
Hyper-V Manager 2013  - http://3isco.ir 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3isco.ir/


Hyper-V Manager 2013  - http://3isco.ir 

2 
 

 فهرست

 3.........................................................................................................مقدمه.....

 3...............................................................................نرم افزار مورد نیاز...............

 3..................................................................................سخت افزار مورد نیاز.........

 4.................................................................................................شروع کار.........

 5................................................................................ایجاد کارت شبکه مجازی.......

 7...................................................................................ایجاد ماشین مجازی ..........

 01..............................................ین های مجازی را با هم شبکه کنیم............چگونه ماش

 03...............................................چگونه ماشین مجازی را به سیستم واقعی ارتباط دهیم

 01..........بدون فعال بودن کارت شبکه واقعی........... ارتباط سیستم واقعی با ماشین مجازی

 01......................مجازی کنیم..........چگونه فایل های داخل سیستم واقعی را وارد ماشین 

 Hyper-V ..................................................................00در سرویس  Snapshotکار با 

 04.....................اندازی ماشین مجازی تغییر دهیم....چگونه فصای هار دیسک را بعد از راه

 Hyper-V .......................................................................07بررسی جزئیات سرویس 

 02……………………………………………………………….......……………………کار با کلید های ترکیبی

 

 

 

http://3isco.ir/


Hyper-V Manager 2013  - http://3isco.ir 

3 
 

 

 مقدمه:

توجه به پیشرفت سیستم عامل ویندوز در سال های اخیر، شاهد اضافه شدن امکان مجازی سازی در ویندوز با 

که توانست کاربران زیادی را به طرف خود  جدیدی  از طرف شرکت مایکروسافت است بودیم که کامالً حرکت

تواند برسد نمی VMwareت دانست, البته به قدر VMwareتوان رقیبی در برابر کند، این سرویس را می جذب

را برای من بگیرد.  VMwareو توانسته جای   کنم کامالً راضی هستمولی من که از این سرویس استفاده می

 باشد.می VMwareخوبی این سرویس سبکتر بودن به نسبت 

 نرم افزار مورد نیاز:

 برای راه اندازی این سرویس نیاز به سیتم عامل های زیر دارید:

Operating system  Version  

Windows Server 2008  Standard, Enterprise, Datacenter, x64 bit  

Windows Server 2008 R2  Standard, Enterprise, Datacenter, x64 bit  

Windows Server 2012  Standard, Datacenter, x64 bit  

Windows 8 Standard, Enterprise,x64 bit 

 بیت نصب خواهد شد . 46کنید این سرویس فقط روی ویندوزهای همانطور که در جدول باال مشاهده می

 سخت افزار مورد نیاز:

به حدود  8002باشد و حداکثر رم برای ویندوز سرور می 2GBحداقل رم مورد نیاز برای راه اندازی این سرویس 

1TB  4حدوداً  8008و یندوز سرورTB باشد.می 

 باشد و حداکثر آن سقفی ندارد.می 10GBحداقل فضای هارد دیسک برای راه اندازی این سرویس 

CPU  64مورد نیاز این سیستم باید توانایی پشتیبانی از bit و باید توانایی پشتیبانی از  را داشته باشد

Virtualization  .یا مجازی سازی را داشته باشد 

 یاز خواهد داشت که در ادامه به این موضوع پی خواهید برد.در کل این سرویس به رم باالیی ن
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 شروع کار:

 استفاده خواهد شد. 2داریم که در این آموزش از ویندوز  8008و یا ویندوز سرور  2برای شروع نیاز به ویندوز 

 نیمککلیک می Settingsکنیم و بر روی را وارد می Programکلمه  Searchشویم و در می 2وارد ویندوز 

 کنیم.را انتخاب می Program and Featuresکه در لیست مورد نظر گزینه 

نمایش  Search، گزینه مورد نظر زیر عنوان کنیدمی Searchباشد، زمانی  که به این صورت می  8.1در ویندوز 

 .شود که شما باید از طریق آن بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنیدداده می

 

 Turn Windowsدر این قسمت بر روی 

features on or off  کلیک کنید، این

 کنید.موضوع را هم در شکل مشاهده می
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را انتخاب  Hyper-Vدر این قسمت مانند شکل تیک کنار گزینه 

 کلیک کنید. okکنید و بر روی 

 کنید. Restartسیستم را حتماً  ،بعد از نصب سرویس

را وارد  Hyperشوید و  Searchبعد از ورود به ویندوز وارد 

 را اجرا کنید. Hyper-V Managerکنید و

 

 

 کنیدهمانطور که در شکل روبرو مشاهده می

 سرویس مورد نظر اجرا شده است.

