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Over VMware Remote Console 1
VMware Remote Console biedt toegang tot virtual machines vanaf externe clients en verricht console- en
apparaatbewerkingen, zoals het configureren van de instellingen van het besturingssysteem en het bewaken
van de console van een virtual machine voor VMware vSphere. VMware Remote Console kan ook de
instellingen van de virtual machine aanpassen, zoals RAM, CPU-cores en schijven.

De handleiding VMware Remote Console voor vSphere beschrijft de stappen die vereist zijn voor het installeren
van de VMware Remote Console-toepassing.

Opmerking   Wanneer u een vSphere virtual machine met VMware Remote Console koppelt, kunt u
interactief werken met de console en ook apparaatbewerkingen, in- en uitschakelbewerkingen en
instellingenbeheer uitvoeren. Wanneer u een vRealize Automation virtual machine koppelt, bent u beperkt
tot alleen interactie met de console.

Gedeelten van deze handleiding zijn niet van toepassing op VMware Remote Console voor vRealize
Automation.
n Hoofdstuk 4, “De VMware Remote Console-toepassing gebruiken,” op pagina 11, gedeeltelijk.

n Hoofdstuk 5, “Virtual machines configureren en beheren,” op pagina 19, volledig.

n Hoofdstuk 6, “Apparaten configureren en beheren,” op pagina 21, volledig.

Raadpleeg de handleiding VMware Remote Console voor vRealize Automation voor meer informatie.

Beoogde doelgroep

Deze informatie is bedoeld voor beheerders en gebruikers die de consoles van virtual machines willen
openen en verbinding willen maken met clientapparaten.

Waar kan aanvullende informatie worden gevonden

Raadpleeg de VMware Remote Console versieopmerkingen voor aanvullende informatie over bekende
problemen en tijdelijke oplossingen.
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VMware Remote Console installeren
op een client 2

VMware Remote Console biedt de mogelijkheid tot interactie tussen gebruiker en gast voor de verschillende
producten en omgevingen waarvoor deze is vereist. In dit gedeelte worden de stappen beschreven die
vereist zijn om VMware Remote Console te installeren in Windows, Apple OS X en Linux.

Procedure

1 Navigeer naar de downloadpagina voor VMware Remote Console en selecteer de koppeling voor uw
platform.

www.vmware.com/go/download-vmrc

Of ga naar de pagina Samenvatting van de vSphere Web Client virtual machine en klik op het
tandwielpictogram in de rechterbenedenhoek van de miniatuurweergave van de console en selecteer
Remote Console installeren.

2 Voer de platforminstallatie uit.

n Windows

Dubbelklik op het installatieprogramma met de extensie .msi en volg de prompts.

n Linux

Voer het installatieprogramma met de extensie .bundle uit met rootrechten en volg de prompts.

n Apple OS X

Dubbelklik op .dmg om het programma te openen, dubbelklik vervolgens op het VMware Remote
Console-pictogram om te kopiëren naar de map Programma's.

Na de installatie wordt VMware Remote Console geopend als u op URI's klikt die beginnen met vmrc://.
VMware Workstation, Player en Fusion kunnen ook het URI-schema vmrc:// verwerken.

VMware Remote Console instellen als standaardconsole
U kunt VMware Remote Console instellen als standaard in plaats van de webconsole van de vSphere-client.

Procedure

1 Ga naar de pagina Samenvatting van de vSphere Web Client virtual machine en klik op het
tandwielpictogram in de rechterbenedenhoek van de miniatuurweergave van de console.

2 Selecteer Standaardconsole wijzigen.

3 Selecteer VMware Remote Console en klik op OK.
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Als VMware Remote Console is ingesteld als standaard en u op de miniatuurweergave van de console of op
Acties > Console openen klikt, wordt VMware Remote Console geopend.
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Een externe console voor een virtual
machine openen 3

U kunt een console voor een virtual machine openen met VMware Remote Console via de vSphere of ESXi
Web Client.

Als u een externe console voor een virtual machine wilt openen, doet u het volgende:

Vereisten

n Controleer of VMware Remote Console is geïnstalleerd op uw lokale systeem.

n Selecteer een virtual machine in vSphere en navigeer naar de pagina Samenvatting.

n Als u VMware Remote Console via een proxyserver wilt koppelen aan een externe virtual machine, stelt
u de omgevingsvariabele VMWARE_HTTPSPROXY in.

Stel de omgevingsvariabele op uw lokale client in op:

VMWARE_HTTPSPROXY=proxy-server-IP-of-FQDN:3128

Procedure

u De stappen die u uitvoert, zijn afhankelijk van de client en configuratie.

n Klik in vSphere Web Client 6.0 of nieuwer op het tandwielpictogram in de rechterbenedenhoek van
de miniatuurweergave van de console en klik op Externe console starten.

n Als VMware Remote Console de standaard vSphere Web Client-console is, klikt u op de
miniatuurweergave van de console of op Acties > Console openen.

Zie “VMware Remote Console instellen als standaardconsole,” op pagina 7.

n Als u update 2b of update 3 van vSphere versie 5.5 gebruikt, klikt u op Openen met VMRC.

n Als u de ESXi Web Client gebruikt, klikt u op Acties > Console > Externe console starten.
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De VMware Remote Console -
toepassing gebruiken 4

VMware Remote Console biedt de externe virtual machine toegang tot uw muis en toetsenbord met
internationale indeling.

