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 DRSمعرفی قابلیت  1

ها، منابع مشترک و واسط مدیریت مشترک، های مجازی مرتبط با آنو ماشین ESXiهای ای از میزبانبه مجموعه

به این  ،توان منابع را در سطح کالستر مدیریت کردمی DRSگویند. با استفاده از می 1DRS VMwareیک 

آن فعال شده  DRSکه یک میزبان به کالستری که شود. هنگامیخوبی در کالستر برقرار میترتیب توازن به

آن  DRSکالستری که  ،شود. عالوه بر اینشود، منابع آن میزبان به منابع آن کالستر اضافه میاست اضافه می

های تخصیص منابع را در سطح در سطح کالستر پشتیبانی کرده و سیاست 2از مخزن منابع است فعال شده

 کند.اعمال می را کالستر

 های مدیریت منابع در سطح کالستر عبارتند از:قابلیت

 :توازن بار vCenter Server  توزیع و استفاده از منابع حافظه موقت وCPU ها و را برای تمام میزبان

از  آلبرداری ایدهبهرهدرخواست جاری را با  DRSند. کپایش می های مجازی عضو کالسترماشین

( CPU)برای معیارهای حافظه موقت و های مجازی های مخزن منابع و ماشینکه توسط ویژگی ،منابع

 به عدم توازن بار ی مقایسه نشان دهد که این درخواستنتیجه اگر. کندمقایسه می ،آیددست میهب

همچنین کند که آن را انتقال دهید(. دهد )یا توصیه میماشین مجازی را انتقال می DRSشود، میمنجر 

کند توازن بار در کالستر را با سعی می DRSکنید، هنگامی که ماشین مجازی را در کالستر روشن می

 مجازی روی میزبان مناسب حفظ کند.قرار دادن )یا توصیه انتقال( ماشین 

 3شدهنگامی که ویژگی مدیریت برق توزیعه برق: مدیریت (MPDفعال می ) ،شودDRS  ظرفیت سطح

کند، این مقایسه های مجازی کالستر مقایسه میهای ماشینمیزبان و سطح کالستر را با درخواست

ها میزبان DTMشود. اگر ظرفیت اضافی کافی پیدا شود، های اخیر نیز میشامل تاریخچه درخواست

گیرند(. اگر ظرفیت بکند که در این حالت قرار توصیه مییا دهد )قرار می 4کاربهحالت برق آماده را در

با توجه به توصیه .کند آن را روشن کنند(صیه میتو کند )یامیزبان را روشن می DTMنیاز است،  مورد
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جازی از/به های مممکن است ضروری باشد که ماشین ،دست آمده از وضعیت برق میزبانههای ب

 میزبان منتقل شوند.

 :های توانید با تخصیص قوانین وابستگی یا ضدوابستگی، جایابی ماشینشما می جایابی ماشین مجازی

 درون یک کالستر کنترل کنید. یهامجازی را روی میزبان

 دهد، عبارت است از:ارائه می DRSاز جمله خدماتی که 

 های مجازیجایابی اولیه ماشین 

  های مجازی به منظور توازن بارماشینمهاجرت 

 که کالسترهای بررسی اینDRS  های مجازی اندازی ماشین)منابع کافی برای راههستند یا خیر معتبر

 اضافی وجود دارد یا خیر(

ای داده یای از اشیاکه آرایه ،ClusterComputeResource.recommendationدر ویژگی  DRSهای توصیه

ClusterRecommendation شوند. هر است، ذخیره میClusterRecommendation  شامل اطالعاتی درباره

یا برای تهیه الگ مورد  ،توان به کاربر نهایی نمایش دادکه می باشدمیو اطالعاتی  ،اقداماتی که باید انجام شود

 .استفاده قرار گیرد

 DRSازی سفعال 2

 DRSسازی ویژگی . برای فعال، فعال کردجاد کالستر یا پس از ایجاد آنتوان هنگام ایمیرا  DRSویژگی 

 را انتخاب کنید. New Clusterکلیک کرده و گزینه ( روی مرکز داده راست1 هنگام ایجاد کالستر )شکل
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 ايجاد کالستر  1 شکل

انتخاب این گزینه دو با  تیک بزنید.را  DRSمقابل  Turn ON(، گزینه 2 شود )شکلای که باز میدر صفحه

