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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮﯾﯿﺞﻫﺎ و ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را در  Hyper-Vوﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﻧﺼﺐ
ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ و ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ درﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزی ﮐﺎری اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻞ آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  Hyper-V Serverﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ روی
ﯾﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ وﺟﻮد دارد و
ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮع ﺳﻮﺋﯿﭻ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ،ﻣﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم دادهام ﺗﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
آن ﺳﺎدهﺗﺮ ﺷﻮد و در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﺎرتﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮور اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﻢ.

ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی داﺧﻠﯽ
ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﺧﻠﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی داﺧﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ
و ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ آن وﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺧﺎرج از ﺧﻮد
 Hyper-V Serverﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮﻋﯽ واﺳﻂ ﻣﯿﺎن دو ﻧﻮع ﺳﻮﺋﯿﭻ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی داﺧﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در ﻣﺤﯿﻂ  Hyper-Vﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﺷﺒﮑﻪای ﺑﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺧﻮد ﻣﯿﺰﺑﺎن  Hyper-Vاﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی داﺧﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﻔﺖﮔﻮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ  Hyper-V Serverﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽروﻧﺪ.

ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺳﺮور ﻣﯿﺰﺑﺎن  Hyper-Vﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺮور  Hyper-Vﺟﺪﯾﺪ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزم را اﺟﺮا ﮐﻨﻢ ،آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد وﺻﻞ ﮐﻨﻢ و از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه

ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ آنﻫﺎ را ﻋﻀﻮ داﻣﻨﻪ ﮐﻨﻢ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﺎ ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درون ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد دارم ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﭙﺮدازم .ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻢ و ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺑﭙﺮدازم ،اﻣﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺟﺎزه دﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﻓﻮق در دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺎﺧﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺒﮑﻪای را دارﯾﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل Hyper-V ،ﺳﺮور ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻞ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ درون آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺷﺒﮑﻪ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺷﺒﮑﻪ واﻗﻌﯽ اﯾﺰوﻟﻪ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی وﺻﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ،
اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از آن ﺳﻮﺋﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮه  Virtual Switch Managerﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز
دارﯾﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Privateرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و دﮐﻤﻪ  Create Virtual Switchرا ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺳﻮﯾﯿﭻ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺑﻪ
ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻓﻮق وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ .در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دو ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﯾﮑﯽ
ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﻮﯾﯿﭻ دﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ  DMZﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
اﮐﻨﻮن آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻮﯾﯿﭽﺮﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاﺣﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ .ﮐﺎر را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن راﺑﻂ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻧﯿﺎی  Hyper-Vرا ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ Hyper-V Manager .را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و روی ﻧﺎم ﺳﺮور  Hyper-Vراﺳﺖﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ .در اداﻣﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Newو ﺳﭙﺲ
 …Virtual Machineرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وﯾﺰارد اﺟﺮا ﺷﻮد.

در اوﻟﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﻣﮑﺎن ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﺎدآوری آن
ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮﻫﺮﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ وﯾﺮاﯾﺶ ﻓﯿﻠﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺪارﯾﺪ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ از دﯾﺴﮏ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی
ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺘﯽ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ ﮐﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮی در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻀﺎی دﯾﺴﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی Storage Spaces Direct
ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺘﺮی اﺳﺖ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی از ﻧﺴﻞ اول ) (Generation 1ﯾﺎ ﻧﺴﻞ دوم )( 2Generation
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮای ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎﯾﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Generation 1را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪدی روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی دارﯾﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Generation 2را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ در آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺟﻮد دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺎب و ﮐﺘﺎب دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯿﺰﺑﺎن  Hyper-Vﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اﻟﺒﺘﻪ در
اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی و ﮐﺎری ﮐﻪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ
دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻘﺪار  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ  Hyper-Vﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ  2,048ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ از
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در دﺳﺘﺮس را ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی از  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﯾﺎ
 256ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻫﺮ ﺻﻮرت  2ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
در اﺧﺘﯿﺎر  Hyper-V Serverﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﮔﺮ از ﮔﺰﯾﻨﻪ  Use Dynamic Memoryاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﺎری ﺧﻮد از ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺨﺼﯿﺼﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﺪام
ﺳﻮﯾﯿﭻ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ﮐﺎرتﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺿﺎﻓﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ،
اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﻢ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرت
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ وب ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽﻣﺎن ﮐﻪ
 Test Labﻧﺎم دارد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی آنرا در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ
آنرا آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت در دﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ در دﺳﺘﺮس ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﯾﻢ.