Wanneer u in het consolevenster van een virtual machine klikt waarop VMware Tools niet actief is, neemt de
virtual machine de controle over de input van de muis en het toetsenbord over. Als u de muis en het
toetsenbord wilt vrijgeven aan uw lokale client, drukt u op de volgende toetsen:

n Voor Windows of Linux drukt u op Ctrl+Alt.

n Voor Apple OS X drukt u op Ctrl+Command.

Opmerking   VMware Remote Console kan de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete verzenden naar een
externe virtual machine. Voor het geval dat uw lokale client Ctrl+Alt+Delete onderschept en hierop reageert,
heeft VMware Remote Console ook een menuoptie om Ctrl+Alt+Delete te verzenden zonder gebruik van het
toetsenbord.

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:

n “Een gastbesturingssysteem uitschakelen,” op pagina 11

n “Een gastbesturingssysteem opnieuw opstarten,” op pagina 13

n “Een virtual machine onderbreken en hervatten,” op pagina 14

n “VMware Tools installeren,” op pagina 15

n “VMware Tools-updates voor een specifieke virtual machine configureren,” op pagina 15

n “Een verwisselbaar apparaat op een virtual machine gebruiken,” op pagina 16

Een gastbesturingssysteem uitschakelen
Een externe virtual machine kan normaal (beheerst) of gedwongen (abrupt) worden uitgeschakeld.

n Met normaal afsluiten kan het gastbesturingssysteem toepassingen sluiten voordat het opnieuw wordt
opgestart.

De optie voor normaal afsluiten wordt gewoonlijk weergegeven als Afsluiten in het menu en heeft de
voorkeur om zo potentieel gegevensverlies te vermijden.

n Gedwongen afsluiten komt overeen met het indrukken van de aan-uitknop, ongeacht welke
toepassingen worden uitgevoerd.
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De optie voor gedwongen afsluiten wordt doorgaans weergegeven als Uitschakelen in het menu, maar
kan handig zijn als normaal opnieuw opstarten mislukt of niet is vereist. U plant bijvoorbeeld het
herstellen van een momentopname, zodat u de status van de virtual machine niet zorgvuldig hoeft te
beheren.

Standaardopties voor afsluiten kunnen worden overschreven in de energie-instellingen voor de virtual
machine (Instellingen > Opties > Energie).

Het externe besturingssysteem gebruiken om een gast opnieuw af te sluiten
Met VMware Remote Console kunt u een virtual machine afsluiten door toetsencombinaties te verzenden
naar het externe besturingssysteem.

U kunt de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete verzenden om een externe virtual machine af te sluiten of u af
te melden met een van de volgende methoden:

n Druk op de toetsencombinatie op het toetsenbord van de client. De toetsencombinatie wordt verzonden
naar de externe virtual machine tenzij uw client deze onderschept en hierop reageert.

n Als uw client de toetsencombinatie onderschept en hierop reageert, gebruikt u het
VMware Remote Console-menu.

Vereisten

Schakel de virtual machine in.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem om het VMware Remote Console-menu te gebruiken.

n Windows

Selecteer VMRC > Ctrl+Alt+Del verzenden.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Ctrl+Alt+Del verzenden.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Ctrl+Alt+Del verzenden.

VMware Remote Console gebruiken om een gast af te sluiten
U kunt VMware Remote Console-menu's gebruiken om een externe virtual machine af te sluiten.

Wanneer VMware Tools worden geïnstalleerd, biedt VMware Remote Console standaard opties voor
normaal afsluiten. VMware Remote Console verzendt een opdracht voor gedwongen afsluiten als VMware
Tools niet zijn geïnstalleerd of als de virtual machine niet reageert.

Vereisten

n Schakel de virtual machine in.

n Controleer of de virtual machine een veilige status heeft.

Als een virtual machine nog steeds gegevens verwerkt wanneer deze gedwongen wordt afgesloten,
kunnen gegevens verloren gaan. Gebruik indien mogelijk normaal afsluiten.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Energie > Gast afsluiten of Uitschakelen.
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n Linux

Selecteer Virtual machine > Energie > Gast uitschakelen.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Afsluiten.

Apple OS X bevat extra opties voor gedwongen afsluiten die niet beschikbaar zijn in Windows of
Linux. Als u een opdracht voor gedwongen afsluiten wilt verzenden, houdt u de Alt-toets
ingedrukt terwijl u hetzelfde menu opent.

Een gastbesturingssysteem opnieuw opstarten
Een externe virtual machine kan normaal (beheerst) of gedwongen (abrupt) worden afgesloten.

n Door normaal opnieuw op te starten, kan het gastbesturingssysteem toepassingen sluiten voordat het
opnieuw wordt opgestart.

De optie voor normaal opnieuw opstarten wordt gewoonlijk weergegeven als Opnieuw opstarten in
het menu en heeft de voorkeur om zo potentieel gegevensverlies te vermijden.

n Gedwongen opnieuw opstarten komt overeen met het indrukken van de aan-uitknop, ongeacht welke
toepassingen worden uitgevoerd.

De optie voor gedwongen opnieuw opstarten wordt gewoonlijk weergegeven als Opnieuw instellen in
het menu, maar kan handig zijn als normaal opnieuw opstarten mislukt of niet is vereist. Als een virtual
machine bijvoorbeeld niet reageert, wilt u mogelijk de huidige status annuleren om de machine
opnieuw te activeren.

Standaardopties voor opnieuw opstarten kunnen worden overschreven in de energie-instellingen voor de
virtual machine (Instellingen > Opties > Energie).

