آموزش پيكرندي  WMware 8.0براي نصب Windows 8.0

پيشًياصّايهشتَطتًِظةWindows 8.0عثاستٌذاص 

WMware 8.0 -1
فايلّايهشتَطتِWindows 8.0
 ISO -2
اين.الصمهيداًناشاسُمٌنمِاييًسخِاصٍيٌذٍصتااستفادُاصًVMwareسخِ8.0تِتعذ


استفادُمشدُ
تشايًظةWindows 8اصVMware 8.0
اًذاصيهيتاشٌذ .


قاتلًظةٍساُ





جهت نصب  Windows 8در  VMware 8.0مراحل زير را دنبال كنيد.
 -1اصهٌَيFileگضيٌِ …New Virtual Machineسااًتخابًواييذتاٍاسدپٌجشُصيش()New Virtual Machine Wizardشَيذ.سپس
Nextمليلمٌيذ.

گضيٌِ)Custom (Advancedسااًتخابًوَدٍُتشسٍيمليذ
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 -2دس قسوت  Hardware Compatibilityاص  ComboBoxهشتَطِ گضيٌِ  Workstation 8.0سا اًتخاب ًوَدُ ٍ تش سٍي مليذ
Nextمليلًواييذ.

 -3دسقسوت Guest Operating System Installationگضيٌِسَم()I will install the operating system laterسااًتخابًوَدُ
داًناشاسُمٌنمِتااًتخاباييگضيٌِاعالمهيًواييذمِهحلقشاسگشفتي ISOفايلهشتَطتِ


مليلًواييذ.الصمهي
ٍتشسٍيمليذ Next
سيستنعاهلساتعذاًهشخضهيًواين.

2

| | www.nikamooz.comمسعود طاهري ()masud_taheri_vb@yahoo.com
www.ParsBook.org

آموزش پيكرندي  WMware 8.0براي نصب Windows 8.0

دقتمٌيذمِ ISOفايلهشتَطتِ Windows 8.0سادساييقسوتآدسسدّيًشَد.دسطَستينِاييماسسااًجامدّيذٌّگام
ًظة Windows 8.0خطايصيشسادسيافتخَاّيذمشدمِاييهَضَعتاعث دسيافخطايصيشٍ  Cancelشذىفشآيٌذًظة
خَاّذشذ .






 -4دسقسوت  Guest operating systemگضيٌِ Microsoft Windowsسااًتخابًوَدٍُدس ComboBoxپاييي()Versionتستِتِ
 ISO Fileاًتخاتي(ٍيٌذٍص 23تيتيٍيا 46تيتي)گضيٌٍِ Windows 7يا Windows 7 x64سااًتخابًوَدٍُتشسٍيمليذNext
هيداًناشاسُمٌن
مليلًواييذ.الصم 
 )1اًتخابًَعسيستنعاهلتاعثدسًظشگشفتيتشخياصهشخظاتپيشٌْاديهاينشٍسافتتشايًظةاييٍيٌذٍصخَاّذشذ.
تيتيهيتاشذ.اهناىًظةٍيٌذٍص46تثٌيتِشنل Virtual

 )3دسطَستينِمِسيستنعاهلماهپيَتشهيضتاى()Host OSاصًَع23
تشسٍيآىٍجَدًذاسد.
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 -5دسايي هشحلًِامٍ Virtual Machineهحلقشاسگيشي فايلّايهشتَطتِ آىسا هشخضمٌيذ.الصم هيداًناشاسُمٌنهحلقشاسگيشي
هيتَاًذ تش سٍي  External Hardشوا تاشذ .پيشٌْاد هي تِ شوا ايي است مِ دس طَست اهناى
فايلّاي هشتَط تِ   Virtual Machine
فايلّايًظةٍيٌذٍصتشسٍيHDDهشتَطتِماهپيَتشخَدتاىقشاسگيشدتاسشعتLoadمشدىاطالعاتتشايVMwareتاالسٍد.


 -4دس ايي هشحلِ تعذاد  ّProcessorا ٍ ّCoreاي مِ دس اختياس  Virtual Machineقشاس دادُ هيشَد تٌظين هيگشدد .حذاقل تعذاد
يلعذدهيتاشذ.

ّProcessorاٍّCoreايپيشٌْاديتشايًظةWindows 8.0
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تٌظينهيگشدد .حذاقل

 -7دساييهشحلِ()Memory for the Virtual Machineحذاقلحافظِدسدستشستشايًظة Windows 8.0
حافظِپيشٌْاديتشاياستفادُاصWindows 8يلگيگاتايت()1024 MBپيشٌْادشذُاست.