این سرویس از اجزای مختلفی برخوردار 

نها را با هم آاست که در طول آموزش همه 

 کنیم.بررسی می

 

 

 

 ایجاد کارت شبکه مجازی

شود کارت شبکه مجازی را به صورت این سرویس زمانی که راه اندازی می

باید به صورت دستی کارت شبکه خود را ایجاد  لکهبکند،خودکار ایجاد نمی

 کنیم.

 Virtual Switch Managerگزینه برای این کار از سمت چپ بر روی 

 کلیک کنید، تا شکل بعد ظاهر شود.
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 Create Virtualسه گزینه وجود دارد که هر کدام را با هم بررسی خواهیم کرد فعالً فقط بر روی  شکل زیردر 

Switch .کلیک کنید 

گزینه هایی که در این قسمت وجود دارند به 

 باشند:صورت زیر می

0- External  این گزینه برای ارتباط با :

کارت های شبکه واقعی سیستم شما 

مفید و کاربردی باشد که بسیار می

است و در این آموزش هم روی آن 

 کرد. یمکار خواه

8- Internal  این گزینه برای ارتباط :

اشد که شما ب داخلی سیستم شما می

توانید با سیستم واقعی خود ارتباط می

 .برقرار کنید

3- Private این گزینه برای ارتباط :

باشد و ماشین های مجازی با هم می

ارتباطی با بیرون ندارد شاید در عین 

تفاوتی  Internalحال با گزینه 

 Internalنداشته باشد، اما گزینه 

تواند با سیستم واقعی شما ارتباط می

تواند نمی Privateکند ولی  ربرقرا

انجام دهد، در ادامه روی را  این کار

 این موضوع بحث خوهیم کرد.
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توضیحاتی را درباره این ماشین  Notesازی خود را وارد کنید، و در قسمت نام ماشین مج Nameدر قسمت 

را انتخاب و بر  Internal Networkگزینه دوم یعنی  Connection Typeوارد کنید. در قسمت مجازی 

 کلیک کنید. Okروی 

 نیم.کهم پیگیری می کنیم، و نحوه اجرای آن را باایجاد کارت شبکه مجازی، شروع به ایجاد ماشین مجازی میبعد 

 ایجاد ماشین مجازی 

بر روی  Newاز طریق گزینه  کنیم ونام سرور خود کلیک راست میبر روی  د شکل زیرنمان برای این کار

Virtual Machine.. کنیم.کلیک می 
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سرور مجازی خود یک نام برای  Nameدر قسمت 

توانید با کلیک بر روی گزینه وارد کنید و بعد می

Store the Virtual….  مسیر مورد نظر خود را برای

 ذخیره سازی ماشین مجازی انتخاب کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

مقدار حافظه مورد  Startup Memoryدر قسمت 

خواهید به سرور مجازی خود اختصاص نیاز که می

 Use Dynamicدهید را وارد کنید و اگر تیک گزینه 

Memory ،از حافظه رم در صورت نیاز  را فعال کنید

یعنی اگر این گزینه فعال باشد شاید  ،استفاده خواهد کرد

حافظه رم بیشتر از مقداری شود که شما وارد کرده اید 

یا کمتر، در کل برای باالنس حافظه بین چند ماشین 

 رود.مجازی به کار می

 

که ای که قبالً با هم ایجاد در این صفحه کارت شب

کلیک  Nextکنیم و بر روی انتخاب میایم را کرده

 کنید.
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توانید نام هارد دیسک مجازی خود در قسمت اول می

را وارد و مسیر آن را مشخص کنید و بعد مقدار حافظه 

توانید از هارد آن را تخصیص دهید. در قسمت دوم می

دیسک هایی استفاده کنید که قبالً ایجاد کرده اید و با 

توانید این قسمت را بعداً انجام میانتخاب قسمت سوم 

 Nextدهید، فعالً گزینه اول را انتخاب و بر روی 

 کلیک کنید.