ﭼﻨﺪ ﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﻮارد ،ﺷﻤﺎ اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺟﺪﯾﺪی در
اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺑﻮت از روی ﻓﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد ﯾﺎ دﯾﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﺲ از آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ﺑﻪ آن ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد وﺟﻮد دارد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ وﯾﺰاد اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﺎرددﯾﺴﮏ ﻣﺠﺎزی ﺟﺪﯾﺪ
را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﺪازه ﭘﯿﺶﻓﺮض  127ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره  127ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ را اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،اﻧﺪازه دﯾﺴﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﯾﺎد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ روی دﯾﺴﮏ ﮐﭙﯽ ﯾﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ و روش ﻧﺼﺐ آن روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار دارد ،ﮔﺰﯾﻨﻪ اول ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
و در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺰﯾﻨﻪ دوم ﻧﺼﺐ از روی دﯾﺴﮏ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻮت ﯾﺎ ﻓﺎﯾﻞ اﯾﻤﯿﺠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ در آن ﻗﺮار دارد .ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮم ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
از روی ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

اﺟﺮا و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی
ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ درون ﮐﻨﺴﻮل  Hyper-V Managerﻧﺸﺎن داده
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی روی آن راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Startرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ
اﺟﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ،دوﻣﺮﺗﺒﻪ روی آن راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connectرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﺮه
ﮐﻨﺴﻮل ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮت ﺷﺪن از روی ﺳﺮور ﺟﺪﯾﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی راهاﻧﺪازی ﺷﺪه ،اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺟﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ درون ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻨﺴﻮل ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ در
راهاﻧﺪازی ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ
ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻄﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻠﯽ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای
ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﻨﻮﺳﻞ  Hyper-V Managerﺑﺮوﯾﺪ ،روی ﻧﺎم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Settingsرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .در ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ،ﮔﺰﯾﻨﻪ  DVD Driveﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر در ﺑﺨﺶ IDE Controller 1

اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ روی  DVD Driveﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ  Image ﬁleرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را از روی ﻓﺎﯾﻞ اﯾﺰو در ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ .دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ اﯾﺰو ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را ﺑﺎﯾﺪ از
ﻗﺒﻞ داﻧﻠﻮد ﮐﺮده و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺎﯾﻞ اﯾﺰو ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را راهاﻧﺪازی ﻣﺠﺪد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر از روی آن ﺑﻮت
ﺷﻮد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﺠﺎزی
ﻣﺎ از  Hyper-V Managerﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﺑﺰار
در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﯿﺰ ﻗﺪرت زﯾﺎدی دارد Hyper-V Manager .اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Hyper-V Serverوﺟﻮد دارد .ﮐﻨﺴﻮﻟﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺮﯾﻊ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده و ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮل  MMCﺑﺎ راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ روی Hyper-V
 Managerﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺮار دارد و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ  Connect to Serverﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮﯾﺪ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻧﺮماﻓﺰار  Hyper-V Managerرا روی ﯾﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﻼﯾﻨﺘﯽ اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻘﺶ  Hyper-Vرا روی ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ وﯾﻨﺪوز  10ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ و از ﯾﮏ ﮐﭙﯽ ﻣﺤﻠﯽ Hyper-V Manager

ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  Hyper-V Serverاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎ وارد ﺷﻮﯾﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮐﻨﺴﻮل و در ﭘﻨﻞ  Actionsﻗﺮار دارﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن Virtual Switch
 Managerو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺟﺮا
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی زﯾﺎدی ﺑﺎ راﺳﺖﮐﻠﯿﮏ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻮی  Settingsاﺟﺎره ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی را وﯾﺮاﯾﺶ
ﮐﻨﯿﺪ.

در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﯿﺸﺮ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻦ ،آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور را
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ.

ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور  2019روی ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:
آﻣﻮزش راﯾﮕﺎن وﯾﻨﺪوز ﺳﺮور 2019
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