استفادُهيگشدد.

 -8دساييهشحلِتٌظيواتهشتَطتِماستشثنِهجاصيتشايVirtual Machine
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(تظَيشصيش).ماستشثنِهجاصيتاعثهيشَدمِ

)ايجادهيگشدد

ماستشثنِهجاصيٌّگامًظةWMwareدسماهپيَتشهيضتاى(Host
استثاطتييٍ HostهاشييهجاصيٍياتييچٌذييهاشييهجاصيتشقشاسشَدتاشواتتَاًيذّResourceايخَددساييشثنِساتِاشتشاك
تگزاسيذ .

دسقسوتNetwork Typeچْاسحالتتشايتٌظينماستشثنٍِجَدداسد .



پيذاهيمٌيذ.دساييحالتشوا

:Use Bridged Network )1تَسيلِ Bridgeشوااهناىاتظالتِشثنِ LANسااصطشيق  Host
ٍطلهيمٌيذ.الصمتِرمشاستاستثاطدساييحالت

ماستشثنِهَجَددسVirtual MachineساهستقينتِسَئيچشثنِLAN
دٍطشفِاستيعٌيشثنِفيضينيّنهيتَاًذتاVirtual Machineشوااستثاطتشقشاسمٌذ.

 :Use network address translation (NAT) )2تَسيلِ  NATشوا اهناى اتظال تِ شثنِ  LANسا اص طشيق  Hostپيذا
اهاشثنِفيضينيًويتَاًذتا Virtual

هيتَاًذتاشثنِفيضينياستثاطتشقشاسمٌذ
هيمٌيذ .دساييحالت  Virtual Machine

Machineاستثاطتشقشاسًوايذ .
تٌْاهيخَاّذتاHostاستثاطتشقشاس

:Use host-only networking )3دسطَستينِHostجضءيلشثنِتاشذٍهاشييهجاصي
مٌذ .
:Do not use a network connection )4عذمًظةماستشثنِهجاصيتشاي .Virtual Machine

 -9دسقسوتًَ Select I/o Controller Typesع Controllerهشتَطتِ SCSIسااًتخابمٌيذ.پيشٌْاد VMwareتشاياييهٌظَسSAS
هيتاشذ.
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 -11دساييهشحلِتٌظيواتهشتَطDiskتشايVirtual Machineساهشخضمٌيذ.




جْتايجادDiskتشايVirtual Machineسِساُحلصيشسادسپيشداسيذ .

الصمهيداًن

ايجادهيگشدد.

:Create a new virtual disk )1تااًتخاباييگضيٌِيلديسلجذيذتشسٍيVirtual Machine
اشاسُمٌنمِديسلايجادشذُتشاي Virtual MachineدسحقيقتيلٍياچٌذفايلاستمِاييفايلدسماهپيَتشHost
داخلاييفايلرخيشُهيگشدد.دسطَستينِگضيٌِ Create a new

ًگْذاسيشذٍُمليِاطالعاتهشتَطتِVirtual Machine
virtual diskسااًتخابًوايذتايذًَعديسلساتِاصايVirtual Machineتعيييًواييذ(تظَيشصيش).


پساصتعيييًَعديسل()IDE/SCSIتايذتٌظيواتهشتَطتِظشفيتديسلسااًجامدّثذ(تظَيشصيش).
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چٌاًچِتخَاّيذمِحذامثشظشفيتهَسدًظشتِاصايديسلدسّواىاتتذاتخظيضياتذگضيٌِAllocate all disk space now
سااًتخابًوايذ(.دساييهثالدسطَستينِاييگضيٌِسااًتخابًواييذدسّواىاتتذا60GBتِاصايديسلهَسدًظشفضاتخظيض
هيياتذ  ٍ دس طَستينِاييگضيٌِسااًتخابًٌواييذتِاصاي اطالعاتي مِتش سٍيديسل رخيشُ هيشَدفضاي هشتَطتِ ديسل

اختظاصيافتٍِاييفضاتا60GBدسدستشسشواخَاّذتَد ).
ّواًظَس مِ قثالً ّن اشاسُ شذ ديسل هجاصي دس حقيقت يل فايل ٍ يا چٌذ فايل تش سٍي ديسل ماهپيَتش هيضتاى هي تاشذ دس
طَستينِتخَاّيذاطالعاتهشتَطتِ Virtual Diskتشسٍييلفايلهذيشيتشَدگضيٌِ Store virtual disk as a single
 fileسااًتخابٍدسطَستينِتخَاّيذاطالعاتهشتَطتِ Virtual Diskتشسٍيچٌذفايلهذيشيتشَدگضيٌِ Split virtual
disk into multiple filesسااًتخابًواييذ .
تااًتخاباييگضيٌِايياهناىتِشوادادُهيشَدمِاصVirtual Diskيمِاصقثلدس

