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 Virtual Machine    (P2V  )به   Physical Machineتبدیل 

 مقدمه :

مورد نیاز  های فیزیکیمپیوتری و با افزایش تعداد سیستمکاهای سیستمهای ارتباطی و های مختلف فناوریگسترش حوزه نظر به

افزاری و های سختسیستم و توسعه , نگهداریسازیهای حاصل از پیادههش هزینهکاهایی چون دغدغه, برای انجام هر عملیات

 . ظاهر گردیده استافزاری نرم

مکاناتی بیشتر است. ارائه ا ، ضمنهای فیزیکی در دسترسه شده به منظور کاهش تعداد سیستمهای ارائحلسازی یکی از راهمجازی

چندین  افزاری باسیستم سخت یکاز  ,سیستم فیزیکیتوان به جای چندین ها, میسازی مجازی سیستم عاملبه کمک پیاده

 بهره برد.عامل سیستم

Live Migration عامل نصب شده بر روی کامپیوتر فیزیکی. این جهت انتقال یک ماشین مجازی یا یک سیستم ی استفرآیند

این حالت  در انجام شود. بدون قطعی ارتباط سرویس گیرنده یا برنامه مورد نظر های فیزیکی مختلفتواند بین سیستمانتقال می

 سیستم عامل مجازی بر روی یک طی فرآیندی انتقالی تبدیل بهشده بر روی یک سیستم فیزیکی  نصبعامل سیستم یک

Hypervisor بع روی سیستم اصلی پس از انجام عملیات اگردد و با توجه به عدم تغییر یا حذف منمیMigration این عملیات, ؛

 باشد.انتقال سیستم فیزیکی به ماشین مجازی میکاربردی برای تبدیل و حل یک راه

 

, مجازی و های فیزیکیتواند ماشینشود و میانجام می Converter Standaloneبه وسیله  Migrationعملیات انجام 

imageساز شرکتفرم مجازیعاملی مجازی بر روی پلتسیستم ها را به VMware تبدیل نماید. 
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 Converter Standaloneاجزای یک 

Converter Standalone Server   :آورد و شامل دو سرویس ماشین مجازی را فراهم می یک انتقال است که امکان اصلی بخش

Converter Standalone Server   وConverter Standalone Worker باشدمی. 

Converter Standalone Agent  شود.به کار برده می آنال برای انتق: به منظور نصب بر روی ماشین مبدا 

Converter Standalone Client  شامل :Converter Standalone User Interface  اصلی بخشبه منظور ارتباط با 

 (Converter Standalone Server ) باشد.می 

 Cloningهای فیزیکی و پیکربندی ماشین

و پیکربندی دوباره سیستم  Cloningاز عملیات  vCenterبا کمک  Converter Standalone, انتقال یک ماشین فیزیکی هنگام

ماشین  مبدا به رویهای فیزیکی ها و دیسکVolumeکردن فرآیند کپی, Cloning. نمایداستفاده می ماشینبرای انتقال و تبدیل 

به  ساخته شده در مقصد ماشین مجازی بر رویعامل انتقال یافته به نحوی است که سیستممجازی مقصد و پیکربندی دوباره 

 درستی کار کند.

و اسم  IPمقصد تغییر ماشین ؛ ماشین مبدا یا , حتما باید پس از انتقالندشبکه قرار داشته باش یک اگر مبدا و مقصد انتقال در *(

 تا با یکدیگر تداخلی پیدا نکنند. دنشوداده

Hot Cloning  ماشین فیزیکی 

 وشود نیز نامیده می Online Cloning و Live Cloning که باشدمی آن کردنخاموش وقفه و بدونفرآیند انتقال ماشین 

Converter Standalone .قابلیت انجام این عملیات را دارد 

است  انتقال ماشین به وجود آمده حینصورت گیرد تا تغییراتی که در  1سازیبایست همگاممی Hot Cloneپس از انجام عملیات 

 در ویندوز نظرهای مورد؛ سرویسها ت رفتن دادهبرای مقابله با از دس نمودن Synchدر مبدا و مقصد یکسان شوند. در هنگام 

Stop شوند و پس از میSynch  دوبارهStart گردند.می 

                                                 
1
 Synchronize 
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به  فرضپیشعامل سیستم, این عملیات تنها بر روی عاملهایی با دو سیستمبر روی سیستم Hot Cloningدر هنگام انجام *( 

بایست فایل می اده شود,انتقال دیستم عامل دوم س قرار باشددر صورتی که  گیرد.صورت می BCD Pointsیا  boot.iniکمک 

boot.ini امکان  شدن دوباره،س از بوتو پ ودنم 2اندازیراه عامل رارا ویرایش کرده و سیستمHot Clone  وجود دارد. آن سیستم

 استفاده نمود. مختص به آناستاندارد  یپروسهتوان از باشد می Linuxعامل دوم سیستماگر 

 نمود : تعریفها را به صورت زیر توان روند انتقال آنمی ,های متفاوتعاملبا توجه به وجود سیستم

Hot Cloning a Windows VM 

 انتقال آنبرای مبدا نظر بر روی ماشین مورد Agentنصب  (1

 

 

 ایجاد ماشین مجازی مورد نظر بر روی هاست مقصد (2

 

 

 

                                                 
2
 Reboot 
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 ها از مبدا به مقصد Volumeکردن کپی (3

 IP Addressتکمیل پروسه انتقال و اعمال تغییرات مورد نظر از قبیل  (4

 

 

Hot Cloning a Linux VM 

   روی هاست مقصد ساخته  Helperوجود ندارد؛ بلکه یک ماشین مجازی به نام روی مبدا  Agentدر لینوکس نیازی به نصب 

 گردد. Boot خاموش شده تا ماشین اصلی Helper, ماشین گیرد. پس از انتقالشود که پروسه انتقال توسط آن صورت میمی

 زیر است : صورت روند عملیات مورد نظر به

 Converter Standaloneتوسط  SSHبرای انتقال و ارتباط با آن از طریق مبدا بررسی ماشین مورد نظر  (1

 

 

  isoاز یک فایل  روی مقصد Helperایجاد ماشین مجازی  (2

 

 ها برای انتقالVolumeو انتخاب  SSHو اتصال آن به ماشین لینوکس توسط  Helperبوت شدن  (3
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 در مقصد VMو روشن شدن  Helperخاموش شدن  (4

 

  Cloning های3حالت  انواع

Converter Standalone متفاوتی مانند های شامل حالتLinked Clone Volume Based  , Disk Based ,   برای عملیات

 :باشدمیانتقال 

 توضیحات روند نوع کپی کردن داده

Volume Based  کپی کردنVolumeبین امکان انتخاب  دارد وسرعت کمی  حالتاین  ها از ماشین مبدا به مقصد

نیز  دهد و مورد نظر را می هایو درایو هافایل

هایی در سطح فایل یا بلوک تواند شامل انتقالمی

)حجم و فضای   Volumeداده با توجه به اندازه 

 مقصد باشد.ها(  ل استفاده دیسکقاب

Cloning فایل آهسته تر از  حدر سطCloning 

 سطح بلوک انجام می گیرد.

اگر دیسک در مبدا داینامیک باشد در مقصد 

 شود.می Basicتبدیل به 

 

                                                 
3
 Mode 
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Disk Based  های مبدا برای هر دو هایی از ماشینکپیایجاد

 Basicو  Dynamicنوع دیسک 

 کردن برای کپی موردنظر امکان انتخاب داده

 Volume Basedوجود ندارد ولی سریع تر از مد 

و  Dynamicکند و از هر دو نوع دیسک عمل می

Basic کند.پشتیبانی می 

Linked Clone روشی برای انتقال Image  های غیرVMware شود وهای جانبی استفاده میفرمت برای برخی 

شده ترین مد پشتیبانیبا وجود این که سریع

کامل غیر ,است Converter Standaloneتوسط 

 است.

 

1- Basic  جداول پارتیشن به همراه : ازMBR
های کند و در تمام نسخهاستفاده می 4

Windows شود. دارای دو نوعپشتیبانی میExtended   وPrimary است. 

2- Dynamic   از :Windows 2000 است. بیشتر در  به بعد پشتیبانی شدهServer    ها و

و نیاز شود می 5کاهش امکان خرابی موجب شود.ی با چندین هارد دیسک استفاده میهایسیستم

 شدن پس از تغییر ندارد. Restartبه 

Volume Based Cloning 

     از این مد عملیاتی در طی Converter Standaloneشوند. ا از ماشین مبدا به مقصد کپی میهVolume؛ این حالتدر 

Cloning Hot  کند.های مجازی پشتیبانی میو انتقال ماشین 

منطقی  Volumeکه به صورت  LVM2های منطقی Volumeها به جز Volume؛ تمام  Volume Based Cloningدر طی 

 .شوندمی Basicدر ماشین مجازی مقصد؛ تبدیل به , دنمانباقی می

 کند., عمل میمقصد Volumeاین مد عملیاتی در دو سطح فایل و بلوک با توجه به اندازه 

 

 

                                                 
4
 Master Boot Record 

5
 Fault Tolerance 

 انواع دیسک



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

 توضیحات Volume Based Cloningسطح  

اصلی برای  Volume به در هنگامی که اندازه کوچکتری نسبت سطح فایل

Volumes NTFS  در نظر گرفته شود یا تصمیم بر تغییر اندازهFAT 

Volume کاربرد دارد., باشد 

Converter Standalone هایی ماننداز  فایل سیستمFAT32 

NTFS , ext2 , ext3 , ext4 , ReiserFS  FAT ,   در سطح فایل

Volume Based Cloning کندپشتیبانی می. 

کردن یا معین مبداهای  Volumeهنگامی که هدف حفظ اندازه در  سطح بلوک

Volumeتر برای هایی با اندازه بزرگVolume هایNTFS  مبدا

 شود.پشتیبانی می Windowsکاربرد دارد. این مد تنها برای  ,است

 

Disk Based Cloning 

Converter Standalone کند. استفاده میهای مجازی از این مد به منظور انتقال ماشینDisk Based Cloning  تمام سکتورها

اندازه و هایی با نوع، جازی مقصد پارتیشنکند. ماشین مها را حفظ می Volumeدهد و تمام متادیتاهای مربوط به را انتقال می

     در پارتیشن های ماشین مبدا  هاVolumeکند. تمام تیشن ماشین مجازی مبدا دریافت میساختار یکسان را به عنوان پار

 کند.را پشتیبانی می Basicو  Dynamicشوند. این مد تمامی انواع دیسک کپی می ,گونه که هستندهمان

Linked Clones Full and 

از  یک کپی مستقل Full Cloneشود. که در مقصد کپی می استبا توجه به مقدار اطالعاتی  Linkedو  Full Clonesتفاوت 

 Linkedگذارد و به همین علت بهتر از روش پس از انتقال به اشتراک نمی Parent VMای را با ماشین مجازی است که هیچ داده

Clone کندنسبت به آن برای اجرا نیز صرف مینماید اما زمان بیشتری عمل می. 

, دگذارد. این مبه اشتراک می Parent VMبا های مجازی را ماشین مجازی است که دیسکیک کپی از  Linked Cloneروش  

, یا از ماشین مجازی خاموشو  Snapshotیا  6توان از وضعیت جاریاندازی ماشین مجازی است. میروش سریعی برای انتقال و راه

Linked Clone یکاستفاده از های مجازی متفاوت امکان کند و به ماشینیسک را حفظ میایجاد نمود. این روش فضای د     

                                                 
6
 System State 
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 وجود دارند در  Snapshotهای موجود در ماشین مبدا که در حال حاضر در تمامی فایل. دهدافزار نصب شده مشابه را مینرم

Linked Clone مانند و تغییر بر روی دیسک باقی میLinked Clone  .تاثیری بر روی ماشین مبدا ندارد 

 های سیستمی Imageماشین مجازی و  برای انتقال Converter Standaloneاستفاده از 

نمود و یک ماشین مجازی را  تبدیلهای سیستمی را Imageتوان ماشین مجازی و  می Converter Standaloneبه وسیله 

 پیکربندی کرد.

,  Workstationهای مجازی را از و به توان ماشینمی انتقال ماشین های مجازی

VMware Player  ,VMware Fusion  ,Hyper-V  ,ESX 

 ,Embedded  ESXi  وESXi Installable داد. انتقال 

مجازی  Serverهای مجازی را از توان ماشینیهمچنین م

Microsoft  وVirtual PC .منتقل کرد 

اندازی یک ماشین مجازی منتقل شده در به منظور امکان راه

آن را تغییر  IPشبکه ماشین مبدا آن , باید نام شبکه یا آدرس 

 بتوانند در شبکه مشابه کار کنند. داد که هر دو ماشین

به منظور ایجاد ماشین  جانبیسازی افزار مجازیاگر از نرم پیکربندی ماشین های مجازی

توان از , میاستفاده شود ESXمجازی بر روی هاست 

Converter Standalone  به منظور پیکربندی دوباره هر

سیستم عامل نصب شده بر روی یک ماشین با بوت چندگانه 

استفاده نمود. پیش از انجام پیکربندی دوباره باید فایل 

boot.ini  یاBCD .را تغییر داد 

 افزار مجازی پس از انتقالتغییرات رخ داده بر روی سخت

 عمل نکنند ودرست , افزار پس از انتقالرنامه های کاربردی وابسته به سختب , ممکن است برخیپس از پروسه انتقال ماشین

 مانند :رخ دهد  جدید افزاریسخت به ویژگی های با توجه یتغییرات
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 یا سریال آن CPUتغییر مدل *( 

 (Ethernet Adapter ) کارت شبکه  MAC Addressتغییر *( 

 USB Adapterارتقای *( 

 ) کارت گرافیک ( ها VGAتغییر *( 

 تغییر تعداد دیسک و پارتیشن ها*( 

 تغییر کنترلر دیسک*( 

  مانند : ,مانندتغییر باقی میبی ,کامپیوتر مبدا پس از انجام عملیات انتقال دروجود دارند که  برخی موارد

 ها و ... 8نام های کاربریو  7عامل مانند اسم کامپیوتر و شماره امنیتیپیکربندی سیستم*( 

 های دادهبرنامه های کاربردی و فایل*( 

 ها برای هر بخش دیسک Volumeشماره سریال *( 

های سیستم که دارای مشخصات یکسان هستند, برپاسازی آن ها بر روی  Imageبا توجه به ماشین های مجازی مبدا و هدف یا 

 این موضوع جلوگیری شود.گردد. به همین علت باید از  9تداخلیک شبکه یکسان ممکن است موجب 

 های سیستمنیازمندی

 سیستم عامل

 لینوکسو   سیستم عامل های ویندوزتواند از می وقابل نصب است  ویندوزعامل تنها بر روی سیستم Converter Standaloneاجزا 

 انتقال استفاده نماید. برای به عنوان مبدا

 

                                                 
7
 Security ID 

8
 User Accounts 

9
 conflict 
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 پشتیبانی پشتیبانی شدهسیستم عامل های 

Converter 

Standalone 

برای انتقال  مبدا

 ماشین روشن

برای انتقال  مبدا

 ماشین مجازی

 پیکربندی مبدا

Windows XP Professional 

( 32 / 64 bit ) SP3 
    

Windows Server 2003 R2 

( 32 / 64 bit ) SP2 
    

Windows Vista 

( 32 / 64 bit ) SP2 
    

Windows Server 2008 

( 32 / 64 bit ) SP2 
    

Windows Server 2008 R2 

(64 bit ) SP2 
    

Windows 7 

( 32 / 64 bit ) 
    

Windows 8 

( 32 / 64 bit ) 
    

Windows Server 2012 

(64 bit ) 
    

Red Hat Enterprise Linux 3.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Red Hat Enterprise Linux 4.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Red Hat Enterprise Linux 5.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Red Hat Enterprise Linux 6.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

SUSE Linux Enterprise 

Server 9.x 

( 32 / 64 bit ) 
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SUSE Linux Enterprise 

Server 10.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

SUSE Linux Enterprise 

Server 11.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Ubunto 10.04 LTS 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Ubunto 12.x 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

Ubunto 13.04 

( 32 / 64 bit ) 

