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Site Recovery Manager 
 

برای زیر ساخت شبکه ی ارگان ها و سازمان های  Disaster Siteامروزه آیین نامه هایی در رابطه با پیاده سازی و بهره گیری از 

بزرگ تهیه و تنظیم شده و استاندارهایی برای آن در نظر گرفته شده است. وجود یک سایت پشتیبان و راه حلی برای فعال نگه 

های  سرویسداشتن سرویس های دیتاسنتر در شرایط بحرانی بسیار حایز اهمیت می باشد. همچنین مکانیزم هایی برای جابجایی 

 یک دیتاسنتر در کوتاه ترین زمان ممکن و با قابلیت اطمینان باال مورد نیاز می باشد. به همین دلیل متدها و نرم افزارهایی برای ارایه

چنین سرویس های ارزشمندی توسط شرکت های تولید کننده نرم افزار و سخت افزار طراحی شده اند که یکی از این سیستم های 

این سیستم با تقسیم بندی سایت ها به دو دسته ی اصلی و پشتیبان، امکان جا به می باشد.  VMwareاز شرکت  SRMسودمند 

 جایی دیتا را در کمترین زمان ممکن به همراه کاهش ریسک از دست رفتن اطالعات را به ارمغان می آورد.

 

Vmware vCenter Site Recovery Manager های مجازی بین بازیابی ماشینریزی, تست و برنامه جهتvCenter 

Server و  1محافظت شدهvCenter Server  می باشد. 2بازیابیمخصوص 

ارد. این دو سایت می توانند در مواقع اضطراری به مخصوص به خود را د vCenterبه بیانی ساده تر دو سایت داریم که هر سایت 

  تیبان برای سایت دیگر در نظر گرفته شود.کمک یکدیگر آیند و یا اینکه یک سایت به عنوان پش

 

                                                      
1 Protected 
2 Recovery 
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 می تواند به دو صورت ذیل انجام شود: SRMمکانیزم تبادل دیتا بین سایت ها توسط 

Array-Based Replication  انتقال دیتا بر پایه :Array  ها انجام می شود بدین صورت کهDatastore  .را انتقال می دهد

 این انتقال در الیه ذخیره ساز صورت می گیرد.

Host-Based Replication  هایپرویزور صورت می پذیرد. ی ماشین های مجازی بوده و در الیه: انتقال دیتا بر پایه 

 برای درک بهتر مطلب جدول زیر را نگاه کنید:

Feature SRM vSphere Replication Storage array-based 

replication 

Replication location در سطح ذخیره ساز در الیه هایپرویزور 

Supported storage types Direct-Attached Storage, iSCSI, NFS, 

Fiber Channel  

ISCSI, Fibre Channel and NFS.  

Cost  الیسنس همراه با نسخهessential  ازvSphere 

 می باشد.

 الیسنس جداگانه دارد.نیاز به 

RPO min/max 

Recovery Point Objective 

 دقیقه می باشد. 0حداقل زمان بازیابی  دقیقه می باشد 11حداقل زمان بازیابی 

Scale  ماشین مجازی 1000تا  ماشین مجازی 2000تا 

FT VMs Replicate بله خیر 

Powered off 

VMs/Templates/Linked 

clones/ISO’s 

فقط می تواند ماشین های روشن را منتقل خیر، 

 کند.

 بله

Works with VMware 

Fault Tolerance 

 بله خیر
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در نگاهی کلی می توان دریافت که متد تبادل دیتا در الیه هایپرویزور ارزان تر و ساده تر می باشد ولی متد تبادل دیتا در الیه ذخیره 

 مند است.ساز گسترده تر و از امکانات بیشتری بهره 

 

 بازیابی انجام داد : سایترا در محافظت شده  سایتهای مختلفی از توان بازیابیمی SRMتوسط 

 . انتقالدهدرا انجام میبازیابی سایت به  محافظت شده سایتهای مجازی از : انتقال منظم ماشین ریزی شدههای برنامهانتقال

در این حالت برای انتقال یک دیتاسنتر از جایی به جای دیگر گیرد. انتقال را می ریزی شده جلوی از دست رفتن داده در طولبرنامه

 نیز می توان بهره برد.

