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قدمهم  

 آمدن با. است سازیمجازی بحث داخلی، حتی و المللیبین تیآی مجامع در روزها این داغ هایبحث از یکی

 کنندگانفراهم الکتریکی، انرژی هایقیمت افزایش و اهمیت همچنین و پرسرعت و قدرتمند افزارهایسخت

 .افتادند سازیمجازی جدید ریفناو از استفاده فکر به دیتاسنترها و اینترنتی خدمات

 خوبی مقبولیت از توانستند و دادند ارائه بازار به را خود محصوالت VMWare مانند هاییشرکت راه، این در

 فراوان استفاده نیز Xen مانند قدرتمند سازمجازی هایبرنامه دیگر از فناوری، این شدن ترداغ با. شوند برخوردار

 است قدرتمند بسیار و سورساپن رایگان، Xen گرچه. هستند سرور طرف محصوالت یادشده، محصوالت اما. شد

 نیز VMWare .کنندمی کار و شده نصب  BSDو لینوکس هایعاملسیستم با سرورهای روی اکنون هم اما

 یا ماهه یک آزمایشی صورت به شوندمی نصب ویندوز و لینوکس هایعاملسیستم روی که را خود محصوالت

 شود،می وارد VMWare به که انتقاداتی از یکی میان، این در. دهدمی قرار کنندگاناستفاده اختیار در شتربی

 در سازیمجازی برای که هستند هم دیگری محصوالت اما. است شرکت این محصول نبودن سورساپن

 .شوندمی منتشر لینوکس یا ویندوز هایعاملسیستم

 کردن پیدا راه با اکنونهم اما بوده سرورها در استفاده برای سازیمجازی تگاهخاس شد، اشاره که گونههمان

 نای در دسکتاپ، کامپیوترهای بازار به باال سرعت و ظرفیت با هایحافظه و ایچندهسته پرقدرت هایپردازنده

 اولین از یکی MWareV. شودمی افزوده دسته این افزارهاینرم و سازیمجازی محبوبیت بر روز به روز نیز دسته

 رابط و خوب بسیار قدرت از که نیست دور به نیز انصاف از و است دسکتاپ هایسیستم در استفاده برای هاگزینه

 نامهبر این. کنیم آشنا دیگری قدرتمند برنامه با را شما خواهیممی اینجا در اما. است برخوردار ایساده افزارینرم

 شکلم کمی ویندوزی کارتازه کاربران برای آن نصب که لینوکس همچون هاییلعامسیستم تست برای تواندمی

 ریسک است ممکن هارددیسک، روی هاآن واقعی نصب که هاعاملسیستم جدیدترین تست همچنین و است

 یا نوع یک از را عاملسیستم چندین توانیدمی برنامه این با همچنین. شودمی استفاده باشد،داشته پی در زیادی

 هب( هم کنار در ویندوز مختلف هاینسخه حتی یا لینوکس کنار در ویندوز مثال، عنوانبه) هاآن مختلف انواع از

 .کنید استفاده راحتی

 داشتن نیازهایپیش از یکی قدرتمند، نسبت به افزارسخت با کامپیوتری سیستم یک داشتن نکته :

 .است مجازی هایعاملسیستم
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Virtual Box یست ؟چ 

 مایکرو سان فناوری، این افتادن زبان سر بر با. دارد نامVirtual Box  کنیم، معرفی خواهیممی که محصولی

 اوراکل، شدن خریداری از پس اما خرید (Innotek) آن تولیدکننده شرکت از را محصول این زمان، آن سیستمز

 برنامه این. دارد آن برای هاییخواب اوراکل ظاهر به و شده تبدیل Oracle سازمجازی برنامه به برنامه این اکنون

 طرف دو هر برای Virtual Box گرچه. شدند منتشر GPL مجوز با آن کدهای و شد سورساپن ۲۰۰۷ سال در

 VMWare و Xen ، KVM از بیشتر بهتر، پشتیبانی و بیشتر قدرت دلیل به اما شودمی منتشر دسکتاپ و سرور

 کارهای برای بیشتر آن از Virtual Box قدرتمند گرافیکی رابط و استفاده سادگی دلیل به و است سرور طرف در

 .شودمی استفاده دسکتاپی

: شودمی منتشر ویرایش دو در برنامه این نهایی نسخه اما استشده سورساپن Virtual Box هسته گرچه

Virtual Box و نرایگا شخصی مصارف برای آن( دویی دو) باینری نسخه که Virtual Box سورساپن ویرایش 

 .شود استفاده و نصب مختلف مصارف و هاعاملسیستم برای تواندمی و است دسترس در آن کد که

Virtual Box  نرم افزاری است رایگان ، برای شبیه سازی یک سیستم عامل. در این برنامه بخش هایی از سیستم