 
  

 

 

 Firmwareرابط 

Converter Standalone  تواند با میFirmware  هایBIOS  وUEFI  ماید و آن ها را در طول انتقال ثابت نگه دارد.نعمل 

  BIOS UEFI 32 bit  UEFI 64 bit سیستم عامل های پشتیبانی شده

Windows XP Professional 

SP3 
 

  

Windows Server 2003 R2 

SP2 
 

  

Windows Vista 

SP2 
 

 
 

Windows Server 2008 

SP2 
 

 
 

Windows Server 2008 R2 
 

 
 

Windows 7 
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Windows 8 
 

 
 

Windows Server 2012 
 

 
 

Red Hat Enterprise Linux 

3.x 
 

  

Red Hat Enterprise Linux 

4.x 
 

  

Red Hat Enterprise Linux 

5.x 
 

  

Red Hat Enterprise Linux 

6.x 
 

 
 

SUSE Linux Enterprise 

Server 9.x 
 

  

SUSE Linux Enterprise 

Server 10.x 
 

  

SUSE Linux Enterprise 

Server 11.x 
 

  

Ubunto 10.x 
 

  

Ubunto 11.x 
 

 
 

Ubunto 12.x 
 

 
 

Ubunto 13.04 
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 انواع مبدا

 منابع نوع مبدا

 

 

 های روشنماشین

 ویندوزیهای فیزیکی ماشین

 لینوکسیهای فیزیکی ماشین

 Hyper-V بر روی ویندوزیماشین مجازی 

 vSphereبر روی  مجازی روشن هایماشین

 و Red Hat KVM بر رویمجازی روشن  هایماشین

RHEL  XEN 

 

 VMwareماشین مجازی 

vCenter 

 : مدیریت شده توسطهای مجازی ماشین

VCenter Server 4.0 , 4.1, 5.0 , 5.1 , 5.5 

ESX 4.0 , 4.1 

ESXi 4.0 , 4.1 , 5.0 , 5.1 , 5.5 

 

 VMwareماشین مجازی 

 : سازیهای مجازیبر روی پلت فرمهای مجازی ماشین

VMware Workstation 7.x , 8.x , 9.x , 10.x 

VMware Fusion 3.x , 4.x , 5.x , 6.x 

VMware Player 3.x , 4.x , 5.x , 6.x 

 

 

 Hyperماشین مجازی 

VServer 

 

 

 مایکروسافت: Hyper-Vهای مستقر بر روی سیستم عامل

Windows Server 2003 ( x86 , x64 ) SP1 , SP2 

Windows Server 2003 ( x86 , x64 ) R2 SP1 , SP2 

Windows Server 2008 ( x86 , x64 ) SP2 

Windows Server 2008 ( x86 , x64 ) R2 SP1 , SP2 

Windows 7 (Except Home Edition) 

Windows XP Professional SP2 , SP3 , x64 SP2 

 کندبر روی ماشین فیزیکی روشن عمل می پروسه انتقالها  Hyper VServerبرای مابقی 

 

 

 

Acronis True Image Echo 9.1 , 9.5 / Acronis True image Home 10 , 

11 (.tib) 

Symantec Backup Exec System Recovery  ( LiveState Recovery) 6.5 , 
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یا  جانبیهای مجازی ماشین

Imageهای سیستمی 

7.0 , 8.0 , 8.5 / LiveState Recovery 3.0 , 6.0 (.sv2i) 

Norton Ghost Version 10.0 , 12.0 , 14.0 (.sv2i) 

Parallels Desktop 2.5 , 3.0 , 4.0 ( .pvs , .hdd) Compress Disks are Not 

Supported 

Parallel Workstation 2.x (.pvs) 

Compress Disks are Not Supported 

Parallels Virtuozzo Containers are Not Supported 

Storage Craft ShadowProtect Desktop , ShadowProtect Server , 

ShadowProtect Small Business Server , ShadowProtect IT Edition , 

versions 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.1 , 3.2 (.spf) 

The Microsoft VHD format for : 

Microsoft Virtual PC 2004 , PC 2007 (.vmc) 

Microsoft Virtual Server 2005 , 2005 R2 (.vmc) 

 

 انواع مقصد

 های پشتیبانی شده نسخه نوع مقصد

 VMware vCenter ESX 4.0 , 4.1ماشین مجازی 

ESXi 4.0 , 4.1 , 5.0 , 5.1 , 5.5 

vCenter Server 4.0 , 4.1 , 5.0 , 5.1 , 5.5 

 VMware hosted VMware Workstation 7.x , 8.x , 9.x , 10.xماشین مجازی 

VMware Fusion 3.x , 4.x , 5.x , 6.x 

VMware player 3.x , 4.x , 5.x , 6.x 

 

گردد و دیگر نیازی به یک افزار نصب میاین است که به صورت مستقیم بر روی سخت ESXساز فرم مجازیپلت بارزترین مشخصه

OS  سرعت کارکرد سیستم بسیار موثر استافزایش در  و یستن برای آن رابط. 

ESX  های مجازی از نرم افزار برای مدیریت ماشینvSphere Client کند و وظیفه مدیریت استفاده میvSphere  باvCenter 

 نیز کاربرد دارد. کالستر کردن هاست هااست که عالوه بر آن برای 
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 انواع دیسک مبدا

Converter Standalone هایجام داده و با استفاده از قابلیتعملیات انتقال را با کمک جداول پارتیشن ان MBR  وGPT  در

-انواع دیسک Converter Standalone دارد.بدون تغییر در مقصد ثابت نگه می دهد و آن ها رارا انجام می تبدیلم عامل سیست

 کند .پشتیبانی می Hybrid GPT/MBRهای مبتنی بر دیسک به استثنا دیسکبرای انتقال را  Dynamicو  Basicهای 

MBR  وGPT بندی داده ها بر روی هارد دیسک هستند.لبساختار قا  

در واقع یک  MBR .کنداستفاده می  Boot RecordMaster و Partition Table, از فرمت شود MBR صورته درایوی که ب

های هارد اطالعاتی در خصوص ساختار پارتیشنگیرد و در ابتدای هر هارد دیسک قرار می سکتور کوچک از هارد دیسک است که

ن این است که ای MBR دهد. نکته بسیار مهم در خصوص... را در اختیار سیستم قرار می عامل و، پارتیشن بوت سیستمک دیس

  UEFIافزارمیانبه عنوان قسمتی از پروژه  که GPT .ترابایت را ندارد 2هایی با ظرفیت بیشتر از سیستم توانایی شناسایی پارتیشن

است با این تفاوت که قادر به  MBR تا حدود زیادی مشابه معرفی شد  Unified Extensible Firmware Interfaceیا

  .را در خود ندارد MBR و به همین دلیل محدودیت های استشناسایی هرگونه پارتیشن با هر ظرفیتی 

 

 های پشتیبانی نشده Volumeدیسک ها و  های پشتیبانی شده Volumeدیسک ها و  منابع

 

 ماشین مجازی

Volume Basic 

 ها Dynamic Valueتمامی انواع 

 MBRهای دیسک

 GPTهای دیسک

RAID 

Hybrid GPT/MBR 

 

 ماشین روشن

 عامل می شناسد.هایی که سیستمVolumeتمامی انواع 

 MBRهای دیسک

 GPTهای دیسک

RAID 

Hybrid GPT/MBR 
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 ع دیسک مقصدانوا

 دیسک های موجودنوع  مقصد

 

 

 VMware VSphereماشین مجازی 

Thick  نشده دیسک به همان : تمامی فضای استفاده شده یا

 یابد.صورتی که بوده, انتقال می

Thin ل توسعه در مقصد در نظر گرفته می: یک دیسک قاب-

 3GB باشد ولی فقط  10GBشود. به طور مثال اگر فضای آن 

, در نتیجه دیسک ساخته شده در مقصد آن استفاده شده باشد

3GB 10باشد که قابلیت توسعه تا میGB ر ا دارد. 

 

 

 VMwareیا   VMwareماشین مجازی 

Workstation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Allocated : نشده دیسک تمامی فضای استفاده شده یا

 یابد.به همان صورتی که بوده, انتقال می

Not Pre Allocated توسعه در مقصد در  ل: یک دیسک قاب

 شود.نظر گرفته می

Split Pre-allocated 2هایی کمتر از : برای دیسکTB 

 شود.در مقصد تقسیم می 2GBدیسک مبدا به بخش های 

های دیسک مبدا به بخش 2TBهای بیشتر از برای دیسک

2TB شود.در مقصد تقسیم می 

Split Not Pre-allocated هایی کمتر از : برای دیسک

2TB 2های دیسک مبدا به بخشGB می در مقصد تقسیم-

هایی باشد که واقعا در مبدا شود به نحوی که تنها شامل بخش

 .مورد استفاده قرار گرفته است

 شود.تقسیم می 2GBهای های مبدا به فایلداده FATهای برای سیستم
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IP Addresses 

Converter Standalone  از هر دو نوعIP V4 ,IP V6 الزم است نسخه آدرس کند. یهای خاصی پشتیبانی مبا محدودیتIP  

 یکی باشد. مبدا و مقصد، Converter Standalone Server , Agentدر

 فضای خالی مورد نیاز

 نصب است. ینیازمند مقدار خاصی فضا Converter Standaloneهر کدام از اجزای 

مورد نیاز برای خارج فضای دیسک  فضای دیسک مورد نیاز اجزا نصب شده

 کردن فایل ها از حالت فشرده

 100MB 100MB های نصب شدهفایل

vCenter Converter Client 25MB 25MB 

vCenter Converter Server 120MB 300MB 

vCenter Converter Agent 25MB 100MB 

 

Screen Resolution مورد نیاز 

Converter Standalone  1024نیازمند حداقل رزولوشن x 768 .پیکسل است 

 vCenterمجوزهای پیکربندی برای کاربران 

باید  vCenter Server هاست های زیر مجموعه ی یکبه  Converter Standaloneتوسط  های مجازیبرای انتقال ماشین

 ه باشد.شدتنظیم  Datacenter در مجوزهای خاصی

Datastore.Allocate space 

Datastore.Browse datastore 

Host.Local operations.Create virtual Machine 

Host.Local operations.Delete virtual Machine 

Host.Local operations.Reconfigure virtual Machine 
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Network.Assign network 

 ( صد از یک شبکه استفاده شود.تنها در هنگامی نیاز است که برای برقراری ارتباط با ماشین مجازی مق) 

Resource.Assign virtual machine to resource pool 

Virtual machine.Configuration 

Virtual machine.Interaction.Power On 

 ( تنها در هنگامی نیاز است که نیاز باشد ماشین مجازی مقصد پس از انتقال روشن گردد.) 

Virtual machine.Inventory 

Virtual machine.Provisioning.Allow disk access 

Virtual machine.Provisioning.Allow read-only disk access 

 باشد : vCenter Serverین های ویندوزی روشن ممکن است نیازمند تعداد بیشتری مجوز شانتقال لینوکس و ما

Virtual machine.Interaction.Configure CD media 

 . (هنگامی نیاز است که ماشین مجازی لینوکس انتقال یافته بوت شود و مدیاها پس از تبدیل نصب گردد تنها در) 

Virtual machine.Snapshot management.Create snapshot 

 ( .نیاز است ,سازی گرددصد در ماشین مجازی ویندوزی همگامتغییرات بین مبدا و مق تنها در هنگامی که الزم است) 

Virtual machine.Snapshot management.Remove Snapshot  

 ( سازی گردد.صد در ماشین مجازی ویندوزی همگامتنها در هنگامی نیاز است که الزم است تغییرات بین مبدا و مق) 

 مورد نیاز برای انتقال TCP / UDPهای پورت

و های فیزیکی , ماشینهمچنین هاست مبدا و مقصدو  Clientو  Converter Standalone Server ،انتقال پروسه به منظور انجام

vCenter  که  تیاست. در صورشده در نظر گرفته لینوکسو  ویندوزهایی به این منظور در باشند. پورتشته دا با یکدیگر ارتباط باید

 عملیات انتقال مرتبط با آن با شکست رو به رو می شود. یک از پورت ها مسدود گردد، هر
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 : پورت های ویندوزی

 یادداشت ها پورت ارتباطی مسیر ارتباطی

 

Converter Standalone Server  

 با ماشین مبدا روشن

 

TCP 445 , 139 , 9089 

 

UDP 137 , 138 

استفاده  NetBIOSاگر کامپیوتر مبدا از 

 گردد.بالک می 445نماید پورت 

 ,مورد استفاده نباشد NetBIOSاگر 

مورد نیاز  139و  138 و 137های پورت

 نیستند.

Converter Standalone Server  

 vCenter Serverبا 

TCP 443  تنها در زمانی نیاز است که مقصد انتقال

vCenter Server .باشد 

 

Converter Standalone Client 

 vCenter Serverبا 

TCP 443  بخشتنها زمانی نیاز است که دو 

Converter Standalone Server  و

Converter Standalone Client  در

 مجزا باشند. سیستمدو 

Converter Standalone Server  

 ESX/ESXiبا 

TCP 902 Converter Server  تنها توسط پورت

 دسترسی دارد. ESX/ESXiبه  902

باشد تنها  vCenter Serverاگر مقصد  ESX/ESXi TCP 443 , 902ماشین مبدا روشن با 

 مورد نیاز است. 902پورت 

شناسایی , اکانتی که برای باشددر کامپیوتر مبدا  Converter Standalone agentیا   Converter Standalone Server*( اگر

 گیرد.مورد استفاده قرار ن Simple File Sharing نباید رود باید پسورد داشته باشد وکامپیوتر مبدا به کار می
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 : های لینوکسیپورت

 یادداشت ها TCPپورت  مسیر ارتباطی

Converter Standalone 

Server 

 با ماشین مبدا روشن

 

22 

بین  SSHبه منظور برقراری ارتباط 

Converter Standalone ماشین  و

 .شودمبدا استفاده می

 

Converter Standalone Client 

 با ماشین مبدا روشن  

 

443 

 بخشتنها زمانی نیاز است که دو 

Converter Standalone Server  و

Converter Standalone Client  در

 دو دستگاه مجزا باشند.

Converter Standalone 

Server 

 vCenter Serverبا 

تنها در زمانی نیاز است که مقصد انتقال  443

vCenter Server .باشد 

Converter Standalone 

Server 

 ESX/ESXiبا 

باشد تنها  vCenter Serverاگر مقصد  902 , 443

 مورد نیاز است. 903و  902های پورت

Converter Standalone 

Server 

 Helperبا ماشین مجازی 

443  

 

با ماشین  Helperماشین مجازی 

 مبدا روشن

 

 

22 

بین  SSHبه منظور برقراری ارتباط 

ماشین مبدا  و Helperماشین مجازی 

 شود.استفاده می

 )*IP Adr  ماشین مجازیHelper 

 یابد.تخصیص می DHCPتوسط
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 .ماشین مجازی است مبداها زمانی که پورت

 

 یادداشت ها پورت ارتباطی مسیر ارتباطی

 

 

 

Converter Standalone 

Server 

 Fileshare pathبا 

 

 

 

TCP 445 , 139 

UDP 137 , 138 

های مجازی مبدا و تنها برای ماشین

مورد نیاز است. اگر  Standaloneمقصد 

هاست کامپیوتر مبدا یا مقصد از 

NetBIOS  445استفاده نماید, پورت 

مورد  NetBIOSمورد نیاز نیست. اگر 

و  138و  137های استفاده نباشد پورت

 مورد نیاز نیستند. 139

Converter Standalone 

Server 

 Converter Standaloneبا 

Client 

 

TCP 443 

تنها زمانی نیاز است که دو 

 Converter Standaloneبخش

Server  وConverter Standalone 

Client  مجزا باشند. سیستمدر دو 

Converter Standalone 

Server 

 vCenter Serverبا 

TCP 443  تنها در زمانی نیاز است که مقصد انتقال

vCenter Server .باشد 

Converter Standalone 

Server 

 ESX/ESXiبا 

TCP 443,902  اگر مقصدvCenter Server  باشد تنها

 .مورد نیاز است 902های پورت

 

 برای سیستم عامل ویندوز cloningهای نیازمندی

 جلوگیری از مشکالت دسترسی باید از موارد زیر اطمینان حاصل نمود :به منظور 
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(* Simple file sharing  خاموش باشد. 