 

مربوط به ویندوز مورد نظر  DVDدر این قسمت باید 

 Physicalخود را در سیستم قرار دهید و گزینه 

CD/DVD  را انتخاب کنید و یا اگر از ویندوزImage 

بر روی  Image Fileتوانید در قسمت کردید میتهیه 

Browse  کلیک کنید و فایلImage  مورد نظر را

کلیک  Nextمعرفی کنیم، بعد از انجام این کار بر روی 

 کنید.

 

 

 کلیک کنید.  Finishدر این قسمت بر روی 
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ماشین  مانند شکل روبرو بر روی Virtual Machineبعد از ایجاد 

کلیک کنید تا سیستم شروع  Start مجازی کلیک راست کنید و بر روی

توانید ویندوز مورد نظر خود را به راحتی نصب کنید. به کار کند. شما می

 سرور نصب شده است. 8008در این آموزش ویندوز سرور 

نصب ویندوز سرور زیاد کار مشکلی نیست و به راحتی این کار انجام 

 باشید. تماسخواهد شد، اگر چنانچه با مشکل مواجع شدید با من در 

 

 چگونه ماشین های مجازی را با هم شبکه کنیم:

 یک کارت شبکه مشابهبرای انجام این کار شما باید اول از همه کارت شبکه ماشین های مجازی خود را بر روی 

قرار دهید تا  172.16.20.0در یک رنج مثالً  ipقرار دهید و بعد وارد هر یک از ماشین های مجازی شده و 

باشد باید اجازه عبور هم باید خاموش باشد و یا اگر روشن می Firewallارتباط برقرار شود، توجه داشته باشید 

 کنیم.به این سیستم ها را بدهد، با هم این موضوع را بررسی می

در این قسمت شما چندین ماشین مجازی 

شده در شکل هم مشخص کنید که مشاهده می

 Activeخواهیم سرور است ، ما می

Directory   و سرورSharePoint 2013  را

داشته باشید روی هر با هم شبکه کنیم، توجه 

نصب شده  8008ها ویندوز سرور کدام از سرور

به مانند  Activeاست، برای شروع روی سرور 

 Settingsکنیم و گزینه شکل کلیک راست می

 ل بعد ظاهر شود.کنیم تا شکرا انتخاب می
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 Networkدر این قسمت از سمت چپ گزینه 

Adapter  را انتخاب کنید، و در صفحه باز شده

کارت شبکه  Virtual Switchو در قسمت 

 مورد نظر خود را انتخاب کنید.

نکته : کارت شبکه ای که برای این سرور در نظر 

 گیرید حتماً باید در سرور دوم که در اینجامی

همین هم  باشدمی SharePoint2013 سرور

کارت شبکه را انتخاب کنید. برای ادامه کار بر 

 کلیک کنید. okروی 

 

بعد از این که کارت شبکه هر دو سرور را انتخاب 

شویم و وارد کردیم وارد هر یک از سرور ها می

شویم، می Network connectionsقسمت 

در این قسمت بر روی کارت شبکه خود کلیک 

 را انتخاب کنید. Propertiesراست کنید و 

 

مورد نظر خود را وارد  IPدر این شکل باید 

برای سرور  192.168.1.52کنید که در اینجا 

SharePoint   وارد شده است و همین رنج

IP  در سرورActive  هم وارد شده است یعنی

را  DNSمربوط به  IPو   192.168.1.50

 قرار دادیم. 192.168.1.50روی 

 کلیک کنید تا تنظیمات ذخیره شود. okبر روی 
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شوید و در قسمت  Startکنیم، برای این کار وارد بعد از این کار باید فایروال مربوط به هر دو سرور را خاموش 