 (.3شود )شکل نمایش داده می نیز پیکربندی دیگر

 
 DRSسازی ويژگی فعال  2 شکل
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 Turn ON DRSهای ديگر با انتخاب گزينه شدن پیکربندیفعال  3 شکل

نوز ایجاد کرده باشید، ه که کالستر را قبالا کنیم. در صورتیرا در ادامه بیشتر معرفی می 3دو پیکربندی شکل 

را روی آن فعال  DRSرا فعال کرد. به این منظور کالستری که قرار است ویژگی  DRSتوان ویژگی هم می

از سمت راست  کنید.کلیک  vSphere DRSرا انتخاب و سپس روی  Configureانتخاب کرده، برگه را ، کنید

 (.4 )شکل نماییدرا انتخاب  Editگزینه 

 
 DRSبرای انجام تنظیمات  Editانتخاب گزينه   4شکل 

به این ترتیب سایر  کنید.را انتخاب  Turn ON vSphere DRS( گزینه 5 شود )شکلای که باز میدر صفحه

 .(6)شکل  شوندها نیز فعال میپیکربندی
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 DRSسازی ويژگی فعال  5شکل 

 
 DRSهای ساير پیکربندی  6شکل 

 این ویژگی را غیرفعال کرد. Turn ON vSphere DRSتوان با برداشتن تیک گزینه می
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 DRSمعرفی تنظیمات قابلیت  3

نوبت به انجام تنظیمات مربوط به  ،vSphere DRSسازی ویژگی سازی و غیرفعالپس از آشنایی با نحوه فعال

دسته قابل انجام هستند که  4شود، این تنظیمات در مالحظه می 6طور که در شکل رسد. هماناین ویژگی می

 شویم.ادامه با آنها آشنا میدر 

3-1 DRS Automation 

نمایش داده شده است. در ادامه به ترتیب این تنظیمات بررسی و تشریح  7انواع تنظیمات این گزینه در شکل 

 شوند.می

 
 DRS Automationتنظیمات مربوط به گزينه   7شکل 
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3-1-1 Automation Level 
صورت خودکار های مجازی بهیابی و مهاجرت ماشینهای جاکند که توصیهمشخص می 5سطح خودکارسازی

های جایابی )تعیین مکان ماشین مجازی هنگامیانتخاب شود، توصیه Manualگزینه اگر انجام شود یا خیر. 

صورت دستی توسط که بهتا زمانی ،شوندشوند اما اجرا نمیشود( و مهاجرت نمایش داده میمی روشنکه 

صورت انتخاب شود، جایابی اولیه ماشین مجازی به Partially Automatedزینه گاگر کاربر اعمال شوند. 

 خود کاربر باید مهاجرت را انجام دهد.ولی شود، خودکار و مهاجرت آن به کاربر پیشنهاد می

 شوند.صورت خودکار انجام مینیز هر دو عملیات جایابی و مهاجرت به Fully Automatedبا انتخاب گزینه 

3-1-2 Migration Threshold 

هایی ایجاد و سپس اعمال شوند )اگر توصیهکند که مشخص کنید چه توصیهاین گزینه این امکان را فراهم می

یا نمایش داده  ،است( Fully Automatedها های مجازی تولید شوند که سطح خودکارسازی آنها برای ماشین

است(. همچنین  Manualد شوند که سطح خودکارسازی آنها های مجازی تولیها برای ماشینشوند )اگر توصیه

و حافظه موقت(  CPUتوازن کالستر بین بارهای میزبان )که چه میزان عدماین ویژگی معیاری است از این

وجود دارد، که با حرکت دادن نوار لغزان آستانه می (تا تهاجمی کارانهاز محافظه)نوع تنظیم  5پذیرفتنی است. 