Windows XP = Folder Options => view tab => deselect Use Simple File Sharing 

File & printer sharing (*  توسطFirewall .بالک نشود 

Windows XP = Administrative Tools => local Security Policy => local policies => Security options => 

Network Access => Classic – Local Users authenticate as themselves 

 بایست انتخاب شده باشد.گزینه فوق می

 نحوه آماده سازی سیستم عامل مهمان

ای آن بایست پروفایل و تنظیمات شبکهگرفته شده ایجاد شود, می cloneای از یک ماشین های تازهعاملاگر قرار است سیستم

 باشد.نمی Sysprepعامل است نیازی به و تبدیل آن سیستم حذف گردد وگرنه اگر تنها قصد انتقال

 : گیردزیر صورت می بر روی ماشین مبدا با قرار دادن آن در پوشه سیستم عامل مربوطه در مسیر Sysprepدانلود و اجرای فایل 

 عملیات سیستم عامل

Windows Server 2003 ( 32 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ 

VMware \ VMware vCenter Converter 

Standalone \ sysprep \   svr 2003 – 32 bit 

Windows Server 2003 ( 64 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ 

VMware \ VMware vCenter Converter 

Standalone \ sysprep \   svr 2003 – 64 bit 

Windows XP ( 32 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ 

VMware \ VMware vCenter Converter 

Standalone \ sysprep\  xp 

Windows XP ( 64 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ 

VMware \ VMware vCenter Converter 

Standalone \ sysprep\  xp-64 
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 انتقال هایمحدودیت

و حین انتقال  از تبدیل یشپها از مشکالت توان با رعایت آنمی Converter Standaloneهای در صورت آگاه بودن از محدودیت

 جلوگیری نمود.

 انتقال برای ماشین روشن هایمحدودیت

 محدودیت ها سیستم عامل مبدا

 

Windows XP & Later 

 UEFI  ,Converter Standaloneهنگام انتقال منابع 

 کند.را در مقصد کپی نمی UEFIگونه متغیر هیچ

در  Volumeمبتنی بر  Cloningسازی تنها برای همگام

 شود.پشتیبانی می Blockسطح 

 

Linux 

در  Volumeمبتنی بر  Cloningسازی تنها برای همگام

 شود.پشتیبانی می Fileسطح 

 

 VMwareمجازی  انتقال برای ماشین هایمحدودیت

 Shadow Protect and Backup Exec System Recovery  محدودیت های انتقال

 این مورد به شرح زیر است :محدودیت های 

 شوند.پشتیبانی نمی Dynamicدیسک های *( 

هایی باشد که جزیی از  Imageیک ماشین باید در یک فولدر قرار گیرد. فولدر مبدا نباید شامل  Backup یهاImageتمام *( 

Backup .نیستند 

 Backupهای سیستم Volume سپس و شدهفعال  ابتدا های دیسک Volume, تمام  Cloning Volume Basedبرای*( 

 شوند. گرفته می
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)*Imageی که توسطهای ShadowProtect قابل پشتیبانی  در صورتی ,باشند های منطقیدرایو شوند اگر بر رویایجاد می

 .فعال باشد Volumeیک یک سیستم یا , خود درایو منطقی ند کهنیست

 Windowsها از منابع Snapshotمربوط به ایجاد های محدودیت

محافظت گردند و در نتیجه نیاز به تهیه نسخه پشتیبان  هاباید در مقابل خرابیها های وابسته به آنهای مجازی و برنامهماشین

هیه نسخه پشتیبان از ت در هنگام گیرد.های فیزیکی انجام میهای مجازی معموال متفاوت از سیستماز سیستم Backupدارند. تهیه 

گرفتن  ,در نتیجه دست رفته باشد. های تراکنشی ممکن است که نتایج دارای داده های خراب یا ازها مانند پایگاه دادهبرخی برنامه

با منطق  نسخه پشتیبان در محیط فیزیکی نیز برای این برنامه ها دشوار است و نیاز به تهیه نسخه پشتیبان سازگار و هماهنگ

 است. VSSهای این فناوری . یکی از مثالداردهای فایل سیستم ای و سرویسبرنامه های پایگاه داده

Volume Shadow Copy Service (VSS)  یاVolume Snapshot Service هاییک مجموعه از رابطComponent Object 

Model  درWindows از  است که زیرساختی برای تهیه نسخه پشتیبانVolumeکه  هاهایی منطبق از دادهتهیه کپی ها و

Shadow Copy های هایی با فایل سیستمرا در سیستم شودنامیده میNTFS نماید. می ایجاد 

Windows VSS  است. بخش 3دارای Writer  ای که امکان کار کردن با به ازای هر برنامهجزیی است کهVSS بر روی  ,را دارد

پشتیبان نسخه هر برنامه ای که نیاز دارد تا داده را به منظور تهیه  کننده است وهماهنگ جز Requestor گردد.می نصب کامپیوتر

  .های داده استShadow Copyکه مسئول ایجاد و مدیریت است جزیی  Providerو کند پیروی می بخشاین از  غیرفعال کند

Converter Standalone  ازSnapshot هایVSS ذخیره وضعیت  برایVolume های منابع در طولHot Cloning های ماشین

سازی ماشین همگام برای  VSSهای Snapshot ,همچنین .کند, استفاده می Windowsعامل کی و مجازی دارای سیستمفیزی

 شود :به شرح زیر بیان می VSSها برای شود. برخی محدودیتس از انتقال اولیه استفاده میپمبدا و مجازی مقصد 
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 راه حل ها پیام خطا VSS شروط

مبتنی بر  Cloningهایی که برای تمامی سیستم عامل

Volume عدد , حداقل یک کنندرا پشتیبانی می 

NTFS Volume  کار کردن برایVSS .مورد نیاز است 

 حلی وجود ندارد.برای این شرط هیچ راه 

VSS  برای ویندوزVista  و پس از آن ازFAT  و

FAT32 .پشتیبانی نمی کند 

در  FAT32و  FATهای Volumeتمامی  

 vCenterدر  View/Edit  ,Optionقسمت 

Converter آیند.در می یبه حالت غیر انتخاب 

VSS  درWindows Server 2008  برایVolume 

 , قابل پشتیبانی نیست. Unformattedهای 

 

Failed to crate VSS 

Snapshot of source 

volume. Error Code : 

2147754764  

(0x8004230C) 

بندی می قالب, قالبدون های بVolumeتمامی 

 شود.برای انتقال اقدام میشوند و دوباره 

های بی قالب یا نامعین در طول  Volumeتمامی 

  Data to Copyدر قسمت انجام تنظیمات انتقال 

به حالت غیر  View/Edit Optionموجود در 

 آیند.در می یانتخاب

ها به  VSS Snapshotاگر مقدار فضای موجود برای 

 گیرد.اندازه کافی نباشد , انتقال انجام نمی

Failed to crate VSS 

Snapshot of source 

volume. Error Code: 

2147754783 

(0x80042306) 

Volumeمبدا مخصوصا  ماشین هایVolume-

حذف گردیده و دوباره  NTFSو  یهای سیستم

 شود.انتقال اقدام می عملیات برای

Import در کردن منابع روشن Hyper-V  در صورتی

که دو سرویس زیر فعال نباشند یا به نحو صحیحی بر 

 روی مبدا عمل نکنند, پشتیبانی نمی شود :

Microsoft Software Shadow Copy Provider 

Service 

Volume Shadow Copy Service 

 

Failed to crate VSS 

Snapshot of source 

volume. Error Code: 

2147754758 

(0x80042306) 

 فعال شدن دو سرویسنحوه 

Microsoft Software Shadow Copy 

Provider Service 

 شود.به حالت خودکار تبدیل می

شود و دوباره برای انجام می Restartماشین مبدا 

Cloning گرددآماده می. 



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

 Converter Standaloneنصب 

Converter Standalone اندازی نمود.یا مجازی نصب و راه توان بر روی ماشین فیزیکیرا می 

های موردنیاز برای نصب برنامه است قادر به انتخاب بخشنصب گردد  Client / Serverبه صورت  Converter Standaloneاگر 

را بر روی یک سیستم نصب نمود و بر روی  Converter Standalone Serverتوان سرویس به این معنی که بر فرض می

 Converter Standaloneرا نصب کرد, زیرا همان طور که بیان شد,  Converter Standalone Clientسیستم دیگری 

Client  وظیفه مدیریتConverter Standalone Server را بر عهده دارد. 

 Windowsبر روی  Local نصب

Converter Standalone  نصب نمود که اگر به صورت را می توان روی یک ماشین فیزیکی یا مجازیLocal Mode  نصب گردد

 Converterو  Converter Standalone Agentو   Converter Standalone Server به صورت کامل ) آن بخش 3هر 

Standalone client  ) در این صورت ایجاد و مدیریت انتقال تنها توسط ماشینی که برنامه بر روی  شود.نصب میبر روی سیستم

 پذیر است.نصب شده است, امکان آن

 نیازهای نصب :پیش

 Converter Standaloneهای برخورداری سیستم از نیازمندی*( 

 Administrativeداشتن مجوز *( 

 Converter Standalone Agentهای پیشین نسخهحذف *( 

 باشد :روند عملیات نصب به صورت زیر می

 exeای فایل راج (1

2) License Agreement 

 انتخاب مسیر نصب (3

 Local Installation انتخاب (4

 نصب و اجرا (5
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 Windowsبر روی  Client/Serverنصب 

بر روی  CS Clientدهد زیرا کنسول مدیریتی میرا  Remoteبه صورت و مدیریت کارها نجام امکان ا Client/Serverنصب 

 قرار دارد. CS Serverسیستمی جدا از 

 نیازهای نصب :پیش

 Converter Standaloneهای برخورداری سیستم از نیازمندی*( 

 Administrativeداشتن مجوز *( 

 Converter Standalone Agentهای پیشین نسخهحذف *( 

 باشد :روند عملیات نصب به صورت زیر می

 exeاجرای فایل  (1

2) License Agreement 

 انتخاب مسیر نصب (3

 Client-Server ( advance) Installation انتخاب (4

 Remote Accessو  Converter Server / Agent / Clientمورد نظر برای نصب بین  بخشانتخاب  (5

 

 توضیحات انتخابی بخش

 

 

Converter Server 

Converter Server بین ارتباط و کندعملیات انتقال را مدیریت می Converter 

Standalone Client  وConverter Standalone Agent کند.را کنترل می 

را تنها بر روی یک سیستم نصب نمود و باید حتما به  Converterتوان این نمی

ها یا هر دو آن Converter Standalone Clientیا   Remote Accessهمراه 

 نصب گردد.
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Remote Access 

یا  Remote به حالتچه  Converter Standalone Client بخشبا نصب این 

Local با  تواندمی ,باشدLocal Converter Standalone Server   ارتباط

 برقرار کند.

 توان عملیات ایجاد و مدیریت کارها را از راه دور انجام داد.می بخشبا نصب این 

 د.استفاده کر Client/Serverحتما باید از روش  Remote Accessنصب  برای

Converter Agent  در ماشین  بخشبا نصب اینLocal  انتقال تبدیل نمود.می توان آن را به ماشین مبدا 

 

Converter Client 

از راه دور ارتباط  Converter Standalone Serverتوان با می بخشبا نصب این 

های مجازی هاست را ماشین ,راه دورمی توان با استفاده از ماشین سپس برقرار کرد. 

های فیزیکی دسترسی به ماشینیا و  نمودهای مجازی را مدیریت ماشین کرد,منتقل 

 راه دور داشت.

 نصب و اجرا (6

 Converter Standalone Serverبرقراری ارتباط راه دور با 

 راه دور استفاده نمود. Converter Standalone Serverی ارتباط با ربرای برقرا Converter Standalone Clientتوان از می

 پیش نیاز 

 بر روی ماشین راه دور Converter Standalone Agentو   Converter Standalone Serverاطمینان از نصب *( 

 روند انجام این عملیات به صورت زیر است :

 Converter Standaloneآغاز به کار  (1

 نصب شیوه دنبال کردن روند مناسب با توجه به (2
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 عملیات روش نصب

 

 

 

Local Installation 

 Administrationانتخاب  -1

2- Connect to another Server 

  IP Adr or Host Name Ofانتخاب  -3

Converter Standalone Server  در صفحه

 Converter Standaloneورودی 

 Administrativeو مجوز  IP Adrتخصیص  -4

5- Login 

 

 

Client/Server Installation with Remote 

Access 

  IP Adr or Host Name Ofانتخاب  -1

Converter Standalone Server  در صفحه

 Converter Standaloneورودی 

 Administrativeو مجوز  IP Adrتخصیص  -2

3- Login 

 یک ماشین فیزیکی یا مجازی تبدیل

 مجازیهای ماشین و های مجازیی ماشینهاجانبی VMware , Backup Imageهای فیزیکی و مجازی ماشینتوان می

Hyper-V روی هاست  ای بررا به ماشین مجازیESX  یا ماشین مجازی تحت مدیریتvCenter Server .تبدیل کرد 

 انتقال Wizardآغاز به کار 

 به صورت زیر باید دنبال گردد : Wizardهای گام ،برد پروسه انتقالبه منظور پیش

 Converter Standaloneباز کردن برنامه  (1

 برنامه Menuدر  Convert Machineانتخاب گزینه  (2

 ماشین مبدا  تعیین

 د.شین مبدا و خصوصیات آن را تعیین کرنوع ما باید
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 Windowsماشین روشن با سیستم عامل 

تواند هم فیزیکی و هم جا میدر نظر گرفت. ماشین مبدا در اینتبدیل  را برای ویندوزیک ماشین روشن با سیستم عامل  توانمی

 مجازی باشد.

 پیش نیاز

 ماشین مبدا برای انتقال ویندوز مناسب نسخه وجود اطمینان از*( 

 ماشین مبدا  ارتباط با به شبکه برای Converter Standalone Serverماشین دسترسی اطمینان از *( 

 موجود بر روی سیستم مبدا Firewallخاموش کردن *( 

 مبدا ویندوزبر روی ماشین  Simple file Sharingغیرفعال کردن *( 

 جریان نیست.ن مبدا در ی توسط ایدیگر اطمینان از این که هیچ عملیات انتقال*( 

 نصب شده به صورت دستی بر روی ماشین مبدا  VMware Converterحذف هرگونه *( 

 و باالتر باشد. Windows Vistaعامل آن , باید سیستممنتقل گردد IPV6اگر قرار است ماشین روشنی با *( 

 روند این انتقال به صورت زیر است :

 بر روی سیستم مبدا Powered on Machineانتخاب  (1

 مکان ماشین مبدا با توجه به Remoteو  Localانتخاب بین  (2

 عملیات مورد نظر مکان مبدا

 

Local 

 شود :کلیک می This Local Machine بر روی

اگر  کند.گردد و تغییر نمیمیعیین کاربر جاری تای بر , مجوز Localهای برای ماشین

فراهم باشد   Converter Standaloneنصب  هنگامراه دور در از امکان دسترسی 

 د.کنمیمانند ماشین فیزیکی راه دور عمل  Localماشین 
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Remote 

 شود :کلیک می A Remote Machine بر روی

IP Adr  مجوز  و گرددمیمعین یا نام ماشینAdministrator  شودمیداده 

 شود.می انتخاب عاملنوع سیستم

 

می تواند به صورت  agentسازی برای انتقال. نصب بر روی مبدا به منظور آماده Converter Standalone agent نصب (3

 بر روی سیستم عامل مبدا نصب شود. localاز راه دور و از طریق کنسول مدیریتی نصب گردد و یا به صورت 

 Linuxماشین روشن با سیستم عامل 

تواند هم فیزیکی و هم در نظر گرفت. ماشین مبدا در این جا می تبدیلرا برای  Linuxعامل توان یک ماشین روشن با سیستممی

 مجازی باشد.