زینش شما ، به طور اشتراکی میان سیستم میهمان ) سیستمی سیستم با گ USBمانند کارت صدا و درگاه های 

که قصد نصب آن را دارید ( و میزبان ) سیستم فعلی شما ( استفاده می شوند و در پایان، بخش هایی مانند 

Floppy Drive   وCD Drive .توانایی شبیه سازی و کاربرد اشتراکی را همزمان دارا می باشند 

 : Virtual Boxای نگاهی سریع به کاربرد ه

ید برخی از آنها را که در فهرست زیر می توان برشمرد Virtual Boxکاربرد های گوناگونی را می توان برای 

 مشاهده کنید :

 .نصب چندین سیستم عامل ناسازگار بر روی یک سیستم 

 .کاربرد آموزشی در زمینه ی شبکه و برنامه نویسی شبکه 

 برای گسترش برنامه های تحت شبکه. کاربرد در زمینه ی برنامه نویسی 

 .کاربرد در زمینه ی برنامه نویسی برای آزمایش سازگاری برنامه در سیستم عامل های گوناگون 

 .اجرای برنامه های شک انگیز و اطمینان انگیز! به داشتن ویروس 

 .ساخت برنامه های قابل حمل در سیستم عامل کامال دست نخورده 
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 یافت کنم ؟چگونه میتوانم آن را در

آن به نشانی  رسمی مراجعه به وب سایت Virtual Boxساده ترین راه برای دریافت آخرین نسخه 

www.virtualbox.org   را برای پلت فرم خود دانلود کنید.صحیح و مورد نظر است و شما می توانید نسخه ی 

 (  .زیر های شده در شکلقرمز رنگ  با فلش) قسمت نشان داده 

 

 

 مثبت، هایویژگی و آسان استفاده دلیل به. است5.0  نسخه مقاله این نگارش زمان تا برنامه این نسخه جدیدترین

 نیز را آن بسته متن هایبرنامه هایویژگی تا کنیم استفاده Virtual Box باینری نسخه از گرفتیم تصمیم هم ما

 .است مگابایت 100الی  70در حدود  ویندوزی ویرایش حجم. باشیمداشته اختیار در

http://www.virtualbox.org/
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 Virtual Box نصب

کنیم را نصب می Virtual Boxگذارم. در این مرحله، نخست چینی نکرده و شما را منتظر نمیبیش از این مقدمه

م با تکنیم. این برنامه روی یک سیسعامل مجازی را به کمک این برنامه تست میو در مراحل بعدی یک سیستم

افزار شما است، بنابراین اگر سختنصب و تست شده RAM ای و یک گیگابایتویندوز هفت، یک پردازنده دوهسته

 .باشیدتوانید انتظار سرعت بیشتر را داشتهتر است، میاز این سیستم قوی

 

 عبور که مرحله نای از. رسیممی است، اوراکل خوشامدگویی پیام که نصب اول مرحله به برنامه، اجرای از پس

 .رسیممی برنامه از شخصی استفاده نامهتوافق مرحله به کنیم
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 تمامی مرحله، این در ) عکس دوم ( رسدمی هاویژگی حذف یا نصب مرحله به نوبت نامه،توافق این قبول از پس

 مگر ،شوندمی نصب فرضپیش صورت به هاویژگی تمامی. کنیممی انتخاب نصب برای را فرضپیش هایویژگی

 .دهید تغییر را هاییگزینه یا گزینه شما کهاین
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( شود می انتخاب فرضپیش صورت به که ) C درایو جز به را دیگری پارتیشن توانیدمی مرحله این در همچنین

 .است پذیرامکان دیگر پارتیشن یک انتخاب و Browse گزینه روی کلیک با کاراین. کنید انتخاب نصب برای

 Quick Launch در یا دسکتاپ روی Virtual Box برنامه اجرای برای ندارد؛ بیشتر گزینه سه بعدی، رحلهم

 کلیک کنید . Nextکه کافیست فقط روی دکمه  Register file associations و   کندمی ایجاد میانبر یک

 

 

 نصب اب گفتم، باالتر خط چند همین اشید،بداشته یاد به اگر! شویممی روروبه هشدار یک با نصب، پنجم مرحله در

 شداره ما به اوراکل بنابراین کرد، خواهیم فعال و نصب نیز را شبکه ویژگی جمله از هاویژگی تمامی برنامه، این

 طعیق این. خواهدشد شبکه به کامپیوتر این اتصال موقت قطعی باعث برنامه این شبکه ویژگی نصب دهد،می

 یتمام و شده متصل شبکه به قبل مانند شما کامپیوتر آن از پس و است برنامه ماتتنظی اعمال برای موقت

 .گردندبرمی قبلی حالت به آن قبلی تنظیمات
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 برنامه نصب. شود نصب برنامه تا کنیم کلیک را Install گزینه بار آخرین برای باید ششم، مرحله در و آخر دست