ها تخصیص داده ها را بر اساس اولویتی که به آنتوصیه ،ر آن را تنظیم کرد. این تنظیمات مهاجرتتوان مقدا

ای که توصیهگیرد. هنگامیهای سطح قبل از خود را نیز دربرمیاولویت ،کنند. هر تنظیمشده است تولید می

کند. برای آن محاسبه میاولویت عددی یک  VMware DRSشود، های مجازی ایجاد میبرای مهاجرت ماشین

ای دریافت شود، سطح شود. حال اگر توصیهتوازن بار کالستر محاسبه میاین اولویت بر اساس معیار عدم

شود، اگر کمتر یا مساوی سطح مهاجرت تعیین شده توسط کاربر باشد آن توصیه اعمال اولویت آن محاسبه می

است( یا  Fully Automatedها شوند که سطح خودکارسازی آنهای مجازی تولید ها برای ماشین)اگر توصیه

است( داده  Manualهای مجازی تولید شوند که سطح خودکارسازی آنها ها برای ماشیننمایش )اگر توصیه

 شود.می

توصیه vCenter Serverباشد  Partially Automatedیا  Manualاگر تنظیمات سطح خودکارسازی کالستر 

دهد. هر توصیه شامل ماشین مجازی که باید نمایش می DRS Recommendationدر صفحه  های مهاجرت را
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تواند یکی از و دلیل ایجاد توصیه است. دلیل ایجاد توصیه می ،مهاجرت کند، میزبان فعلی و میزبان مقصد آن

 موارد زیر باشد:

 کردن میانگین بار متوازنCPU و آنریا میانگین رز 

 ن بار حافظه موقت یا میانگین رزرو حافظه موقتکردن میانگیمتوازن 

 های رزرو مخزن منابعمین نیازمندیتأ 

 های یک قانون وابستگیمین نیازمندیتأ 

 کاربهداری یا آمادهورود میزبان به حالت نگه 

3-1-3 Predictive DRS 

به DRS، شدداد که منجر به عدم توازن بار میکه اتفاقی رخ میدر صورتی ،vSphere 6.5پیش از نسخه 

 VMwareبه بعد اگر از  6.5داد، اما از نسخه العمل نشان میپذیر نسبت به آن عکسصورت واکنش

vRealize® Operations  در کنارVMware vCenter Server  ،استفاده شودDRS بینی تواند بر اساس پیشمی

صورت فعاالنه انجام داده و خود را بههای مجازی مهاجرت ماشین DRSکاری در آینده عمل کند.  تغییرات بار

 حصب 9های مجازی در ساعت کاری ماشین عنوان مثال اگر باردهد. بهکاری آینده وفق می را با تقاضاهای بار

کشف کند و  vROPای های تاریخچهتواند این الگو را با کمک دادهمی Predictive DRSشود، خیلی زیاد می

 آماده کند. ،آیندهایی که در ادامه میه از روشمنابع کالستر را با استفاد

 کاری آینده و اجتناب  منظور آماده شدن برای بارهای مجازی به یک میزبان دیگر بهمهاجرت ماشین

 کاری بیش از حد توان میزبان به آن از ورود بار

 با استفاده از ویژگی  ،کار بود به حالت اجرابهآوردن میزبانی که در حالت آمادهDistributed Power 

Management کاری آینده منظور آماده شدن برای باربه 

vROPs  ها و تاریخچه محاسبات انجام شده و تاریخچه پردازنده و حافظه که ازبر اساس داده vCenter 

Server  ایجاد  صورت پویارا به 6یاآستانهمقادیر انجام دهد و  را هاییبینیتواند پیشدریافت نموده است می

های خود را برای ها پروسهبینیبر اساس این پیش DRS شود وفرستاده می DRS ها سپس بهبینیاین پیش. کند
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 DRS د ونشوروزرسانی میهبار بدقیقه یک 60فرض هر صورت پیشها بهنماید. این دادهحفظ تعادل تنظیم می

ها و پروسهبینیکند. به مرور زمان این پیشبندی میپیکر اابار مجدددقیقه یک 60های خود را هر هم پردازش

 .شودتر میها دقیق

صبح  11فرض کنید هر روز بین ساعات  .توانید استفاده از حافظه را در لحظه مشاهده نماییدمی vROPs در

 vCenter ها دریابد. این دادهافزایش می Active Memoryکنید و میزان بعد از ظهر کندی را احساس می 1تا 

Server  دنشوذخیره می. vROPs و وضعیت را به کرده تحلیلها را این داده DRS هد. حاال دگزارش میDRS 

صبح خود را برای این اتفاق  10از ساعت  بنابراینافتد. صبح این کندی اتفاق می 11داند که هر روز ساعت می