 پیش نیاز

 مبدا Linuxبر روی ماشین  SSHاندازی راه*( 

 Linuxماشین روشن  برای تبدیل Rootانتخاب اکانت *( 

 ماشین مبدا  ارتباط با به شبکه برای Converter Standalone Serverاطمینان از دسترسی ماشین *( 

 گیرد.اطمینان از این موضوع که هیچ انتقال دیگری با این مبدا صورت نمی*( 

 روند این فرآیند به شکل زیر است :

 بر روی سیستم مبدا Powered on Machineانتخاب  (1

 برای ماشین لینوکسی Root مجوزیا نام هاست با  IP Addressمشخص کردن  (2

 به منظور آماده سازی برای انتقال Linuxانتخاب  (3
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  VCenter Serverیا  ESX/ESXiماشین مجازی 

  را  vCenter Serverتحت مدیریت  ESX/ESXiیا یک هاست  ESX / ESXiیک ماشین مجازی خاموش مستقر بر هاست 

 .تبدیل کردتوان می

 انتقال ماشین روشن استفاده نمود. یک ماشین مجازی روشن باید از رویه برای انتقال

در این صورت برقرار باشد؛  است,  VCenter Serverو محیطی با تعداد زیادیبخشای که  vCenter Serverاگر ارتباط با

Converter Standalone  تنها هاست هایESXiیی که مستقیما تحت مدیریت vCenter Server داده نمایش,قرار دارد  جاری  

 د.شومی

 پیش نیاز

تنظیم گردد تا  Manualروی  DRS Power Managementبرای مقصد استفاده شود, باید  DRSاگر قرار است از کالستر *( 

را به  DPMمقصد را خاموش نخواهد کرد. پس از تکمیل فرآیند انتقال, دوباره  ESX ,هاست DPMاطمینان حاصل شود که 

 گرداند.تنظیمات اصلی خود بر می

 روند این عملیات به شکل زیر است :

 VMware Infrastructure Virtual Machineانتخاب  (1

 vCenter Serverیا  ESXو یا نام هاست و مجوز برای احراز هویت هاست  IP Adrتخصیص  (2

  vCenter Serverماشین مجازی 

مشخص ماشین مجازی مبدا  مکان , بایدگرددتبدیل می  ESXیا هاست  vCenter Serverاگر یک ماشین مجازی تحت مدیریت 

 شود.

 پیش نیاز

 به عنوان مبدا انتقال VMware Infrastructure virtual machineانتخاب *( 

 فرآیند این عملیات به صورت زیر است :
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 ماشین مجازی View, انتخاب vCenter Server)اختیاری( در صورت برقراری ارتباط با  (1

 توضیحات گزینه

ها به وجود  vAppو  مبدالیست درختی یک دید کلی از هاست ها, کالسترها, مخازن  هاست ها و کالستر ها

آورد. اگر یک هاست قابل مدیریت توسط یک کالستر انتخاب گردد, لیست کاملی از می

های مجازی و الگوهای موجود در ماشین مجازی, قابل مشاهده است. اگر یک ماشین

های مجازی که مستقر بر یا کالستر انتخاب شود, تنها ماشین Standaloneهاست 

 شوند.آن هاست یا کالستر نیستند, دیده می منابعروی 

 .کندهای ماشین مجازی را فراهم میلیست درختی یک دید کلی از مراکز داده و فولدر ماشین های مجازی و الگوها

 

 , انتخاب یک شی از لیست درختی vCenter Server)اختیاری( در صورت برقراری ارتباط با  (2

 توضیحات گزینه

 vAppیا  ESX  ,Resource poolانتخاب کالستر , هاست  هاست ها و کالستر ها

 مجازی انتخاب مرکز داده یا فولدر ماشین ماشین های مجازی و الگوها

 مناسب ماشین مجازییک انتخاب  (3

 Maintenance  یا روی مدنباشد و دیگر  vCenter مرتبط باای  ESXخاموش یا  ESXکه مربوط به یک هاست  به نحوی 

 نداشته باشد.قرار 

  VMwareماشین مجازی هاست 

 VMware Fusionو  VMware Workstation   ,VMware Playerمانند  VMwareهاست  بر روی یکیک ماشین مجازی 

 .تبدیل کردتوان را می

 پیش نیاز

  VMwareمجازی  های ماشین فرمت پشتیبانی ماشین مبدا از *(
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  Converter Standalone Serverبه مبدا توسط  دسترسی*( 

 روند این عملیات به صورت زیر است :

 سیستم مبدا انتقال    Wizardدر   VMware Virtual Machine انتخاب (1

 یابی ماشین مبدامکان (2

 Machine  ی به مبدا ماشین مجازی در, مسیراستبرقرار  Converter Standalone Serverاگر دسترسی راه دور به 

File Virtual  شود در نظر گرفته(.vmx) برای مثال 

virtual_machine.v.x\virtual_machines\server\\ 

 vmx.برای فایل  Local, یک مسیر شبکه یا استبرقرار  Converter Standalone Serverبه  Localاگر دسترسی 

 شود.در نظر گرفته 

 در صورت دسترسی از راه دور مجوز کاربر برای دسترسی به ماشین مجازی مبدا وارد شود. (3

  جانبییا  Backup Imageماشین مجازی 

 استفاده نمود. تبدیلبرای از یک ماشین مجازی  جانبییا  Backup Image توان از می

 پیش نیاز

 جانبییا  Backup Imageاطمینان از پشتیبانی ماشین از ماشین مجازی *( 

 Converterشود, اطمینان از دسترسی به آن مسیر توسط ماشینی که مییابی مبدا استفاده اگر از یک مسیر شبکه برای مکان*( 

Standalone Server .روی آن نصب است 

 خاموش کردن ماشین پیش از انجام انتقال*( 

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 در سیستم مبدا virtual machine جانبی Backup image orانتخاب  (1

 یا ماشین مجازی Backup imageیابی فایل مکان (2

file://server/virtual_machines/virtual_machine.v.x
file://server/virtual_machines/virtual_machine.v.x
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یا ماشین  Backup imageبه فایل , مسیری برقرار است Converter Standalone Serverاگر دسترسی راه دور به 

 شود. برای مثال :در نظر گرفته  Virtual Machine Fileمجازی در 

backup_image.pvs.\kup_imagesbac\server\\ 

 backupبرای فایل  Local, یک مسیر شبکه یا استبرقرار  Converter Standalone Serverبه  Localاگر دسترسی 

image .یا ماشین مجازی در نظر گرفته شود 

 در صورت دسترسی از راه دور مجوز کاربر برای دسترسی به ماشین مجازی مبدا وارد شود. (3

  Hyper-V Serverماشین مجازی 

هایی از نسخهعمل تنها برای  نمود. این تبدیلشود را مدیریت می Hyper-V Serverهای مجازی که توسط توان ماشینمی

Hyper-V Server  روی کهWindows Server 2008 R2 .برای بقیه توزیع شده اند قابل اجراست Hyper-V Server  ها روال

 شود.مخصوص به ماشین های فیزیکی روشن در نظر گرفته می

 پیش نیاز

 Hyper-V Serverخاموش کردن ماشین مبدا *( 

 روال این فرآیند به صورت زیر است :

 Hyper-V Serverانتخاب  (1

 Hyper-V Serverبرای تعیین هویت  Administrativeیا نام هاست با مجوز  IP Addressمشخص کردن  (2

 ماشین مجازی جدیدمقصد برای  تعیین

 برای ماشین مجازی جدید در نظر گرفته شود. یباید مقصد ,پس از انجام انتقال

تنظیم گردد تا اطمینان حاصل  Manualروی  DRS Power Managementاستفاده شود, باید  DRSاگر قرار است از کالستر 

را به تنظیمات اصلی خود  DPMمقصد را خاموش نخواهد کرد. پس از تکمیل فرآیند انتقال, دوباره  ESXهاست ،  DPMشود که 

 گرداند.میبر

file://server/backup_images/backup_image.pvs.
file://server/backup_images/backup_image.pvs.
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 مقصد قابل مدیریت

 .تبدیل کردمدیریت می شود,  vCenter Serverکه توسط  ESX/ESXiهاست  درتوان یک ماشین مجازی را برای استفاده می

 :روند این عملیات به صورت زیر است 

 روی سیستم مقصد  VMware Infrastructure virtual Machineگزینه انتخاب  (1

هاست  vCenter Serverبرای تعیین هویت یا  Administrativeیا نام هاست با مجوز  IP Addressمشخص کردن  (2

ESX 

 نام گذاری مقصد ماشین مجازی و انتخاب یک فولدر

ارتباط  ESXد. اگر به صورت مستقیم با هاست کرگذاری نام دوبارهگرفت و ماشین مجازی مقصد را  توان فولدر مقصدی در نظرمی

 د.کرتوان فولدر مقصد را انتخاب های مجازی قابل مشاهده است. بنابراین نمیماشین ی ازلیستتنها وجود داشته باشد, 

 افزار ماشین مجازی مقصدپیکربندی سخت

 را پیکربندی نمود. ,نمایدکه ماشین مجازی مقصد از آن استفاده می یمنابعافزار مجازی توان سختمی

 در ماشین مقصد دیتا کپی

های Volumeتوان کل دیسک ها و یا د. به این منظور مینکنداده را معین می Cloningنوع  ,ماشین مبدا و مقصد انتخابی

اگر دیسک ها  آن را مشخص نمود.سازی توان محل ذخیرهچنین می هم. یا آن ها را توسعه بخشید انتخابی را در مقصد کپی نمود

ها به صورت همزمان د که ارسالکررا به نحوی تنظیم  Converterتوان های متفاوتی برای انتقال وجود داشته باشد میVolumeو 

 صورت گیرد.

 پیش نیاز

 .گرددانتخاب می Copy Modeو  شودکلیک می Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 رویه این فرآیند به شکل زیر است :
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 توضیحات گزینه

Copy all Disks and Maintain Layout شکلبه یجه نت Disk Based Cloning  .دیسک مبدا در  هایالیهاست

به  برای منابع فیزیکی روشماند. این می بی تغییر ماشین مجازی مقصد

 .کندعمل نمی ,درستی

 

 

 

Select Volume to Copy 

 Cloning                    است. Volume Based  نتیجه به شکل

Volume Based  در دو سطحFile  یاBlock توان کند. میمی عمل

Volume  چنین مید. همکپی شدن در مقصد انتخاب کرها را برای

های ها را تغییر اندازه داد. این مورد برای ماشینLayout Volumeتوان

کنند و برای تمامی انواع کار می Linuxو  Windowsروشن که با  مبدا

 کنند , قابل اجراست.کار می Windowsمنابع پشتیبانی شده که با 

Linked Clone 

 

های مجازی دیسک از است که VMwareنتیجه یک ماشین مجازی 

 کند.به صورت مشترک استفاده میهای سیستم Imageماشین مبدا یا 

 

 ها Volumeتغییر اندازه 

 ها را تغییر داد.Volumeاندازه  ,پیش از انجام انتقال توانمدیریت بهتر فضای دیسک مقصد می برای

 پیش نیاز

 انتخاب می گردد. Select Volumes to Copyکلیک می شود و  Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 Select Volumes to Copyانتخاب  (1

 های مقصد در ستون مربوطه Volumeانتخاب اندازه مورد نظر برای  (2
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 توضیحات گزینه

Maintain Size  مقدار اندازه اصلیVolumeدارد.ها را نگه می 

Min Size  تنها مقادیرVolumeکند.های استفاده شده را کپی می 

Type Size in GB  تعیین اندازهVolumeها به گیگابایت 

Type Size in MB  تعیین اندازهVolumeها به مگابایت 

Select another Option from the option List .تنظیمات را ذخیره می کند و قطعه انتخاب شده را نمایش می دهد 

Click Next  تنظیمات را ذخیره می کند و صفحه بعدیWizard  دهد.می را نمایش 

 

 تنظیمات ذخیره (3

 تغییر اندازه یک کالستر

 از سطح , Cloning را تغییر داد که موجب تبدیل Cluster Volumeتوان اندازهسازی میبه منظور افزایش کارایی و فضای ذخیره

Block  بهFile شود.می 

 پیش نیاز

 گردد.انتخاب می Select Volumes to Copyکلیک می شود و  Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 د.شوای بودن ماشین مبدا اطمینان حاصل می Windowsاز *( 

 روند این فعالیت به شکل زیر است :

 Select Volume to Copyانتخاب  (1

 Destination Layoutاز  Advancedانتخاب  (2

 اندازه کالستر آن تغییر کندای که قرار است Volumeانتخاب  (3

 مقصد Volumeمعین نمودن اندازه کالستر در  (4
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 توضیحات گزینه

Default Cluster Size  تخصیص اندازه کالسترVolume  مبدا بهVolume  مقصد 

Keep Source cluster Size اندازه کالستر  ماندن ثابتVolume اصلی مبدا 

Select a predefined size  امکان انتخاب اندازه دلخواه برایVolume  مقصد 

 

 ذخیره تنظیمات (5

 توضیحات گزینه

Select another Option from the option List ذخیره تنظیمات و نمایش مورد انتخابی 

Click Next کند و صفحه بعدی تنظیمات را ذخیره میWizard  دهد.می را نمایش 

 

 به مقصد Volumeممانعت از انتقال یک 

به این منظور باید در ماشین مبدا بیش از یک  جلوگیری نمود. به مقصد توان از انتقال آنمربوطه می Volume عدم انتخاببا 

Volume .وجود داشته باشد 

 پیش نیاز

 گردد.انتخاب می Select Volumes to Copyشود و کلیک می Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 روند این فرآیند به شکل زیر است :

 Data Copy Typeاز  Select Volumes to Copyانتخاب  (1

2) Deselect  کردنVolume های مورد نظر 

 ذخیره تنظیمات (3
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 توضیحات گزینه

Select another Option from the option list ذخیره تنظیمات و نمایش مورد انتخابی 

Click Next کند و صفحه بعدی تنظیمات را ذخیره میWizard دهد.می را نمایش 

 

 متفاوت دیسک مجازییک به  Volume یک انتقال

های مجازی وابسته ها را در آن ها ذخیره نمود. تعداد این دیسکVolume ,توان با اضافه کردن دیسک های مجازی به مقصدمی

 است. ی مبداهاVolumeبه تعداد 

 در آن نصب گردیده است. مهمان منتقل نمود که سیستم عامل را یسیستم Volumeوان تنمی

 پیش نیاز

 گردد.انتخاب می Select Volumes to Copyشود و کلیک می Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 Select Volumes to Copyانتخاب  (1

 Advancedدر  Destination Layoutانتخاب  (2

3) Add Disk 

 برای دیسک مجازی جدید Move downو  Move upانتخاب  (4

 نماید.آن را بر روی مقصد ایجاد نمی Converter Standalone*( اگر یک دیسک مجازی خالی بماند 

  معینرا شود, نوع دیسک مجازی جدید روی ماشین مجازی مقصد که منتقل می ییمبدا Volumeبندی اولین *( روش بخش

 نماید.می

 اضافه کردن یک دیسک مجازی

مقصد وابسته به تعداد ماشین مجازی های مجازی تولید شده در اضافه نمود, تعداد دیسکبه مقصد دیسک مجازی توان می

Volume است. موجود در مبداهای 



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

 پیش نیاز

 در مبدا وجود داشته باشد تا امکان اضافه کردن دیسک مجازی باشد. Volumeباید بیش از یک *( 

 گردد.انتخاب می Select Volumes to Copyشود و کلیک می Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 Select Volume to Copyانتخاب  (1

 Destination Layoutانتخاب  (2

3) Add Disk 

 New Virtual Diskانتخاب  (4

 ذخیره تنظیمات (5

 Logical-Volume Group Containerبرپایی یک دیسک مجازی به عنوان 

 Logicalدیسک مجازی به عنوانتوان از یک می ,لینوکسی مبدادر طول انتقال از یک  LVMه داشتن ساختار گنبه منظور باقی 

Volume Container  .استفاده نمودConverter Standalone  امکان حفظ و تغییر ساختارهایLVM کندمبدا را فراهم می .

