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Patching ESX/ESXi Hosts Using VMware Update Manager 

وصله های به  نیازمند جدید امکانات از بهره گیری نیزها و Bugافزاری, نرم حل مشکالت امنیتی وبرای  ESX ایپرویزورهایه

  هستند. 1روزرسانی

 پیکربندی گردد.نصب و  Update Manager ها می بایستهاست به روزرسانیپیش از 

 می کنیم.کلیک  Update Managerبر روی آیکون  Homeو در صفحه   VMware vCenterسروراز  ابتدادر 

 

می که به شرح زیر  وجود دارند برخی تنظیمات Configurationدر سربرگ  و Update Manager Administrationدر قسمت 

 باشند :

Network Connectivity  :ها و سرورهای کالینتهایی که توان پورتن بخش میدر ایESX/ESXi را به سرور Update 

Manager تغییر داد. ،کنندمی متصل 

                                                      
1
 Patch 
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Download Settings : 

Direct Connection to the Internet  سرور : اگرUpdate Manager   داشته باشد, این گزینه برای مستقیم , با اینترنت ارتباط

 شده است. در این مقاله از همین روش استفاده که  شودانتخاب می VMware Repositoryها از به روزرسانیدانلود 

Use a share repository  سرورهای: این گزینه برای Update Manager  است که به اینترنت متصل نیستند و از یکWeb 

Server  کنند. ها استفاده میبه روزرسانیداخلی برای انتشار 

Use Proxy سرورهنگامی که  ه تنها:  این گزینUpdate Manager   باید از یکProxy Server  برای برقراری ارتباط با اینترنت

 شود.استفاده کند, انتخاب می

 vAppو  ESX 3.xد. برای مثال, در محیطی که نانتخاب گردزیرساخت  برای های مورد نیازUpdateپیش از ادامه کار باید باید 

 Download nowتوان از دکمه می, د. هنگامی که پیکربندی تکمیل و ذخیره شدنشومینآخر انتخاب وجود ندارد گزینه دوم و 

 ها استفاده کرد.به روزرسانیبرای دانلود 
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 قابل مشاهده هستند. Repository Patchهای موجود در Updateتمامی پس از تکمیل فرآیند, 
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 انجام عملیات هایی برایUpdateهایی دانلود شده و چه نوع Updateاست تا مشخص شود که چه  2گروه پایه گام بعدی ایجاد یک

عملیات کافی هستند, اما در صورت نیاز به ایجاد یک  انجام فرض برایهای پیشBaselineالزم است. معموال  به روزرسانی

Baseline شودبه صورت زیر عمل می: 

 ی کنیم.مکلیک  Createبر روی لینک  Baseline and Groupsدر سربرگ 

 

 ا انتخاب می کنیم.ر Host Patch و نوع آن یک اسم انتخاب Baselineبرای 

                                                      
2
 Baseline 
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گیرند و باید یک قرار نمی Baselineدر این  ی که بعدها مورد نیاز هستند دیگرهایUpdateانتخاب شود,  3اگر گزینه اولدر اینجا 

Baseline ها ایجاد شود یا تنظیمات این جدید برای آنBaseline  تغییر کند. در این جا, با انتخابDynamic Baseline ,

Update های بعدی به صورت خودکار به اینBaseline  می باشد.ندستی نیاز  نظیماتت یگردو  دهشاضافه 

                                                      
3
 Fixed 
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گیرد. در این انجام می ESX/ESXiهای قرار گیرد , با توجه به هاست Baselineای که قرار است در این Updateانتخاب نوع 

 گیرد.صورت می ESX5ها برای Updateمثال تمامی 

 

 هایی که نیاز نیست را حذف کرد.به روزرسانیتوان برخی در این صفحه می
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 Dynamicشد, یک  فتهگهمان طور که  اضافه کرد. Baselineرا به  الزامی وهای ثابت Patch توان برخیدر این قسمت می

Baseline شود.ایجاد می 

 

 ساخت. Baselineیک  Finishتوان خالصه تمامی اطالعات را مشاهده کرد و با انتخاب در آخر, می
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 شود.کلیک می Compliance Viewبر روی  ESXآن به یک یا چند هاست  مربوط به هایUpdateو  Baselineبرای ضمیمه 

 

   کلیک Inventoryمرکز داده در  Objectگردند, بر روی  به روزرسانیهای موجود در مرکز داده یکباره خواهیم تمام هاستمیاگر 

کردن تمامی  به روزرسانیشود. معموال آن سرور انتخاب می Object, شود به روزرسانیشود. اما اگر قرار است تنها یک سرور می

 و شوندهای مجازی متوقف میماشین ,Maintenanceورود هاست به حالت  با شود, زیراانجام نمیمرکز داده با هم یک های هاست

 به روزرسانیر یک محیط آزمایشی دها در یک زمان . در این جا, تمامی هاستشودقطع میها هی به کالینتدسرویس در نتیجه

 ط می سازیم.یک گروه پایه را به هاست مرتب Attachاز طریق گزینه شوند. می
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 شود.کلیک می Attachشود و بر روی دکمه مورد نظر انتخاب می Attach Baseline ,Baselineدر پنجره 

 



Provided by MohamadReza Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 
Thanks to Ms.Alemifar Page 10 
 

رسد هستند. در اینجا به نظر میسازگار تغییرات  نجامبرای ا ,های موجود در مرکز دادهشود که کدام یک از هاستحال مشخص می

. قابل ذکر است با نیمککلیک می Remediateدارند. بر روی دکمه  Updateاده نیاز به دهای موجود در مرکز که تمامی هاست

ها را به هاست دیگری ماشینباید  Maintenanceبه حالت  به علت ورود هاستهای مجازی توجه به متوقف شدن عملیات ماشین

  انتقال داد.

 

 مانند:تنظیمات این صفحه بدون تغییر باقی می
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 .ندمشخص شده ا ESXiهای های مورد نیاز هاستبه روزرسانیحه در این صف

 

توان تنظیمات را آینده میبرای  به روزرسانی انجام عملیات بندییابد و در صورت نیاز به زمانتخصیص می یک اسمبه عملیات 

 انجام داد.
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های مجازی ماشین Power Stateشوند, باید می روزرسانیبه های مرکز داده در یک زمان با توجه به اینکه در اینجا تمامی هاست

 ها وجود ندارد., زیرا هیچ کالستر و هاست دیگری برای انتقال آنو به عبارتی خاموش شوند تغییر کند
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 آغاز شود. به روزرسانیشود تا فرآیند انتخاب می Finish, دکمه Ready to Completeدر صفحه 

 

 دانلود گردند. VMware Repositoryها باید از Patchبه کشد زیرا این عملیات مدتی طول می
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 های انجام شده متغیر است.Update نوع جه بهوگردند که زمان این عملیات با ت 4راه اندازی دوباره باید ESXهای هاست

 

 شوند. های مجازی روشن میماشینو  شدهخارج  Maintenanceها به صورت خودکار از حالت پس از تکمیل فرآیند, هاست

                                                      
4
 Reboot 
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