 یا ییدتأ بر مبنی هاییپرسش ویندوز امنیتی سیستم برنامه، نصب حین در اما کشدنمی طول زیادی زمان مدت

 طمئنم خود برنامه از ما که آنجا از. کندمی سؤال سیستم ویندوزی منابع به افزارنرم دسترسی و نصب تأیید عدم

 یرو امنیتی مشکل برنامه این نصب دانیممی و ایمآورده دست به مطمئنی و درست منبع از را آن و هستیم

 Always تیک توانیدمی حتی. کنیم کلیک را Install گزینه راحت خیال با توانیممی کند،نمی ایجاد سیستم

trust software form Sun micro systems دنشو ظاهر پیام این دیگر برنامه نصب انتهای تا که بزنید را. 
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 پایان از پس اجرا گزینه تیک آخر مرحله در که صورتی در) کنید اجرا را Virtual Box برنامه، نصب پایان از پس

 Virtual Box اصلی پنجره(. خواهدشد باز Virtual Box برنامه ،Finish کلیک زدن با باشید،برنداشته را نصب

 .دهدمی نشان اجرا از پس را

 

 

 

 د،دانننمی را طالحاتاص این که کسانی برای تا کنیم باز کمی را اصطالح دو یکی دهید اجازه کار، ادامه از قبل

 را Virtual Box که شودمی گفته کامپیوتری به میزبان، یا Host. شود ترساده مجازی ماشین یک با کار ادامه

 انندتومی اما است ویستا یا پیاکس هشت، هفت، ویندوز ما هاست کامپیوتر مثال، این در. ایدکرده نصب آن روی

 کامپیوتر روی که هستند مجازی هایعاملسیستم به مجازی، ماشین یا Guest. باشند نیز هاعاملسیستم سایر

 کی روی توانمی میزبان کامپیوتر افزارهایسخت قدرت به توجه با. شوند اجرا است قرار ما واقعی عاملسیستم و

 .کرد اجرا هم با همزمان را هاآن و کرد پذیرایی مجازی عاملسیستم یا میهمان چندین از هاست
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 یک سیستم عامل نصب کرد ؟ Virtual Boxچگونه می توان در 

 این برای. کنیم تعریف میهمان یا مجازی ماشین یک Virtual Box برنامه اصلی پنجره در باید کار ادامه برای

 طبق اول، مرحله. شود آغاز مجازی عاملسیستم یک ساخت مراحل تا کنید کلیک New گزینه روی منظور،

 که ار عاملیسیستم نوع و مجازی ماشین این برای نام یک باید بعد، مرحله در. است شامدگوییخو مرحله معمول

 مختلف انواع و لینوکسی مختلف توزیع چندین نام شده،پشتیبانی فهرست در. کنیم انتخاب کنیم، نصب خواهیممی

 به و کنید انتخاب را Other ینهگز ندارد، وجود فهرست این در شما موردنظر عاملسیستم اگر. استآمده ویندوز

 .بروید بعد مرحله
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 : Name کادر طبق عبارت باالی

”to identify this machine The name you choose will be used throughout Virtual Box“ 

 نرم افزار از نام انتخابی شما برای شناسایی سیستم عامل مهمان استفاده می کند.

برای در نام مورد نظر خود استفاده کنید نرم افزار به طور خودکار نوع سیستم  Ubuntuنام  برای مثال اگر از

 قرار می دهد. Linuxعامل مهمان را روی 

 لینوکسی عتوزی یک مقاله، این برای اید،گرفته یاد قبل از شما همه تقریبًا را ویندوز اجرای و نصب کهاین به توجه با

 .کرداهیمخو اجرا مجازی صورت به را

 ممکن که دیبنپارتیشن متفاوت شیوه و هاآن هایسیستمفایل تفاوت به توجه با لینوکسی هایتوزیع واقعی نصب

 د،شو تمام هاآن هایپارتیشن شدن پاک و هارددیسک اطالعات دادن دست از قیمت به کارتازه کاربران برای است

 هایپارتیشن و اطالعات برای تهدیدی و خطر هیچ هاآن مجازی نصب اما آید شمار به بزرگی ریسک شاید

 .کندنمی ایجاد شما هارددیسک

را  Ubuntuزیر مشاهده می کنید ما از توزیع  که در تصویر  لینوکسی محبوب و معروف هایتوزیع میان از

 برگزیدیم که نسبت به سایر نسخه ها محبوبیت بیشتری دارد.
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 ”Type“با نگرش به گزینه ای که در بخش  ی سیستم مجازی اختصاص دارد. مرحله بعد به گزینش مقدار حافظه