 گیرد.و دیسک ها صورت می Basic Volumesبه روش مشابه  Logical Volume Groupsو  Logical Volumeمدیریت 

Logical Volume Groups تواند شامل شود و نمیمشخص می های متفاوتبا آیکون یبا دیسک های مجازی به صورت لیست

Volume.های سیستمی و فعال باشد 

ها یا قسمت  Physical Volumeپایین ترین سطح  . درفضا انتقال داد ,توان به سرعت به پارتیشن پر شدهمی LVMبا کمک 

نامیده  Volume Groupها را در یک گروه قرار داد که این گروه  Physical Volumeتوان این های مختلف هارد قرار دارد. می

ها را به پارتیشن تبدیل کرد. از توان آناما می یستندها قابل استفاده ن Physical Volumeها مانند  Volume Groups ,شودمی

    شود.نامیده می Logical Volumeرا ایجاد کرد.این پارتیشن ها  Rootو  Homeتوان پارتیشن ها میVolume Groupsاین 

 پارتیشن است. یفرآیند تخصیص پویا LVMدرواقع 

 پیش نیاز
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 کند.پشتیبانی می LVMاست و از  Linuxاطمینان از این که ماشین مبدا  *(

 قابل پشتیبانی است. LVM2تنها *( 

 روند این فرآیند به شکل زیر است :

 Select Volume to Copyانتخاب  (1

 Destination Layoutانتخاب  (2

 TO LVGانتخاب دیسک و کلیک بر  (3

 مدیریت پذیر مقصد یک ایجاد دیسک قابل توسعه بر روی

سک قابل کپی نمود و یک دیدیسک مجازی توان تنها داده های موجود را از مبدا مقصد می سازذخیرهحفظ بیشتر فضا در  برای

یابد. دیسک های جدیدی اضافه گردد ؛ دیسک توسعه میاگر در هنگام استفاده از ماشین مجازی داده توسعه بر روی مقصد ساخت.

 GUIروی یک مقصد قابل توسعه که از ایجاد نمود و آن را بر  Based Volume Disk / Cloningتوان را می پذیرتوسعه

 د.کند, ایجاد کرپشتیبانی می

 پیش نیاز

 گردد.انتخاب می Copy all disks and maintain layoutکلیک می شود و  Data to copyانتقال بر روی  Wizardدر *( 

 به شکل زیر است : Disk برای مبتنی بر روند این فرآیند

 Copy all disks and maintain layoutانتخاب  (1

 Thinنوع  دیسک مجازی و  انتخاب (2

 ذخیره تنظیمات (3

 به صورت زیر است : Volumeروند این پروسه برای مبتنی بر 

 select volumes to copyانتخاب  (1

 Thinنوع و  Destination layoutانتخاب  (2



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

 ذخیره تنظیمات (3

 ایجاد دیسک قابل توسعه بر روی مقصد هاست

اگر در هنگام استفاده . حفظ بیشتر فضا در انبار داده مقصد می توان تنها داده های موجود را از مبدا دیسک مجازی کپی نمود برای

 Cloningبه صورت توان از ماشین مجازی داده های جدیدی اضافه گردد؛ دیسک توسعه می یابد. دیسک قابل توسعه را می

Volume / Disk Based .ایجاد نمود 

 نیازپیش 

 در نظر گرفته شود. Not-pre allocatedبه منظور استفاده از دیسک  VMware workstationاید یک مقصد هاست مانند *( ب

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 به شکل زیر است: Volumeو  Diskبرای هر دو حالت 

 به شکل زیر است : Diskروند این فرآیند برای مبتنی بر 

 Copy all disks and maintain layoutانتخاب  (1

 not pre-allocatedانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 به صورت زیر است : Volumeروند این پروسه برای مبتنی بر 

 select volumes to copyانتخاب  (1

 Not pre-allocated و Destination layoutانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 ممانعت از انتقال یک دیسک مبدا

 جلوگیری کرد.ماشین مجازی مقصد  از انتقال آن بهانتخاب نمود و را توان یک دیسک از ماشین مبدا می

 پیش نیاز
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 ماشین مبدا باید بیش از یک دیسک داشته باشد.*( 

 را انتخاب نمود. Select Volume to Copyباید قسمت *( 

 روند این عملیات به شکل زیر است :

 Data copy typeاز  Select volumes to copyانتخاب  (1

 حذف دیسک (2

 توضیحات گزینه

Preserve the Volumes associated with the 

disk 

 Advancedاز  Destination  layoutانتخاب  -1

ها از دیسکی که قرار است حذف شود به دیسک Volumeانتقال  -2

 دیگر

 Remove Diskهای خالی و دیسک تعیین -3

Delete the Volumes associated with the disk 1-  انتخابDestination  layout  ازAdvanced 

2- Deselect  کردنVolume  های وابسته به دیسک که قرار است

 .حذف گردد

Select another option from the option list      ذخیره تنظیمات و نمایش مورد انتخابی 

 

Click next 

 

 دهد.می نمایش  را  Wizardکند و صفحه بعدی تنظیمات را ذخیره می     

 

 کپی تمام دیسک ها بر روی مقصد

 ها را در مقصد کپی نمود.توان تمام دیسکهای مبدا در مقصد مینگه داشتن دیسک برای

 )*Disk-Based Cloning های روشن امکان پذیر نیستبرای سیستم. 

 پیش نیاز
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 Data to copyاز  Copy all Disk Maintain layoutانتخاب گزینه *( 

 فرآیند این عملیات شامل گام های زیر است :

1) Copy all Disk Maintain layout  ازData to copy 

 ذخیره تنظیمات (2

 بهینه پارتیشن Layoutایجاد یک 

Converter Standalone  د که موجب افزایش کارایی ماشین کنبندی دیسک را بهینه می  پارتیشنبه صورت خودکار تنظیمات

 گردد.مقصد میمجازی 

 پیش نیاز

 را انتخاب نمود. Select Volume to Copyباید قسمت *( 

 های زیر انجام گیرد :به این منظور باید گام

 Select Volume to Copyانتخاب  (1

 Create Optimized Partition Layoutانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 Linked Cloneایجاد یک 

Linked Clone  یک ماشین مجازیVMware  است که دیسک مجازی ماشین مجازی مبدا یاImage  های سیستم را به اشتراک

 .مفید است vmc. و فایل های sv2iمانند  VMwareهای غیر Imageگذارد و برای کنترل سازگاری می

توان ایجاد سیستم به مقصد هاست منتقل شده است می imageرا تنها در حالتی که یک ماشین مجازی یا  Linked Cloneیک 

 .کرد

 پیش نیاز

 خاموش کردن ماشین مبدا*( 
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 بودن مبدا 10جانبیحصول اطمینان از *( 

 : عملیات به صورت زیر است به منظور انجام این فرآیند

 در ماشین مقصد  VMware Virtual Machineیا  VMware Workstationگزینه انتخاب  (1

 Data Copy Type در Linked Cloneنوع  انتخاب (2

 تنظیماتذخیره  (3

 پردازندهو هسته های تغییر تعداد سوکت ها 

 .غییر دادتهر سوکت را  یمی توان تعداد سوکت های مجازی و هسته های پردازندهبرای هر ماشین مجازی مقصد, 

 پیش نیاز

 کنند.های پردازنده پشتیبانی میتعداد هستهاز اطمینان از این موضوع که هاست مقصد و سیستم عامل مهمان *( 

 Optionدر لیست  Devicesانتخاب *( 

 و بعد از آن امکان پذیر است. VCenter Server 5.0یا  ESXi*( تغییرتعداد هسته های پردازنده برای هر سوکت تنها در 

 فرآیند این عملیات به شکل زیر است :

 Other tabانتخاب  (1

 CPUدر پنل های مجازی برای ماشین مجازی مقصد برای تعیین تعداد سوکت Number of Virtual Socketsانتخاب  (2

Setting  

در پنل های سوکت ها برای ماشین مجازی مقصد برای تعیین تعداد هسته Number of Cores per Socketsانتخاب  (3

CPU Setting  

 ذخیره تنظیمات (4

                                                 
10

 third-party 
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 تخصیص حافظه برای ماشین مجازی مقصد

مقدار حافظه ماشین  Converter Standaloneتوان مقدار حافظه تخصیصی به ماشین مجازی مقصد را تغییر داد زیرا معموال می

 دهد.کند و به اندازه آن به مقصد حافظه تخصیص میمبدا را معین می

 پیش نیاز

 Optionدر لیست  Devicesانتخاب *( 

 فرآیند به شکل زیر است :

 Memory tabانتخاب  (1

  Memory panelدر برای معین نمودن مقدار حافظه برای ماشین مجازی مقصد  Slider/Spin boxنتخاب ا (2

 ذخیره تنظیمات (3

 مقدار آن بسیار بیشتر یا کمتر از مقدار مورد نیاز نباشد. کرد,*( در هنگام تغییر مقدار حافظه تخصیصی باید توجه 

 انتخاب یک کنترلر دیسک برای ماشین مجازی مقصد

 نمود. تعیینهای مقصد را توان نوع کنترلر دیسک برای دیسکمی

 پیش نیاز

 Optionدر لیست  Devicesانتخاب *( 

 شود :فرآیند به صورت زیر دنبال می

 Other tabانتخاب  (1

 و ذخیره تنظیمات Disk Controller از مقصدای دیسک مجازی انتخاب دیسک کنترلر بر (2

 توضیحات  گزینه

SCSI Bus Logic های مجازی استفاده از دیسکSCSI در ماشین مجازی مقصد 
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IDE های مجازی استفاده از دیسکIDE در ماشین مجازی مقصد 

SCSI LSI Logic های مجازی استفاده از دیسکSCSI LSI Logic   در ماشین

 مجازی مقصد

SCSI LSI Logic SAS های مجازیاستفاده از دیسک(SAS) SCSI LSI Logic   در

 ماشین مجازی مقصد

SATA های مجازی استفاده از دیسکSATA  در ماشین مجازی مقصد 

Preserve Source  استفاده از دیسک کنترلر همسان با ماشین مبدا. اگر این نوع در ماشین

مقصد پشتیبانی نشده باشد با یکی از انواع پشتیبانی شده جایگزین می 

اگر انتقال بر  نمی کند.  لینوکس عملگردد. این نوع برای مبدا فیزیکی 

به قبل باشد سیستم نمی  VCenter Server 4.1و  ESXروی 

 تواند لیست کامل کنترلرهای پشتیبانی شده را نمایش دهد.

 

 پیکربندی تنظیمات شبکه ماشین مجازی مقصد

 .کرد کند را انتخاباز آن استفاده میماشین مجازی مقصد ای که ها را تغییر داد و شبکه Network Adapterتوان تعداد می

 را معین نمود. Network Adapterتوان انواع کنترلر برای هر برای مقاصد قابل مدیریت, می

 د.مهمان استفاده کر برای تغییرات سیستم عامل IPV6*( نمی توان از 

 فرآیند این عملیات به صورت زیر است :

 Networkانتخاب  (1

 Network adapters to connectهای مورد استفاده ماشین مجازی مقصد از  Network Adapterانتخاب تعداد  (2

 مقصد Network Adapterپیکربندی هر  (3
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 توضیحات گزینه

به آن  Adapterای که انتخاب شبکه tab Networkاز  -1 برای مقاصد مدیریت شده

 متصل است

 Controller Typeانتخاب نوع کنترلر از  -2

 Connection Typeانتخاب نوع ارتباط در        برای مقاصد هاست

 

 پس از روشن شدن ماشین مجازی مقصد Adapterبه منظور برقراری ارتباط با  Connect at power-onانتخاب  (4

 Helperپیکربندی شبکه برای ماشین مجازی 

نماید. بر روی مقصد ایجاد می Helperیک ماشین مجازی  Converter Standaloneروشن ,  Linuxدر هنگام انتقال ماشین 

های آن است. تنظیمات اصلی انتقال به صورت فایل Cloneنیازمند دسترسی به شبکه ماشین مبدا برای  Helperماشین مجازی 

 توان تنظیمات آن را به صورت دستی تغییر داد.است اما می Helperبرای ماشین مجازی  DNSو  IPV4تخصیص 

 زیر طبقه بندی می شود : فرآیند این عملیات به شکل

 Helper VM networkانتخاب  (1

 ذخیره تنظیمات (2

 افزار بر روی ماشین مجازی مقصدپیکربندی نرم

 .پیکربندی نمود در مقصد توان سیستم عامل رامی

 Windowsسیستم عامل مهمان 

برای استفاده در محیط مقصد آماده و بعد از آن باشد, ماشین مجازی بی درنگ  Windows XPاگر سیستم عامل مهمان از نوع 

 است.

 پیش نیاز
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 در مسیر Sysprepهای ای از ویندوز بدون پروفایل و تنظیمات قبلی در مقصد وجود داشته باشد, فایلاگر قرار است نسخه تازه

 گردد.ال است, ذخیره میبر روی آن فع Converter Standaloneزیر در ماشینی که 

%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\VMware vCenter Converter Standalone\sysprep 

 Customize guest preference for, گزینه مربوط به Post-conversion  سربرگ Advanced Option  Option <=از بخش

the virtual machine شود.انتخاب می 

 تغییر مشخصات ماشین مجازی مقصد

 Organization Nameو  Name ,Ownerبه منظور تغییر مشخصات ماشین مجازی مقصد برای شبکه مقصد, با تغییر 

 شود.تغییر داده می مربوطه

 پیش نیاز

 Customize guest preference, گزینه مربوط به Post-conversion سربرگ Advanced Option  Option <=از بخش *(

for the virtual machine شودانتخاب می. 

 روند این عملیات به شکل زیر است :

 Option listاز  Computer Informationانتخاب  (1

 تغییر مشخصات سیستم عامل مهمان (2

 به منظور تشخیص ماشین مجازی در شبکه Computer Nameنام کامپیوتر در  تعیین -1

-باشد و نمیعدد می 15مجاز برای استفاده تا تعداد کاراکترهای  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 تواند تنها دارای عدد باشد.

 Owner Nameنام مالک ماشین مجازی در  تعیین -2

-باشد و نمیعدد می 15تعداد کاراکترهای مجاز برای استفاده تا  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 تواند تنها دارای عدد باشد.

 Organization Nameنام سازمان در  تعیین -3
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عدد  63تعداد کاراکترهای مجاز برای استفاده  است. Spaceو سمبل ها و  0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 باشد .می

 Windows الیسنسورود اطالعات مربوط به 

 ضروری است.عامل مهمان دارند های مجازی مقصد که سیستمورود اطالعات مجوزها برای تمامی ماشین

 Customize guest preference, گزینه مربوط به Post-conversion سربرگ  Advanced Option  Option <=از بخش*( 

for the virtual machine فرآیند این عملیات به شکل زیر دنبال می شود :شود انتخاب می 

 Windows Licenseانتخاب  (1

 Product IDورود اطالعات مجوز برای ماشین مجازی مقصد در  (2

 Server license modeانتخاب  (3

 

 توضیحات گزینه

Per Seat مجوز به ازای هر کاربر  

Per Server مجوز به ازای هر سرور 

 تنظیم زمان برای ماشین مجازی مقصد

 د.کرتوان آن را تنظیم اگر قرار است ماشین مجازی مقصد با زمان متفاوتی عمل نماید می

 پیش نیاز

 Customize guest preference for, گزینه مربوط به Post-conversionسربرگ Advanced Option  Option <=از بخش

the virtual machine شودانتخاب می.  