سازی این ویژگی با زدن تیک کنار آن امکان در صورت فعال .کندی رخ ندهد 11کند تا ساعت آماده می

 شود.استفاده از موارد بیان شده فراهم می

3-1-4 Virtual Machine Automation 

وجود دارد. این تنظیمات را  ماشین مجازیسازی برای هر ین گزینه امکان تعیین سطح خودکارسازی ابا فعال

 توان انجام داد.( می8)شکل  VM Overridesدر بخش 

 
 VM Overridesصورت جداگانه در بخش امکان تعیین سطح خودکارسازی برای هر ماشین مجازی به  8شکل 



  )بخش سوم( VMware vCenterدهنده سرويس یبهترين اقدامات امنیت 

10 

 

 
 

 کنیم.را انتخاب می Addکلیک کرده و گزینه  VM Overridesروی گزینه 

 
 تعیین سطح خودکارسازی برای هر ماشین مجازی  9 شکل

ای برای آنمجازی که قرار است تنظیمات جداگانههای عالوه سبز رنگ کلیک کرده و ماشین یا ماشینروی به

 (.10و  9کنیم )شکل ها انجام دهیم را انتخاب می
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 ها اعمال شودای برای آنهای مجازی که قرار است تنظیمات جداگانهانتخاب ماشین  10 شکل

 کنیم.می OKهای انتخاب شده، تنظیم کرده و برای ماشین 11سطح خودکارسازی را مانند شکل  ،در ادامه
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 های مجازی انتخاب شدهانجام تنظیمات سطح خودکارسازی برای ماشین  11 شکل

3-2 Additional Options 
کالینت به وب Additional Optionsویژگی جدیدی به نام  vSphere 6.5برای سادگی مدیریت کالستر در 

و  VM Distribution ،Memory Metric for Load Balancingینه افزوده شده است. این ویژگی از سه گز

CPU Over-Commitment  شوند.( که در ادامه معرفی می12تشکیل شده است )شکل 
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 Additional Optionsتنظیمات مربوط به گزينه   12شکل 

3-2-1 VM Distribution 
های کالستر با هدف دسترسمیزبان بینهای مجازی را به شکل مساوی ویژگی توزیع ماشین مجازی، ماشین

های مجازی به منابع مورد این است که اطمینان یابد که تمام ماشین DRSکند. هدف اصلی پذیری، توزیع می

به صورت  DRSبا استفاده از این گزینه  .نیاز خود دست یابند و بار در کالستر به صورت متوازن پخش شود

های مجازی را به صورت مساوی در سطح کالستر توزیع کند. اگر این گزینه کند ماشینتالش می همزمان

زمانی که تقسیم شوند.  هاهای مجازی به صورت مساوی روی میزبانکند ماشینتالش می DRSانتخاب شود، 

های مجازی( را دریافت خواهد حداکثر ماشین، maxVMs) این گزینه فعال شود، هر میزبان یک مقدار به نام

 .ها محاسبه خواهد شدهای مجازی روی تمامی میزبانبر اساس میانگین تعداد ماشین مقدارود. این نم

maxVMs  که تعداد زمانی .های مجازی است که مجاز است روی هر میزبان قرار گیردحداکثر تعداد ماشین

گیری اولیه قرار .نقض خواهد شد  maxVMsهای مجازی روی هر میزبان از این تعداد بیشتر شود،ماشین

های کند، ماشینرا نقض می maxVMs هر میزبانی که .را نقض کند بار توازن تواندهای مجازی میماشین

تر را جابجا خواهد نمود، تا ترافیک کوچک یاندازههای مجازی با ماشین ابتداکند و مجازی را مرتب می

دهد که شرایط انتقال تنها زمانی رخ می فرآیندکمتری به زیرساخت تحمیل شود و منابع کمتری درگیر شوند. 

 :آن فراهم باشد

 ها برقرار نباشد و میزبانیتوازن در میزبان maxVMs را نقض کرده باشد. 