را وارد کنید و در نتیجه جستجو بر  Firewallجستجو کلمه 

کلیک  …Windows Firewall with advancedروی 

 کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

 

 

مانند شکل باال در وسط صفحه بر روی 

Windows Firewall Properties 
 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 Domain Profile , Privateبا نام های  Tabدر این صفحه سه 

Profile , Public Profile  وجود دارد که باید بر روی همه آن ها

لیست کشویی را باز کنید  Firewall Stateکلیک کنید و از قسمت 

برای همیشه از  Firewallرا انتخاب کنید بعد از این کار  Offو گزینه 

روزگار محو خواهد شد ولی این کار را در سازمان خود انجام ندهید 

 می باشد. ستتاین کار فقط برای 

 Pingتوانید وارد هر یک از سرور ها شوید و سرور مقابل را می حاال

 کنید.
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 :به سیستم واقعی ارتباط دهیم چگونه ماشین مجازی را

ی را به های مجازتوان از ماشین مجازی استفاده کرد این است که بتوانیم ماشینیکی از بهترین روش هایی که می

زی را از های واقعی استفاده کنیم و یا بتوانیم ماشین های مجامنابع سیستمستم واقعی متصل کنیم تا بتوانیم از سی

 راه دور مدیریت کنیم.

روی این ماشین کنیم، اندازی میراه Hyper-Vبرای شروع کار به مانند قبل یک ماشین مجازی روی سرویس 

 یم.کنسیستم واقعی بررسی میکنیم و نحوه ارتباط آن را با نصب می 8008مجازی سیستم عامل ویندوز سرور 

و در سمت راست کنیم، را اجرا می Hyper-Vسرویس 

را  Virtual Switch Manager زینهگ Actionsقسمت 

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.انتخاب می

 

 

 

 

  

در سمت  Virtual Switchدر این صفحه از قسمت 

 ایمکارت شبکه مجازی خود را که قباًل ایجاد کرده چپ

کنیم، و در صفحه باز شده در سمت راست انتخاب می

 Externalآن که با فلش هم مشخص شده است گزینه 

network کنیم، در لیست مشخص شده را انتخاب می

کنیم که یکی برای وایرلس دو کارت شبکه را مشاهده می

توانیم باشد، که هر کدام را میمی LANو دیگری برای 

کنیم را انتخاب می LANت شبکه انتخاب کنیم، فعالً کار
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کلیک  okبعد از انتخاب کارت شبکه بر روی د است، موجو با نام دیگر که در سیستم شما هم همین کارت شبکه

 کنید، تا تنظیمات مورد نظر اعمال شود.

شویم، همانطور که در شکل زیر سیستم واقعی می Network Connectionsوارد بعد از انجام تنظیمات باال 

باشد کارت شبکه واقعی می Ethernetکنید دو کارت شبکه مشخص شده است، کارت شبکه با نام میمشاهده 

باشد که به کارت شبکه کارت شبکه مجازی می  vEthernet (Class N)و کارت شبکه با نام 

 ( متصل کردیم.Ethernetواقعی)

تواند به شبکه واقعی سیستم شما متصل شود که کارت شبکه اصلی شما ازی میزمانی کارت شبکه مجنکته مهم: 

 متصل باشد. ADSLفعال باشد، یعنی اینکه مثالً به یک مودم 

در حال حاضر اگر سیستم واقعی شما به اینترنت متصل باشد و تنظیمات کارت شبکه را بر روی        نکته: 

Obtain an IP Address Automatically تواند به اینترنت متصل شود.ار داشته باشد، سیستم مجازی میقر 
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راست کنید و گزینه  ک( کلیEthernetروی کارت شبکه واقعی )

Properties .را انتخاب کنید، تا صفحه روبرو باز شود 

در لیست موجود تمام  کنید،همانطور که در این صفحه مشاهده می

ها غیر فعال شده است و فقط پروتکل مربوط به  سرویس پروتکل

Hyper-V  با نامHyper-V Extensible Virtual Switch   فعال

 vEthernetاست، یعنی تمام کار این کارت شبکه به کارت شبکه 

(Class N) شود.انتقال داده شده است و کنترل می 

 

 

( خود کلیک vEthernet (Class N)مجازی)با ماشین مجازی روی کارت شبکه  اقعیسیستم وبرای ارتباط 

 Internet Protocol Version4را انتخاب کنید و از لیست موجود بر روی  Propertiesراست کنید و گزینه 

 .تا شکل روبرو باز شود دو بار کلیک کنید.

