را ه ا ﻧﺪاز ی  Distributed Resource Schedulerدر  ) Vmwareﻧﺴ ﺨﻪ
ﭼ ﺎﭘﯽ(
ﺳﻼم ﺑﻪ دوﺳـﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰ ITPROای.در ﻣﺒـﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮐﻼﺳﺘﺮ در  VMWAREﺑﺎ ﺷـﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺻـﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﺧﺖ
 Clusterرا در  vmwareآﻣﻮزش دادﯾﻢ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳـﺮی از ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت آن آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﻢ.در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﻣﻮزش دﻫﯿﻢ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﮐﻼﺳﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Distributed Resource Schedulerﯾﺎ ﻫﻤﺎن  DRSرا راه اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ از ﻣﯿﺰان  RAMو  CPUو ...ای ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧـﺎن ﻣﯿﺮﺳـﺪ و ﺑـﺎﻋﺚ ﮐﻨـﺪی آﻧـﺎن در ﺷـﺒﮑﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.در اﯾﻨﺠﺎ  VMWAREﻗـﺎﺑﻠﯿﺘﯽ را دارد ﺑـﻪ اﺳﻢ Distributed Resource
 Schedulerﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ی آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﯾﻢ
ﺑﺮﺳﺪ.
ﻧﺤﻮه ی ﮐﺎر  DRSاﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ای ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺳـﺮور ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻧﻤﯿﺮﺳﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻠﯽ در
اﺧﺘﯿﺎر ﻧـﺪارد از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷـﺪه و ﺷـﺮوع ﺑﻪ  Vmotionﮐﺮدن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ روی ﺳـﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮور
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار دﻫﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤـﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻞ  Loadbalancingﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ در اﺷـﺘﺒﺎﻫﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻣﻞ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻗﺮار دﻫـﺪ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻤﻞ  Load balancingرا ﺑﺮ روی آﻧﺎن اﻧﺠﺎم دﻫـﺪ.ﺣﺎل ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺷﺒﮑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ  configآن ﻣﯿﺮوﯾﻢ.
ﺧﺐ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی  Clusterای ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻠﯿـﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Edit settingرا
ﺑﺰﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﭘﻨﺠﺮه ی زﯾﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Turn On Vsphere DRSﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ در ﻣﻨﻮی ﺳـﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ آﻧﺎن ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ:

Vsphere DRS(1
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
Manual(1
Partially automated(2
Fully automated(3
ﺧﺐ در ﺣﺎﻟﺖ اول ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ  Manualﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻧﺮﺳﺪ و ﮐﻨﺪ ﺷﻮد آﻧﮕﺎه  Vcenterﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ آﻧﮕﺎه ﺷـﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت  Liveﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻄﻠﺐ نﺣﻮه ی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Vmotionﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Partially automatedﻣﯿﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻨﺠﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روﺷﻦ ﻣﯿﺸﻮد آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ دارد ﻗﺮار دﻫﺪ و ﭘﺲ از آن
ا ﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  Vcenterﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯿﺪﻫﺪ  .ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Fully automatedﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﺷـﯿﻦ در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫـﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز در اﯾﻨﺠﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫـﺪ وﻟﯽ ﺑﺎز در اﯾﻨﺠﺎ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﺑﺮ روی ﺣﺎﻟﺖ
 Conservativeﺑﺎﺷـﺪ اﺑﺘـﺪا ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺟـﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎ ﮔﺮدد ﮐـﺎراﯾﯽ ﮐﻼـﺳﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑـﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮐﻪ
 Aggresiveﻣﯿﺒﺎﺷـﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ا ﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﮐﺎراﯾﯽ ﮐﻼﺳﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑـﺪ آﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ دﯾﮕﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺳﻠﯿﻘﻪ ی ﺧﻮدﺗﻮن اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

DRS Groups manager (2
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن
ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﻨﺪ.در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ زدن
ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  ADDاﯾﻦ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را ادد ﮐﺮده و ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﮔﺮوه دﻫﯿـﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ
ﺷﻮﻧﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎدر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺮای  Hostﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه درﺳﺖ ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻦ ﺑﺮ روی ﭼﻪ
ﻫﺎﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

Rulls (3
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﺮوه را ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Rullsرﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.در
ﻗﺴﻤﺖ  Rullsﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ دارﯾﺪ:
Keep virtual machin together (1
Seprate virtual machines (2
Virtual machines to hosts (3
در ﺣﺎﻟﺖ اول ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای آن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺮ روی ﺳﺮور ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.
و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮم ﺷـﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ درﺳﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺮوﻫﯽ ﺧﺎص از ﺳﺮور ﻫﺎ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

Virtual machine option(4
در اﯾﻨﺠـﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺗﻨﻈﯿﻤـﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Fullu automatedﮐﻪ ﺷﺎﻣـﻞ  Conservativeو  Agrassiveﺑﻮد را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫـﺎی
ﻣﺠﺎزی اﻋﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ رﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺮ روی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺠﺎزی ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت را ﺑﺮای آن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﻢ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

Vmware EVC(5
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﺑﯿﻦ ﺳـﺮورﻫﺎی ﺷـﻤﺎ ﺳـﺮورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺪ و رم و ﻣﺪل  cpuﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴـﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮای
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮد ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ داﺷﺖ و اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ در ﻋﻤﻞ  Vmotionاﯾﺠﺎد ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷـﻤﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ از اﯾﻦ
اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Vmware evcرا ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ  Vmware evcرا ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﺪل  CPUﺧﻮد را ﮐﻪ  AMDو ﯾﺎ  INTELﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ورژن اﯾﻦ ﻣﺪل را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم  Vmotionﮐﺮدن ا ﮔﺮ ورژن ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.
ا ﮔﺮ وارد ﮐﻨﺴﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷـﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺐ ﺑﻪ اﺳﻢ  DRSاﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ا ﮔﺮ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﯾﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  DRSرا ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.
ا ﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  DRSﺷﻤﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  Run DRSﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﯾﺴﺖ ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ا ﮔﺮ وارد ﺗﺐ  SUMMARYﺷﻮﯾﺪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﮏ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن اﯾﻦ  DRSﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ  TARGETاﯾﻦ  DRSﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﺪدی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻣﺴﺎوی  0.2ﺑﺎﺷﺪ.
ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺮور ﺷﻤﺎ از ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی  View resource distribution chartﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ  SERVERﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﺪ.
اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ی ﻻزم را از آن ﺑﺒﺮﯾﺪ.ﻣﻮﻓﻖ و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ و ITPROﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه:اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﻣﻨﺒﻊ:اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﻣﻨﺒﻊ دارای اﺷﮑﺎل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ

