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Virtual Hard Disk’e Giriş  
Dokümanı Hakkında 

Bu Doküman Mehmet PARLAKYİĞİT tarafından hazırlanmış olup üzerinde hiçbir değişiklik 
yapılmadığı sürece paylaşılabilir. Yine Virtual Hard Disk’e Giriş isimli bu doküman tamamıyla  
ücretsizdir. Üzerinde anlatılan tüm konuları Gerçek bir ortamda uygulamadan önce muhakkak test 
ortamında uygulamanız önerilir. Aksi taktirde hiçbir şekilde sorumluluk kabul edilemez.  Bu 
dokümanın hazırlanmasında Windows Server 2008 R2 ve Windows Server 2012 OS den 
faydalanılmıştır. Virtual Hard Disk’e Giriş isimli bu doküman tüm önerilere açık olup aşağıda bulunan 
iletişim seçeneklerinden benimle temasa geçilerek düzeltilmesi veya eksik görülen bölümlerin 
tamamlanması konusunda ek bilgiler verilebilir. Bu dokümanın Güncelliğini Bu bağlantı üzerinden 
kontrol edebilirsiniz. http://parlakyigit.net/ebooks/Virtual_Hard_Diske_Giris.pdf 
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- Virtual Hard Disk Nedir ?  

Adından da anlaşılacağı üzere Virtual Hard Disk sanal hard disk anlamına gelmektedir. Hyper-V 
tarafında kullanılan bu diskler gerçek diskler üzerinde .vhd , .vhdx uzantısıyla oluşmaktadırlar. Bu 
diskler sanal bir makine üzerine bağlanılarak tıpkı bildiğimiz hard diskler gibi üzerine veri yazılıp 
silinebilmektedir.   

Hyper-V üzerinde 3 farklı Virtual Hard Disk seçeneği vardır bunlar aşağıda belirtilmiştir. 

- Fixed Size 

- Dynamically Expanding 

- Differencing 

Şimdi bu disk tiplerini kısaca açıklayalım. 

Fixed Size : Disk tipi tıpkı bir sürahiye benzer ben sürahiye su koymak istediğimde sürahinin hacmi ne 
kadarsa  o kadar su alacaktır. Fazlasını alamayacaktır. Diyelim ki ben 10 GB bir Fixed size oluşturdum. 
Benim fiziksel diskimden 10 GB rezerve edecektir. Bu diskin içi boş bile olsa fixed fiziksel diskim 
üzerinden oluşturmuş olduğum bu diskin boyutu 10 GB olacaktır. Dynamically Expanding diske göre 
daha güvenlidir. Kötü yanlarından birisi ise oluşturduğumuz 10 GB lık disk mevcut bilgisayar yapım ve 
kaynaklarıma göre 
diskin oluşması zaman alacaktır. 

Dynamically Expanding : Disk yapısı ise tıpkı bir balona benzetebiliriz. Biz bu balonun içerisine su 
koymaya başladığımızda balon alabildiği kadar suyu alacaktır. Bunu da özetleyecek olursak ben 
fiziksel diskim üzerinde 10 GB’lık bir Dynamically disk oluşturduğumda bu diskimin boyutu çok ufak 
boyutlarda olacaktır. Ben içerisini ne kadar veri atarsam o kadar Dynamically disk yapımda 
büyüyecektir. Tamamıyla gerçek bir ortamda çalışıyorsak fixed disk yapısını tercih etmemiz gerekir. 
Niçin sorusunu sorarsak eğer ben dynamically disk oluşturursam içerisine attığım veriler fiziksel 
diskim üzerinde boş sektörler üzerine yazılacak ve verilerim disk üzerinde dağınık bir şekil de 
saklanmasına yol açacaktır. Veriye ulaşmam daha büyük zaman alacaktır. 
Dynamically disk tipini lab veya test ortamlarında tercih etmemiz daha iyi ve akılcıdır. Ben  10 GB veya 
100 Gb Dynamically  disk oluşturduğumda benim zamanı mı hiç almayacak ve saniyeler içerisinde 
oluşacaktır. Eğer ben bu diskin yedeğini almaya kalktığım zaman aldığım disk yedeğim pekte sağlıklı 
olmayacaktır. 

Differencing Disk : Bir şablon sanal disk oluşturduğumuzu düşünelim. Bu şablon diski kullanarak yeni 

sanal makineler oluşturalım. Bu sanal makineler içinde differencing diskoluşturarak bu diskleri şablon 

diskimize bağlayalım.  Artık oluşturduğumuz sanal makinler ve sanal diskler bu şablon yani 

differencing disk üzerinden çalışmaya başlayacaktır. Başka bir değişle sanal makinelerimiz artık 

diffrencing bir dik kullandığı için disk boyutlarından tasarruf etmiş olacağız. Bu konuyu biraz daha 

açacak olursak ben ben Hyper-V sunucum üzerine Windows Server 2012 bir sanal makine kurdum. Bu 

sunucuma ait Disk boyutu yaklaşık 10 GB yeni sanal makinler oluşturduğumda her sanal makine için 

10 GB alan işgal edecek bunun yerine daha önceden oluşturduğum, Windows Server 2012 sanal 

makinemin diskini şablon bir disk olarak kullanacağım ve yeni oluşturacağım sanal makinelerimin 

(diffencing disk) taktığımda ve bu yeni sanal makinemin disklerini şablon diskime gösterdiğimde son 

olarak kurulum bittiğinde yaklaşık 1 GB alan işgal edecektir. Bu da her sanal makinem için bana 9 GB 

alan kazandıracaktır. Artık sanal sunucum üzerinde her hangi bir data v.s yazıldığında şablon diskime 

değil de diffferencing diskim üzerine datalar yazılacaktır.  

Aşağıda ki Şekilde bir Differencing Diskin Nasıl İşlediği konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. 

http://parlakyigit.net/tag/differencing-disk/
http://parlakyigit.net/tag/differencing-disk/
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Differencin Disk İşleyiş Şeması 

Yukarıda ki şekle dikkat edecek olursak Sol tarafta fiziksel bir sunucum var ve üzerinde oluşturulan 8 
adet sanal makinem mevcut bu sanal makineleri Windows 8 veya Windows Server 2012 olarak 
düşünebilirsiniz. Yine Ortada differencing disklerim mevut son olarak en yukarıda master diskim 
bulunmakta aşağıda olan tüm diffrencing disklerim bu sanal master disklere bağlı. Differncing 
diklerim bu master disk üzerinden çalıştığı için fiziksel diskim üzerinde minimum düzeyde yer işgal 
etmekte şöyle düşünelim; Eğer ben yapım içerisinde differencing disk kullanmasaydım. fiziksel 
sunucum üzerinde 8 adet sanal makinem mevcuttu bu sanal makinelerime ait olan  1 disk için 10 GB 
alan kaplayacaktı. Bu da toplamda 8 adet sunucum olduğundan 10×8=80 GB alan kaplayacaktı. 
Diffrencing disk kullandığım için master disk boyutum. 10 GB + 1×8 (differencing disk)= 18 GB burada 
toplamda 80-18= 62 GB alan kazanmış bulunmaktayım. Bunu daha yüksek sayıda oluşturulan sanal 
makineler için düşünürsek çok büyük sonuçlar çıkmaktadır. Tabii Diffrencing disk kullanıyorsak 
avantajlarının olduğu gibi dezavantajları da olacaktır. Bunlardan en önemlisi master veya basic 
(temel) diskin başına her hangi bir problem geldiğinde bu master diske bağlı tüm sanal makinelerim 
etkilenecektir.  Belki hiç açılmayacaklardır. Yapınız içerisinde diffrencing disk kullanmak gibi bir 
düşünceniz varsa bu ihtimali muhakkak değerlendiriniz. Aksi taktirde geri dönüşü olmayan veri 
kayıplarına uğrayabilirsiniz. 