 توان به شکل زیر پیگیری کرد :فرآیند را می

 Option listاز  Time zoneانتخاب  (1

 مناسب Time zoneانتخاب  (2
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 پیکربندی آداپتورهای شبکه

 پیش نیاز

 Customize guest preference, گزینه مربوط به Post-conversion  سربرگ Advanced Option  Option <=از بخش*( 

for the virtual machine شود.انتخاب می 

 گیرد :عملیات به شکل زیر صورت می

 General tabدر  Network Interface Settingsانتخاب  (1

 برای پیکربندی مشخصات Customizeانتخاب آداپتور شبکه و  (2

 General tabدر  DNS Serverو  IPV4آدرس  تعیین -1

 DNSبا اضافه کردن پسوند  DNS tabدر  DNSپیکربندی ارتباطات  -2

 DNSکردن پسوند اضافه -3

برای تنظیم این موضوع که کدام  Move downو  Move upوجود داشته باشد از  DNSاگر چندین پسوند  -4

 کند.از ارتباطات استفاده می کند, استفاده میعامل سیستم

 WINS tabدر  WINS IPآدرس اولیه و ثانویه  تعیین -5

 یا دامنه Workgroupئیات مربوط به بخشتخصیص 

 انجام داد. Workgroupمی توان در ماشین مجازی تنظیمات مربوط به دامنه و 

 پیش نیاز

 Customize guest preference, گزینه مربوط به Post-conversion  سربرگ Advanced Option  Option <=بخش از*( 

for the virtual machine شود.انتخاب می 

 پذیرد :عملیات به صورت زیر انجام می

 Customizationاز صفحه  Workgroup/Domainانتخاب  (1

 مقصد در شبکهماشین مجازی بودن  Domainیا  Workgroupانتخاب  (2
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 توضیحات گزینه

Workgroup Box .مربوطه حتما باید دارای مقدار باشد 

تعداد کاراکترهای مجاز  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 عدد است 15برای استفاده تا 

Windows Server Domain Box .مربوطه حتما باید دارای مقدار باشد 

تعداد کاراکترهای مجاز  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 عدد است و نیاز به مجوز کاربر دارد. 64برای استفاده تا 

 

 بر روی ماشین مجازی مقصد VMwareنصب ابزارهای 

-را به منظور بهبود کارایی گرافیکی سیستم VMwareتوان ابزارهای مربوط به , می Windowsدر هنگام انتقال ماشین مبدا با 

 گیرد.نصب این ابزارها اولین بار پس از روشن شدن ماشین مجازی صورت می. دکرنصب  عامل

 پیش نیاز

 option listدر  Advanced optionانتخاب *( 

 توان به شکل زیر دنبال کرد :این عملیات را می

 Post-Conversionانتخاب  (1

 Install VMware Tools destination virtual machineانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 System Restoreهای  Checkpointحذف 

تا  کردرا حذف  System Restoreهای  Checkpointتوان کند, میکار می Windowsهنگام انتقال ماشین مبدایی که با 

 عملیات با سرعت بیشتری انجام گیرد.
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System Restore  بر رویWindows Vista / XP  وجود دارد. برایWindows Vista  اگر عملیاتCloning  مبتنی بر

Volume  در سطحfile  , انجام گیردCheckpoint  هایSystem Restore  به صورت خودکار بدون توجه به انتخاب شده بودن

اگر از روش  شوند.ف میاز ماشین مجازی مقصد حذ Remove System Restore checkpoints on destinationیا نبودن 

Cloning  مبتنی برDisk  یا مبتنی برVolume  در سطحBlock  در ماشین  ,این گزینه عدم انتخابصورت استفاده شود , در

 ماند.باقی می System Restoreمقصد مجازی 

 کند. از این که ماشین هدف به وضعیت پیش از انتقال برگردد, ممانعت می System Restoreهای Checkpointحذف 

 پیش نیاز

 option listاز  Advanced Optionانتخاب *( 

 شود :این عملیات با گام های زیر دنبال می

 Post-conversionانتخاب  (1

 Remove System Restore Checkpoints on Destinationانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 پیکربندی عملیات انتقال

های مبدا د. وضعیت سرویسکرتوان فرآیند انتقال را پیکربندی نمود و رفتار ماشین مبدا و مقصد را در طول و بعد از آن معین می

 , تغییر داد.است Windowsو مقصد را تنها در زمانی که ماشین مبدا روشن و سیستم عامل 

 آغازین برای سرویس های مقصد حالتتنظیم 

توان سرویس را انتخاب کرد و آن را بر روی مد آغاز می ,Windowsسازی زمان از کار افتادن سرویس های به منظور حداقل

 قرار داد. 13یا غیرفعال 12, دستی11خودکار

 فعال است, تغییر داد. Windows های مبدا انتقال باتوان تنظیمات مربوط به سرویس های مقصد را تنها هنگامی که ماشینمی

                                                 
11

 Automate 
12

 Manual 
13

 Disable 
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 پیش نیاز

 option listدر  Servicesانتخاب *( 

 عملیات به شکل زیر ادامه پیدا می کند :

 برای انتقال ماشین های روشن , Destination service tabانتخاب  (1

های مقصد را تغییر سرویستوان مد آغازین نها میشود و تای نمایش داده نمی tabهای خاموش, هیچ برای انتقال ماشین

 داد.

 :ها در لیست سرویسانتخاب مد آغازین هر سرویس  (2

 توضیحات گزینه

Automatic  ,سرویس به صورت خودکار پس از روشن شدن ماشین مقصد

 شود.آغاز می

Manual  ,سرویس به صورت خودکار پس از روشن شدن ماشین مقصد

 کرد. شود اما می توان آن را دستی فعالآغاز نمی

Disabled  سرویس غیرفعال است و پس از روشن شدن ماشین مقصد فعال

 شود.نمی

 ذخیره تنظیمات (3

 متوقف کردن سرویس های فعال بر روی ماشین مبدا

هایی که باید پیش سرویس رود. به این منظورهای فعال روی ماشین مبدا از دست نمیای از سرویسهیچ داده مطمئن شد,توان می

ای , انتخاب نمود. در نتیجه سرویس هیچ دادهمتوقف گردد را Converter Standaloneسازی داده بین مبدا و مقصد با همگاماز 

 کند.در طول همگام سازی مبدا و مقصد تولید نمیرا 

 پذیر است.امکان Windowsعامل های روشن با سیستممتوقف کردن سرویس ها در مبدا تنها برای ماشین

 ازپیش نی
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 option listاز  Servicesانتخاب *( 

 یابد :این عملیات به صورت زیر ادامه می

 Source servicesانتخاب  (1

 .شودمی Stopسازی, سرویس انتخاب و به منظور متوقف کردن سرویس در ماشین مبدا پیش از همگام (2

 ذخیره تنظیمات (3

 افتداتفاق میسازی ماشین مقصد با تغییراتی که بر روی سیستم مبدا همگام

داده را از ماشین مبدا به مقصد تا زمانی که  Converter Standaloneشود , منتقل می Windowsکه یک ماشین روشن هنگامی

توان انتقال داده برای افتد. این فرآیند اولین انتقال داده است. میکند و تغییرات بر روی آن اتفاق میچنان روشن است, کپی میهم

 شود.سازی نامیده میاین فرآیند همگام ,ا تنها با کپی کردن تغییرات روی داده در طول ارسال اولیه داده ها صورت دادبار دوم ر

 های ویندوزی پس از آن در مبدا قابل اجراست.عاملو سیستم Windows XPسازی تنها در همگام

, مقصد تغییر یابد Volumeابند یا اندازه کالستر در کاهش ی NTFSهای Volumeتغییر کند یا  FATهای  Volumeاگر اندازه 

 د.کرسازی استفاده توان از همگامنمی

د, زیرا ممکن است کردیک همگام سازی اضافه یا کم ن Cloningها را بر روی ماشین مبدا بین دو عملیات Volumeتوان نمی

 موجب خراب شدن عملیات انتقال گردد.

 پیش نیاز

  های مختلفی از مبدا به دلیل حصول اطمینان از این که تغییرات اضافی در طول همگام سازی به وجودمتوقف کردن سرویس*( 

 آورند که موجب از بین رفتن داده ها گردد.نمی

 option listاز  Advanced Optionانتخاب *( 

 یابد :عملیات به شکل زیر ادامه می

 Synchronize tabانتخاب  -1
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 Synchronize changesانتخاب  -2

 سازیتعیین زمان همگام -3

 توضیحات گزینه

Click Run immediately after cloning درنگ بعد از سازی بیهمگامCloning  انجام گرفته و تکمیل

 گردد.می

Click Schedule گیرد. همگام سازی در زمان و تاریخ برنامه ریزی شده انجام می

به منظور معین نمودن تاریخ و زمان همگام سازی  Run atاز 

 شود.استفاده می

انتخاب  Perform final synchronizationسازی های بیشتری بین مبدا و مقصد صورت گیرد اگر قرار نیست همگام (4

 گردد.می

 ذخیره تنظیمات (5

 خاموش کردن ماشین مبدا پس از انجام عملیات انتقال

توان ماشین مبدا , میهای فعالی است که باید بر روی ماشین مجازی مقصد بعد از انتقال فعال گرددسرویساگر ماشین مبدا دارای 

 های مبدا و مقصد خاموش کرد.را به منظور اجتناب از تداخل بین سرویس

 پیش نیاز

 option listاز  Advanced Optionانتخاب *( 

 روند این عملیات به شکل زیر است :

 Post-conversionانتخاب  (1

باشد, فعال  Remote) این گزینه تنها در صورت این که ماشین مبدا روشن و  power off source machineانتخاب  (2

 است (

 ذخیره تنظیمات (3
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 روشن کردن ماشین مقصد پس از انجام عملیات انتقال

 مقصد پس از تکمیل انتقال به حداقل رساند.درنگ ماشین های مهم را با روشن کردن بیتوان میزان غیر فعال بودن سرویسمی

 پیش نیاز

 option listاز  Advanced Optionانتخاب *( 

 رود :فرآیند به ترتیب زیر پیش می

 Post-conversionانتخاب  (1

 Power on destination machineانتخاب  (2

 ذخیره تنظیمات (3

 محدود کردن منابع  مورد استفاده در عملیات انتقال

را کنترل نمود. اگر عملیات انتقال  انتقال توان عملیاتمحدود کردن تاثیر عملیات انتقال بر روی رویه هایی کاری,  میبه منظور 

 گیرد.بندی نرمال و مبتنی بر منابع محاسباتی در دسترس در طول انتقال انجام میکنترل نگردد با اولویت

های کاری فعال بر روی ماشین توان تاثیر عملیات انتقال را بر بقیه رویه. میدهندهای روشن عملیات انتقال خود را انجام میماشین

 فعال محدود کرد.

بر روی آن نصب است,  Converter Standaloneتوان استفاده از منابع را بر روی ماشینی که برای ماشین های مبدا خاموش, می

 محدود نمود.

 فاده در فرآیند انتقال است.مورد استو منابع شبکه  CPUکنترل کردن منوط به

توان آن را به صورت غیرمستقیم با کنترل پهنای باند را کنترل نمود اما می Converter Standaloneدیسک رابط  I/Oتوان نمی

 شبکه, کنترل نمود.

 توان کنترل کرد.را نمی Linuxعامل *( عملیات انتقال منابع روشن با سیستم

 است : روند این عملیات به شکل زیر
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 option listاز  Throttlingانتخاب  (1

 انتخاب اولویت عمل انتقال (2

 توضیحات گزینه

None شود.اولویت عملیات انتقال جاری نرمال در نظر گرفته می 

Light  حالت معمول است. متر ازکاولویت عملیات انتقال جاری 

Medium رسد.اولویت عملیات انتقال جاری به حداقل ممکن می 

 ذخیره تنظیمات( 3

 ز ماشین مبداا Converter Standalone Agentحذف 

 Converterتوان چگونگی حذف می  Hyper-Vیا یک ماشین مجازی Windowsبرای انجام عملیات انتقال برای منابع 

Standalone agent  پس از انجام عملیات انتقال را مشخص نمود. اگرConverter Standalone agent  توسطConverter 

Standalone Server .نصب شده باشد, به صورت خودکار حذف می گردد. در غیر این صورت باید به صورت دستی حذف گردد 

 شود.می استفاده Converter Standalone agentدر ماشین مبدا برای حذف  Add or Remove Programsبه این منظور از 

 گیرد :عملیات به شکل زیر انجام می

 شوداستفاده می Windows ,Add or Remove Programsدر  (1

 شودمی  Removeانتخاب و  VMware vCenter Converter Standalone Agentدر لیست  (2

 گردد.عملیات حذف تایید می (3

 و تثبیت عملیات انتقال Summaryبازنگری 

 لیست کارها مشاهده نمود.توان خالصه عملیات انتقال را قبل از اضافه کردن آن به می Summaryدر صفحه 

Summary  شامل اطالعاتی درباره ماشین مبدا, ماشین مجازی مقصد و تنظیمات مقصد است. در این گام تاییدیه برای انجام

 گردد.کسب می Converter Standaloneعملیات انتقال توسط 

 پیش نیاز
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 د.به درستی تا صفحه خالصه طی شده باش Wizardهای باید تمامی گام*( 

 کند :روند به شکل زیر ادامه پیدا می

 بازنگری خالصه عملیات (1

 Finishانتخاب  (2

 خالصه پروسه انتقال ماشین فیزیکی به مجازی :

 Converter Standalone Serverاصلی  بخشاتصال به  (1

 Applicationsاز منوی  Convert Machineانتخاب  (2

 ( Local or Remote, name / IP Address , OS Family) انتخاب ماشین فیزیکی یا مجازی مبدا  (3

 بر روی ماشین مبدا agentنصب  (4

 برای مقصد VMware Infra VMانتخاب  (5

6) Name  یاIP  هاستesx  مقصد به همراهCredential 

های مورد Volumeامکان انتخاب نام ماشین مقصد و فولدر مورد نظر برای انتقال, تغییر اندازه دیسک, مشخص نمودن  (7

 وجود دارد. VMtoolsفزاری جدید و نصب مقصد, حذف و اضافه نمودن مشخصات  Datastoreنظر برای انتقال, 

 سپس باید مشخص گردد پس از پروسه انتقال چه کارهایی باید انجام شود : (8

 شوند. Startسرویس ها به صورت خودکار  -ا

 انجام شود. Synchعملیات  -2

 شود.ماشین مبدا خاموش  -3

 ماشین مقصد روشن شود. -4

5- agent .از روی ماشین مبدا حذف گردد 
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 پیکربندی ماشین مجازی

چنین نیاز به باید بتوان ماشین مجازی را پس از انتقال آن پیکربندی نمود تا آماده آغاز به کار در محیط مجازی مقصد گردد. هم

باشد. عالوه بر این به منظور افزایش کارایی ها تغییر کرده است می های مجازی در هنگامی که محیط مجازی آنپیکربندی ماشین

 پیکربندی نیاز است.

 کنند قابلیت پیکربندی دارند.و بعد از آن کار می Windows XPهای مجازی که با *( تنها ماشین

که عملیات گذارد. هنگامیدا تاثیر می, فرآیند پیکربندی بر روی مبکندخللی ایجاد نمیبرخالف فرآیند انتقال که برای ماشین مبدا 

 گردد.گذارد و دوباره به حالت پیشین باز نمیشود نتیجه آن بر روی ماشین مبدا نیز تاثیر میپیکربندی انجام می

 Sysprepهای ذخیره فایل

-در مکان Sysprepهای , باید فایل XPیا  Windows Server 2003عامل مهمان یک ماشین مجازی به منظور تدوین سیستم

 , ذخیره گردد.است Converter Standalone Serverای رهای مخصوص ماشینی که دا

 پیش نیاز

 عامل ماشین مبداای مرتبط با سیستم Sysprepهای حصول اطمینان از وجود فایل*( 

 دانلود نمود ( Microsoft Download Centerرا از  Sysprepهای توان فایل) می

 شود :شکل زیر دنبال میفرآیند به 

 را داراست. Converter Standalone Serverعامل مبدا در ماشینی که مرتبط با سیستم Sysprepهای ذخیره فایل

دانلود شده باشد, بر روی آن  exe.دانلود شده باشد؛ باید محتویات آن از حالت فشرده خارج گردد. اگر یک فایل  cab. اگر یک فایل

 آغاز گردد. Sysprepگردد تا نصب کلیک می

 عملیات سیستم عامل

Windows Server 2003 ( 32 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ VMware \ VMware 

vCenter Converter Standalone \ sysprep \   svr 2003 – 32 bit 
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Windows Server 2003 ( 64 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ VMware \ VMware 

vCenter Converter Standalone \ sysprep \   svr 2003 – 64 bit 

Windows XP ( 32 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ VMware \ VMware 

vCenter Converter Standalone \ sysprep\  xp 

Windows XP ( 64 bit ) %AllUserProfile% \ Application Data \ VMware \ VMware 

vCenter Converter Standalone \ sysprep\  xp-64 

 Wizardرا با استفاده از  Windows XPو  Windows Server 2003 ( 32 / 654 bit )عامل مهمان توان سیستمحال می

 مربوط به انتقال یا پیکربندی؛ آماده نمود.