Het externe besturingssysteem gebruiken om een gast opnieuw op te starten
Met VMware Remote Console kunt u een virtual machine opnieuw opstarten door toetsencombinaties te
verzenden naar het externe besturingssysteem.

U kunt de toetsencombinatie Ctrl+Alt+Delete verzenden om een externe virtual machine opnieuw op te
starten met een van de volgende methoden:

n Druk op de toetsencombinatie op het toetsenbord van de client. De toetsencombinatie wordt verzonden
naar de externe virtual machine tenzij uw client deze onderschept en hierop reageert.

n Als uw client de toetsencombinatie onderschept en hierop reageert, gebruikt u het
VMware Remote Console-menu.

Vereisten

Schakel de virtual machine in.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem om het VMware Remote Console-menu te gebruiken.

n Windows

Selecteer VMRC > Ctrl+Alt+Del verzenden.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Ctrl+Alt+Del verzenden.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Ctrl+Alt+Del verzenden.

Hoofdstuk 4 De VMware Remote Console -toepassing gebruiken
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VMware Remote Console gebruiken om een gast opnieuw op te starten
U kunt VMware Remote Console-menu's gebruiken om een externe virtual machine opnieuw op te starten
of opnieuw in te stellen.

Wanneer VMware Tools worden geïnstalleerd, biedt VMware Remote Console standaard opties voor
normaal opnieuw opstarten. VMware Remote Console verzendt een opdracht voor gedwongen opnieuw
instellen als VMware Tools niet zijn geïnstalleerd of als de virtual machine niet reageert.

Vereisten

n Schakel de virtual machine in.

n Controleer of de virtual machine een veilige status heeft.

Als een virtual machine nog steeds gegevens verwerkt wanneer deze gedwongen opnieuw wordt
ingesteld, kunnen gegevens verloren gaan. Gebruik indien mogelijk normaal opnieuw opstarten.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Energie > Gast opnieuw opstarten.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Energie > Gast opnieuw opstarten.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Opnieuw opstarten.

Apple OS X bevat extra opties voor gedwongen opnieuw instellen die niet beschikbaar zijn in
Windows of Linux. Als u een opdracht voor gedwongen opnieuw instellen wilt verzenden, houdt u
de Alt-toets ingedrukt terwijl u hetzelfde menu opent.

Een virtual machine onderbreken en hervatten
Wanneer een virtual machine wordt onderbroken, wordt de huidige status opgeslagen. Wanneer u de
virtual machine hervat, worden de toepassingen die werden uitgevoerd voordat de virtual machine werd
onderbroken, ook weer hervat in de werkende staat zonder dat de inhoud wordt gewijzigd.

Hoe snel de onderbrekings- en hervattingsbewerkingen worden uitgevoerd, hangt af van de hoeveelheid
gegevens die is gewijzigd nadat u de virtual machine hebt gestart. De eerste onderbreking duurt meestal
langer dan de volgende onderbrekingsbewerkingen.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem om een virtual machine te onderbreken.

n Windows

Selecteer VMRC > Energie > Onderbreken en klik op Ja om uw selectie te bevestigen.

Als Soft Power-bewerkingen zijn geconfigureerd voor de virtual machine in Workstation, wordt
Gast onderbreken weergegeven in het menu in plaats van Onderbreken. De virtual machine wordt
weergegeven als ingeschakeld als de externe virtual machine is gestart door een andere gebruiker.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Energie > Onderbreken en klik op Ja om uw selectie te bevestigen.
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n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Onderbreken.

2 Volg de stappen voor uw besturingssysteem om een virtual machine te hervatten.

n Windows

Selecteer VMRC > Energie > Inschakelen.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Energie > Inschakelen.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Inschakelen.

VMware Tools installeren
U kunt VMware Remote Console voor Windows of Linux gebruiken om VMware Tools te installeren voor
virtual machines.

Vereisten

Schakel de virtual machine in.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > VMware Tools installeren.

n Linux

Selecteer Virtual machine > VMware Tools installeren.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

Wanneer VMware Tools al zijn geïnstalleerd, verandert de optie in VMware Tools opnieuw installeren.

Als een gastbesturingssysteem of versie incompatibel is met VMware Tools, is de optie uitgeschakeld.

VMware Tools-updates voor een specifieke virtual machine
configureren

Met VMware Remote Console kunt u virtual machines configureren om VMware Tools bij te werken.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Instellingen.

Hoofdstuk 4 De VMware Remote Console -toepassing gebruiken
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2 Selecteer VMware Tools en de gewenste updateoptie op het tabblad Opties.

Tabel 4‑1.  Bijwerkopties voor VMware Tools

Optie Beschrijving

Handmatig bijwerken (niets doen) U moet VMware Tools handmatig bijwerken. Er wordt
een bericht weergegeven op de statusbalk van het
gastbesturingssysteem wanneer een nieuwe versie van
VMware Tools beschikbaar is.

Automatisch bijwerken VMware Tools wordt automatisch bijgewerkt wanneer
een nieuwe versie beschikbaar is. Op de statusbalk
wordt aangegeven wanneer de update wordt
uitgevoerd.

Als u een update voor VMware Tools wilt installeren, gebruikt u dezelfde procedure als voor de eerste
installatie van VMware Tools.

Een verwisselbaar apparaat op een virtual machine gebruiken
Met VMware Remote Console kunt u verwisselbare apparaten op een virtual machine verbinden, de
verbinding verbreken en de instellingen wijzigen.

