
برنامه   آموزش

Virtual Machine Manager 0.8.0

تیتان  :   (  ) فرامرزی فرهاد ی نوشته

E-mail : f290@live.com
www.fedora1.wordpress.com

mailto:f290@live.com


مجوز :   

کسانی            برای و هستند فدورا عاشق که کسانی برای رو راهنما  این
برای             کوچک چند هر کمکی تا نوشتم شدند آشنا فدورا با تازه  که

باشم      . کرده افراد از دسته این

باشد            می عموم ی استفاده برای و هست رایگان کامل مستند  این
ندارد            . خاصی شخص یا و سازمان هیچ برای مالی نفع هیچ و



مجازی       ها ماشین بهترین از مجازی  .   Virtual Machine Managerیکی ماشین اصل  هستش
از                  قسمتی در رو عامل سیستم یک توانند می واقع در ساز مجازی های ماشین خوب ؟  چیست

توانید             .    می شما برسه ایی صدمه شما اصلی عامل سیستم به آنکه بدون کنن نصب  هاردتون
کار        .         کامل طور به ها عامل سیستم این باشید داشته مجازی صورت به عامل سیستم  چندین

صورت             به رو اونا یا و برید اینترنت تونید می کنند یکی    ... .    KVMمی با کافیه فقط و کنید  شبکه
از          یکی عامل سیستم ساز مجازی های برنامه ببرید         . OSاز استفاده ازش و کنید نصب رو ها

ی   شرکت        Virtual Machine Managerبرنامه توسط دارد وجود فدورا در پشتیبان  Red Hatکه  که
در           برنامه این و میشه داده توسعه هست فدورا هست       .DVDاصلی سوزه اوپن و فدورا  های

کنه          .  می استفاده برنامه این از هم سوزه اوپن بله

آدرس    به اجرا        .   Applications > System Toolsکافیه برنامه وقتی کنید اجرا رو برنامه این و  رفته
قسمت                  وارد کنید می وارد شما وقتی که خواد می رو ریشه کاربر عبور رمز شما از  میشه

شوید    .  می برنامه اصلی

اول       عامل سیستم یک نصب  DVDبرای

داخل       رو خودتون نظر مورد عامل  سیستم
ی      برنامه در سپس گذاشته  دستگاه

Virtual Machine Manager  تصویر  طبق
ی     گزینه روی کلیک  LocalHostزیر  راست

ی     گزینه و کنید   Newکنید انتخاب رو



دارای    نصب رویم           ۵این می جلو قدم به قدم که بوده ساده ی مرحله

انتخاب               .   همچنین کنید انتخاب تون پروژه برای اسم یک خواهد می شما از اول ی مرحله  در
روی      از نصب این شبکه      .DVDکنید طریق از یا هست

روی           از نصب کنید می انتخاب دوم ی مرحله فایل       DVDدر روی از یا میشه  و ISOانجام
کنید               . انتخاب رو اون ورژن و عامل سیستم نوع باید شما قسمت این در همچنین



ی              حافظه برای مقدار چه کنید می تعیین شما سوم ی مرحله سیستم    ramدر برای خواهید  می
اگر        همچنین و بگیرید نظر در خواهید        Dualشما  Cpuعاملتون می اون تای چند از است  هسته

؟  .     دوتاشو یا یکیشو ببرید استفاده

سیستم                  این برای خواهید می رو هاردتون از مقدار چه پرسد می شما از چهارم ی مرحله  در
پارتیشن    .             داخل در رو ها عامل سیستم مجازی ماشین این چون البته بگیرید نظر در  عامل

Filesystem                فرض پیش صورت به که مقداری اون از بیشتر تونید نمی پس کنه می نصب  شما
وارد         .         میتونم که مقداری بیشترین من برای مثل کنید وارد رو بیشتری مقدار میده نشان شما  به

هستش   .8کنم  گیگابایت



شود                   . می نصب ی مرحله وارد پس و میده نشان شما به کار خلصه یک آخر ی مرحله در

نصب       برود پیش درست چیز همه  اگر
سیستم        یک توانید می شما و شده  تمام

که        باشید داشته مجازی طور به رو  عامل
سیستم      تعداد برنامه اصلی پنجره  در

میده       . نمایش رو کردید نصب که عاملی


