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การเปลี่ยนจาก Physical Raw Device Mapping เป็น Virtual Raw Device Mapping 

ถงึแม้ว่า Vmware นัน้แนะน าให้ใช้ VMFS ส าหรับการเก็บข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามในบางครัง้ คณุอาจจะจ าเป็นจะต้องใช้ 

RDM โดยตรงจาก SAN เช่นเหตกุารณ์ดงัต่อไปนี  ้

- เมื่อมีซอฟต์แวร์ส าหรับการท า snapshot ของ SAN ท างานอยู่ใน virtual machine 

- เมื่อคณุใช้ Microsoft Cluster Serviacs (MSCS)  ซึง่เป็นการท า span disk ข้าม physical host หรือว่า virtual-

to-virtual หรือ physical-to-virtual ซึง่คุณจ าเป็นที่จะต้องใช้ RDM แทนที่จะเก็บใน VMFS 

ส าหรับโหมดของการท างานของ RDM นัน้มีอยู่ 2 Modes คือ 

1. Virtual compatibility mode ซึง่หากคุณเรียกใช้ RDM ในโหมดนี ้มนัจะท างานเหมือนกบั virtual disk และท า

ให้ vSphere สามารถที่จะท า snapshot ได้ 

2. Physical compatibility mode ซึง่เป็นการเชื่อมต่อกบั SCSI device โดยตรง  

โหมดการท างานของ RDM กบั Veeam 

แน่นอนว่า การท างานของ RDM ตามที่ได้เขียนไปแล้วข้างต้น หากท่านใช้งาน RDM แบบ physical mode นัน้ Veeam จะ

ไม่สามารถท าการ backup ข้อมลูใน RDM นัน้ได้ เพราะว่า vSphere ไม่สามารถท า snapshot ได้ เพราะฉะนัน้ท่านจะไม่

สามารถท าการแบ็คอพัข้อมูลใน disk ก้อนนัน้ได้ ท่านจะต้องท าการเปลี่ยนจาก physical mode เป็น virtual mode ซึง่ใน

ตวัอย่างดงัต่อไปนี ้เราจะเสนอขัน้ตอน ซึง่ขัน้ตอนก็มีความง่ายดายมาก 

! 
ค าเตือน : การท าตามคู่มือ ฉบบันี ้ถือว่าเป็นความเสีย่งของท่านทัง้หมด เราไม่สามารถรับประกนั เร่ืองการ
สญูหายของข้อมูลใดๆ ได้ เพราะฉะนัน้ถือว่าท่านคือรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้ เดียว 

 

ส าหรับ Hardware และ Software ที่ เราได้ท าการทดสอบ ประกอบด้วย 

- Infortrend ESDS1012RL with 8Gbps FC 

http://www.9t.com/


- vSphere 6 

- Virtual Machine version 11 

- Guest OS : Windows 2012 R2 

ขัน้ตอนการท างาน 

 

รูปที่ 1 

- จากรูปที่ 1 เราจะเห็นได้ว่า Windows 2012R2 นัน้มี Drive C: และ Drive E:  



 

รูปที่ 2 

- จากรูปที่ 2 เราจะเห็นว่าใน Drive E: นัน้มี folder อยู่ 1 folder ชื่อ “yahoo” และภายในโฟลเดอร์ดงักล่าวจะมี 

ไฟล์อยู่ 1 file ชื่อ sn.txt  



 

รูปที่ 3 

- จากรูปที่ 3 เราจะเห็นว่า compatibility mode ของ Raw Device Mapping นัน้จะเป็น Physical ซึง่เป็น 

compatibility mode ที่เป็น default และหลายคนเมื่อท าการ add Raw device mapping ก็จะไม่ได้เปลี่ยน

ตัง้แต่ต้น 



 

รูปที่ 4 

- งัน้ก็เร่ิมกนัเลย ให้ท าการคลิก้ขวาที่ Disk1 หลงัจากนัน้เลอืกที่ Offline เพื่อท าการ disconnect disk ดงักล่าวออก

จากระบบ แต่อย่าลืมว่า หาก disk ดงักลา่วนัน้ มีโปรแกรมประเภท Server ท างานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมประเภท

ใด ท่านจะต้อง disable service ก่อนที่จะท าการ Offline 

 