Als u de VMware Remote Console-opties voor het verwisselbare apparaat wilt gebruiken, moeten virtual
machines worden ingeschakeld. Als u een USB-apparaat gebruikt, wordt het aanbevolen te experimenteren
en u vertrouwd te maken met de manier waarop VMware Remote Console USB-apparaten behandelt.

Een verwisselbaar apparaat op een virtual machine koppelen
Met VMware Remote Console kunt u verwisselbare apparaten voor een virtual machine koppelen.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer de virtual machine, selecteer VMRC > Verwisselbare apparaten, selecteer het apparaat en
selecteer Verbinding maken.

n Linux

Het menu is niet beschikbaar. Klik op het pictogram voor het verwisselbare apparaat in de
werkbalk onder het consolevenster.

n Apple OS X

Selecteer de virtual machine, selecteer Virtual machine > apparaatcategorie > Verwisselbare
apparaten, selecteer het apparaat en selecteer Verbinding maken.

Een apparaatcategorie is bijvoorbeeld USB en Bluetooth voor USB-apparaten.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een apparaat in Apple OS X, verandert de optie Verbinding
maken in Verbinding verbreken en wordt informatie over het apparaat weergegeven onder het
item Verbinding maken/verbreken in het submenu.

Als u bijvoorbeeld de optie CD/DVD(IDE) hebt geselecteerd, wordt het ISO- of DMG-bestand
weergegeven, evenals de optie om een ander bestand te selecteren.

VMware Remote Console voor vSphere
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Wanneer een verbinding wordt gemaakt tussen het apparaat en de virtual machine, wordt een selectievakje
weergegeven naast de naam van het apparaat en wordt een apparaatpictogram weergegeven op de taakbalk
van de virtual machine.

Als het apparaat is verbonden met het clientsysteem via een USB-hub, ziet de virtual machine alleen het
USB-apparaat en niet de hub.

Een verwisselbaar apparaat op een virtual machine wijzigen
Met VMware Remote Console kunt u de instellingen voor een verwisselbaar apparaat wijzigen door de
instellingen voor de virtual machine aan te passen.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer de virtual machine, selecteer VMRC > Verwisselbare apparaten, selecteer het apparaat en
selecteer Instellingen.

n Linux

Het menu is niet beschikbaar. Klik op het pictogram voor het verwisselbare apparaat in de
werkbalk onder het consolevenster.

n Apple OS X

Selecteer de virtual machine, selecteer Virtual Machine > Instellingen.

Verbinding van een verwisselbaar apparaat op een virtual machine verbreken
Met VMware Remote Console kunt u de verbinding van verwisselbare apparaten voor een virtual machine
verbreken.

Procedure

u Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer de virtual machine, selecteer VMRC > Verwisselbare apparaten, selecteer het apparaat en
selecteer Verbinding verbreken.

n Linux

Het menu is niet beschikbaar. Klik op het pictogram voor het verwisselbare apparaat in de
werkbalk onder het consolevenster.

n Apple OS X

Selecteer de virtual machine, selecteer Virtual machine > apparaatcategorie > Verwisselbare
apparaten, selecteer het apparaat en selecteer Verbinding verbreken.

Een apparaatcategorie is bijvoorbeeld USB en Bluetooth voor USB-apparaten.

Hoofdstuk 4 De VMware Remote Console -toepassing gebruiken
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Virtual machines configureren en
beheren 5

U kunt de opties van een virtual machine wijzigen, zoals de naam van de virtual machine en het
gastbesturingssysteem.

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:

n “De naam van een virtual machine wijzigen,” op pagina 19

n “Het gastbesturingssysteem op een virtual machine wijzigen,” op pagina 19

De naam van een virtual machine wijzigen
Wanneer u een virtual machine uitvoert, wordt de naam in de titelbalk weergegeven.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Instellingen > Algemeen.

2 Selecteer op het tabblad Opties de optie Algemeen.

3 Voer de nieuwe naam in.

4 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Het gastbesturingssysteem op een virtual machine wijzigen
Als u het gastbesturingssysteem dat is geïnstalleerd op een virtual machine, wilt upgraden of als u de
verkeerde versie van het besturingssysteem hebt opgegeven tijdens het maken van de virtual machine, moet
u het type gastbesturingssysteem wijzigen dat voor de virtual machine is geconfigureerd.

Wanneer u het type gastbesturingssysteem wijzigt, wordt het configuratiebestand (.vmx) van de virtual
machine gewijzigd. Het gastbesturingssysteem zelf wordt niet gewijzigd. Als u het gastbesturingssysteem
wilt upgraden, schaft u de betreffende software aan bij de verkoper van gastbesturingssystemen.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.
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Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem waarop VMware Remote Console is geïnstalleerd.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Instellingen > Algemeen.

2 Selecteer op het tabblad Opties de optie Algemeen.

3 Selecteer het nieuwe besturingssysteem en de versie.

4 Klik op OK om uw wijzigingen op te slaan.

VMware Remote Console voor vSphere
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Apparaten configureren en beheren 6
U kunt VMware Remote Console gebruiken om apparaten toe te voegen aan virtual machines, inclusief
dvd- en cd-rom-stations, diskettestations, USB-controllers, virtuele en fysieke harde schijven, parallelle en
seriële poorten, generieke SCSI-apparaten en processors. U kunt ook de instellingen voor bestaande
apparaten aanpassen.