ک  چرا که اگر یدر یک زمان ندارد.  ست اما نیاز به فعال بودن هر دو سایتریزی شده امانند انتقال برنامه:  عملکرد آن  بازیابی خطا

شود، پروسه ی بازیابی ماشین ها بر روی سایت دیگر اجرا می شود و ماشین ها با توجه به سایت با مشکل مواجه شده یا خاموش 

 راه اندازی می شوند. 3اخرین حالت قابل اطمینان خود

SRM های با فرآیند بازیابی و مکانیزمReplication از کارافتادگی  مقدار زمان کند تا میزان داده از دست رفته وهماهنگ عمل می

بدین نحو که ماشین های سایت محافظت شده را خاموش کرده و پس از انتقال بر روی سایت بازیابی،  سیستم را به حداقل برساند.

بر روی ماشین ها نصب شود تا  VMToolsبرای بررسی وضعیت روشن یا خاموش بودن ماشین ها می بایست  روشن می کند.

 وضعیت سیستم بررسی شود. HeartBeat Monitorتوسط قابلیت 

: یک زوج سایت با یکدیگر تبادل دو طرفه خواهند داشت و هر کدام پشتیبان ماشین های مجازی دیگری می  4محافظت دو طرفه

 باشند. 

بین دو سایت می بایست اجزای مختلفی نصب و راه  SRM: برای پیاده سازی  1پیکربندی متفاوت برای دو سایت اصلی و پشتیبان

 اندازی گردند که برخی از این اجزا باید همسان و با نسخه های مشابه باشند و برخی دیگر می توانند فرق داشته باشند.

                                                      
3 Last know good configuration 

4 Bidirectional  
1 Heterogeneous configuration  
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دورتر از سایت اصلی قرار داشته باشد و یا در اتاقی مشترک با آن قرار بگیرد. سایت بازیابی معموال  کیلومترهاتواند سایت بازیابی می

وان تکه تحت تاثیر عوامل محیطی, زیرساختی یا اختالالت رخ داده در سایت اصلی قرار نگیرد. همچنین میگیرد در مکانی قرار می

 محافظت را به صورت دو طرفه انجام داد که طی آن, هر سایت در نقش سایت بازیابی برای سایت دیگر است.

 

 اجزایی که باید در هر دو سایت یکسان باشند :

 وجود داشته باشد. سایتدر هر دو  SRMاز  های مشابه*( باید نسخه

 وجود داشته باشد. سایتدر هر دو  vCenter Serverهای مشابه از باید نسخه*( 

 .باید منطبق باشند vCenter Serverو  SRMهای *( نسخه

 باید حداقل یک مرکز داده داشته باشد. سایت*( هر 

 استفاده شود. سایتمشابهی در هر دو  Replicationفناوری  از شود, بایدمیاستفاده  Array-Based Replication*( اگر از 

در هر دو  vSphere Replication Applianceهای یکسان از شود, باید نسخهمیاستفاده  vSphere Replicationاگر از *( 

 به هم متصل باشند. Applianceوجود داشته باشد و هر دو  سایت

 باشند.هماهنگ باید  vSphere Replication Applianceو  SRMهای *( نسخه

  باید از منابع سخت افزاری کافی برای پشتیبانی از ماشین های سایت اصلی برخوردار باشد.سایت بازیابی یا همان پشتیبان *( 

  به یکدیگر متصل باشند. IPهر دو سایت باید توسط شبکه ای بر پایه *( 

 در دو سایت مختلف با چه نسخه ای )از نظر شباهت( قابل نصب هستند. SRMکدام از اجزای  جدول زیر نشان می دهد که هر
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 مشابه یا نامشابه بودن اجزا

SRM Server  باشد یباید دارای نسخه یکسان سایتدر هر دو 

vCenter Server & Platform Services 

Controller 

 باشد.  یباید دارای نسخه یکسان سایتدر هر دو 

vSphere Replication  باشد. یباید دارای نسخه یکسان سایتدر هر دو 

vCenter Server Appliance or Standard 

vCenter Server instance 

 تواند در هر سایت متفاوت باشد. می

Storage arrays for array-based replication متفاوتیهای توان نسخهتواند در هر سایت متفاوت باشد. میمی 

 SRM Serverنصب کرد.  سایتساز را در هر از یک نوع ذخیره

Instance  6نیاز به  سایتدر هرSRA نسخه با مطابق ای

 ساز دارد.ذخیره

Site Recovery Manager Database های مختلفی توان نسخهتواند در هر سایت متفاوت باشد. میمی

ها را در هر پایگاه داده از یک نوع پایگاه داده یا انواع مختلفی از

 نصب کرد. سایت

Host Operating system of the SRM server 

Installation 

های متفاوتی توان نسخهتواند در هر سایت متفاوت باشد. میمی

 هایعاملها را در هاست اجرا کرد و یا سیستمعاملاز سیستم

 د.ناجرا شو سایتمختلفی از هر  هایبخشتوانند در هاست می

Host operating system of the vCenter Server 

installation 

 تواند در هر سایت متفاوت باشد. می

 

 ایزوله و پشتیبانیهای سایت متفاوت مثالی از پیکربندی

 به عنوان مثال دو سایت در دو کشور محتلف را در نظر بگیرید.