متصل است  ADSLشکل اگر کارت شبکه شما به مودم  این در

 Obtain an IP Addressتوانید روی حالت می

Automatically  قرار دهید تا مستقیم از طریق سرویس

DHCP  مربوط به مودمIP  دریافت کند. و بعد از این کار باید

وارد ماشین مجازی شوید و کارت شبکه آن را در حالت 

Obtain an IP Address Automatically  قرار دهید، تا

یافت کند که با این کار هم به سیستم واقعی در IPاز طریق مودم 

 .ADSLدسترسی دارد و هم به اینترنت مربوط به مودم 

 باشید. تماسدر این قسمت سوألی داشتید با من در 
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 ارتباط سیستم واقعی با ماشین مجازی بدون فعال بودن کارت شبکه واقعی:

باط ارت با هم در صورتی ،شدقبلی زمانی که کارت شبکه مجازی به کارت شبکه واقعی متصل می در قسمت

یا به دستگاهی دیگر متصل باشد، ولی   ADSLکردند که کارت شبکه اصلی فعال باشد یعنی به مودم میر برقرا

د برای مجازی متصل شوی از طریق سیستم واقعی به ماشین، د بدون فعال بودن کارت شبکه اصلیشاید بخواهی

 باید کارهای زیر را با آرامش انجام دهید.این کار 

برای شروع کار وارد سرویس مورد نظر شوید 

 Virtual Switchبر روی  راستواز سمت 

Manager..  کلیک کنیدتا شکل بعد ظاهر

 شود.

 

 

در این قسمت از سمت چپ بر روی کارت 

شبکه مورد نظر خود کلیک کنید، تا صفحه 

مربوط به آن به مانند شکل باز شود، در این 

گزینه  Connection typeصفحه در قسمت 

Internal Network  را انتخاب کنید، بعد از

 Enableاین کار حتما تیک مربوط به 

Virtual LAN …. دد را انتخاب کنید و یک ع

وارد کنید. این گزینه همان   6006تا  0از 

VLAN باشد که یک مسیر ها میدر سوئیچ

کند بعد از این کار مجازی را برای ما ایجاد می

 کلیک کنید. okبر روی 
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خواهید با سیستم واقعی در ارتباط به مانند شکل زیر بر روی ماشین مجازی که می باال  بعد از انجام کارهای

  را انتخاب کنید. ..Settingsباشد، کلیک راست کنید و گزینه 

از سمت چپ کارت شبکه را انتخاب در این شکل 

توانید در قسمت کنید و در صفحه باز شده می

Virtual Switch  کارت شبکه مورد نظر خود را

ه ک،این کارت شبکه باید همان کارت شبانتخاب کنید

ای باشد که در قسمت قبل تنظیم کردیم، بعد از این 

را انتخاب  .… Enable Virtual LANکار حتماً 

که در قسمت قبل هم همین عدد را  8کنید و عدد 

کنیم و بر روی وارد کردیم در این قسمت وارد می

ok کنیم.کلیک می 
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شویم و روی کارت شبکه در سیستم واقعی می Network Connectionsبعد از انجام کارهای باال وارد 

کنیم،و در صغحه باز شده بر روی کلیک می Propertiesکنیم، و بر روی مجازی خود کلیک راست می

Internet Protocols Version 4 .دو بار کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

مورد نظر خود را وارد کنید که  IP  Addressدر این صفحه 

بر روی  ، وارد شده است 192.168.1.80در این قسمت 

ok .کلیک کنید 

شویم و به کارت بعد از این کار وارد ماشین مجازی خود می

 دهیم.می IPشبکه مورد نظر آن در همین رنج 
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ایم و به کارت شبکه مورد نظر آدرس مجازی خود شدهوارد ماشین کنید، همانطور که در شکل زیر مشاهده می

کلیک کنید تا همه  okباشد، بعد از این کار بر روی ایم که در رنج سیستم واقعی ما میرا داده 192.168.1.90

 چیز برای ارتباط آماده باشد.