Deze sectie is niet van toepassing voor gebruikers van vRealize Automation. U kunt alleen apparaten
configureren en beheren met de vRealize Automation-webclient. Raadpleeg de handleiding VMware Remote
Console voor vRealize Automation voor meer informatie.

Dit hoofdstuk omvat de volgende onderwerpen:

n “De geheugentoewijzing voor een virtual machine wijzigen,” op pagina 21

n “De instellingen van virtuele processors wijzigen,” op pagina 22

n “Een nieuwe virtuele harde schijf aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 23

n “Een bestaande virtuele harde schijf aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 25

n “Een virtuele harde schijf comprimeren,” op pagina 25

n “Een virtuele harde schijf defragmenteren,” op pagina 26

n “Een virtuele harde schijf van een virtual machine verwijderen,” op pagina 27

n “Een dvd- of cd-rom-station aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 27

n “Een diskettestation aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 28

n “Een virtuele netwerkadapter aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 29

n “Een USB-controller toevoegen,” op pagina 29

n “Instellingen voor geluidskaart configureren,” op pagina 30

n “Een parallelle poort aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 30

n “Een seriële poort aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 31

n “Een generiek SCSI-apparaat aan een virtual machine toevoegen,” op pagina 32

De geheugentoewijzing voor een virtual machine wijzigen
Met VMware Remote Console kunt u de hoeveelheid geheugen wijzigen die wordt toegewezen aan een
virtual machine.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.
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Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Instellingen > Processoren en geheugen.

2 Selecteer op het tabblad Hardware de optie Geheugen.

Het venster Geheugen bevat informatie die u helpt bij het selecteren van de juiste hoeveelheid
geheugen voor de virtual machine. De maximaal beschikbare hoeveelheid wordt bepaald door de
hoeveelheid geheugen die al is toegewezen aan de virtual machines die worden uitgevoerd.

3 Verplaats de schuifregelaar met het betreffende pictogram om de hoeveelheid geheugen te wijzigen.

De met kleuren gecodeerde pictogrammen geven de aanbevolen maximale hoeveelheid geheugen, de
aanbevolen heoveelheid geheugen en de minimale hoeveelheid geheugen aan voor het
gastbesturingssysteem.

4 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

De instellingen van virtuele processors wijzigen
Met VMware Remote Console kunt u het aantal processors aanpassen door de hardware-instellingen voor
de virtual machine weer te geven.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual machine > Instellingen > Processoren en geheugen.

2 Selecteer op het tabblad Hardware de optie Processors.

3 U kunt de instellingen Aantal processors en Aantal kernen per processor wijzigen.

De waarden die beschikbaar zijn voor elke instelling, zijn afhankelijk van de gekoppelde server en
hardware. Bijvoorbeeld: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 en 128 zijn beschikbare waarden die u kunt selecteren voor
het aantal processors.

Nadat u de wijziging van deze instelling hebt bevestigd, wordt de oorspronkelijke instelling verwijderd
en wordt deze niet langer weergegeven als optie.
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4 (Optioneel) Als u versnelling op de virtual machine wilt uitschakelen, selecteert u Versnelling van
binaire vertaling uitschakelen in het venster Virtualisatie-engine.

Door de versnelling uit te schakelen worden de prestaties van de virtual machine vertraagd, maar u
kunt deze optie gebruiken om problemen op te lossen als VMware Remote Console niet meer reageert
wanneer u software op een virtual machine installeert of uitvoert.

5 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Een nieuwe virtuele harde schijf aan een virtual machine toevoegen
Als u de opslagruimte wilt uitbreiden, kunt u met VMware Remote Console een nieuwe virtuele harde schijf
toevoegen aan een virtual machine. De volgende apparaten kunnen allemaal fungeren als een virtuele of
fysieke harde schijf of als dvd- of cd-rom-station.

Virtuele harde schijven worden opgeslagen als bestanden op de clientcomputer of op een bestandsserver op
het netwerk. Een virtueel IDE-station of SCSI-station kan worden opgeslagen op een fysiek IDE-station of op
een fysiek SCSI-station.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw gastbesturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Nieuwe hardware de optie Harde schijf.

4 Selecteer Een nieuwe virtuele schijf maken.

5 Selecteer het type schijf.

Optie Beschrijving

IDE Maak een IDE-apparaat. U kunt maximaal vier IDE-apparaten toevoegen
aan een virtual machine.

SCSI Maak een SCSI-apparaat. U kunt maximaal zestig SCSI-apparaten
toevoegen aan een virtual machine.
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6 (Optioneel) Als u de schijf wilt uitsluiten van momentopnamen, selecteert u Onafhankelijk als modus
en selecteert u een persistentieoptie.

Optie Beschrijving

Permanent Schijven met de modus Permanent gedragen zich als conventionele
schijven op een fysieke computer. Alle gegevens die op een schijf met de
modus Permanent worden geschreven, worden permanent op de schijf
geschreven.

Niet-permanent Wijzigingen op schijven met de modus Niet-permanent worden
geannuleerd als u de virtual machine uitschakelt of opnieuw instelt. Met
de modus Niet-permanent kunt u de virtual machine altijd opnieuw
starten met een virtuele schijf met dezelfde status. Wijzigingen op de schijf
worden geschreven in en gelezen uit een logboekbestand voor opnieuw
uitvoeren dat wordt verwijderd wanneer u de virtual machine uitschakelt
of opnieuw instelt.

 
7 Stel de capaciteit in voor de nieuwe virtuele harde schijf.

Het bereik van de beschikbare capaciteit is afhankelijk van de server en hardware.