! 
ค าเตือน :  หรืออีกวิธีที่ปลอดภัยกว่าคือ ให้ท่านเลอืก Shutdown Guest OS ตวันี ้ไปเลย แต่ในตวัอย่าง 
ไม่ได้ท าเช่นนัน้ เพราะว่า partition ดงักล่าวเก็บไฟล์ธรรมดา และ ไม่ได้เก็บโปรแกรมอะไรเลย 

 

 



 

รูปที่ 5 

- หลงัจากนัน้ ท าการคลิก้ขวาที่ Virtual Machine ที่ต้องการแล้วเลอืก Edit Settings 



 

รูปที่ 6 

- หลงัจากนัน้คลิก้ไปที่ Mapped Raw LUN ที่ท่านจะต้องการเอาออกจากระบบ แล้วคลิก้ที่ปุ่ ม “Remove”  



 

รูปที่ 7 

- จะมีรายละเอียดด้านขวาให้ท่านเลอืก นัน่คือ Removal Options ซึง่คือ “Remove from virtual machine” และ 

“Remove from virtual machine and delete files from disk” ทัง้นี ้ท่านสามารถเลอืก Option 2 ตามรูปได้ 

ทัง้นีค้ าว่าลบไฟล์นัน้จะหมายถงึ ลบ pointer file จาก VMFS ไปยงั LUN ที่ถกู map มาเท่านัน้ โดยที่ ข้อมูลใน 

RDM นัน้ไม่ได้ถกูลบไปด้วยแต่อย่างใด หลงัจากนัน้ให้ท่านกด OK 



 

รูปที่ 8 

- ตามรูปที่ 8 ท่านจะพบว่า Disk 1 นัน้หายไปแล้ว ขัน้ตอนต่อไปท่าน ก็ท าการเพิ่ม RDM กลบัมาเหมือนเดิม 



 

รูปที่ 9 

- ท าการคลิก้ขวาที่ Virtual Machine ที่ต้องการแล้วเลอืก Edit Settings 



 

รูปที่ 10 

- ให้ท่านท าการคลิก้ที่ Add 



 

รูปที่ 11 

- ให้ท่านเลอืกที่ Hard Disk แล้วกด Next 



 

รูปที่ 12 

- ให้เลอืก Raw Device Mappings แล้วกด Next 



 

รูปที่ 13 

- ให้เลอืกไปที่ LUN ที่ต้องการ หลงัจากนัน้กด Next 



 

รูปที่ 14 

- ท่านสามารถที่จะเลอืก เก็บค่าของ point ที่ชีไ้ป LUN ที่เป็น RDM ด้วยวิธีการใด ก็ได้ แต่อย่างลมืว่า หากท่านใช้ 

vMotion กบั NPIV ท่านจะต้องเก็บไฟล์ RDM ไว้ใน datastore เดียวกบั virtual machine ที่ใช้ RDM นัน้ 



 

รูปที่ 15 

- คราวนีก็้มาถงึจดุส าคญั คือท่านจะต้องท าการเลอืก Compatibility Mode เป็น Virtual ซึง่ปกติค่า default คือ 

Physical หลงัจากนัน้กด Next 



 

รูปที่ 16 

- ส าหรับหน้านีท้่านสามารถใช้ค่า default แล้วกด Next ได้เลย 



 

รูปที่ 17 

- หน้าสรุป ก่อนที่ระบบจะด าเนินการ เมื่อเห็นว่าทกุอย่างถกูต้อง ท่านคลิก้ที่ Finish ได้เลย 



 

รูปที่ 18 

- หลงัจากนัน้ กลบัมาที่ GuestOS ท่านจะเห็นว่า มี Disk1 เพิ่มขึน้มา กรณีที่ Disk ยงัไม่ได้ Online ให้ท่านคลิก้ขวา 

แล้วเลอืก Online 



 

รูปที่ 19 

- ให้ท่านท าการเปิด Drive E แล้วท าการเบราซ์ไปหาไฟล์ เมื่อเปิด ก็จะสามารถเปิดไฟล์ได้เช่นเดิม โดยข้อมูลไม่สญู

หาย คราวนีท้่านก็จะสามารถท าการ backup ข้อมลูผ่าน Veeam ได้แล้ว 

*** เอกสารอ้างอิง : 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=

1006599 