 با تنظیمات زیر در ژاپن قرار دارد : سایتبرای مثال یک 

                                                      
6 Storage Replication Adapter 
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 )*SRM Server با Windows Server 2008 در ژاپن 

 )*SRM Server کند.استفاده می 7مخصوص به خود از پایگاه داده 

 دوم با تنظیمات زیر در آمریکا قرار دارد : سایت

 )*SRM Server با Windows Server 2012  آمریکادر 

 )*SRM Server  از پایگاه دادهOracle کند.استفاده می 

 SRMهای نیازمندی

 افزاریسخت

 باشد: ذیل افزارسخت حداقل دارایمی بایست  بر روی آن نصب شود vCenter SRMسیستمی که قرار است 

 هانیازمندی اجزا

 AMD x86یا  Intelگیگاهرتز  2حداقل پردازنده  پردازنده

SRM عدد  4پردازند به های بزرگ میکه به مدیریت محیطهاییCPU ,2 .گیگاهرتزی نیاز دارند 

 گیگابایت است.  2حداقل  حافظه

                                                                    استفاده شود به دلیل امکان رشد آن, نیاز به حافظه بیشتری است.  embeddedاگر از پایگاه داده 

 است. نیاز های بزرگ استفاده شود به حافظه بیشتریحیطدر م SRMاگر 

 گیگابایت است. 1حداقل  سازیدیسک ذخیره

 های مختلف شبکه نیاز است.سایتگیگابایت برای برقراری ارتباط بین  1حداقل  شبکه

استفاده  ESXهای و مدیریت هاست SRMسازی و استفاده از ی امن برای پیادهباید از یک شبکه

 کرد.

 

                                                      
7 Embedded 
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 Site Recoveryمجوزهای 

می بایست الیسنس مورد نظر بر روی یک سایت یا هر دوسایت نصب شود. اگر بر روی یکی از سایت ها نصب  SRMبرای استفاده از 

ده ششود در نتیجه امکان استفاده از آن به صورت یک طرفه ممکن خواهد بود، بدین معنی که الیسنس بر روی سایت اصلی نصب 

و سایت دوم به عنوان پشتیبان سایت اصلی قلمداد می شود ولی اگر الیسنس مشابهی را در در هر دو سایت نصب کنید پس ارتباطی 

 دو طرفه به وجود می آید و این دو سایت نسب به یکدیگر هم اصلی بوده و هم پشتیبان می باشند.

 

 SRMهای شبکه پورت

از پورت های مختلفی برای برقراری ارتباط با یکدیگر و نیز هاست ها استفاده می کند که  SRM Serverدر نظر داشته باشید که 

ر نمی پس از نصب دیگدر زمان نصب می توان این پورت ها را تغییر داد یا به صورت پیش فرض نصب نمود. ولی به یاد داشته باشید 

 توان این پورت ها را تغییر داد.

 باز باشند. vCenterمی بایست بر روی هاست ها و  SRMت که برای ارتباط با جدول زیر بیانگر پورت های اس

 توضیحات مقصد مبدا پروتکل پورت پیش فرض

443 HTTPS SRM vCenter Server  پورت پیش فرض برایSSL 

443 TCP SRM Local Inventory 

Service Server 

 به مقصد ذکر شده SRMبرای انتشار دیتا توسط 

902 TCP SRM Server 

on Recovery 

Site 

Remote ESXi 

Host 

 ترافیک بین هاست ها و سایت پشتیبان در هنگام انتقال یا تست

 ماشین ها

 

 در سایت اصلی و پشتیبان می باشد. SRM Serverجدول زیر نشان دهنده پورت های مورد نیاز بر روی 

 توضیحات مقصد مبدا پروتکل پورت پیش فرض

443 TCP SRM vCenter Server ترافیک پورت پیش فرض برای SSL به سمت داخل 

443 TCP vSphere Web 

Client 

Local & Remote 

Inventory 

Service Server 

برای جمع آوری دیتا از  SRM Clientتوسط پالگین مخصوص 

 مقصد استفاده می شود.
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902 TCP 