8 Geef op hoe de schijfruimte moet worden toegewezen.

Optie Beschrijving

Nu alle schijfruimte toewijzen. Als u alle schijfruimte toewijst wanneer de virtuele harde schijf wordt
gemaakt, worden de prestaties mogelijk verbeterd maar hiervoor moet alle
fysieke schijfruimte nu beschikbaar zijn. Als u deze instelling niet
selecteert, beginnen de virtuele schijven klein en worden deze groter
naarmate u meer gegevens toevoegt.

Virtuele schijf opslaan als één
bestand

Selecteer deze optie als de virtuele schijf wordt opgeslagen op een
bestandssysteem dat geen beperkingen voor de bestandsgrootte kent.

Virtuele schijf opsplitsen in
meerdere bestanden

Selecteer deze optie als de virtuele schijf wordt opgeslagen op een
bestandssysteem dat een maximale bestandsgrootte kent. Wanneer u een
virtuele schijf splitst die kleiner is dan 950 GB, wordt een reeks virtuele
schijfbestanden gemaakt met elk 2 GB. Wanneer u een virtuele schijf splitst
die groter is dan 950 GB, worden twee virtuele schijfbestanden gemaakt.
De maximale grootte van het eerste virtuele schijfbestand is 1,9 TB en het
tweede virtuele schijfbestand bevat de rest van de gegevens.

 
9 Accepteer de standaardbestandsnaam en -locatie of blader naar een andere locatie en selecteer deze.

10 Klik op Voltooien om de nieuwe virtuele harde schijf toe te voegen.

De wizard maakt de nieuwe virtuele harde schijf. De schijf wordt weergegeven in het
gastbesturingssysteem als een nieuwe, lege harde schijf.

11 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

12 Gebruik de hulpmiddelen van het gastbesturingssysteem om partities te maken en het nieuwe station te
formatteren.
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Een bestaande virtuele harde schijf aan een virtual machine
toevoegen

U kunt VMware Remote Console gebruiken om opnieuw verbinding te maken met een bestaande virtuele
harde schijf die van een virtual machine is verwijderd.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw gastbesturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie Harde schijf.

3 Selecteer Een bestaande virtuele schijf gebruiken.

4 Geef de naam van het pad en het bestand op voor het bestaande schijfbestand.

5 Klik op Voltooien om de bestaande virtuele harde schijf toe te voegen.

6 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Een virtuele harde schijf comprimeren
U kunt VMware Remote Console gebruiken om een virtuele harde schijf te comprimeren. Door de schijf te
comprimeren, wordt ongebruikte ruimte op de virtuele harde schijf vrijgemaakt. Als een schijf ongebruikte
ruimte heeft, wordt door dit proces de hoeveelheid ruimte gereduceerd die door de virtuele schijf wordt
ingenomen op het clientstation.

Vereisten

n Schakel de virtual machine uit.

n Controleer of de virtuele schijf niet is toegewezen of gekoppeld. U kunt een virtuele schijf niet
comprimeren als deze is toegewezen of gekoppeld.

n Controleer of de schijfruimte niet vooraf is toegewezen aan de virtuele harde schijf. Als de schijfruimte
vooraf is toegewezen, kunt u de schijf niet comprimeren.

n Controleer of de schijf zich in de modus Permanent bevindt, als de virtuele harde schijf een
onafhankelijke schijf is.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.
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n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Selecteer op het tabblad Hardware de virtuele harde schijf die u wilt comprimeren.

3 Klik op Comprimeren in het venster Hulpprogramma's voor schijf.

4 Klik op OK nadat de schijf is gecomprimeerd. 

Een virtuele harde schijf defragmenteren
U kunt VMware Remote Console gebruiken om een virtuele harde schijf te defragmenteren.

Net zoals fysieke harde schijven, kunnen virtuele harde schijven gefragmenteerd raken. Door schijven te
defragmenteren worden bestanden, programma's en ongebruikte ruimte opnieuw gerangschikt op de
virtuele harde schijf, zodat programma's sneller worden uitgevoerd en bestanden sneller worden geopend.
Door te defragmenteren wordt er geen ongebruikte ruimte op een virtuele harde schijf vrijgemaakt.

Het defragmenteren kan lang duren.

Vereisten

n Controleer of u voldoende beschikbare schijfruimte hebt toegewezen op de client.

Als de virtuele harde schijf bijvoorbeeld is opgenomen in één bestand, moet de vrije ruimte minimaal
gelijk zijn aan de grootte van het bestand voor de virtuele schijf. Bij andere configuraties voor de
virtuele harde schijf is minder vrije ruimte vereist.

n Controleer of de virtuele schijf niet is toegewezen of gekoppeld.

U kunt een virtuele schijf niet defragmenteren als deze is toegewezen of gekoppeld.

Procedure

1 Voer een schijfdefragmentatieprogramma uit vanuit het gastbesturingssysteem.

2 Als er vooraf geen schijfruimte is toegewezen aan de virtuele harde schijf, gebruikt u het
defragmentatieprogramma van VMware Remote Console om deze te defragmenteren.

a Schakel de virtual machine uit.

b Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

c Selecteer de virtuele harde schijf op het tabblad Hardware.

d Selecteer Defragmenteren in het deelvenster Hulpprogramma's voor schijf.

e Klik op OK zodra het defragmentatieproces is voltooid.