 توانید از هر کدام از سیستم ها نحوه ارتباط را تست کنیم .حاال می

کنید، از طریق ده میهمانطور که مشاه

کردیم  Pingسیستم اصلی به سیستم مجازی 

و به درستی به ما پاسخ داد این در صورتی 

بود که کارت شبکه واقعی به هیچ دستگاهی 

 متصل نبود.

 ماستدر این قسمت سوألی داشتید با من در 

 باشید.
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 را وارد ماشین مجازی کنیم:چگونه فایل های داخل سیستم واقعی 

فایلی را از سیستم واقعی وارد سیستم مجازی کنیم و یا بلعکس، اولین کاری که باید انجام برای اینکه بتوانیم 

 توانید از فایل هایدهیم این است که مانند روش قبلی ارتباط دو ماشین مجازی را برقرار کنیم و بعد از آن می

 نیم.هر دو سیستم استفاده ک

ن در سیستم مجازی کنیم و از آ shareتوانیم انجام دهیم این است که فایل مورد نظر خود را اولین کاری که می

 باشد اگر در این قسمت مشکلی دارید به من ایمیل بزنید.اده کنیم که کار کامالً ساده ای میفو یا بلعکس است

باشد می Remote Desktop Connectionسرویس باشد استفاده از روش بعدی که از روش قبلی بهتر می

 های مورد نظر خود را وارد سیستم کنیم.توانیم فایلکه به راحتی می

را در سیستم مجازی فعال  Remoteبرای انجام این کار اول باید قابلیت 

کلمه  Searchشویم و در کنیم، برای همین وارد سیستم مجازی می

Rename کنیم و بعد گزینه را وارد میRename this Computer 

 کنیم تا شکل بعد ظاهر شود.را انتخاب می

در باال کلیک    Remoteدر این صفحه بر روی تب 

را  …Allow remoteکنید و در صفحه باز شده گزینه 

کلیک کنید تا مجوز  okبه مانند شکل انتخاب و بر روی 

ود ه دور داده شدسترسی به افراد دیگر برای ارتباط از را

 توانید به هر کاربر مجوز دسترسی بدهید.میالبته 
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را اجرا  Remote Desktop Connectionشویم و سرویس بعد از انجام کارهای باال وارد سیستم اصلی می

 وارد کنید. Search  کنیم، برای بدست آوردن این سرویس آن را درمی

در این قسمت باید آدرس ماشین مجازی خود را که در 

قسمت قبل وارد کرده بودیم را در این قسمت وارد کنید 

کلیک کنید بعد رمز مربوط  Connectو بعد بر روی 

 به ویندوز مجازی را وارد کنید .

 

 

ازی دن در سیستم مجکنید، فایل مورد نظر از سیستم واقعی در حال کپی شهمانطور که در شکل باال مشاهده می

 پذیرد.باشد که این کار به صورت عکس آن هم صورت میمی
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 : Hyper-Vدر سرویس  Snapshotکار با 

از ماشین مجازی مورد نظر  Snapshotتوان انجام داد ایجاد بهترین کاری که در سرویس های مجازی سازی می

قبلی آن را جایگزین ماشین مجازی فعلی کنیم.  Snapshotباشد تا در موقعی که این ماشین دچار مشکل شد می

توانید این نسخه را جایگزین کند، و در موقع نیاز مییک نسخه از یک ماشین مجازی ایجاد می Snapshotدر کل 

 کنید.

دسترسی داشته باشید، روی  Snapshotتوانید به گزینه به مانند شکل زیر به دو روش میبرای انجام این کار 

را انتخاب کنید و یا از سمت راست  Snapshotماشین مجازی مورد نظر خود کلیک راست کنید و گزینه 

 توانید به این گزینه دسترسی داشته باشید.می
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-همانطور که در این قسمت مشاهده می

یک نسخه  Snapshotکنید در قسمت 

 از آن ایجاد شده است.