 پیکربندی Wizardآغاز 

 یا ESXiهای مجازی مدیریت شده توسط هاست های یا ماشین VMware Desktopتوان ماشین مجازی می

VCenter Server .را پیکربندی نمود 

 یک پیکربندی باشد. مبداتواند یک ماشین فیزیکی نمی

 های خاموش را پیکربندی نمود.توان ماشینتنها می

 زیر است :روند این فرآیند به شکل 

 VMware vCenter Converter Standaloneآغاز برنامه  -1

 Configure Machineکلیک بر  -2

 ماشین مبدا برای پیکربندی

 تخاب نمود.برای پیکربندی ان مبدابه عنوان  توان یک ماشین مجازی خاموش رامی

 پیش نیاز

 شود.انتخاب می مبداپیکربندی, نوع  Wizardبر روی صفحه آغازین *( 
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  vSphereماشین مجازی 

ماشین مجازی است که بر روی یک  vSphereرا پیکربندی نمود. یک ماشین مجازی  vSphereتوان یک ماشین مجازی می

 راه اندازی شده است. vCenter Serverمدیریت شده توسط  ESXیا یک هاست  ESXهاست 

 پیش نیاز

 ماشین مبدا پیش از پیکربندی باید خاموش گردد.*( 

 گردد.کلیک می Configure Machine, بر روی  Converter Standaloneدر پنجره اصلی برنامه 

 کند :عملیات به صورت زیر ادامه پیدا می

-انتخاب می Select Source Typeاز منو  VMware Infrastructure machineپیکربندی ماشین مبدا,  Wizardدر  (1

 گردد.

2) IP Adr  یا نام هاست و مجوز برای احراز هویت با هاستESX  یاvCenter Server شود.تخصیص داده می 

 دهد.را نمایش می vCenter Serverیا  ESXو لیست هاست  IP Adrصفحه ماشین مبدا نام هاست یا 

  vCenter Serverماشین مجازی 

پیکربندی گردد, باید لیست آن ها به  ESXهاست  ای vCenter Serverاگر بنا باشد یک ماشین مجازی مدیریت شده توسط 

 جستجو گردد. مبدایابی ماشین مجازی منظور مکان

 پیش نیاز

-پیکربندی انتخاب می  مبدابه عنوان  VMware Infrastructure virtual machine, مبداپیکربندی سیستم  Wizardدر *( 

 شود.

 کند :فرآیند به شکل زیر ادامه پیدا می

 Specify machine withماشین مجازی از منو  viewبرقرار است,  vCenter Server) اختیاری ( اگر ارتباط با یک  (1

 انتخاب گردد.
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 توضیحات گزینه

یک دید کلی از هاست ها, کالسترها, مخازن لیست درختی  هاست ها و کالستر ها

آورد. اگر یک هاست قابل ها به وجود می vAppو  مبدا

توسط یک کالستر انتخاب گردد, لیست کاملی از مدیریت 

های مجازی و الگوهای موجود در ماشین مجازی, قابل ماشین

یا کالستر انتخاب  Standaloneمشاهده است. اگر یک هاست 

آن  مبداهای مجازی که مستقر بر روی مخازن شود, تنها ماشین

 شوند.هاست یا کالستر نیستند, دیده می

لیست درختی یک دید کلی از مراکز داده و فولدرهای ماشین  و الگوها ماشین های مجازی

 آورد.مجازی را فراهم می

 

 .گردداتصال برقرار است, موضوع مورد نظر از لیست درختی انتخاب می vCenter Server) اختیاری ( اگر به یک  (2

 توضیحات گزینه

 vAppیا  مبدا, مخزن ESXانتخاب کالستر , هاست  هاست ها و کالسترها

 انتخاب مرکز داده یا فولدر ماشین مجازی ماشین های مجازی و الگوها

 های مجازیمورد نظر برای پیکربندی از لیست ماشین انتخاب ماشین مجازی (2

  VMwareماشین مجازی 

توان می را VMware Playerیا  VMware Workstation ,VMware Fusionایجاد شده توسط  VMwareماشین مجازی 

 پیکربندی نمود.

 پیش نیاز
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  Converter Standalone Serverکه  که ماشینیاطمینان از این یابی مبدا استفاده شود,مکان برایاگر قرار است یک مسیر *( 

 دسترسی دارد. بر روی آن فعال است به آن مسیر

 پیکربندی Wizardبه منظور باز شدن  Configure Machine, کلیک بر Converter Standaloneدر پنجره اصلی برنامه 

 فرآیند به صورت زیر ادامه پیدا می کند :

 VMware Workstation or other VMware virtual machine, انتخاب مبداپیکربندی  Wizardدر  (1

 ماشین مجازی مبدایابی مکان (2

 بدامبرقرار است, یک مسیر به فایل ماشین مجازی  Converter Standalone Serverبا  Remoteاگر ارتباط  -1

(.vmx)  درBox شود :برای مثال به شکل زیر در نظر گرفته می برقرار باشد. مربوطه 

machine.vmx-virtual\machines-virtual\server\\. 

به فایل  Localبرقرار است , یک مسیر شبکه یا  Converter Standalone Serverبا  localاگر ارتباط به صورت  -2

.vmx یابد.تخصیص می 

مجوز کاربر به منظور دسترسی به ماشین برقرار است ؛  Converter Standalone Serverبا  Remoteاگر ارتباط  (3

 وارد گردد. مبدامجازی 

چنین  برقرار باشد , مجوز کاربر برای اتصال وجود ندارد. هم Converter Standalone Serverبا  localاگر ارتباط 

Converter Standalone  از مجوزWindows کند.برای برقراری ارتباط با ماشین مبدا استفاده می 

 انتخاب موارد پیکربندی

 های فرآیند پیکربندی را برای اجرا معین نمود.توان گاممی

 این فرآیند به شکل زیر است :

 های پیکربندیانتخاب گام

 

file://server/virtual-machines/virtual-machine.vmx
file://server/virtual-machines/virtual-machine.vmx
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 توضیحات گزینه

بر روی ماشین مجازی  VMwareنصب ابزارهای 

 مقصد

به منظور افزایش کارایی ماشین مجازی  VMwareنصب ابزارهای 

 مقصد

تعیین اولویت های سیستم عامل مهمان برای 

 ماشین مجازی

سازماندهی نمود. و بعد از آن را  Windows XPتوان سیستم عامل می

در نتیجه می توان برای مسائل شبکه و مجوز برای ارائه مجوز ممانعت 

 نمود یا آن را اجرا کرد.

 System Restoreهای Checkpoint حذف 

 در مقصد

 از مقصد System Restoreهای Checkpoint حذف 

ماشین مجازی که امکان بوت کار کردن به شکل تغییرات پیکربندی  پیکربندی دوباره ماشین مجازی مقصد

 شود.مناسب در محیط مجازی مقصد فراهم می

 

 بر روی ماشین مجازی VMwareنصب ابزارهای 

-بخشد. افزونهکارایی گرافیکی سیستم عامل مهمان را بر روی ماشین مجازی پیکربندی شده, بهبود می VMwareنصب ابزارهای 

 و ... است. Mouseبین هاست و مهمان و بهبود کارایی  Copy/Pasteهای دیگر شامل 

 روند این عملیات به صورت زیر است :

 optionاز  Install VMware Tools on the Destination virtual machineانتخاب 

vCenter Converter Standalone  ابزارهایVMware نماید.را بر روی ماشین مجازی پیکربندی شده, نصب می 

 Windowsن سیستم عامل مهمان تدوی

 و بعد از آن است را پیکربندی نمود. Windows XPتوان ماشین مجازی که دارای می

 پیش نیاز
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 ALLUSERPROFILE%\Application Data\VMware\VMware vCenter%در  Sysprepذخیره فایل های *( 

Converter Standalone\sysprep  بر روی ماشینی که دارایConverter Standalone Server .است 

 شود.انتخاب می Customize guest preference for the virtual machineپیکربندی,  Wizardدر 

 تدوین مشخصات ماشین مجازی

 Organization Nameو  Name ,Ownerبه منظور تغییر مشخصات ماشین مجازی مقصد برای شبکه مقصد, با تغییر 

  شود.تغییر داده می مربوطه

 پیش نیاز

 پیکربندی wizardدر  Customize guest preferences for the virtual machineانتخاب *( 

 کند :فرآیند به صورت زیر ادامه پیدا می

 optionاز لیست  Computer Informationانتخاب  (1

 عامل مهمانتدوین مشخصات سیستم (2

 روی شبکهبه منظور تعیین ماشین مجازی بر امپیوتر انتخاب نام ک -1

عدد  15است طول کاراکترها نیز حداکثر   (_)و   (-) و  9-0و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر برای استفاده شامل 

 تواند تنها شامل اعداد باشد.است و نمی

 انتخاب نام مالک ماشین مجازی -2

عدد  63است طول کاراکترها نیز حداکثر   (_)و   (-و  ) 9-0و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر برای استفاده شامل 

 است و نمی تواند تنها شامل اعداد باشد.

 Windowsاطالعات مجوز تعیین 

به علت وجود  ند؛ ضروری است.هستسیستم عامل مهمان دارای دسترسی به تمامی ماشین های مجازی مقصدی که  از اطمینان

منتقل نمود و در نتیجه نیاز به یک مجوز جدید معتبر برای ماشین  مبداتوان مجوز را از ماشین , نمیجانبیهای مجوز سیاست

 مجازی مقصد است.
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 پیش نیاز

 پیکربندی Wizardدر  Customize guest preference for the virtual machineانتخاب *( 

 کند :فرآیند به صورت زیر ادامه پیدا می

 Optionاز لیست  Windowsانتخاب مجوز  (1

 Product IDورود اطالعات مجوز برای ماشین مجازی مقصد در  (2

 Server license modeانتخاب  (3

 توضیحات گزینه

Per Seat مجوز به ازای هر کاربر 

Per Server مجوز به ازای هر سرور 

 گردد.نیز پس از تکمیل پیکربندی, ذخیره می مبدابر روی ماشین  Windowsاطالعات مجوز 

 تنظیم زمان

 توان زمان را برای ماشین مجازی پیکربندی نمود.می

 پیش نیاز

 پیکربندی Wizardدر  Customize guest preferences for the virtual machineانتخاب *( 

 شود :روند به صورت زیر دنبال می

 Optionاز لیست  Time zoneانتخاب  (1

 Time zoneانتخاب زمان هدف از منو  (2

 گیرد.ر روی ماشین مقصد انجام میفرآیند پیکربندی ب تنظیمات زمان پس از تکمیل

 پیکربندی آداپتورهای شبکه

 می توان تنظیمات شبکه یک ماشین مجازی را به منظور ایجاد امکان کار کردن آن با پیکربندی شبکه محیط مجازی تغییر داد.
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 .امکان پیکربندی آداپتورهای شبکه برای تمامی منابع پشتیبانی شده وجود دارد

 پیش نیاز

 پیکربندی Wizardدر  Customize guest preferences for the virtual machineانتخاب *( 

 روند عملیات به صورت زیر است :

 optionاز لیست  Network interface settingانتخاب  (1

 به منظور پیکربندی مشخصات Customizeانتخاب آداپتور شبکه و  (2

 گردد.معین می DNS Serverو  IPV4, آدرس General tabدر  -1

 گردد.پیکربندی می DNSبا افزودن پسوندهای  DNS, ارتباطات DNS tabدر  -2

 توان بیش از یک پسوند داشت () می  کردن آناضافهو  DNSمشخص کردن پسوند  -3

 Move Downو  Move up, استفاده از وجود داشته باشد DNSاگر چندین پسوند  -4

 اولیه و ثانویه WINS IP, مشخص کردن آدرس های WINS tabدر  -5

 نماید.شده شبکه استفاده می , از مشخصات معین, ماشین مجازی پیکربندی شدهدر هنگام روشن بودن

 یا دامنه Workgroupئیات بخشتخصیص 

 یا دامنه برای ماشین مجازی پیکربندی نمود. Workgroupمی توان 

 پیش نیاز

 پیکربندی Wizardدر  Customize guest preferences for the virtual machineانتخاب 

 شود :فرآیند به صورت زیر دنبال می

 optionاز لیست  Workgroup/Domainانتخاب  (1

 انتخاب چگونگی مشخصات ماشین مجازی در شبکه مقصد (2
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 توضیحات گزینه

Workgroup Box .مربوطه حتما باید دارای مقدار باشد 

تعداد کاراکترهای  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 عدد است 15مجاز برای استفاده تا 

Windows Server Domain Box .مربوطه حتما باید دارای مقدار باشد 

تعداد کاراکترهای  ( است. -و ) 0-9و  a-zو  A-Zکاراکترهای معتبر 

 به مجوز کاربر دارد. عدد است و نیاز 64مجاز برای استفاده تا 

 مخصوص آن ارتباط برقرار کرد. Domain Serverیا  Workgroupبه منظور پیکربندی ماشین مجازی باید به 

 System Restoreهای  Checkpointحذف 

به منظور جلوگیری از بازگشت آن  ,اضافه شده گیتازیی که به مبداهای برای ماشین System Restoreهای  Checkpointحذف 

موجب ذخیره سازی  System Restoreهای  Checkpointها به وضعیت پیش از انتقال است. برای ماشین های مبدا دیگر, حذف 

 می شود.فضای دیسک بیشتر با حذف داده های غیر ضروری 

پیکربندی  Wizardاز  Remove System Restore checkpoints on the destinationفرآیند این عملیات به شکل انتخاب 

 است.

 پیکربندی یک ماشین مجازی به منظور بوت شدن مناسب آن

پیکربندی دوباره  Converter Standalone, باید وبی در محیط مجازی مقصد بوت نشوداگر ماشین مجازی انتقالی جدید به خ

 گردد.