رنگ، شما نشان می دهد، بخش سبز مقدار بهینه ی حافظه را به Virtual Boxمرحله قبل انتخاب کرده اید، 

رنگ، دامنه ی ناایمن را نشان می دهد. فراموش نکنید که هر چه مقدار منه ی مقدار های ایمن و بخش قرمزدا

خواهد  ( کاهش سیستم اصلی شما حافظه ی انتخاب شده بیشتر باشد، فضای خالِی حافظه ی سیستم میزبان )

یافت. چنانچه مقدار حافظه را بیش از اندازه باال ببرید، ممکن است سیستم عامل از دیسک سخت به عنوان حافظه 

نتواند سیستم  Virtual Boxکن است ی مجازی استفاده کند ) کاهش سرعت و افزایش فرسایش دیسک ( و یا مم

پس از ایجاد سیستم مجازی نیز در صورت مقدار پیشنهادی را تغییر ندهید. جدید را راه اندازی کند. بهتر است 

 نیاز می توانید این مقدار را تغییر دهید.

 

 

 د.دار اختصاص میهمان عاملسیستم برای مجازی حافظه و هارددیسک ساخت به بعد، مرحله

 این پنجره سه گزینه پیش روی شماست.در 

 استفاده نکردن از دیسک سخت. .1

 ایجاد دیسک سخت جدید ) مجازی (. .2

 استفاده از دیسک سختی ) مجازی ( که پیش تر در اختیار داشته اید. .3
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عامل مجازی را نصب کنید، باید مقداری فضا به آن اختصاص دهید. در غیر این صورت، خواهید سیستماگر می

ای مانند اوبونتو و مینت اختصاص فضای هارددیسک ضرورتی ندارد. مثال دیگر این است های زندهدیسکبرای 

افزارهای جانبی نصب کنید، اختصاص سه یا چهار گیگابایت فضا پی را بدون نرمخواهید ویندوز اکسکه، اگر می

ای است که باید فضای بیشتری را نیز بر برای این منظور کافیست اما هرچه تعداد نرم افزارها بیشتر شود، طبیعی

 .این مورد در نظر بگیرید

را انتخاب  Use existing hard disk توانیم گزینهاگر از قبل یک هارددیسک مجازی روی سیستم داشتیم، می

 .کرده و آدرس مربوط به این فایل را وارد کنیم

گزینه ها را دست نخوره باقی بگذاریم و ، باید چون از قبل هیچ حافظه هارددیسک مجازی روی سیستم نداریماما

 را کلیک کنیم تا جادوی! "ایجاد دیسک جدید" نمایان شود. ”Create“کلید 

 

 

بعد از مراحل باال به احتمال زیاد با پنجره ی زیر رو به رو خواهید شد...توصیه بنده اینه که به هیچ وجه تنظیمات 

این پنجره انواع مختلف درایو مجازی رو مورد استفاده  ) کلیک کنید Next این پنجره رو تغییر ندید و فقط روی

به همین نکته  بنده اماد (، و .... می باش VMWareox , B irtualV برای ماشین های مجازی مختلف مثل

 . همینجا بسنده میکنم و ادامه میدم
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 بر سه گونه هستند : Virtual Boxدیسک های مجازی در 

 ر روی فایلی با حجم متغیردیسک مجازی ب .1

 دیسک مجازی بر روی فایلی با حجم ثابت .2

 دیسک مجازی تغییرات ) با این گونه در آینده آشنا خواهیم شد ( .3

 :کنیم انتخاب را یکی باید که داریم رو پیش گزینه دو مرحله، این در

Dynamically allocated حداقل با مجازی هارد دیسک نخست. است شدهتوصیه و فرضپیش گزینه که 

 ،کردند پیدا افزایش مجازی هارددیسک این روی افزارهاینرم و هاداده که تدریج به سپس. سازدمی ممکن فضای

 .داد خواهد افزایش خواهیدکرد، مشخص بعد مرحله در شما که مقداری تا را حجم این

Fixed size تعیین که است حجمی ارمقد با شما سیستم روی( مجازی هارددیسک) فایل یک ساخت باعث 

 .بروید بعد مرحله به و کرده انتخاب را این گزینه کنیم،می پیشنهاد هم ما. کنیدمی
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گونه ی دوم ) فایل با حجم ثابت ( در سنجش با گونه ی نخست )فایل با حجم متغیر ( می تواند کارایی بهتری داشته باشد 

 دیسک سخت، به شما یاری می کند. در حالی که گونه ی نخست در مدیریت فضای خالی در

با گذشت زمان و استفاده از ) فایل با حجم متغیر (، اندازه ی فایل به سوی اندازه ی واقعی دیسک میل می کند 

 هر چند مقدار واقعی فایل ها کمتر از فضای دیسک باشد. برای چیرگی بر این مشکل با این نوشتار همراه باشید!