UDP 

SRM Server 

on Recovery 

Site 

Remote ESXi 

Host 

ترافیک بین هاست ها و سایت پشتیبان در هنگام انتقال یا تست 

 ماشین ها

1433 TCP SRM SQL Server  اتصال بینSRM  وSQL  

1521, 1526 TCP SRM Oracle  اتصال بینSRM  وOracle  

9089 HTTPS vSphere Web 

Client 

SRM  برای دانلود پالگین 

 

و نیز ارتباط سایت ها با یکدیگر می  vSphere Replicationو  SRMجدول زیر بیانگر پورت های مورد نیاز برای جهت ارتباط 

 باشد:

پورت پیش 

 فرض

 توضیحات مقصد مبدا پروتکل

80 SOAP SRM & vSphere 

replication Appliance 

Remote vCenter Server مدیریت ترافیک بین مبدا و مقصد 

31031, 44046 Initial 

Replication 

Traffice 

ESXi Host vSphere replication 

Appliance on the 

Recovery Site 

 ارتباط بین هاست های سایت اصلی با مقصد

 

 

 

 SRM شرایط استفاده از

 نمی توان چندین سایت پشتیبان برای یک سایت اصلی در نظر گرفت. SRMدر *( 

 را بر روی یک ماشین  SRMتوان چندین نمی به خود نصب شود وبر روی ماشین مجازی مخصوص باید  SRM Sever*( هر 

 نصب کرد.

 , نیاز به پایگاه داده مخصوص خود دارد.پشتیبانو  اصلی سایتموجود در  SRM Server Instance*( هر 

 کند. پشتیبانی اصلی سایت 10حداکثر از تواند می پشتیبان سایت*( هر 
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 به صورت زیر است : Vmware SRMهای کلی ویژگی

 های بازیابی به صورت متمرکزمدیریت برنامه

 های بازیابی از طریقمدیریت برنامه VMware vCenter Server 

 به صورت های مجازی محافظت شدهنمایش ماشین Array Based Replication و یا vSphere Replication  

 پشتیبانت ایی مناسب در سو شبکههای مجازی به منابع اتصال ماشین 

 های مجازیبندی بوت شدن ماشیناولویت 

  تغییر امکانIP های مجازی روشنماشین 

 های منتقل شدهاستفاده ماشین برایمنابع  کردن و آزاد پشتیبان سایتضروری در های مجازی غیرکردن ماشینخاموش 

 مراحل بازیابیهای دستی و سفارشی جهت بهبود استفاده از اسکریپت 

 های بازیابیمشاهده و یا تغییر برنامه برای دسترسی کاربران کنترل 

 های مجازی، بدون بروز اختاللبازیابی ماشینتست کردن 

 استفاده از Snapshot  هاداده در زمان هماهنگ کردناختالل برای جلوگیری از بروز 

 پشتیبان از طریق سایتهای مجازی به انتقال ماشین گیری از مراحلمشاهده و گزارش VMware vCenter Server 

 های مجازی منتقل شدهحذف انتخابی ماشین 

 حادثههای مجازی در صورت بروز بازیابی خودکار ماشین 

 اخطار به مدیر سیستم درصورت وقوع حادثه 

  برنامه بازیابی از طریقساده اجرای VMware vCenter Server 
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 SRMایجاد پایگاه داده 

می توان  SRMدر نظر گرفته شده ایت که در زمان نصب  SRMبه صورت پیش فرض همراه با  vPostgreSQLیک پایگاه داده 

برای  نمی توانید vCenterآن را نیز نصب نمود یا اینکه از دیتابیس دیگری استفاده کرد ولی به یاد داشته باشید که از دیتابیس 

بهتر است پایگاه داده ای جداگانه در نظر بگیرید و از یک پایگاه  SRMبهره بگیرید. همچنین برای هر  SRMایجاد پایگاه داده ی 

داده برای دو سایت استفاده نکنید. البته یکسان بودن نسخه دیتابیس دو سایت چندان حایز اهمیت نمی باشد و می توانید مثال از 

 در دو طرف بهره گیرید. Oracleاز  نسخه های متفاوتی

 

 SRMبرای  DSNو  ODBCایجاد یک سیستم 

یر ندارید در غ System DSNکه همراه با آن نصب می شود استفاده کنید، دیگر نیازی به ایجاد  SRMاگر از پایگاه داده مختص به 

 این صورت می بایست به صورت زیر آن را ایجاد نمایید:

قرار دارد  SysWow64بیتی که در پوشه  32بیتی را ایجاد کنید و مراقب باشید با نسخه  64نکته مهم: شما می بایست نسخه 

 اشتباه نگیرید.

