
 شرکت ارتباطات پرشیا  V-Microsoft Hyper  انواع فرمت های دیسک در 

 Hyper-V Microsoft  انواع  دیسک های مجازی  در 

 :از دونوع فرمت دیسک مجازی پشتیبانی می کند Hyper-V Microsoftهایپرویزور 

 Original VHD  format 

 New VHDX format 

 

  Original VHD formatخصوصیات 

  ترابایت پشتیبانی می کند 2حداکثر تا 

  با تمام محصوالتHyper-V مایکروسافت سازگار است 

  با تمام محصوالتhypervisor  نوع دوم مانندMicrosoft virtual PC .سازگار می باشد 

New VHDX Format 

  این دیسک در واقع نسخه بر روزشدهVHD  گردید.ارائه  2012ویندوز سرور با  دیسک می باشد که 

  پسوند این دیسک فایلVHDX .  .می باشد 

  ترابایت ظرفیت دیسک را پشتیبانی می کند. 64تا 

  به بعد می باشد.  8و ویندوز  2012قابل پشتیبانی فقط با ویندوز سرور 

 

VHD/X format شامل سه نوع مختلف می شود 

 Fixed  Hard disk image 

 Dynamic Hard disk image 

 Differencing  Hard disk image 

 

 که در ادامه این مقاله به تفصیل در مورد هر یک آنها توضیحاتی می پردازیم.
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VHD fixed Hard disk image 

اگر شما یک دیسک مجازی با ظرفیت که این نوع از دیسک ، نوعی فایل با اندازه ثابت می باشد . بدین معنا 

 گیگابایت فضا در اختیار ماشین مجازی شما قرار می گیرد. 2گیگابایت ایجاد کنید . تمام  2

یکی از معایب این روش هدر رفتن فضای ذخیره سازی می باشد . بدلیل اینکه کل فضا را در اختیار قرار می 

گیگابایت فضا نیاز داشته باشد ولی اگر شما برای  20دهد. برای مثال ممکن است ماشین مجازی شما فقط 

می رود. پس بهتر است قبل از تعیین هدرگیگابایت تعیین کنید حجم زیادی از فضای ذخیره سازی  100آن 

نوع دیسک مجازی به این مسئله بیاندیشید که برای چه منظوری میخواهید از این نوع دیسک استفاده کنید 

 که مدام بر ظرفیت آن افزوده می شود. file serverساده است یا یک  ADک . برای مثال سرور شما ی

 

VHD Dynamic Hard disk image 

در این نوع از دیسک فایل ظرفیت دیسک  با توجه به میزان داده ها افزایش می باید. برای مثال ممکن است 

گیگابایت از این  30حاضر فقط  گیگابایت تعیین کرده باشید . ولی در حال 200ظرفیت حداکثری دیسک را 

 فضا اشغال شده باشد. مزیت این روش صرفه جویی در فضای ذخیره سازی می باشد.

 

Differencing Hard disk image 

 

برای درک  از آن استفاده نمود  Templateیکی از فرمتهای دیسک پر کاربرد که به نوعی میتوان به عنوان   

بهتر این نوع از دیسک بهتر است با مثالی این نوع از دیسک را شرح دهیم.حتما برای شما هم پیش آمده که 

نوع ماشین مجازی چندین نسخه داشته باشید. یک راه این ماشین مجازی نصب نموده اید و نیاز دارید از 

بر می باشد. اما  پروسه ای زمانحل این است که هر ماشین مجازی را به صورت تک تک نصب کنیم که 

 Differencing  Hard disk imageمجازی سازی کار را برای ما آسان کرده است . بله استفاده از 

 

ماشین مجازی را با تمام نرم افزارهای مورد نیاز نصب می کنید و سپس به  کدر این روش شما ی

 می روید. Differencing hard disk imageسراغ 
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  deleteبر روی ماشین مجازی کلیک راست کرده و آن را  1-1ماشین مجازی ، مطابق با شکل  بعد از نصب

آن پاک  Xmlمی کنیم . توجه کنید که پاک کردن ماشین به معنای حذف کامل نمی باشد.  وفقط فایل 

آن را پیدا نموده و آن  VHDو سپس فایل آن هنوز بر روی دیسک موجود می باشد.  VHDمیشودو فایل 

این تغییر نام فقط برای سهولت و فهم بهتر در اجرای مراحل  کنید تغییر می دهیم . توجه Parent-Diskرا به 

 می باشدو لزوما نیاز به تغییر اسم فایل نمی باشد.

 

 1-1شکل 

یی برخوردار می را ایجاد کنید و زمان برای شما از اهمیت باالماشین مجازی  3فرض کنید می خواهید 

 باشد. 

 VHDX  ،Diskیا  VHDبه سراغ ایجاد یک دیسک جدید رفته و بعد از انتخاب  1-2مطابق با شکل 

differencing . را انتخاب میکنیم 

 

 1-2شکل 
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 یک نام برای دیسک مجازی انتخاب و مسیر آن را مشخص می کنید. 1-3سپس مطابق شکل 

 

 

 1-3شکل 

 

دیسک باال را مشخص کنید که در واقع همان دیسک ماشین مجازی می   Parentدر مرحله بعد باید مسیر 

دیسک  .1-4شکل استفاده می شود  Parentباشد که قبال نصب کرده اید و اکنون به عنوان دیسک اصلی یا 

Server-1  به عنوانChild یرد در فایل دیسک در نظر گرفته می شود. و هر تغییراتی که صورت بگServer-

1.vhd    یاServer-1.vhdx  ذخیره می شود.همین روند را برای دو ماشین مجازی دیگرServer-2  و

Server-3  . انجام می دهیم 
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 1-4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1-5شکل 

 Parent-Diskشما باید که چهار دیسک داشته باشید که دیسک اول  1-6مانند شکل  بعد از انجام مراحل باال

به عنوان دیسک های  Server-3و  Server-2و  Server-1و دیسک های  Parentبه عنوان دیسک اصلی یا 

diffrencing   ایجاد می شود . توجه داشته باشید . که در دیسکParent   سیستم عامل دلخواه شما نصب ،

 نوشته می شود. server-3و  server-2و  server-1شده است و زین پس تمامی تغییرات در دیسک های 
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 1-6شکل 

 حال به سراغ ایجاد ماشین های مجازی می رویم و مراحل زیر را گام به گام انجام می دهیم.
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 که قبلن ساخته ایم استفاده میکنیم Differencingدر این مرحله به جای ساخت یک دیسک جدید از دیسک های 
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این مراحل را برای هر سه ماشین مجازی انجام می دهیم و در هر مرحله دیسک متناسب با ماشین مجازی 

از مزایای این  .را به آن اختصاص می دهیم . کار تمام است شما اکنون سه ماشین مجازی خواهید داشت 

 ود.کردن اشاره نم  Roll backنوع دیسک می توان به کاهش فضای ذخیره سازی و سهولت 
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