 

 

 

باشید، ساخت توجه داشته .رای هارددیسک ماشین مجازی موردنظر یک نام انتخاب کنیددر مرحله بعد باید ب

 شود. اما اگر در درایورو پوشه خانگی کاربری شما انجام می C فرض در مسیر درایودیسک مجازی به صورت پیش

C  ام آیکون پوشه جلوی ناین مقدار فضای خالی که به راحتی بتوانید آن را تغییر دهید، وجود نداشت، باید روی

 .هارددیسک مجازی کلیک کرده و پارتیشن دیگری را که دارای فضای کافی باشد، انتخاب کنید

 ار اول گزینه قبل، مرحله در اگر. ایمکرده استفاده گیگابایتی هشت مجازی هارددیسک یک از ما مثال، این در

 حجمی تنها(  ندارد وجود آن روی نصبی فایل و عاتاطال هیچ هنوز چون ) ابتدا در فایل این کردیم،می انتخاب

 ایتیگیگاب هشت فایل یک کردیم، انتخاب را دوم گزینه قبل مرحله حاال که در  اما خواهدداشت. کیلوبایتی چند

 مجازی است. دیسک همان که شودساخته می 
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 سیستم عاملی که گزینش گزینه های پیش فرض در این برگه نیز مانند گزینه های حافظه ی اصلی بر اساس

کرده بودید، تعیین می شوند. چنانچه نمی دانید که چه مقدار فضا نیاز خواهید داشت، مقدار را دست نخورده باقی 

 بگذارید وگرنه کوشش کنید کمترین مقدار ممکن را وارد کنید.

 .کلیک کنید  Createروی دکمه  و کرده انتخاب را خود موردنیاز فضای مقدار

 

 

 

 شکل زیر رو به رو می شوید ، که یکی از مراحل انجام کار است. با
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 و رموردنظ ماشین انتخاب با. کنید مشاهده چپ سمت ستون در را موردنظر مجازی ماشین بتوانید باید اکنونهم

 .شودمی اجرا مجازی ماشین ،Startگزینه  روی کلیک سپس

 یک نصب حتی یا DVD یا CD با مجازی ماشین( کردن بوت) ارکبه آغاز برای که، است این توجه قابل نکته

 خود مسیست درایونوری در زنده اجرای یا نصب برای را عاملسیستم آن دیسک نخست باید میهمان، عاملسیستم

 .دهید قرار

 انوعنبه ایمیج این معرفی سپس و موردنظر عاملسیستم دیسک از ISO ایمیج یک ساخت ترپرسرعت و بهتر گزینه

 سپس کرده، کلیک  Settings گزینه روی منظور، این برای. است موردنظر میهمان برای CD/DVD ایمیج یک

 .کنید انتخاب را Storage گزینه
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 :سپس طبق تصاویر زیر عمل کنید
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 روی گزینه ی مشخص شده با کادر قرمز رنگ کلیک می کنیم. Cدر قسمت 

 کلیک می کنیم. …Choose a virtual CD/DVD disk fileدر پنجره ی باز شده روی عبارت 

 

 خارج شوید. Settingsرا کلیک کنید و از پنجره  OKحال کلید 

 مورد نظر را انتخاب می کنیم و ایمیج را بر می گزینیم. ISOدر پنجره ی باز شده آدرس و محل فایل 

 در ازیمج ماشین آن باید شود، فعال انمیهم عاملسیستم یک تنظیمات گزینه کهاین برای باشید،داشته توجه

 .باشد توقف حالت

 کلیک کنید تا مراحل نصب سیستم عامل میهمان آغاز شود. Settingsدر کنار  دکمه  Startروی دکمه 
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 از یک روش دیگر می توان مراحل نصب سیستم عامل میهمان را آغاز کرد .

) که در مراحل باال صورت  Settingsیک روی دکمه به این صورت که بعد مراحل ایجاد دیسک سخت بدون کل
 کلیک کنیم . پنجره ای که در تصویر زیر می بینید نمایان می شود Startگرفت ( روی دکمه 

 

 

 

( از دیسک نصب سیستم عامل را در درایو مجازی ISOیا ایمیج ) CD/DVDاین پنجره به شما کمک می کند تا 
 سیستم وارد کنید.

 کلیک کنید. Startیا تصویر آن را به برنامه معرفی کنید و بر روی دیسک مورد نظر 

 

 

 

 

 

 مشاهده خواهیم کرد همانند سیستمی واقعی نصب سیستم عامل آغاز می شود.
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فرض می کنیم گام های نصب سیستم عامل و پارتیشن بندی را پشت سر گذاشته اید و در محیط دکستاپ 

 سیستم عامل جدید هستید.