 مسئله

گردد. برای مثال, ماشین مجازی جدید گردد یک مسئله محسوب می مشکالت پیکربندی که ممکن است مانع بوت شدن درست

Converter Standalone  ممکن است نیاز به غیرفعال کردن برخی درایورها داشته باشد تا به ماشین مجازی اجازه کار کردن

ممکن است نیاز به تغییر  BCDیا  boot.iniعامل ماشین مبدا بر روی درایو پیش فرض قرار نداشته باشد, فایل دهد. اگر سیستم

 داشته باشند تا ماشین مجازی مقصد آغاز به کار کند.
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 راه حل

 پیکربندی Wizardاز  Reconfigure destination virtual machineانتخاب 

Converter Standalone تواند در محیط مجازی بوت شود.کند, در نتیجه میماشین مجازی مقصد را دوباره پیکربندی می 

 و تائید عملیات انتقال ازبینیب

 .توان آن ها را پیش از؛ تغییر دادپیکربندی, می Wizardبا مرور دوباره تنظیمات مورد نظر در صفحه خالصه عملیات در 

 فرآیند به صورت زیر است :

 مبدابازبینی خالصه تنظیمات برای ماشین مجازی  (1

 Finishانتخاب  (2

 مشاهده نمود. Viewاز  Task progress tabتوان روند پیشرفت عملیات جاری را در می

 پیکربندی و عملیاتمدیریت انتقال, 

 هاJobدرون لیست Jobsمدیریت 

Job View  از قسمتManager Converter Standaloneتوان از می. کنداز تمامی کارهای تائید شده را فراهم می ی؛ لیست

 ها را تغییر داد.و آن کرد, کارهای موجود در لیست را کنترل اصلیمنوهای برنامه 

 پیش نیاز

 تائید گردد تا در لیست کارها دیده شود.باید یک عملیات انتقال یا پیکربندی *( 

 بود. Job View ,Converter Standalone Managerدر  باید به منظور دسترسی به منوهای برنامه برای مدیریت کارها *(

 به لیست کار Jobاضافه کردن یک 

Converter Standalone .امکان ایجاد و انجام انتقال و پیکربندی را فراهم می کند 
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در صورت عدم نیاز به تغییرات بیشتر تنظیمات, تایید شود که در صفحه خالصه انتقال یا پیکربندی, روند به صورت زیر دنبال می

 گیرد.صورت می

 Jobیک  جاری Taskمشاهده 

 رفت. Task Viewبه  Job Viewتوان از میبه منظور مشاهده و تغییر عملیات جاری یک کار, 

 عملیات به صورت زیر است :

 Jobsانتخاب  View byدر منو  (1

 انتخاب یک کار از لیست عملیات (2

 در منوی اصلی Job > Go to running taskانتخاب  (3

Converter Standalone Manager  ازTask View  کارهای فعال جاری را درJob View کند. اگر هیچ عملیاتی انتخاب  می

 گیرد.در حال اجرا نباشد, هیچ انتخابی صورت نمی

 Jobغیرفعال کردن یک 

 توان یک کار فعال را بدون هیچ گونه تغییری در ماشین مقصد؛ غیرفعال نمود.می

 پیش نیاز

 که هیچ عملیاتی وابسته به آن در حال اجرا نباشد.توان غیر فعال نمود در صورتی یک کار را می*( 

 عملیات به شکل زیر دنبال می شود :

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 غیرفعال کردن کار مورد نظر در لیست کارها (2

 در منو اصلی Job > Deactivateانتخاب  (3

 آید.وضعیت کار به غیرفعال تغییر می کند و هیچ تغییری در مقصد پدید نمی

 توان دوباره فعال نمود.ک کار غیر فعال شده را نمی*( ی
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 Jobحذف یک 

 د.کرتوان یک کار و تمام عملیات مربوط به آن را حذف می

 پیش نیاز

 د.کرتوان حذف تنها کارهای غیرفعال شده را می*( 

 فرآیند به شکل زیر است :

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 حذف کردن کار مورد نظر در لیست کارها (2

 در منو اصلی Job > Deleteانتخاب  (3

 د.شوگردد و تمامی عملیات مربوط به آن کار از لیست حذف میکار از لیست کارها حذف می

 موجود Jobبا کپی  Jobایجاد یک 

تنظیمات ؛ به وجود آورد. توان کار جدیدی را با ایجاد یک کپی از کار جاری و تغییر تنظیمات آن در هنگام انتقال یا پیکربندیمی

 د.کرتوان آن را تغییر داد یا دوباره از آن استفاده شود و در نتیجه میکار اصلی در هر گام ظاهر می

 ایجاد شده اند؛ قابلیت کپی شدن دارند. Converter Standalone Client*( تنها کارهایی که توسط 

 کند :فرآیند به صورت زیر ادامه پیدا می

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 اتنتخاب کار مورد نظر برای کپی از لیست کارها (2

 Job > Copy As Newانتخاب  (3

 ادامه روند به منظور تغییر تنظیمات (4

 در لیست  Jobفیلتر کردن یک 

 توان کارهای مورد نظر را انتخاب کرد و با فیلترینگ های خاص آن ها را نمایش داد.می

 د.شونمیکارها بر اساس تاریخ, وضعیت یا معیارهای متنوع دیگر فیلتر 
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 ها بر اساس تاریخJobفیلتر کردن 

شود. به ایش داده میمد, بر این اساس تنها آخرین کارهای تائید شده نکرتوان لیست کارها را بر اساس تاریخ آن ها فیلتر می

 شود.داده میکار آخر نمایش  20صورت پیش فرض, 

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 و یک سطح فیلترینگ View > History Filterانتخاب  (2

 مانند.*( تنها کارهای مرتبط با سطح فیلترینگ انتخابی در لیست کارها باقی می

 ها بر اساس وضعیتJobفیلتر کردن 

 .16, همه15, غیرفعال14د : فعالکرتوان لیست کارها را به منظور نمایش کارها بر اساس وضعیت آن ها فیلتر می

      , دهد. کارهای فعال شامل تمامی کارهای در حال اجرابه صورت پیش فرض, لیست کارها تنها, کارهای فعال را نمایش می

 بندی نشده است.بندی شده و زمانزمان 

 شود :عملیات به شکل زیر پیگیری میروند این 

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 از منو اصلی View > Filter byانتخاب  (2

 انتخاب سطح نمایش (3

را به منظور نمایش  My Ownتوان اتصال برقرار باشد, می Remoteبه صورت  Converter Standalone Serverاگر به یک 

 کارهایی که توسط هرکس ایجاد شده انتخاب نمود.

 ها با استفاده از معیارهای متفاوتJobفیلتر کردن 

 د.کر, کارها را در لیست کارها فیلتر توان با ترکیب معیارهای فیلترینگ متفاوتمی

                                                 
14

 Active 
15

 Inactive 
16

 All 
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 روند این فرآیند به شکل زیر است :

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 از منوها برای انتخاب معیار تاریخ و وضعیتاستفاده  (2

 شود.ط برای نمایش کارها در نظر گرفته میردر نتیجه ترکیب دو ش

 سازی به انتقالاضافه کردن یک عملیات همگام

 انتقال تغییر داد. Wizardسازی را در اضافه کرد و تنظیمات همگام جاریسازی را به یک انتقال توان یک عملیات همگاممی

 د.کرایجاد شده است, اضافه  Client Standalone Clientتوان به کارهایی که توسط سازی را تنها می*( یک عملیات همگام

 پیش نیاز

 سازی باشد.فعال و با امکان استفاده از همگامبه حالت انتقال باید *( 

 نباید فعال باشد. ,به این کار سازی وابستههیچ همگام*( 

 کند :صورت زیر ادامه پیدا میاین عملیات به 

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 سازی به آن اضافه گردد.انتخاب انتقالی که قرار است عملیات همگام (2

 از منو اصلی Job > Synchronizeانتخاب  (3

 سازیادامه روند برای تنظیمات همگام (4

 Taskدر لیست  Taskمدیریت 

Task View  مربوط بهConverter Standalone Manager ند را فراهم اامکان تهیه یک لیست از تمامی کارهایی که تائید شده

شوند و تغییر آن ها استفاده توان از منوهای برنامه اصلی برای کنترل روشی که کارها در لیست کارها نمایش داده میکند. میمی

 د.کر

 پیش نیاز
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 ت کارها نمایش داده شود.باید یک انتقال یا پیکربندی تائید شده باشد تا در لیس*( 

 بود. Converter Standalone Managerمربوط به  Task Viewباید در برای مدیریت کارها 

 کنترل تعداد کارهای فعال همزمان

     معین کردن تعداد کارهای همزمان کمکد. کرتوان تعداد کارهای همزمان فعال را به منظور بهبود سرعت انتقال, تنظیم می

 CPU, میزان بارگذاری ها کاهش یابد. معین کردن تعداد کارهای همزمانها به منابع شبکه برای تمامی انتقالنیازمندی کند کهمی

 د.کنمحدود مینیز بر روی آن نصب است را  Converter Standalone Serverدر ماشینی که 

 است.فرض به حداکثر میزان آن تنظیم گردیده. تعداد پیشتنظیم نمود 12تا  1توان تعداد کارهای همزمان را به هریک از اعداد می

 روند این فرآیند به صورت زیر است :

 Administration > Maximum Concurrent Tasksانتخاب  (1

 Customمعین کردن تعداد در  (2

 شود.تنظیمات انجام شده بالفاصله بر روی کارهای اضافه شده جدید پیاده سازی می

 تعداد کارهای همزمانمثال : محدود کردن 

 6برسد, این  12دهد. اگر تعداد این کارها به کار را به صورت همزمان انجام می Converter Standalone ,6شود که فرض می

-دهند اما, تمامی کارهای جدید اضافه شده منتظر پایان این کارها در لیست کارها باقی میهم چنان به فعالیت ادامه می هاکار

 شود., یک کار از لیست کارهای در حال انتظار به آن ها اضافه میرسید 5که تعداد کارهای همزمان در حال اجرا به هنگامیمانند. 

 Taskتنظیم تعداد داده های مرتبط با هر 

 Cloningچندین انتقال همزمان توان زمان انتقال را با های مختلفی صورت گیرد, میVolumeاگر انتقال منابع از دیسک ها و 

Disk  وCloning Volume  مبداکاهش داد. این مورد برای انتقال هایی که دارای Windows  هستند و منابعLinux  مجازی

 قابل پشتیبانی است.

مستقل استفاده  TCPموازی انجام گیرد, هر انتقال داده از یک ارتباط  Cloning Diskو  Cloning Volumeکه چندین هنگامی

 نماید.می



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

مرتبط با  TCP*( برای منابع و مقصدهای قابل مدیریت, تعداد برقراری های ارتباط داده ای در یک انتقال نباید از حد ارتباطات 

 تا انتقال با موفقیت صورت گیرد. ,تجاوز کند ESXiهاست 

های داده به صورت کامل صورت شود که تمامی انتقالشود و عملیات پیکربندی مقصد تنها زمانی آغاز میتکمیل می مبداانتقال 

 گرفته باشد.

 گیرد :این فرآیند به شکل زیر انجام می

 در منوی اصلی  Administration > Data Connections per Taskانتخاب  (1

 ای همزمانارتباطات دادهانتخاب تعداد  (2

 تنظیمات گزینه

 Cloneدر یک زمان  مبداهای  Volumeتمامی دیسک ها و  Maximumانتخاب 

 شوند.می

ها به طور همزمان  Volumeمقدار معین شده از دیسک ها و  2و  1یک عدد بین   انتخاب

Clone  است. 1می شوند. مقدار پیش فرض آن 

 گردد.تنظیمات انجام شده بالفاصله برای کارهای جدید اضافه شده, اعمال می

 مرتبط با کار های Taskمشاهده 

 به منظور مشاهده و تغییر عملیات مرتبط با یک کار منتقل شد. Job Viewبه  Task Viewتوان از می

 کند :عملیات به شکل زیر ادامه پیدا می

 View byاز  Tasksانتخاب  (1

 انتخاب عملیات مورد نظر (2

 از منوی اصلی Task > Go to jobانتخاب کنسل  (3

Converter Stand Alone manager  به قسمتJob View که شامل عملیات انتخابی درشود. کاری منتقل میTask View  در

 است. Job Viewو منطبق با فیلتر جاری است لیست انتخاب شده 
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 Taskکنسل کردن یک 

 د.کرموجود در صف یا در حال انجام را کنسل  عملیاتتوان می

همگام سازی نباشد, تمامی ی کنسل شود که عملیاتگردد. اگر از صف حذف می عملیات, آن که یک انتقال کنسل می شودهنگامی

 گردند.گردد. کارهای کنسل شده, دوباره فعال نمیکارهای وابسته به آن غیرفعال می

 د.کرتوان یک پیکربندی را کنسل *( نمی

 عملیات به صورت زیر است :

 View byاز منوی  Tasksانتخاب  (1

 انتخاب عملیات مورد نظر برای کنسل کردن (2

 شود.نمایش داده می End Timeگردد و زمان آن در ستون ف حذف میحال , عملیات مورد نظر از ص

 Taskدر لیست  Taskفیلتر کردن 

توان تعداد کمتری از آن ها , میحداقل کردن آشفتگی در لیست عملیات برای تواند بسیار زیاد گردد.تعداد عملیات ذخیره شده می

 نمایش داده شوند را انتخاب و با فیلترینگ آن ها را نشان داد. توان عملیات مورد نظر که الزم استرا نمایش داد. می

 با تاریخ ها Taskفیلتر کردن 

 د.شومیبرای فیلتر کردن لیست استفاده از زمان ایجاد یک عملیات, 

 شوند.کند و آن ها همواره در لیست نمایش داده میاین مورد برای عملیات در حال اجرا عمل نمی

 صورت زیر است : روند این عملیات به

 View byاز  Tasksانتخاب  (1

 View > History Filterانتخاب  (2

 شوند.تنها عملیات مرتبط با فیلتر انتخاب شده نمایش داده می
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 ها با وضعیتTaskفیلتر کردن 

 فیلتر نمود.نمایش آن را در لیست  ,توان با توجه به وضعیت عملیاتمی

 فرآیند به شکل زیر است :

 View byاز منو  Tasksانتخاب  (1

 از منوی اصلی View > Filter byانتخاب  (2

 انتخاب سطح نمایش (3

را به منظور  My Ownاتصال برقرار باشد, می توان  Remoteبه صورت  Converter Standalone Serverاگر به یک 

 نمایش کارهایی که توسط هرکس ایجاد شده انتخاب نمود.

 با معیارهای مختلف هاTaskفیلتر کردن 

کردن کارهای لیست نمایش آنها ترکیب نمود. عملیاتی که در حال حاضر فعال هستند توان معیارهای مختلف را برای فیلترمی

 شوند.بدون توجه به فیلتر مورد نظر نمایش داده می

 فرآیند به شکل زیر است :

 View byاز منوی  Tasksانتخاب  (1

 انتخاب معیار تاریخ و وضعیت (2

 شود.شوند و عملیات منطبق با هر دو آن ها در لیست نمایش داده میدو معیار ترکیب می

 Logو فایل های  ها Taskها و روند Jobبازبینی 

Task View  وJob View  مربوط بهConverter Standalone Manager  لیست و عملیات امکان مشاهده روند و وضعیت کارها

 آورند.شده را فراهم می

 .را بررسی نمود Logتوان اطلالعات فایل خراب شدن کار یا عملیات گردد, می اگر یک مشکل عمده موجب
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 هاTaskمشاهده روند 

Task view  ئیات آن , روند عملیات و کارها را نشان می دهند. می توان زمان محاسبه شده برای تکمیل یک انتقال را در بخشو

 مشاهده نمود. End Timeستون 

 د.کرمشاهده  Task Viewتوان یک نشانه عمومی از یک روند عملیات را با نگاه کردن به سطر آن در لیست کارهای می

 برای یافتن اطالعات بیشتر مشاهده نمود. Detailsرا  در  tab Task progressتوان می

 کند :عملیات به شکل زیر ادامه پیدا می

 View byاز  Tasksانتخاب  (1

 لیست عملیاتانتخاب سطر در  (2

 Task Progressانتخاب  (3

 هاJob رایب Logانتقال اطالعات از فایل های 

ارسال  VMwareرا مرور کرد یا یک کپی از آن ها را به پشتیبان تکنیکی  Logتوان برای دریافت اطالعاتی از کارها, فایل های می

 .گیردمیبرای تمامی کارهای موجود در لیست انجام  Logهای نمود. انتقال فایل

 توان به صورت زیر دنبال کرد :این عملیات را می

 View byاز منو  Jobsانتخاب  (1

 انتخاب یک کار از لیست کارها (2

 Job > Export Logsانتخاب  (3

 انتخاب مکانی که فایل ها ذخیره گردند. (4

 Taskبرای یک  Logانتقال فایل های 

بررسی نمود یا یک  Logتوان اطالعات موجود درباره آن کار را در فایل های اگر هر مشکلی موجب شکست انجام یک کار شود, می

را برای یک کار معین در لیست کارها  Logهای توان انتقال فایلارسال نمود. می VMwareکپی از آن را برای پشتیبان تکنیکی 

 انجام داد.



Provided by Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

 

 روند این فرآیند به شکل زیر است :

 View byاز  Tasksانتخاب  (1

 انتخاب کار مورد نظر (2

 Task progress tabکلیک بر  (3

 Export Logsانتخاب  (4

 انتخاب مکان ذخیره سازی فایل ها (5

 Clientو  Log   ,Back-Endمکان فایل های 

Converter Standalone های , فایلLog کند.را مانند عملیات آن ها ذخیره می 

را مشاهده  Logهای توان فایلدهد. میشوند را نمایش میدر آن ذخیره می Logهای های پیش فرضی که فایلجدول زیر مکان

 نمود یا آن ها را در صورت نیاز منتقل کرد.

 مسیر فایل Logفایل های 

 Log  ,Converter Standalone Server/ Agent %ALLUSERPROFILE%\Applicationفایل های 

Data\VMware\VMware vCenter Converter 

Standalone\logs* 

 Log  ,Converter Standalone Client %ALLUSERPROFILE%\Localفایل های 

Settings\Application Data\VMware\VMware 

v Center Converter Standalone\Logs* 

 