 دیتابیس مورد نظر را بر روی پایگاه داده ایجاد می کنید. -1

 دوبار کلیک کنید. odbcad32.exeبه پوشه ذیل رفته و بر روی  -2

C:\windows\system32 

3- SystemDSN – Add 

 بود : SQLاگر پایگاه داده  -4

SQL Server Native Client 10 or 11 

 یا

ODBC Driver 11 for SQL Server 

 بود : Oracleاگر پایگاه داده  -1

Microsoft ODBC for Oracle 
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 انتخاب نام و سرور مورد نظر -6

 انتخاب نوع احراز هویت  -7

 پایانو  SRMتغییر دیتابیس پیش فرض به دیتابیس  -8

 

 

 

 SRM 8احراز هویت

 صورت می پذیرد. vCenterدر  SSOتوسط  vCenterو  SRMاحراز هویت بین 

 بیندازیم تا در ادامه آموزش به مشکل بر نخورید. PSCدر اینجا نیاز است نگاهی به سرویس 

 

Platform Service Controller  
شده است و کار اصلی آن اهراز هویت می  Infrastructure Controller، این سرویس جایگزین  vCenterدر نسخه های جدید از 

 باشد.

 

 به دو بخش اصلی تقسیم می شود: vCenterدر حقیقت 

                                                      
8 Authentication  
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 بخش اول که بیشتر وظایف مدیریتی را بر عهده دارد و شامل اجزای ذیل می باشد:

 

 

 و بخش دوم که وظایف مدیریت احراز هویت و الیسنس را بر عهده دارد:
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 SRMنصب 

در حین نصب . کردنصب  اصلی و پشتیبان سایت هر دو در را  SRM Serverبرای ایجاد ارتباطی یک طرفه یا دو طرفه می بایست 

SRM  از شما درخواست برقراری ارتباط با ،vCenter  می شود و پس از اتمام نصب، پالگینSRM  را درvSphere Web Client 

نسخه  SRM. از طریق این پالگین می توانید تنظیمات مورد نظر را انجام دهید فقط در نظر داشته باشید که مشاهده خواهید نمود

  تحت ویندوز پشتیبانی نمی کند. vClientدیگر از  6

 

 vCenter Serverو  Site Recovery Managerسازی های پیادهمدل

مشترک  PSCتوانند از یک می vCenter Server Instanceیا خارج از آن قرار داد. چندین  vCenter Serverرا در  9PSCتوان می

 خارجی استفاده کنند.

 های مختلفی پیکربندی کرد.را به صورت Platform Services Controllerتوان می

 خود را داشته باشد. vCenter Single Sign-Onتواند دامین می PSC*( هر 

 )*PSC Instanceتوانند به یک دامین های مختلف میvCenter Single Sign-On .متصل شوند 

, SRMمورد نظر قرار گیرد. در طول بازیابی خطا, باید  PSCو  vCenter Serverسازی , باید مدل پیادهSRMدر هنگام نصب 

vCenter Server  وPlatform Services Controller بازیابی فعال باشند. سایتهای مرتبط بر روی 

 

                                                      
9 Platform Service Controller 
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 SRMهای سایتدر  Platform Services Controller Instancesگذاری اشتراک

می باشد زیرا برای سیستم  10بحرانی,  یک نقطه استفاده شودهای محافظت شده و بازیابی سایتبین   PSC  از یک در صورتی که

پس بهتر  شود.بازیابی غیرممکن میانجام ها خاموش شود, سایتدر هریک از  مشترک Platform Services Controller چنانچه

 است در هر سایت یکی داشته باشیم.

 

 

SRM  ی سایتدر توپولوژی دو 

 سازی کرد., پیاده PSC در هر vCenter Serverبا چندین  را SRMتوان می

                                                      
10 Single Point of Failure 
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  SRM Serverهای عملی برای نصب پیش نیازها و بهترین تجربه

 باید عملیات زیر انجام گیرد : SRM Serverپیش از نصب 

با استفاده از لینک ذیل سازگاری نسخه ی اجزای مختلف . سایتدر هر دو  vCenter Serverو  PSCمناسب از  نسخه*( نصب یک 

 . مشاهده نمایید SRMیک سایت را با 

.0.html-6-matrix-compat-https://www.vmware.com/support/srm/srm 

لی را بر روی یک سیستم نصب کرد و vCenter Serverو  SRMتوان های مجازی کمی دارند, میماشینهایی که *( برای محیط