3 Voer een schijfdefragmentatieprogramma uit op de client.
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Een virtuele harde schijf van een virtual machine verwijderen
U kunt VMware Remote Console gebruiken om een virtuele harde schijf te verwijderen, waardoor de
verbinding met een virtual machine wordt verbroken. Hierbij worden geen bestanden van de client
verwijderd.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

Selecteer Virtual Machine en selecteer de gewenste harde schijf.

2 Vouw, in het venster Instellingen, Geavanceerde opties > Harde schijf verwijderen uit.

3 Selecteer op het tabblad Hardware de virtuele harde schijf en klik op Verwijderen.

4 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Een dvd- of cd-rom-station aan een virtual machine toevoegen
U kunt een of meerdere dvd- of cd-rom-stations met VMware Remote Console toevoegen aan een virtual
machine. U kunt het virtuele dvd- of cd-rom-station verbinden met een fysiek station of een ISO-
imagebestand.

U kunt het virtuele dvd- of cd-rom-station configureren als een IDE- of een SCSI-apparaat, ongeacht het
type van het fysieke station waarmee u het station verbindt. Als de client bijvoorbeeld over een IDE cd-rom-
station beschikt, kunt u het station op de virtual machine instellen als een SCSI- of IDE-station en dit
verbinden met het clientstation.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie Cd/dvd-station.

4 Selecteer een fysiek station of een ISO-imagebestand dat met het station wordt verbonden.

Optie Beschrijving

Fysiek station gebruiken De virtual machine maakt gebruik van een fysiek station.

ISO-imagebestand gebruiken Het station maakt verbinding met een ISO-imagebestand.
 

Hoofdstuk 6 Apparaten configureren en beheren

VMware, Inc.  27



5 Configureer het fysieke station of het ISO-imagebestand.

Optie Beschrijving

Fysiek station Selecteer een specifiek station of selecteer Automatisch detecteren, zodat
VMware Remote Console automatisch het te gebruiken station kan
detecteren.

ISO-imagebestand Typ het pad of blader naar de locatie van het ISO-imagebestand.
 

6 Als u ervoor wilt zorgen dat verbinding wordt gemaakt tussen het station of het ISO-imagebestand en
de virtual machine wanneer de virtual machine wordt ingeschakeld, selecteert u Verbinding maken bij
inschakelen.

7 Klik op Voltooien om het station toe te voegen aan de virtual machine.

Het station wordt in eerste instantie weergegeven als een IDE-station op het gastbesturingssysteem.

8 (Optioneel) Als u de SCSI- of IDE-apparaat-id voor het station wilt wijzigen, selecteert u het station en
klikt u op Geavanceerd.

9 Klik op OK om uw instellingen op te slaan. 

Een diskettestation aan een virtual machine toevoegen
Met VMware Remote Console kunt u een virtueel diskettestation configureren om een verbinding te maken
met een fysiek diskettestation of een bestaand of leeg diskette-imagebestand. U kunt maximaal twee
diskettestations toevoegen aan een virtual machine.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie Diskettestation.

4 Selecteer diskette als het mediumtype.

Optie Beschrijving

Een fysiek diskettestation
gebruiken

De virtual machine maakt gebruik van een fysiek diskettestation.

Een diskette-image gebruiken Het station maakt verbinding met een diskette-imagebestand (.flp).
 

5 Als u een een fysiek diskettestation hebt geselecteerd als mediumtype, selecteert u een specifiek
diskettestation of selecteert u Automatisch detecteren, zodat VMware Remote Console automatisch het
te gebruiken station kan detecteren.

VMware Remote Console voor vSphere

28  VMware, Inc.



6 Als u het type diskette-image hebt geselecteerd, geeft u de naam van een diskette-imagebestand (.flp)
op of bladert u naar de locatie van dit bestand.

7 Als u ervoor wilt zorgen dat verbinding wordt gemaakt tussen een station of een diskette-imagebestand
en de virtual machine wanneer deze wordt ingeschakeld, selecteert u Verbinding maken bij
inschakelen.

8 Klik op Voltooien om het station toe te voegen aan de virtual machine.

9 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Een virtuele netwerkadapter aan een virtual machine toevoegen
U kunt maximaal tien virtuele netwerkadapters toevoegen aan een virtual machine.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer Netwerkadapter.

4 Klik op Voltooien om de virtuele netwerkadapter aan de virtual machine toe te voegen.

5 Klik op OK om uw instellingen op te slaan.

Een USB-controller toevoegen
Een USB-controller is vereist als u een smartcard wilt gebruiken op een virtual machine, ongeacht of de
smartcard-lezer een USB-apparaat is. U kunt één USB-controller toevoegen aan een virtual machine. Met
VMware Remote Console kunt u apparaten toevoegen die compatibel zijn met USB 1.1, USB 2.0 of USB 3.0.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie USB-controller.
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4 Selecteer de USB-compatibiliteitsversie uit het vervolgkeuzemenu.

5 Klik op Voltooien om de USB-controller toe te voegen.

Instellingen voor geluidskaart configureren
U kunt VMware Remote Console gebruiken om een virtueel geluidsapparaat te configureren. Het virtuele
geluidsapparaat van VMware is compatibel met de Audio API van Creative Technology Sound Blaster.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen en selecteer Geluidskaart.

3 Configureer één of meer instellingen voor de geluidskaart.

Optie Beschrijving

Standaardgeluidskaart van de host
gebruiken

Maakt verbinding met het standaard geluidsapparaat van de host of client.