  ،میزبانی که مقصد ماشین مجازی استmaxVMs  ند.نقض نک را 
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3-2-2 Memory Metric for Load Balancing 

DRS ای که موقع ساخت ماشین مجازی به آن فرض برای توازن بار، حافظه فعال )حافظهصورت پیشبه

به جای حافظه فعال، حافظه استفاده  DRSگیرد. با انتخاب این ویژگی تخصیص داده شده است( را در نظر می

توان انتخاب کرد که از کدام حافظه برای توازن بار استفاده ده از این ویژگی میکند. با استفاشده را لحاظ می

 کند.

3-2-3 CPU Over-Commitment 

نسبت به تنظیماتی که مدیر هنگام ساخت  ی متفاوتبه شکل CPUبا استفاده از این قابلیت امکان تخصیص 

شود. با انتخاب گزینه هم میفراکالستر،  CPUعنوان درصدی از ظرفیت ماشین مجازی انجام داده است، به

Control CPU over-commitment in the cluster  در بخش  500تا  صفرو تخصیص عددی ازOver-

commitment ratio  این امر امکان پذیر است. در این تنظیمات از پردازنده مجازیvCPU  در مقابلpCPU 

 pCPUیعنی به ازای هر  %100کند. زنده فیزیکی کم میاز توان پردا 99تا  صفرشود. هر نسبتی بین استفاده می

شود. این تنظیم به ازای هر پردازنده فیزیکی پنج پردازنده مجازی استفاده می %500استفاده شود و  vCPUیک 

 شود.روی کالستر اعمال می

3-3 Power Management 

DRS 7شدهکالستر، با استفاده از مدیریت برق توزیع (DPM مصرف برق را )هایی بر اساس با ارائه توصیه

توصیه می  DRSدهد. اگر ظرفیت مورد نظر ناکافی باشد، ها، کاهش میمقایسه ظرفیت کالستر با درخواست

که ظرفیت اضافی ها انتقال داده شوند. همچنین هنگامیهای مجازی به آنها روشن شوند و ماشینکند میزبان

های مجازی که روی ها در حالت آماده به کار قرار گیرند و ماشیننکند بعضی میزباتوصیه می DRSپیدا شود 

ها ارائه میهایی که در این موقعیتهای دیگر منتقل شوند. سطح خودکارسازی توصیهآنها قرار دارند به میزبان

نمایش داده  13انواع تنظیمات این بخش در شکل  شود.با انجام پیکربندی در این بخش مشخص می ،شوند

 ده است.ش

                                                   

 

 

7 Distributed Power Management 
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 Power Managementتنظیمات مربوط به گزينه   13شکل 

3-3-1 Automation Level 

انتخاب  Manualاگر  شود.ای ارائه نمیگونه توصیهانتخاب شود ویژگی غیرفعال است و هیچ Offاگر گزینه 

ارائه شده ولی به ها های مجازی آنها و انتقال ماشینهای مربوط به روشن یا خاموش شدن میزبانشود توصیه

هایی که های مجازی مرتبط با میزباناگر بتوان ماشین Automaticبا انتخاب  شوند.صورت خودکار اجرا نمی

صورت خودکار ها بهعملیات انتقال آن ،صورت خودکار انتقال دادقرار است روشن یا خاموش شوند را به

 شود.انجام می

DPM  ازWake-on-LAM ،IPMI  یاiLO که از کند. هنگامیها استفاده میی روشن کردن میزبانبراIPMI  یا

iLO سازی کنید پیش از فعالاستفاده میDPM  برای هر میزبان به صورت جداگانهIPMI  یاiLO  را پیکربندی

 ها بررسی شود.کار برای میزبانبهوجود حالت آماده DPMسازی کنید. همچنین پیش از فعال
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های متفاوت تنظیمات شود. در صورتی که بخواهید روی میزبانها اعمال میام میزباناین تنظیمات روی تم

( رفته، میزبان مورد نظر را انتخاب کرده و 14)شکل  Host Optionsمتفاوتی اعمال شود، باید ابتدا به بخش 

 را بزنید.( 15)شکل  Editگزینه 

 
 به صورت جداگانهها برای میزبان DPMانجام تنظیمات متفاوت   14شکل 
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 برای میزبان مورد نظر DPMبرای انجام تنظیمات متفاوت  Editانتخاب گزينه   15شکل 