- VHDX Virtual Hard Disk 

 Hyper-V 3.0 Yeni özelliklerinden olan VHDX disk formatı ile virtual disk  yeni özellikler ve yeni 

yetenekler kazandı. Windows Server 2012 öncesi sunucu işletim sistemleri vhd virtual disk formatı ile 

2 TB kadar disk alanı kapasitesi vermekteydi. Yeni VHDX Virtual Disk kapasitesi Windows Server 8 ile 

16 TB kadar yükseldi. 29 Şubat tarihinde ise Beta sürümü ile VHDX virtual disk formatı 64 TB kadar 

yükseldi. 64 TB günümüzde çok büyük bir kapasite olarak görünmekte lakin ileride ne olur şüpheli 

tabii ileriye doğru Microsoft disk teknolojilerinde ne gibi yenilikler ne gibi yetenekler getirir bilinmez. 

Tabii VHDX virtual disk formatı. Sadece 64 TB kapasite özelliği ile gelmedi bir sürü yenilikler eklendi. 

Güç kayıplarından kaynaklanabilecek tutarlılık sorunlarına daha dayanıklı bir hale geldi.   
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VHDX Virtual Disk-01 

Hyper-V Manager konsol üzerinden yeni bir disk oluşturduğumuzda Default olarak VHDX virtual disk 

formatı ile karşılaşacağız. Aklınıza şu soru/sorular gelebilir ; 

Merak Edilen Birkaç Soru; 

- Daha önceden vhd sanal disk formatını kullanmaktaydım. Şimdi ise Hyper-V 3.0 ile vhd disklerimi 

kullanamayacak mıyım ? Tabii hayır yine Hyper-V 3.0 ile vhd uzantılı virtual disklerimizi kullanmaya 

devam edebiliriz. Lakin VHD Virtual Disk ile hala eski teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz.  

- Benim elimde Windows Server 2008 R2 bulunmakta yeni bir güncelleme ile VHDX formatını 

kullanabilir miyiz ? Hayır kullanamayacağız. VHDX virtual disk formatı Windows Server 2012 öncesi 

sürümlerde çalışmayacaktır.  

- Elimizde bulunan sanal makinelerin virtaul diskleri vhd uzantılı bu disk formatlarını VHDX uzantılı 

formatlara çevirebilecek miyiz ? Evet elinizde bulunan sanal makinelerin virtual disklerini VHDX 

formatına çevirmeniz mümkün. Tek şart ise Windows Server 2012 ye geçmiş olmanız gerekmekte 

VHD virtual dik formatından VHDX virtual disk formatına geçebilmeniz için vhd uzantılı sanal 

disklerinizi convert etmeniz gerekecektir. Bunun içinde Windows Server 2012 Hyper-V Convert vhd to 

vhdx konu başlıklı yazıma bakabilirsiniz.   

 

VHDX Virtual Disk-02 

http://www.cozumpark.com/blogs/virtualization/archive/2012/05/19/windows-server-2012-hyper-v-convert-vhd-to-vhdx.aspx
http://www.cozumpark.com/blogs/virtualization/archive/2012/05/19/windows-server-2012-hyper-v-convert-vhd-to-vhdx.aspx
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Yeni bir sanal makine oluşturmak istediğimizde yine default olarak sanal makinemizin diski vhdx 
formatında gelmektedir. Daha önceden oluşturduğumuz sanal diskleri fixed size olarak oluşturmamızı 
daha güvenli ve performanslı olması açısından Microsoft önermekteydi. Bugün ise artık Dynamically 
bir diskin dayanıklılık ve performans bakımından fixed bir disk türüne göre pekte aralarında fark 
kalmadı diyebiliriz. İşi özetleyecek olursak VHDX virtual disk formatı ile 64 TB kapasite bakımından 
yine performans ve dayanıklılık bakımından bir çok özelliği ile kararlı bir şekilde yoluna devam 
etmekte. 

- VHD disk oluşturma 

Virtual Hard Diskler hakkında yukarıda anlatılan açıklamalardan sonra Bir Virtual Hard Disk nasıl 
oluşturuyoruz bunu ufak bir uygulama yapalım. 

