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
درک ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در زﯾﺮ دﺳﺘﻮری را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﯿﺘﺮ را ﺑﺮ ﺑﻤﺎی اﯾﻤﯿﺞ windowsservercore
اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ  ltsc2019را دارد .دﺳﺘﻮر زﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
ﺑﺮﭼﺴﺐ را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
docker run -it --rm Microsoft\windowsservercore:ltsc2019
در دﺳﺘﻮر ﻗﺒﻠﯽ ،ﺳﻮﺋﯿﭻ  it-ﭘﻮﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را ﻣﯽدﻫﺪ .ﺳﻮﯾﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﯾﺪ و ﺻﺪدرﺻﺪ آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق ﻧﺪارﯾﺪ rm– .در ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﺎﮐﺴﺎزی اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮوج
از ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮ ﺧﺎص ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﯾﻠﯽ آن ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

docker ps -a
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻓﺮﻣﺎن  docker psﺑﺮای ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا روی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

Docker info
ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ داﮐﺮ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮای روی
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺖ اﺿﺎﻓﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

داﻧﻠﻮد ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
 Docker imagesﯾﮑﯽ از دﺳﺘﻮرات ﮐﺎرﺑﺮدی داﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺘﺮﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢdocker .
 imagesﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻤﯿﺞﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﮔﺮ ﻫﯿﭻ اﯾﻤﯿﺠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮوﺟﯽ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻧﺘﯿﺮی را داﻧﻠﻮد ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦﺟﺎ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ داتﻧﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
داتﻧﺖ درون ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .در اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از  docker searchﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ
وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻤﯿﺞﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﮐﻪ درون ﻣﺨﺰن  Microsoft Docker Hubﻗﺮار دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﺞ
ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا و داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﯾﻢ ،از ﻓﺮﻣﺎن  docker pullﺑﺮای داﻧﻠﻮد اﯾﻤﯿﺞ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
docker search microsoft
docker image pull microsoft/nanoserver

در ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از اﯾﻤﯿﺞ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺎ ﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم
دﻫﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﻣﺎن زﯾﺮ ﯾﮏ اﯾﻤﯿﺞ ﺳﺎده داتﻧﺖ را داﻧﻠﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
docker image pull microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver-1809
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم داﻧﻠﻮد ،ﻓﺮﻣﺎن  docker imagesرا ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻓﻮق ﻣﺘﻔﺎوت

اﺳﺖ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ از ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ واﻗﻌﯽ را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ.

اﺟﺮای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ روی ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺧﻮد اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﻧﺼﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،داﮐﺮ را
رﯾﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎژول  Dockerرا در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺎورﺷﻞ وارد ﮐﺮدﯾﻢ و اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﯾﻢ ،آﻣﺎده
ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ را راهاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﻢ .اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ داتﻧﺖ ﮐﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﺮدﯾﻢ را اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﻢ:
docker run microsoft/dotnet-samples:dotnetapp-nanoserver-1809
ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﻻ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺧﺮوﺟﯽ ﺟﺎﻟﺐ زﯾﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داتﻧﺖ ﮐﻪ درون ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد را دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻓﻮق ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮور اﺳﺖ .ﮔﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎز ﮔﺮدﯾﺪ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
اﯾﻤﯿﺞﻫﺎی داﮐﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪ را ﻣﺮور ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﺞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺗﻨﻬﺎ  417ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺠﻢ دارد!

ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎ Hyper-V
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﻣﺸﺎﻏﻞ آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮورﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮورﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دردﺳﺮﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﻫﺮ
ﺳﺎﻟﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺻﺮف ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ اﺗﺎق ﺳﺮور ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را دارﯾﻢ ﺗﺎ راﻫﮑﺎر
دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻧﺎم ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ .راﻫﮑﺎری ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و دهﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪم
ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﻓﻨﺎوری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮوﯾﺰور را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارد ﺗﺎ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ) (VMsﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﻘﺶ  Hyper-Vدر وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vو ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺿﺮورت اﺳﺖ .آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و ﺷﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺣﺠﻢ
ﻋﻈﯿﻤﯽ از آﮔﻬﯽﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﺮور و ﻣﺮﮐﺰ داده روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ،ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی
دروازه ورود ﺑﻪ آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺳﺮور Hyper-V
ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮور  Hyper-Vﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺳﺎده اﺳﺖ .ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮور ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻧﻘﺶ
 Hyper-Vرا روی آن ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آنﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vرا روی
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  Windows 10 Proﯾﺎ  Enterpriseﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ دﺳﮑﺘﺎپ اﺟﺮا
ﮐﻨﯿﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺎﯾﭙﺮوﯾﺰور ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vرا روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎی زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﯿﻐﺎم ﻓﻮق ﺑﯿﺎنﮔﺮ دو ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ .اول آنﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻌﺎ از ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی در ﺑﺎﯾﻮس ﺳﺮور ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺑﺎﯾﺪ روی ﺳﺮور ﺧﻮد ﺳﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺟﺮای  Hyper-Vﺑﺮوﯾﺪ .دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ  x64ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا وﯾﻨﺪوز
ﺳﺮور  2019ﺗﻨﻬﺎ روی ﻣﻌﻤﺎری  64ﺑﯿﺘﯽ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه  x64وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺷﻤﺎ ﺣﺘﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺼﺐ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ .ﻧﮑﺘﻪ دوﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺸﯿﺘﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی از ﻓﻨﺎوری ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﺳﺖ.
ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق در ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﻨﺘﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم  (Intel Virtualization Technology (Intel VTو در

ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی ایامدی ﺑﺎ ﻧﺎم  (ADM Virtualization (AMD-Vﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺟﺮای داده ) (DEPﺳﺮﻧﺎم Data Execution Prevention
روی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در دﺳﺘﺮس و ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻨﺎوری ﻓﻮق در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد  DEPاز ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﻮس ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ .وارد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﻮس ﺷﻮﯾﺪ و  DEPرا ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vو ﻧﺼﺐ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی روی Hyper-V
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻪﻫﺎی ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮی در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺣﺘﺎ در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮورﻫﺎی
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ زﻧﻮن 96 ،ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ
و ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ  96ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ واﺣﺪ زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی را دارﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﺮﻣﻮل ﺳﺎدهای وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺑﻪ  12ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد
ﻧﯿﺎزی دارﯾﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  8ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ  96ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺪرت ﻣﺎﻧﻮر ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ Hyper-V
 Hyper-Vﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺶﻫﺎی وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻓﻮق را ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ،
وﯾﻨﺪوز از ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮال ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﻮاﻻت ﻓﻮق آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﺮور  Hyper-Vرا
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﯿﻨﺪ .ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ ﻓﻮق اﺑﺰار  Server Managerرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ Add roles and
 featuresرا ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻘﺶ  Hyper-Vﺑﺮای ﻧﺼﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق و ﮐﻠﯿﮏ دﮐﻤﻪ  Nextﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه دﯾﮕﺮی در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
) (Create Virtual Switchesﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪای ﺳﺎزی ﺑﺎ  Hyper-Vﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ،اﻣﺎ آنﭼﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺳﺮور ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ  Hyper-Vﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .اﯾﺪه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﺳﺮور  Hyper-Vﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻘﺶ
ﭘﻞ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی اﯾﻦ
ﺳﺮور ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرتﻫﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روی ﺳﺮور  Hyper-Vﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺳﺮور  Hyper-Vﻗﺮار اﺳﺖ از وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﻬﺎﺟﺮت زﻧﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﮏ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی از ﯾﮏ ﻣﯿﺰﺑﺎن  Hyper-Vﺑﻪ ﻣﯿﺰان دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﻗﻔﻪای در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻨﺪ روش ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﺮور را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦﺟﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺻﻔﺤﻪ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻋﻼم ﻣﯽدارد اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺮور  Hyper-Vﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎورﯾﺪ .در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺧﻮﺷﻪای ،اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت در ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ دادهﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در
آن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﺟﺮای آنﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
ﻫﺎرددﯾﺴﮏ )ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ( دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارﻧﺪ .ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻣﺠﺎزی ) (VHDﺳﺮﻧﺎم  Virtual Hard Diskﯾﺎ  VHDXو ﭘﻮﺷﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی
ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﯿﺶﻓﺮض ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﺣﺠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﭘﻮﺷﻪای در
 Documentاﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺳﺮور ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ دادهﻫﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﭼﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮﺷﻪ ﻓﻮق را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎن
ﭘﯿﺶﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮور  Hyper-Vﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺼﺐ  ،ﻣﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ  Hyper-Vدر ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﯾﺰاد ﺑﻪ ﻣﺎ اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ.
آﯾﺎ ﻣﻮرد آﺷﻨﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎر
دارﯾﻢ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ،ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  Hyper-Vرا ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﯽ در
وﯾﻨﺪوز در ﻣﻨﻮی  Toolsاز ﭘﻨﺠﺮه  Server Managerﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vﯾﮏ اﺑﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪﻧﺎم Hyper-V
 Managerاﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﺰار ﻓﻮق را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم در ﻣﺤﯿﻂ  Hyper-Vرا اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﮐﻨﺴﻮل دارﯾﻢ ،زﯾﺮا ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را اﺟﺮا ﻧﮑﺮدهاﯾﻢ .در ﺳﻤﺖ
راﺳﺖ  ،Hyper-V Managerﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان  Virtual Switch Managerﻗﺮار دارد .ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺒﻪﺳﺎزی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.

در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار دارد .در ﺳﺮور ﻣﻦ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﺘﻂ ﺑﺎ ﮐﺎرت
ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﺮای ﻫﺎﯾﭙﺮ-وی

اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻫﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪاﯾﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی دارد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﭘﻨﺞ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آنﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﻨﺞ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﺮور ﻫﺎﯾﭙﺮ-وی
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮﮐﺪام را ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ دﮐﻤﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم  Create Virtual Switchوﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦﺟﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﺋﯿﭻ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد.
در ﺷﻤﺎره آﯾﻨﺪه ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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