 

 

 

باید بر  Snapshotبرای استفاده از نسخه 

کلیک روی ماشین مجازی مورد نظر 

را انتخاب  Revertراست کنید و گزینه 

شود آخرین کنید، که این عمل باعث می

 Snapshotنسخه گرفته شده در 

 ین سیستم فعلی شود.جایگز

اما اگر از سیستم خود چندین نسخه 

Snapshot خواهید تهیه کردید و می

کل با مانند شین کنید زیکی از آنها را جایگ

یکی از نسخه های مورد  Snapshotsروبرو در قسمت 

نظر خود را انتخاب کنید و بر روی آن کلیک راست کنید و 

را انتخاب کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر  ..Applyگزینه 

 شود.

 

http://3isco.ir/


Hyper-V Manager 2013  - http://3isco.ir 

24 
 

 Take Snapshot andدر این شکل اگر بر روی 

Apply ستم حال حاضر یک نسخه تهیه کلیک کنید از سی

لی کند وکند و بعد نسخه مورد نظر شما را جایگزین میمی

 شود.مورد نظر جایگزین می Snapshotکلیک کنید نسخه  Applyاگر بر روی 

 اندازی ماشین مجازی تغییر دهیم:چگونه فصای هار دیسک را بعد از راه

 127کنید که به صورت پیش فرض بر روی را مشخص میدر زمان ایجاد ماشین مجازی، مقدار هارد دیسک آن 

انی ایجاد کنید. ولی زم جازی مورد نظر خود راتوانید این مقدار را تغییر دهید و ماشین مگیگابات قرار دارد که می

 توانید این مقدار را تغییر دهید.کنید، به روش معمول نمیکه ماشین مجازی را ایجاد می

دیسک مربوط  داین قابلیت وجود دارد که مقدار هار Hyper-vدر سرویس 

 به ماشین مجازی مورد نظر را تغییر دهید.

شوید و از سمت راست در قسمت  Hyper-vبرای شروع وارد سرویس 

Actions  بر رویEdit Disk .کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود 

 

 

 

در این صفحه تیک گزینه مورد نظر را زده و بر روی 

Next ک کنید.کلی 
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در این قسمت باید هارد دیسک مجازی مربوط به 

ماشین مجازی مورد نظر را از طریق دکمه 

Browse..  به سرویس مورد نظر معرفی کنید که در

را که قبالً ایجاد  2اینجا هارد دیسک مربوط به ویندوز 

ر بعد از این کار ب ،میکرده بودیم را به آن معرفی کرد

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

را انتخاب و بر روی  Expandدر این قسمت گزینه 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

کنید مقدار همانطور که در این قسمت مشاهده می

-گیگابایت می 081هارد مورد نظر برای این ماشین 

گیگابایت تغییر دادیم، بعد از  800باشد که آن را به 

کلیک کنیدو بعد بر روی  Nextاین کار بر روی 

Finish 800لیک کنید تا ظرفیت هارد دیسک به ک 

 گیگابایت تغییر کند.

: در موقع انجام این کار ماشین مجازی باید نکته

 تا تغییرات بتواند به درستی اعمال شود.خاموش باشد 
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یس وارد سروبرای اینکه متوجه شویم مقدار ظرفیت دیسک تغییر کرده است یا نه 

Hyper-V شویم و از سمت راست و در قسمت میActions  بر رویInspect 

Disk کنیم، بعد از باز شدن صفحه آدرس هارد دیسک مورد نظر خود را به کلیک می

 کنیم تا شکلی شبیه به شکل بعد ظاهر شود.آن معرفی می

 

 

 

کنید، همانطور که در تصویر روبرو مشاهده می

را مشاهده توانید مقدار هارد دیسک مربوطه می

 کنید.

