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 را اینجا بخوانید  Share Storage به عنوان r2 ۲۰۱۲استفاده از ویندوز سرور 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های دانش بنیان رها مجموعه شرکت
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 فهرست: 
 

 3 ....................................................................................... 2۰12سرور   ندوزیاستفاده از و

 Share Storage ................................... 3 به عنوان r2 2۰12سرور   ندوزیآموزش استفاده از و
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 ۲۰۱۲استفاده از ویندوز سرور  

و یا اینکه از سیستم   NAS و یا SAN ذخیره سازی توانید. از دستگاه های شما می share storage برای راه اندازی

 .نمایندهای ذخیره سازی را شبیه سازی میهایی که این دستگاهعامل

 .استفاده نمایید r2 2۰12توانید از ویندوز سرور و همچنین نیز می openfiler  ،Freenas ،open-e همانند

 .استفاده شده است ESXI Server و مجازی ساز r2 2۰12که در این مقاله از ویندوز سرور 

  Share Storage به عنوان  r2 ۲۰۱۲آموزش استفاده از ویندوز سرور  

 .الزم است Storage Share عنوان   به r2 ۲۰۱۲ سرور ویندوز از استفاده برای

 .نصب است قرار دهید r2 2۰12های مورد نظر خود را بر روی سیستمی که ویندوز سرور  ابتدا هارد دیسک

 .کلیک نمایید Add roles and features شوید. و بر روی Server Manager وارد سیستم و وارد و سپس
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 .کلیک نمایید  Next بر روی

 

 .کلیک نمایید Next گزینه پیش فرض را پذیرفته و بر روی
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 .کلیک نمایید Next گزینه پیش فرض را پذیرفته و بر روی

 

 

 ال File and iSCSI Services و زیر بخش File and storage sevices از بخش

 .را بزنید iSCSI Target Storage Provider و iSCSI Target Server تیک گزینه های
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 .کلیک کنید Next ض را پذیرفته و بر روی تنظمیات پیش فر 

 

 

 .را بزنید … Restart the destination تیک گزینه

 .کلیک نمایید Install و در صورت نیاز بصورت اتوماتیک سیستم ریستارت شود. و در نهایت بر روی
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 .کلیک کنید Close نصب با موفقیت انجام شد بر روی
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 .کلیک نمایید File and Storage Services بر روی بخش

 

 .هارد دیسک مورد نظر خود را انتخاب نمایید Disks از بخش
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 کلیک نمایید. و گزینهمی باشد بر روی آن راست  Offline همانطور که مشاهده می کنید. هارد دیسک مورد نظر 

Bring Online را انتخاب نمایید. 

 

به نشانه   Yes پیغام زیر مبنی بر این است که اگر دیسک آنالین شود. اطالعات آن از بین خواهد رفت گزینه

 .موافقت کلیک نمایید
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 حال باید هارد دیسک مورد نظر آنالین راه اندازی شود. برای این منظور بر روی آن راست کلیک نموده و گزینه

Initialize را بزنید. 

 

به نشانه   Yes پیغام زیر مبنی بر این است که اگر دیسک راه اندازی شود. اطالعات آن از بین خواهد رفت گزینه

 .موافقت کلیک نمایید

 

 .همانطور که در تصویر زیر می بینید. هارد دیسک راه اندازی شد

 
 .کلیک نمایید  Next بر روی
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 .را بزنید Next هارد دیسک مورد نظر را انتخاب نمایید و
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 .را بزنید Next حجم پارتیشن را مشخص نمایید و

 

 

 .کلیک نمایید Next ارتیشن مورد نظر در نظر بگیرید. و بر رویکاراکتری را برای پ

 .را بزنید Next نامی را برای پارتیشن مورد نظر در نظر بگیرید. و گزینه Volume label در بخش
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 .کلیک نمایید Create برای ساختن پارتیشن بر روی
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 .کلیک کنید Close پارتیشن مورد نظر با موفقیت ساخته شد. اکنون بر روی گزینه
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 .کلیک نمایید iSCSI حال بر روی بخش

 

را انتخاب  New iSCSI Virtual Disk کلیک نمایید. و گزینه TASKS بر روی iSCSI VIRTUAL DISKS از بخش

 .نمایید
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 .کلیک نمایید Next پارتیشن مورد نظر خود را انتخاب نمایید. و سپس بر روی

 

 .کلیک نمایید Next برگزنید و بر روی iSCSI مجازی خود درنامی را برای هارد دیسک  
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را انتخاب کنید. تا بصورت یکجا از ظرفیت  Dynamically expanding سایز پارتیشن را مشخص نموده و گزینه

 .کل پارتیشن استفاده شود

م مشخص شده در  در این صورت هر زمان اطالعات وارد شد به سایز پارتیشن اضافه کنید.تا در نهایت به حج 

 .کلیک کنید Next در تصویر برسد. اکنون بر روی گزینه Size بخش
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 .به دیسک مجازی خود متصل شود iSCSI Target را انتخاب کنید. تا یک New iSCSI Target گزینه

 .کلیک نمائید Next سپس بر روی

 

 .لیک کنیدک  Next خود انتخاب کنید. و بر روی گزینه iSCSI Target نامی را برای 
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 .را دارد iSCSI Target در این بخش باید مشخص کنیم که چه سیستمی اجازه استفاده از این 