 مجازی ماشین یک کردن اجرا

 جدید پنجره یک حاال. کنید کلیک ابزار نوار در Start دکمه روی سپس و انتخاب را نظر مورد مجازی ماشین ابتدا

 رد کنید،می روشن را کامپیوتر یک وقتی که دهدمی نشان شما به را محیطی دقیقا پنجره این شد؛ خواهد باز

 ماشین صفحه پنجره، این در Viewاز تب  Full Screen دکمه روی کلیک با توانیدمی. دید خواهید آن مانیتور

 اگر حاال .هستید واقعی کامپیوتر یک با کار حال در انگار که کنید رفتار طوری دقیقا و کنید صفحهتمام را مجازی

. شوید آشنا (Host Key) میزبان کلید مفهوم با باید بازگردید، میزبان سیستم به مهمان سیستم از خواهیدمی

 شناخته میزبان کلید عنوانبه است، کیبورد صفحه در  Ctrl راستی سمت دکمه فرضپیش صورتبه که کلید این

 توانیدیم میزبان کلید تغییر برای. شویدمی جابهجا میزبان سیستم به مجازی ماشین از آن دادن فشار با و شودمی

 انمیزب دکمه که کردید فراموش زمانی اگر همچنین. دکنی مراجعه مجازی ماشین سراسری تنظیمات قسمت به

 .شودمی داده نشان میزبان دکمه نام مجازی ماشین پنجره راست و پایین سمت در بود، ایدکمه چه
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 مجازی ماشینیک  بستن

 کنید ) یا کلیک دارد، قرار مجازی ماشین پنجره راست و باال سمت در که Close دکمه روی شما که زمانی

 مجازی ماشین بستن مورد در سوالی شما از Virtual Box دهید ( فشار را Host Key + Q ترکیبی هایدکمه

 :است زیر شرح به سوال این هایگزینه میان تفاوت. پرسید خواهد

 Save the machine state: زندمی یخ کامال شما مجازی ماشین گزینه، این با (Freeze) در کامل طوربه و 

 شروع جایی همان از مجازی ماشین این اجرای ،Start دکمه روی کلیک با بعدا. شد خواهد یرهذخ هاردتان

 .شوندمی باز هم اکنونهم بودند، باز لحظه آن در که هاییبرنامه تمام. بودید کرده فریز را آن شما که شودمی

Send the shutdown Signal: دکمه دادن فشار عملکرد شبیه گزینه این Power در کامپیوتر کیس روی 

 .است عاملسیستم اجرای هنگام

Power off the machine :معمول حالت گزینه، این وسیلهبه shutdown شودمی سازیشبیه عاملسیستم 

 ابتدا از مجازی ماشین کنید،می اندازیراه را مجازی ماشین که بعدها و شد؛ خواهد خاموش مجازی ماشین و

boot شودمی. 
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Share مجازی ماشین و اصلی ویندوز بین اطالعات کردن 

 مهمان هایعاملسیستم. هستند شده ایزوله هایکانتینر به شبیه ( Virtual machines ) مجازی هایماشین

 خاطر همین به. کنند پیدا دسترسی شما کامپیوتر سیستم هایفایل به توانندنمی مجازی هایماشین در موجود

 بتوانید راحتی به تا کنید ایجاد VMWare یا Box  Virtualبه شبیه هاییبرنامه در مشترک پوشه یک باید شما

 .بگذارید اشتراک به میزبان و مهمان عامل سیستم دو بین را هافایل

 ایدب مجازی ماشین دهید، انجام آن با کاری چه است قرار بفهمد تا کنید کمک مهمان عاملسیستم به اینکه برای

 شبیه اندتومی مهمان عاملسیستم. شود ساخته آن در و کند فرض شبکه اشتراک پوشه به شبیه را مشترک پوشه

 .کند پیدا دسترسی سیپی روی بر شده ایجاد پوشه به اینترنت در گذاریاشتراک هایپوشه به

 Virtual Boxمجازی  ماشین

 مهمان هایعاملسیستم دو هر در Virtual Box مجازی ماشین در(  Shared Folder ) پوشه اشتراک ویژگی

 را Guest Additions یک تا دارید نیاز شما آن از استفاده برای. کندمی کار یکدیگر به شبیه لینوکس و ویندزو

 سپس و کنید کلیک Devices تب روی بر منظور بدین. کنید نصب خود مجازی ماشین مهمان عاملسیستم در

 کلیک Insert Guest Additions CD image گزینه روی بر است کار حال در مجازی ماشین که حالی در

 .کنید مجازی ماشین در آن نصب به شروع و کنید
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 Shared Folders گزینه و  بروید مجازی ماشین Settings به کنید، کلیک Machine باالیی تب روی بر بعد

 قبالا  گرا اما. کنید مشاهده را ایدساخته قبل از که راکیاشت پوشه هرگونه توانیدمی شما اینجا در. کنید انتخاب را

 آن اول نوع که دید خواهید اشتراکی پوشه نوع دو شما بخش این در کلی طور به اید؛نساخته ایپوشه چنین

 گذار، اشتراک پوشه عنوان به نشدن حذف زمان تا که است(  Permanent Folders ) دائمی هایپوشه ساخت

 محض به که هستند(  Transient Folders ) موقتی هایپوشه دوم نوع و گذرادمی اشتراک به را هافایل

 .شوندمی حذف مجازی ماشین کردن خاموش یا کردن استارتری

 

 

 

 راست کلیک با یا کنید کلیک Add یا کردن اضافه آیکون روی بر توانیدمی اشتراک جدید پوشه کردن اضافه برای

 همان Folder Path یا قرارگیری مسیر. کنید انتخاب را Add Shared Folder گزینه موجود دو گزینه روی بر

  رد که است شکلی همان به آن نام که حالی در است، میزبان عاملسیستم در'' اشتراک پوشه'' گیری قرار محل

 .شودمی ظاهر مهمان عاملسیستم

 اما. دهدمی اشتراکی پوشه به (Read/Write) وشتنن/خواندن کامل امکان مجازی ماشین فرضپیش صورت به

 امکان ای بخواند اشتراک پوشه طریق از را میزبان عاملسیستم هایفایل بتواند تنها مجازی ماشین خواهیدمی اگر

 .بزنید تیک را Read-only گزینه باشد نداشته را فایل ایجاد یا فایل انتقال
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 صورت به مجازی ماشین در موجود مهمان عاملسیستم بزنید، را Auto-mount گزینه تیک اگر همچنین

 باعت نیز Make Permanent گزینه. کندمی فعال نیز را پوشه اشتراک ویژگی شودمی بوت که گاه هر خودکار

 .شود مجازی ماشین فرضپیش پوشه به تبدیل اشتراکی پوشه شودمی

 

 

 

 

 

 لفای یک همچون را اشتراکی پوشه باید شما کنید،می ستفادها مجازی ماشین در ویندوز عاملسیستم از اگر

 بخش زیر شکل همچون و کنید باز را ویندوز( This PC : 8ویندوز در) پرونده مرورگر. ببینید شبکه اشتراک

Network دنبال به و کنید انتخاب را VBOXSRV بگردید. 
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 NAME جایگذاری و ویندوز در زیر دستور از استفاده با .کنید مونت را پوشه این دستور چند با توانیدمی همچنین

 :دهید انجام را اینکار خود اشتراک پوشه اسم با

net use x: \\vboxsvr\NAME 

 مسیر. کنید استفاده اشتراک پوشه اسم از NAME جای به و کنید استفاده لینوکس در زیر دستور از 

mnt/folder/  یدباش ساخته را پوشه دستور، این استفاده از قبل یدبا. میباشد اشتراکی پوشه مسیر نیز. 

mount -t vboxsf NAME /mnt/folder 
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 Virtual Box پیشرفته قابلیت و ترفند نجپ

1. Snapshots 

 اشینم فعلی وضعیت تواند می کاربر آنها از استفاده با که کند ایجاد هایی شات اسنپ تواند می باکس ویرچوال

 اه شات اسنپ. کنید بازیابی را شده ذخیره وضعیت توانید می راحتی به شما آن از پس. کند ذخیره را مجازی

 سپس و باشید داشته شات اسنپ چندین توانید می شما که تفاوت این با باشند می Saved State قابلیت مشابه

 .کنید بازیابی خواستید که را کدام هر

 حال در مجازی های ماشین از یکی و کرده کلیک Machine منوی روی توانید می شات اسنپ یک ایجاد برای

 شات اسنپ این توانید می بعدا. کنید کلیک را Take Snapshot منوی کافیست اکنون. نمایید انتخاب را اجرا

 .کنید بازیابی مکان همین از را

 سسپ و دهید مانجا تان مجازی ماشین در کاری خواهید می که هنگامی مثال. دارند نیز دیگری فواید شات اسنپ

 می ،کنید تست را افزار نرم یک مجازی ماشین روی خواهید می که هنگامی مثال عنوان به. کنید پاک را تغییرات

 ظرتانن مورد افزار نرم تست به اقدام سپس و کرده تهیه خود سالم عامل سیستم از شات اسنپ یک ابتدا توانید

 اول روز هب چیز همه و کنید بازگردانی را قبلی شات اسنپ وانیدت می راحتی به شد تمام کارتان که هنگامی. کنید

 به یا کنید نصب مجددا را مجازی ماشین روی شده نصب عامل سیستم نباید شما همچنین. گشت خواهد باز

 نخواهند تغییرات حذف جهت در شما به کمکی کارها این چون. کنید تهیه بکاپ آن های فایل از دستی صورت