 .دادانجام ( 16)شکل  Editتوان تنظیم دلخواه خود را در صفحه می

 
 برای میزبان انتخاب شده DPMانجام تنظیمات دلخواه   16شکل 

ها بر شود. این اولویتتخصیص داده می 5تا  1ولویتی از کند اتولید می VMware DPMهایی که به توصیه

گذارد ثیری که توصیه ارائه شده بر وضعیت میکه در کالستر دیده شده و میزان تأوری اساس میزان بهره
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انتخاب  Manualشوند. در صورتی که های قبلی نیز شامل آن میاولویت ،شوند. با انتخاب هر سطحمحاسبه می

ها اجرا نیز انتخاب شده باشد توصیه Automaticدهد و در صورتی که ها را نمایش میشده باشد، توصیه

 شوند.می

3-4 Advanced Options 

وجود دارد. برای ایجاد تنظیمات جدید روی  vSphere DRSفرض در این بخش امکان تغییر تنظیمات پیش

 کنیم.نظر و مقدار آن را وارد می ویژگی مورد ( کلیک کرده،17 )شکل Addدکمه 

 

 Advanced Optionsتنظیمات مربوط به گزينه   17شکل 

ها، کالستر را انتخاب کرده، سپس شود. برای مشاهده توصیهارائه می DRSدر ادامه دو نکته کاربردی در مورد 

(. توصیه18 کنیم )شکلرا انتخاب می Recommendationsو   vSphere DRSو در ادامه نیز  Monitorافزونه 

 شوند.ها در این بخش نمایش داده می
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 DRSهای ارائه شده توسط توصیه  18شکل 

را انتخاب  Summary، کالستر را انتخاب کرده و سپس افزونه vSphere DRSبرای مشاهده خالصه وضعیت 

 (.19قابل مشاهده است )شکل  DRSکنیم. خالصه وضعیت می

 

 خالصه وضعیت کالسترنمايش   19شکل 

 کنیم.را در چند سناریو بررسی می DRSدر ادامه نحوه عملکرد 
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 DRSاستفاده از قابلیت  4

 اول یسناريو 4-1

 انتخاب میزبان مناسب DRSیکی از وظایف  شود.های مجازی بررسی میدر این سناریو جایابی اولیه ماشین

مر برای اطمینان از این مسئله است که ماشین این ا است. آنشدن هنگام روشن به برای یک ماشین مجازی،

خواهد روشن هنگامی که ماشین مجازی می مجازی تمام منابع را به همان شکلی که نیاز دارد دریافت کند.

 ،و حافظه موقت( CPUکند. برای محاسبه منابع )محاسبه مینیاز دارد را ماشین مجازی منابعی که  DRSشود، 

 سپس ماشین مجازی را روی بهترین میزبان گیرد.مقداری که هنگام ایجاد پیکربندی شده است را در نظر می

حتی ممکن است ماشین مجازی را از یک میزبان  کند.روشن میکند، که نیازهای ماشین مجازی را برآورده می

مشخصات هر کدام در ادامه آورده  ریم.دا 87و  133، 131های سه میزبان به نام به میزبان دیگر انتقال دهد.

 . (22-20های )شکل شده است

 
 133مشخصات میزبان   20شکل 
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 131مشخصات میزبان   21شکل 

 
 87مشخصات میزبان   22شکل 

 نمایش داده شده است. 23میزان منابع مصرف شده روی هر میزبان در شکل 

 
 منابع مصرفی هر میزبان  23شکل 

 ایجاد شده است. 24 سه ماشین مجازی با مشخصات نمایش داده شده در شکل 133روی میزبان 
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 133های مجازی روی میزبان مشخصات ماشین  24شکل 

شود. ماشین مجازی که قرار های مجازی هنگام روشن شدن در این سناریو بررسی مینحوه جایابی ماشین

برای روشن کردن آن ندارد، در سه حالت مختلف است روشن شود روی میزبانی ایجاد شده که منابع الزم را 

و سطح  DRSفعال بودن  -Manual 3و سطح خودکارسازی  DRSفعال بودن  -DRS 2غیرفعال بودن  -1

مورد  vSphere DRS ، نحوه برخورد با روشن شدن ماشین مجازی توسط Fully Automatedخودکارسازی 

 گیرد.بررسی قرار می

 اول یاز سناريو حالت اول 4-1-1

عامل آن را نصب کنیم. این خواهیم سیستمهنوز نصب نشده است. می win2008عامل ماشین مجازی سیستم