نصب شود، می توان از قابلیت  vCenter Serverبر روی یک ماشین مجازی متفاوت نسبت به ماشین مجازی  erverSRM Sاگر 

11HA  12وFT  .برای ماشین آن بهره برد 

 IPبه جای آدرس  13FQDNنام ,  ترجیحا از vSphere Replicationو  PSC ,vCenter Serverدر هنگام نصب و پیکربندی *( 

 فراهم می آورد.را  vSphereزیرساخت  در تغییر ایجاد امکان IPبه جای  FQDNشود. استفاده از  استفاده می

                                                      
11 High Avalaible  
12 Fualt Tolerance  
13 Fully Qualified Domain Names 

https://www.vmware.com/support/srm/srm-compat-matrix-6-0.html


Provided by MohamadReza Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. 

www.persiatc.com 

 

 گذارد. تاثیر می SRMسازی بر نحوه پیاده vCenter Single Sign-Onو  PSC ,vCenter Serverسازی *( روش پیاده

 )*Platform Service Controller  باید در هنگام نصبSRM دسترس باشد در. 

 پشتیبان.و  اصلی سایتبرای هر دو  vCenter Single Sign-On*( داشتن نام کاربری و رمز عبور 

 . SRM Serverو  PSC ,vCenter Serverهای کردن ساعت در سیستم *( هماهنگ

 . SRM*( داشتن یک اکانت ویندوزی با مجوز مناسب برای نصب و اجرای 

تواند کاربر محلی یا دامین باشد اکانت خاص اجرا شود. اکانت میرا به نحوی پیکربندی کرد که توسط یک  SRMتوان سرویس می

 پیکربندی کرد که تحت اکانت محلی اجرا شود. طوریرا  SRMتوان همچنین می است. SRMدر ماشین  دارای مجوز مدیریتکه 

 نباشد. Embeddedدر صورتی که  SRMنام کاربری و رمز عبور برای پایگاه داده  ایجاد*( 

 سایتبر روی هر دو  SRM دادهپایگاه سرویس,  SRMپیش از نصب شود, استفاده ن Embedded SRM*( اگر از پایگاه داده 

 شود.پیکربندی می

 ODBC systemتوان دارد. می ODBCبرای  DSNنیاز به یک  SRMاستفاده نشود,  Embedded SRM*( اگر از پایگاه داده 

DSN  را پیش از اجرایSRM Installer توان ایجاد کرد یا میDSN  را در طول فرآیند نصب, ایجاد کرد. اگر از پایگاه داده

Embedded SRM  ,استفاده شودSRM Installer  یکDSN کند.ایجاد می 

در  vSphere Replicationیک نسخه مناسب از , به SRMپیش از نصب , vSphere Replicationبا  SRM*( برای استفاده از 

کند را تعیین می vSphere Replicationدر هنگام نصب, نسخه  SRM Installer. نیاز استشده و بازیابی محافظت سایتهر دو 

 شود. متوقف میعملیات آن و در صورتی که نسخه مناسب نباشد, 

 )*SRM Installer از مجوزهای ,SSL/TLS  درPlatform Services Controller  کنداستفاده میبرای اعتبارسنجی. 

 د.کر بارگذاری را مجوزمناسب, فایل  یک *( در صورت استفاده از مجوزهای متفرقه باید از

نصب  عملیات هیچ وویندوز نباید در حال به روزرسانی باشد  ,, ماشین میزبان نباید دوباره بوت گردد SRM*( در هنگام نصب 

 شود.یا پایگاه داده آن با شکست رو به رو می SRMدر حال اجرا باشد, زیرا در این صورت عملیات نصب نباید دیگری 
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 SRM Serverنصب 

 به صورت زیر است : نصبروند 

1- License Agreement   

 شود.نصب می SRMانتخاب مکانی که  -2

است. اگر  C:\Program Files\Vmware\Vmware vCenter Site Recovery Managerفرض پیش فولدر 

 کاراکتر باشد. 120نباید بیش از  pathnameمکان دیگری انتخاب شده باشد, 

 شود.در آن نصب شده است, وارد می SRMی که سایتدر  Platform Services Controllerاطالعاتی درباره  -3

 توضیحات 

به آن  SRMکه  vCenter Serverبرای  PSCمربوط به  IPنام هاست یا آدرس  آدرس

 شود.  گردد. نام هاست با حروف کوچک وارد میرجیستر می

از پورت دیگری استفاده کرده  PSCمی باشد مگر اینکه  443 پیش فرض آن پورت HTTPSپورت 

 باشد. 