:Use an existing virtual disk )2
ماهپيَتش هيضتاى ( )Hostشوا رخيشُ شذُ است تتَاًيذ استفادُ ًوايذ .جْت استفادُ اص ايي اهناى مافي است مِ فايل هشتَط تِ
Virtual DiskساًBrowseواييذ(.تظَيشصيش)





تِشوادادُهيشَدمِتتَاًيذتِطَسهستقين

:Use a physical disk (for advanced users) )3تااًتخاباييگضيٌِايياهناى
ّايهشتَطتِّشمذاماصديسلّايماهپيَتشهيضتاى()Hostتتَاًيذاستفادًُوايذ.دسطَستينِاييگضيٌِ


ّايٍپاستيشي
اصديسل
تَاًيذتعيييًواييذمِمذاميلاصديسلّاجْتاستفادُVirtual Machineدسًظشگشفتِشَد.


سااًتخابًواييذدسفشمصيشهي


ّايهشتَطتِديسلهَسدًظششواتِعٌَاىپاستيشيّاي Virtual Machineدسًظشگشفتِشَد


چٌاًچِتخَاّيذمليِپاستيشي
تعضياصپاستيشيّايهشتَطتِ ديسلهَسدًظش(تِطَس

مافياستگضيٌِ Use entire diskسااًتخابًواييذٍ.اگشتخَاّيذ
اًتخاتي) تِ عٌَاى پاستيشي تشاي Virtual Machineدس ًظش گشفتِ شَد مافي است گضيٌِ  Use individual partitionsسا
اًتخابًواييذ .
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)هشخضهيًواييذ(تظَيشصيش)ً.حَُ

 -11دساييهشحلِتٌظيواتهشتَطتِهحلرخيشُشذىفايل  Virtual Diskسادسماهپيَتشهيضتاى(Host
)هيتاشذ.
ًَشتِشذىاطالعاتدساييفايلتستِتًِحَُپينشتٌذيDiskتشاي(Virtual Machineهشحلِ 11




نحوه پيكربندي  Diskبراي Virtual Machine
 Create a new virtual disk
Use an existing virtual disk
)Use a physical disk (for advanced users

نحوه ذخيره شدن اطالعات داخل فايل vmdk
دساييحالتاطالعاتVirtual Diskداخلفايلvmdkرخيشُشذٍُظشفيتآى
حذامثشهيتَاًذتِاًذاصُmaximum disk sizeتاشذ .

يمِاصقثلداشتِايذاستفادُ

دساييحالتشوااصاطالعاتهَجَددسفايلvmdk
هيمٌيذ .

دساييحالتاطالعاتًحَُدستشسيتِّDiskاٍّPartitionايهشتَطتِسيستن
رخيشُهيشَد .

هيضتاى()Hostدسداخلفايلvmdk


مهيًوايذمِتٌظيواتهشتَطتِVirtual Machineپاياىيافتِاست.
 -13دساييهشحلِVMwareاعال 
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اهاًنتِتاقيواًذُايياستمِشواتايذآدسس ISO FileهشتَطتِWindows 8سادساييقسوتتٌظينًواييذ.تشاياييماسمافياستمِ
تشسٍيدموِCustomize Hardwareمليلمٌيذتاپٌجشُصيشتشايشواًوايشدادُشَد.پساصآىدساييپٌجشُتشسٍيگضيٌِ New
CD/DVD ….مليلمٌيذٍّواًٌذتظَيشآدسسISO FileهشتَطتِWindows 8سااًتخابًواييذ .

اعالمًواييذ.دساييشواهيتَاًيذ

حالچٌاًچِاييفشمٍساتاييذًوَدٍُتافشاسدادىدموِ Finishعولياتپينشتٌذي Virtual Machine
Windows 8ساتِشنلVirtualتشسٍيماهپيَتشخَدساُاًذاصيًواييذ .

افياستّواًٌذتظَيشصيشتشسٍيدموِ Power on this virtual machineمليلًواييذتا Virtual
 -12جْتًظة Windows 8م 
MachineسٍشيشذُتاشواتتَاًيذهشاحلًظةWindows 8سااًجامدّيذ.


پاياى 
تاتشنش 
هسعَدطاّشي 
شْشيَسهاُ 1291
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