 .کرد

 

 

 

 می توانید مانند شکل زیر عمل کنید :یا 
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2. Seamless Mode 

. نیدک برقرار خود مجازی ماشین و اصلی عامل سیستم بین ارتباطی که کند می کمک شما به Seamless التح

 کتاپدس روی مستقیما را هستند اجرا حال در مجازی ماشین روی که هایی برنامه توانید می قابلیت از استفاده با

 و اجراست حال در لینوکس تان مجازی ماشین روی کنید فرض مثال. کنید مشاهده خود اصلی ملعا سیستم

 لمامس. دهید ادامه نیز را ویندوز در کارتان همچنین و کنید کار نظر مورد لینوکسی برنامه با خواهید می اکنون

 .است هندهد آزار(  مجازی ماشین روی شده نصب)  لینوکس و ویندوز بین دائمی کردن سوئیچ

 فعال برای.شود ظاهر ویندوز دسکتاپ روی نظر مورد برنامه تا کنید فعال را Seamless Mode قابلیت کافیست

 .کنید انتخاب را Switch to Seamless Mode گزینه Machine منوی از کافیست قابلیت این سازی
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 بعدی سه حالت از پشتیبانی .3

 پیکربندی ابتدا باید آن از استفاده برای البته. کند می پشتیبانی بعدی سه گرافیک از پایه صورت به باکس ویرچوال

 آخرین دبتوانی قابلیت این کردن فعال با که باشید داشته را انتظار این نباید البته. دهید انجام را نیاز مورد های

 تا ندک می کمک شما به قابلیت این. دهید انجام تان مجازی ماشین درون را بعدی سه پیشرفته گرافیک با بازها

 سخت قدرت به نیاز که بعدی سه قدیمی های بازی و ( Windows Aero ) ویندوز ای شیشه های تم بتوانید

 .نمایید اجرا را باشند نداشته باالیی افزاری

 Display بخش از و رفته نظرتان مورد مجازی ماشین تنظیمات بخش به کافیست نیز قابلیت این سازی فعال برا

 .کنید فعال را Enable 3D Acceleration گزینه
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 Device USB اتصال .4

 وردم مجازی ماشین در را کنند می استفاده ارتباط برقراری برای بی اس یو از که هایی دستگاه توانید می شما

 یب اس یو برای توان می را اتصال روش این. شد خواهد ایجاد مستقیم صورت به اتصال این. دهید قرار استفاده

 به بی اس یو از استفاده با را افظهح یا دستگاه یک که هنگامی اما. برد کار به مختلفی های دستگاه و درایوها

 مورد تگاهدس بتوانید اینکه برای. شد خواهد بارگذاری شما اصلی عامل سیستم در ابتدا کنید، می متصل سیستم

 انتخاب را USB Devices گزینه Devices منوی از کافیست باشید، داشته اختیار در مجازی ماشین در را نظرتان

 .نمایید انتخاب دارید را مجازی ماشین در آن بارگذاری قصد که دستگاهی سپس و کرده

 دیگر د،کنی بارگذاری مجازی ماشین در را بی اس یو حافظه یا دستگاه یک که هنگامی باشید داشته توجه: نکته

 .کنید خاموش را مجازی ماشین که زمانی تا داشت نخواهید را تان اصلی عامل سیستم در آن از استفاده امکان
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 Drag and Drop قابلیت از استفاده و Clipboard گذاری اشترک  .5

 ماشین و اصلی عامل سیستم بین پیشفرض صورت به دراپ اند درگ قابلیت از استفاده و کردن پیست و کپی

 بین ار بردتان کلیپ بتوانید تا گذاشت خواهد شما اختیار در را قابلیت باکس ویرچوال اما. کند نمی کار مجازی

 راحتی به ار کردن پیست و کپی قابلیت ترتیب بدین و بگذارید اشتراک به اصلی عامل سیستم و مجازی ماشین

 ها ابلیتق این دوی هر. نمایید استفاده راحتی به نیز دراپ اند درگ قابلیت از توانید می حتی. کنید سازی پیااده

 .کنید فعال دستی صورت به را آنها باید و هستند فعال غیر پیشفرض صورت به

 به General بخش در و بروید نظرتان مورد مجازی ماشین تنظیمات بخش به قابلیت دو این سازی فعال برای

 روی را Drag & Drop و Shared Clipboard های گزینه اکنون. کنید مراجعه Advanced سربرگ

Bidirectional کنید ست. 
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 بندی جمع

 وبخ بسیار های قابلیت که باشد می ها عامل سیستم سازی مجازی برای ابزارها بهترین از یکی باکس ویرچوال

 .باشید نداشته تردید آن از استفاده در پس. گذاشت خواهد اختیارتان در را رایگان حال عین در و مفید و
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