 که دسترسی مدیریتی داشته باشد. vCenter Single Sign-On در نام کاربری نام کاربری

 تواند خالی باشد.. این رمز عبور میvCenter Single Sign-Onرمز عبور  رمز عبور

 .Acceptو انتخاب  Platform Services Controllerتایید مجوز  -4

 .SRMبرای رجیستر کردن  vCenter Server Instanceانتخاب  -1

  vCenter Serverبا  SRMورود اطالعات مربوط به رجیستر  -6

 توضیحات 

  SRMانتخاب یک نام برای سایت  محلی سایتنام 

  تعریف یک آدرس ایمیل  ایمیل مدیریتی

  نام هاست را نشان می دهد و فقط اگر اشتباه بود آن را تغییر دهید. هاست محلی
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آماده پورت 

 دریافت

این پورت  از شود.استفاده می, SRM Serverبرای مدیریت ترافیک  HTTPSپورت از 

 شود. استفاده مینیز  SRM Client Plug-inبرای دانلود  vSphere Web Clientتوسط 

 

7-  SRM Plug-in Identifier  شود و یا یک فرض انتخاب میپیشبه صورتPlug-in Identifier  برای زوج

SRM Server  شود.ایجاد می 

 مشابه استفاده نمایند. Plug-in Identifierباید از یک  سایتدر دو  SRM Server Instancesهر دو 

 توضیحات گزینه

SRM Plug-in Identifier Default  اگرSRM  به صورت استاندارد نصب شده و فقط یک سایت اصلی

   و پشتیبان دارید.

SRM Plug-in Identifier وقتی که چندین سایت اصلی دارید و یک سایت برای پشتیبانی  متفرقه

 آن ها اختصاص داده اید.

 

 انتخاب نوع مجوز -8

 انتخاب نوع پایگاه داده -9

  SRMاطالعات مربوط به پیکربندی پایگاه داده  ورود -10

 شود.انتخاب می SRM Serverاکانت کاربر برای سرویس  -11

تحت  SRM Serverانتخاب شده باشد، این گزینه غیرفعال است. در این مورد سرویس  SQL Serverاگر 

 پرداخته است. SRMشود که به نصب اکانتی اجرا می

 

 اصلی و پشتیبانهای سایتبر روی  ها  SRM Serverبرقراری ارتباط بین 

 شود.نامیده می Site Pairing. این عملیات ها در دو سایت اصلی و پشتیبان به یکدیگر متصل گردند. SRMابتدا باید 

 نیازهاپیش

 اصلی و پشتیبانهای سایتبر روی    SRM Server*( نصب 
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 عملیات به صورت زیر است : روند این

 .Site Recoveryاز  Sitesها و انتخاب سایتدر یکی از   vSphere Web Clientبرقراری ارتباط با  -1

 شود.انتخاب می Pair Siteشود و بر روی آن با کلیک راست, انتخاب می سایت, یک Objectsدر سربرگ  -2

 شود.راه دور وارد می SRM Serverبرای  Platform Services Controllerآدرس  -3

 دور استفاده شده بود. سایتدر  SRM Serverآدرس باید منطبق با آدرسی باشد که در هنگام نصب 

 .راه دور به آن رجیستر شده است SRMکه ای vCenter Server instanceنام کاربری و رمز عبور  انتخاب -4

 شوند. متصل می به هم اصلی و پشتیبانهای سایتبه این صورت 

 

 SRMنصب مجوز 

 نصب شده است. SRMدر مکانی که  vCenter Server Instanceبا یک  vSphere Web Clientبرقراری ارتباط بین  -1

 شود.کلیک می Licensingبر روی  vSphere Web Clientمربوط به  Homeدر سربرگ  -2

 شود.کلیک می Licensingدر  +بر روی عالمت  -3

4- SRM License Key  در قسمتLicense Key شود.وارد می 

 شود.ت مجوز بررسی میاشود و جزئینام مجوز به روز می -1

 د.گردانتخاب می Solutionsشود و کلیک می Assetsبر روی سربرگ  -6

 شود.انتخاب می Assign Licenseشود و کلیک می SRMمورد نظر از  سایتبر روی  -7

 .شودیک مجوز از لیست انتخاب می -8

 گیرد.ها انجام vCenter Server instanceتمامی  مجوز بر رویمراحل باال برای تخصیص  -9

 

 SRMحذف و نصب دوباره یک نسخه مشابه از 

 تدر صوراین عملیات حتی حذف گردد و نسخه مشابه با آن دوباره نصب شود, باید عملیات زیر انجام گیرد.  SRMاگر یک نسخه از 

 گیرد.حفظ محتویات پایگاه داده نیز انجام می

 روند این فرآیند به صورت زیر است :
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 در طی مراحل زیر  vSphere Web Clientدر  انجام پیکربندی -1

Site Recovery -> Sites -> site -> Manage -> Advanced Settings 

 SRMحذف  -2

نسخه  و پایگاه داده مشابه با vCenter Server instanceرا به  SRMدر طول این فرآیند باید  که SRMنصب دوباره  -3

 قبلی متصل کرد.