است اجازه    1۰.1۰.1۰.9آن  IP و مشاهده پنجره زیر ما مشخص کرده ایم. که سیستمی که آدرس Add که با زدن

 .استفاده از آن را دارد

 .باشدا می ، مESXi Server سیستم IP آدرس  IP که این آدرس

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/11/Share-Storage-install-30.jpg


 

 

 24صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 

 .همانطور که مشاهده می کنید. آدرس ذکر شده اضافه شده است

 .کلیک نمایید Next سپس بر روی
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 .کلیک نمایید Next تنظیمات پیش فرض را پذیرفته و بر روی 
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 .ایجاد شود  iSCSI Virtual Disk کلیک نمایید تا Create بر روی
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 .کلیک نمایید Close با موفقیت ایجاد شد بر روی
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 .خود متصل شوید ESXi Server به vSphere Client حال با

در نظر گرفته ایم. متصل شده و بتوانیم از آن استفاده  Share Storage ا بتونید به هارد دیسکی که بعنوانت

 .نماییم. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید

 .آن کلیک نموده ایم IP خود متصل شده و بر روی آدرس  ESXi Server ما به
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 .را انتخاب کنید Storage Adapters گزینه رفته و از سمت چپ Configurations حال به تب

اضافه   Software iSCSI Adapter یک Share Storage کلیک نمایید. تا برای اتصال به Add و سپس بر روی

 .کنیم

 

 .کلیک نمایید OK برای اضافه شدن بر روی

 

را انتخاب و تنظیمات   Properties در پنجره زیر مشخص کنید. که پس از اضافه شدن بر روی آن کلیک نمائید. و 

 .کلیک نمایید OK آن را انجام دهید. بر روی
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را انتخاب  Properties هایی که در پنجره باال عنوان شده بود. بر روی آن کلیک نموده و گزینهطبق راهنمایی

 .نمایید

 

 OK سپس در پنجره باز شده بر رویکنید. و    را انتخاب Configure گزینه General در پنجره باز شده و در تب 

 .فعال شود iSCSI Software کلیک نمایید تا
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 Share کلیک کنید. تا تنظیمات شبکه برای ارتباط با Add رفته و بر روی Network Configuration به تب

Storage  فعال شود. 
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 .کنیدبصورت پیش فرض سوئیچ مجازی که برای برقراری با شبکه شما می باشد انتخاب 

 .اما اگر سوئیچ مجازی دیگر را در نظر دارید. از لیست انتخاب نمایید

کلیک   OK که این حالت برای زمانی می باشد که بیش از یک سوئیچ مجازی تعریف کرده اید. و در نهایت بر روی

 .کنید

 .کرده ایمرا مشخص می کنیم. که ما از عنوان سوئیچ مجازی استفاده   VMkernel البته در این بخش ما
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 .نمایید به لیست اضافه شد همانطور که مشاهده می
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 .کلیک نمایید Add رفته و بر روی گزینه Dynamic Discovery حال به تب

 .در نظر گرفته ایم را وارد کنید Share Storage آن سیستمی که در باال به عنوان IP و سپس آدرس

 .کلیک نمایید OK پس از آن بر روی گزینه
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 .کلیک کنید Close اضافه شد. بر روی گزینه IP نمایید آدرسهمانطور که مشاهده می
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شوید. تا یکبار بخش مربوطه را دوباره اسکن نمایید. تا تنظیمات جدید اعمال و مشاهده  حاال با پیغامی مواجه می

 .کلیک نمایید Yes شود بر روی
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در نظر گرفته بودیم به   Share Storage بعنوان r2 2۰12سرور  توانید هارد دیسکی که در ویندوزهمانطور که می

 .سیستم متصل شد

 .کلیک نمایید Storage اما هنوز قابل استفاده نیست بنابراین از سمت چپ بر روی

 

 .کلیک نمایید Add Storage سپس بر روی

 

 .ییدکلیک نما Next فرض انتخاب شده را پذیرفته و بر رویکه پیش Disk/LUN گزینه
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 .کلیک نمایید Next هارد دیسک شناسایی شده را انتخاب و بر روی
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 .کلیک نمایید  Next بر روی
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می  ESXi Server و در سیستم  vSphere نامی را برای هارد دیسک انتخاب نمایید. این نام برای نمایش در برنامه 

 .باشد

 .کلیک نمایید Next اکنون بر روی گزینه
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 .کلیک نمایید Next از تمامی ظرفیت هارد دیسک استفاده می کنیم. اکنون بر روی … Maximum گزینهبا انتخاب 
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 .کلیک نمایید Finish در نهایت بر روی

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/11/Share-Storage-install-54.jpg


 

 

 43صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 

 ESXi Server نمایید. هارد دیسک مورد نظر به لیست هارد دیسک هایهمانطور که در تصویر زیر مشاهده می

 .اضافه شد

 .نام برده می شود  DataStore از هارد دیسک با نام ESXi Server البته در
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 !در آخر 

 .به خوبی آشنا شدید Storage Share عنوان  به r2 ۲۰۱۲  سرور ویندوز از  استفاده با آموزش

در کنار شما هستند. تنها  رها بنیان  دانش شرکت مجرب کارشناسان همچنان در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل

 .کافی است لینک آبی رنگ را لمس کنید

  

 

  

 .ها را دید ترین ستاره توان درخشان هاست که می ترین آسمان در تاریک 
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