Geluidskaart van de host opgeven (Alleen op Windows-clients) Selecteer de geluidskaart die moet worden
gebruikt als er zich meer dan één fysieke geluidskaart op het host- of
clientsysteem bevindt.

 
4 Als u ervoor wilt zorgen dat automatisch verbinding wordt gemaakt tussen het geluidsapparaat en de

virtual machine wanneer de virtual machine wordt ingeschakeld, selecteert u Verbinding maken bij
inschakelen.

5 Klik op Voltooien om uw wijzigingen op te slaan.

Een parallelle poort aan een virtual machine toevoegen
U kunt met VMware Remote Console maximaal drie bidirectionele parallelle poorten (LPT-poorten)
koppelen aan uw virtual machine. Virtuele parallelle poorten kunnen uitvoer versturen naar parallelle
poorten of naar bestanden op de client.

Parallelle poorten worden gebruikt voor diverse apparaten, waaronder printers, scanners, dongles en
schijfstations. Hoewel deze apparaten allemaal verbinding kunnen maken met de client, kunnen alleen
printers een betrouwbare verbinding maken met virtual machines via parallelle poorten.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.
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n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie Seriële poort.

4 Selecteer de locatie waarnaar de uitvoer van de virtuele seriële poort wordt gestuurd.

Optie Beschrijving

Fysieke parallelle poort gebruiken Stuur uitvoer naar een fysieke seriële poort op de client.

Uitvoerbestand gebruiken Stuur uitvoer naar een bestand op de client. Zoek een bestaand
uitvoerbestand of blader naar een map en typ een bestandsnaam om een
nieuw uitvoerbestand te maken.

Uitvoer naar named pipe Maak een directe verbinding tussen twee virtual machines of een
verbinding tussen een virtual machine en een toepassing op de client.

 
5 Als u ervoor wilt zorgen dat verbinding wordt gemaakt tussen de poort en de virtual machine wanneer

de virtual machine wordt ingeschakeld, selecteert uVerbinding maken bij inschakelen.

6 Klik op Voltooien om de virtuele seriële poort toe te voegen aan de virtual machine.

Een seriële poort aan een virtual machine toevoegen
U kunt met VMware Remote Console maximaal vier seriële poorten (COM-poorten) toevoegen aan een
virtual machine. Virtuele seriële poorten kunnen uitvoer sturen naar fysieke seriële poorten, bestanden of
named pipes.

U kunt een virtuele seriële poort toevoegen aan een virtual machine om apparaten zoals modems en
printers beschikbaar te maken voor de virtual machine. U kunt ook virtuele poorten gebruiken om
foutopsporingsgegevens van een virtual machine te versturen naar de client of naar een andere virtual
machine.

Opmerking   De functie virtuele printer configureert een seriële poort, zodat de printers van de client
beschikbaar zijn voor de gast. U hoeft geen extra stuurprogramma's te installeren op de virtual machine.

Vereisten

Schakel de virtual machine uit.

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Nieuwe hardware de optie Seriële poort.
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4 Selecteer de locatie waarnaar de uitvoer van de virtuele parallelle poort wordt gestuurd.

Optie Beschrijving

Fysieke parallelle poort gebruiken Selecteer een parallelle poort op de client.

Uitvoerbestand gebruiken Stuur de uitvoer van de virtuele parallelle poort naar een bestand op de
client. Zoek een bestaand uitvoerbestand of blader naar een map en typ
een bestandsnaam om een nieuw uitvoerbestand te maken.

 
5 Als u ervoor wilt zorgen dat verbinding wordt gemaakt tussen de virtuele parallelle poort en de virtual

machine wanneer de virtual machine wordt ingeschakeld, selecteert u Verbinding maken bij
inschakelen.

6 Klik op Voltooien om de virtuele parallelle poort aan de virtual machine toe te voegen.

Wat nu te doen

Als u een verbinding maakt tussen twee virtual machines, wordt de eerste virtual machine ingesteld als
server. Herhaal deze procedure voor de tweede virtual machine, maar stel deze in als client door de optie De
client bevindt zich aan dit uiteinde te selecteren wanneer u de named pipe configureert.

Een generiek SCSI-apparaat aan een virtual machine toevoegen
U moet een generiek SCSI-apparaat toevoegen aan de virtual machine, zodat u virtuele SCSI-apparaten op
een virtual machine kunt toewijzen aan fysieke generieke SCSI-apparaten op de client. Met
VMware Remote Console kunt u maximaal zestig generieke SCSI-apparaten toevoegen aan een virtual
machine.

Vereisten

Procedure

1 Volg de stappen voor uw besturingssysteem.

n Windows

Selecteer VMRC > Beheren > Instellingen voor virtual machine.

n Linux

Selecteer Virtual machine > Instellingen voor virtual machine.

n Apple OS X

De optie is niet beschikbaar.

2 Klik op het tabblad Hardware op Toevoegen.

3 Selecteer in de wizard Hardware toevoegen de optie Generiek SCSI-apparaat.

4 Selecteer het fysieke SCSI-apparaat dat wordt toegewezen aan het virtuele SCSI-apparaat.

Voer geen /dev/st0 of /dev/sr0 in wanneer u het pad naar het SCSI-apparaat op een Linux-client typt.

5 Als u ervoor wilt zorgen dat verbinding wordt gemaakt met het apparaat wanneer de virtual machine
wordt ingeschakeld, selecteert u Verbinding maken bij inschakelen.

6 Klik op Voltooien om het apparaat toe te voegen.
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