 هاسایتپیکربندی دوباره ارتباطات بین  -4

 14SRAپیکربندی  -1

 پیکربندی دوباره تنظیمات -6

SRM Manager کندکار نمی 

SRM ها اجرا نشود, اگر یکی از این سرویس ها وابسته است.دیگر سرویس بهSRM کند.کار نمی 

 :مسئله

کند یا کار نمی SRM Manager Server, یا پس از بوت شدن دوباره, Installerبا استفاده از  SRMپس از نصب, تعمیر یا تغییر 

 شود.پس از شروع به کار متوقف می

 :دلیل

. و شاید ارتباط با پایگاه داده قطع شده است. و نیز ممکن است خاموش باشد یا ارتباط با آن قطع شده باشد vCenter ممکن است

 شده باشند. دیگر سرویس های مورد نیاز آن متوقف

 :حلراه

 شود.کنترل  Windows Event Viewerو  SRMمربوط به  Logآخرین فایل  -1

 فعال است.  vCenter اطمینان از این که -2

 SRMاطمینان از فعال بودن سرویس پایگاه داده  -3

 مئن بود.مط Vmware Postgres serviceفعال بودن سرویس  از , بایداستفاده شده Embedded*( اگر از پایگاه داده 

                                                      
14 Storage Array Manager 
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 مناسب در حال اجرا باشد. Oracle Serverیا  SQL Serverشود, باید سرویس *( اگر از پایگاه داده خارجی استفاده می

 بر روی آن نصب شده است. SRM Serverورود به ماشینی که  -4

 برای کنترل صحیح بودن نصب و پیکربندی SRM Installerاستفاده از  -1

 Platform Services Controller*( کنترل صحیح بودن آدرس 

 .باید رمز عبور جدید وارد شود ,در طول نصب تغییر کرده است vCenter Single Sign-On*( اگر رمز عبور 

باید  در طول نصب تغییر کرده است vCenter Server. اگر آدرس vCenter Server*( کنترل صحیح بودن آدرس 

SRM شود.یکربندی حذف گردد و دوباره نصب و پ 

 SRM*( کنترل صحیح بودن آدرس هاست محلی برای 

 SRM*( کنترل مجوزهای پایگاه داده 

دارای پیام زیر باشد :  SRMمربوط به  Logهای اگر فایل .SRM*( اطمینان از وجود ارتباطات مناسب برای پایگاه داده 

GetConnection: Still waiting for available conections . یابد.ارتباطات پایگاه داده افزایش می مقدارحداکثر 

شود باید از . اگر از اکانتی به جز اکانت سیستم محلی استفاده می SRM*( کنترل صحیح بودن اکانت کاربری سرویس 

  صحیح بودن رمز عبور و نام کاربری اطمینان داشت.

6-  Windows ODBC Data Source Administrator ارتباطشود تا اجرا می SRM  اه داده گبا پایSRM .را کنترل کند 

 C:\Windows\System32\Odbcad32.exeآدرس *( ورود 

 Configureو انتخاب  SRMبرای  System DSNانتخاب *( 

 کنترل تنظیمات پایگاه داده*( 

 با پایگاه داده SRM( کنترل ارتباط بین !

  SRM( کنترل مجوزهای ورود به پایگاه داده !

 احراز هویتهای ( کنترل روش!

 Test Data Sourceکلیک بر *( 

 دهد.را نشان می ناسبینتیجه م ODBC Data Source Testاگر پیکربندی ارتباطات درست باشد, 

 گردد.دوباره پیکربندی می ,افزارهای مدیریتیبا استفاده از نرم SRMاگر ارتباطات صحیح نباشد, پایگاه داده 

 Configuration > Servicesانتخاب  -7
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 Protectedو  Windows Serveer ,Windows Workstationمانند  SRMهای مورد نیاز اطمینان از این که سرویس -8

Storage .در حال اجرا هستند 

 Start ,Restartشود و پس از انتخاب می SRMدر  Vmware vCenter Site Recovery Manager Serverسرویس  -9

 گردد.می
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