 (.25 است )شکل 133ماشین مجازی روی میزبان 

 

 
 قرار دارد 133روی میزبان  win2008ماشین مجازی   25شکل 
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دلیل کمبود منابع اجازه روشن انتخاب نشده باشد، به DRSباشد و  26 در صورتی که تنظیمات مشابه شکل

 د.شومی داده نمایش 27دهد و خطای شکل نمی را شدن به ماشین مجازی

 
 کالستر DRSتنظیمات   26شکل 

 
 شده هنگام روشن کردن ماشین مجازیخطای نمايش داده   27شکل 

 اول یاز سناريو حالت دوم 4-1-2

(، هنگام روشن کردن ماشین 28 انتخاب شود )شکل Manualفعال شود و سطح خودکارسازی  DRSاگر 

 شود.تولید می 29توصیه شکل  win2008مجازی 
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 Manualبرای ارائه خودکارسازی  DRSتنظیمات   28شکل 

 

 win2008شده به هنگام روشن کردن ماشین مجازی های ارائهتوصیه  29شکل 

که منابع بیشتری نسبت به  87به میزبان  win2008را انتخاب کنیم، ماشین مجازی  OKگزینه  29اگر در شکل 

 133صورت ماشین مجازی به دلیل کمبود منابع روی میزبان شود. در غیراینمهاجرت داده می ،سایرین دارد

 شود.روشن نمی
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 اول یاز سناريو حالت سوم 4-1-3

ن کردن ماشین انجام شده باشد، پس از روش Fully Automatedبه حالت  30مانند شکل  DRSت ااگر تنظیم

و شروع به روشن ( 32)شکل انتقال داده  87( به صورت خودکار آن را به میزبان 31)شکل  win2008مجازی 

 کند.کردن آن می

 
 Fully Automatedبرای ارائه خودکارسازی  DRSتنظیمات   30شکل 
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 win2008مجازی  روشن کردن ماشین  31 شکل

 
 87صورت خودکار به میزبان انتقال ماشین مجازی به   32 شکل
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 دوم یسناريو 4-2

را بررسی کنیم که با افزودن یک میزبان به کالستر در صورتی که  DRSدر این سناریو قرار است این ویژگی 

DRS در حال حاضر دو  شوند.شود، به ظرفیت کل کالستر افزوده میفعال باشد، منابع میزبانی که اضافه می

نمایش  21و  20های هستند، مشخصات این دو میزبان در شکل HACluster عضو کالستر 131و  133میزبان 

 Resourceو سپس برگه  Monitorتوان با انتخاب نام کالستر، و سپس برگه منابع کالستر را می داده شده است.

Reservation  مشاهده کرد. این منابع به سه دستهCPU ،Memory  وStorage با وجود دو  اند.تقسیم شده

نمایش داده شده 35تا  33های به ترتیب در شکل Storageو  CPU ،Memoryمنابع مقدار  131و  133میزبان 

 اند.

 
 131و  133با وجود دو میزبان  CPUمقدار منبع   33شکل 
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 131و 133با وجود دو میزبان  حافظه موقتمقدار منبع   34شکل 

 
 131و  133های سازی برای میزبانمقدار منبع حافظه ذخیره  35شکل 

به این بخش آمده و اضافه شدن  به کالستر اضافه کرده و سپس مجدداا 36میزبان سومی را با مشخصات شکل 

 کنیم.منابع میزبان جدید به مجموعه منابع کالستر را بررسی می
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 که قرار است به کالستر اضافه شود 87منابع میزبان   36شکل 

کنیم. را انتخاب می Resource Reservationو سپس برگه  Monitorنام کالستر را انتخاب کرده و سپس برگه 

نمایش داده شده است، منابع میزبان جدید به منابع قبلی دو میزبان افزوده  39تا  37های طور که در شکلهمان

 شده است.

 
 87پس از اضافه شدن میزبان  CPUمقدار منبع   37شکل 
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 87ظه موقت پس از اضافه شدن میزبان فمقدار منبع حا  38شکل 

 
 87پس از اضافه شدن میزبان  سازیحافظه ذخیرهمقدار منبع   39شکل 

 