 

  

اگر به پوشه مربوط به هارد دیسک مورد  نکته:

ه متوج نظر خود در سیستم اصلی مراجعه کنید

ه شوید ، توجچند فایل به مانند شکل روبرو می

-فایل اصلی ما می vhdxکنید که فایل با پسوند 

باشد که مقدار کل فضا به آن اختصاص داده شده 

ییرات مربوط به ماشین مجازی در آنها ذخیره فایل هایی هستند که تغ AVHDXو فایل های دیگر با پسوند 

شود گیگابایت ایجاد می 800باشد، زمانی که یک هار دیسک مجازی با ظرفیت شود این کار به این خاطر میمی

در همان لحظه کل فضای هارد دیسک اصلی مان رادر بر نخواهد گرفت بلکه با استفاده از فایل هایی با پسوند 

AVHDX وارم متوجه گیگابایت برسد، امید 800ه ظرفیت دیسک پر خواهد شد تا ب دبه مرور زمان فضای هار

 باشید. تماسشده باشید اگر هم متوجه نشدید با من در 
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 : Hyper-Vبررسی جزئیات سرویس 

پردازیم، تا آموزش این سرویس به صورت کامل های این سرویس میدر این قسمت به برخی از ریزه کاری

 صورت گیرد.

شود که چندین گزینه مختلف را در اختیار کنید یک منو باز میزمانی که روی یک ماشین مجازی کلیک راست می

در اختیار  Hyper-Vباشد که یکسری اطالعات در مورد سرویس می Help، اولین گزینه از پائین دهدقرار میما 

باشد که می Deleteدهد، گزینه بعدی ما قرار می

ماشین مجازی مورد نظر را حذف خواهد کرد. اگر بر 

توانید نام ماشین کلیک کنید می Renameروی

  Exportبر روی مجازی خود را تغییر دهید. اگر 

د توانیکلیک کنید یک پنجره باز خواهد شد، که می

آدرس مورد نظر خود راوارد کنید تا ماشین مجازی به 

شود این  Exportصورت کامل در آدرس مورد نظر 

جایگاه قبلی ماشین مجازی تغییر در حالی است که 

کردن است.  Pastو  Copyاین کار همانند  ،کندنمی

برای انتقال کامل یک ماشین مجازی از   Moveگزینه 

در   Revert , Snapshotگزینه های آدرس فعلی به آدرس جدید که آدرس قدیمی آن حذف خواهد شد.

باشد که برای اجرا کردن ماشین مجازی مورد می Startقسمت های قبل توضیح داده شده است. گزینه بعدی 

 باشد.نظر می

ود دارد که تنظیمات و اطالعات مربوط به سخت افزار ماشین مجازی مورد وج Settingsدر قسمت بعد گزینه 

 دهد که با هم این قسمت را بررسی کردیم.نظر را در اختیار ما قرار می

توانید وارد شود که شما میکنسول مدیریتی ماشین مجازی مورد نظر اجرا می …Connectبا کلیک بر روی 

 شوید.خود سیستم عامل ماشین مورد نظر 
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 کار با کلید های ترکیبی:

افزارهای دیگر از کلید های ترکیبی مختلفی برای خود استفاده ها و نرمبه مانند سرویس Hyper-Vسرویس 

 کند.می

Ctrl + Alt + Break  صفحه مورد نظر به صورت : با فشردن این کلید ترکیبیFull Screen  تغییر حالت

 ردد.گپر خواهد کرد، واگر دوباره روی آن کلیک کنید به حالت اولبه خود بر می کل صفحه نمایش رادهید و می

Ctrl + Alt+ End  این کلید همان کلید :Ctrl + Alt + Delete باشد.در ویندوز واقعی می 

Ctrl + D شود.: برای خاموش کردن ماشین مجازی استفاده می 

Ctrl + S  برای:start رود.کردن ماشین مجازی به کار می 

Ctrl + A  برای :Save .کردن ماشین مجازی به کار خواهد رفت 

Ctrl + N  برای گرفتن :Snapshot رود.از ماشین مجازی به کار می 

Ctrl + E  برای :Restore  کردن آخرینSnapshot رود.به کار می 

Ctrl + O  برای نمایش :Setting  سرویسHyper-V .به کار خواهد رفت 
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