  

VHD Disk oluşturma-01 

Şekil-2 Hyper-V manager Konsol üzerinde sağ kısımda bulunan actions sekmesinde New tıklayalım. 
Çıkan Bölümde Hard Diski seçelim. 
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VHD Disk oluşturma-02 

Şekil-3 New Virtual hard Disk wizard (yeni sanal disk ekleme sihirbazı) açılacaktır. Next diyelim ve 
ilerleyelim. 

  

VHD Disk oluşturma-03 

Şekil-3 de ise ben test ortamında olduğum için dynamically expanding seçeneğini seçiyorum. Next 
diyerek devam ediyorum. 
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VHD Disk oluşturma-04 

Şekil-4 de ise (Create a new blank virtual hard disk) yeni eklemek istediğim. Disk miktarını 
belirleyerek yazıyorum. Test ortamında olduğum için 10 Gb lık bir alan ekliyorum. 

  

VHD Disk oluşturma-05 

Şekil-5 son olarak yine bizi bir özet ekranı karşılıyor. Finish diyerek işlemimi sonlandırıyorum. 
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- Inspect Disk Nedir ?  

Sanal makinelerimizin üzerinde takılı olan sanal disklerimizin anlık olarak yapıları hakkında nasıl bilgi 

alacağımızı göstermeye çalışacağım. Örneğin lokasyonunuz içerisinde yeni sanal makineler 

yaratacaksınız hangi sanal makine hangi tür disk kullanıyor Dinamik mi yoksa fixed mı ? boyutları ne 

kadar gibi bilgilere anında ulaşabiliyoruz. Bunu ufak bir uygulama ile inceleyebiliriz. 

 

Inspect Disk-01 

Şekil-1 Hyper-V Manager Konsolum üzerinden Inspect disk (diski kontrol etmek) seçeneğini seçelim.  
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Inspect Disk-02 

Şekil-2 Hangi sanal diskimizin bilgilerini görüntülemek istiyorsak o diskimizi seçmemiz gerekiyor.  

 

Inspect Disk-03 

Şekil-3 Sanal makineme ait virtual diskimi seçtikten sonra karşıma yukarıda ki ekran gelmektedir. Bu 
ekranda ise Virtual diskimin tipi Dynamically bir disk olduğunu bulunduğu lokasyonu dosya ismini size 
(boyutunu) maximum büyüklüğünü göstermektedir. 
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- Snapshot Kavramı 

Snapshot nedir ? sorusunun cevabını verecek olursak Türkçe kelime karşılığı (anlık görüntü) yani 

Hyper-V üzerinde çalışan sanal makinelerin o anki görüntüsünü almaktır.  Eğer sanal makineniz 

sorunsuz bir şekilde çalışıyor ise yedeğini almak isteyebilirsiniz. Ama sadece test ortamları için 

alınmalıdır. Makalemizin ilerleyen bölümlerinde yararlarından ve zararlarından kısaca bahsedeceğim. 

Yukarıda belirttiğim gibi ben test ortamında çalıştığım için sanal makinelerimin sorunsuz bir şekilde 

tekrar tekrar başa dönmemek için  sık sık yedeğini alırım. Uygulaması oldukça kolay ve rahattır. 

İsterseniz Hyper-V üzerinde uygulamamızı yapmaya başlayabiliriz.  

 

Snapshot Kavramı-01  

Snapshotunu almak istediğim çalışan bir sanal makinem üzerine gelerek sağ tıklıyorum. Snapshot 

seçerek sanal makinemin anlık görüntüsünü alıyorum. Bu işlemin süresi Fiziksel makinenizin 

performansına göre değişecektir. Lakin genellikle kısa süren bir işlemdir. 
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Snapshot Kavramı-02  

Yukarıda ki şekilde görüldüğü gibi Win-7 sanal makinemin snapshotunu aldım. Snapshots lar 

bölümünde ise aldığım snapshotları görebiliriz. Aldığımız Snapshotların isimlerini de değiştirmek 

mümkün F2 tuş kombinasyonu ile bunu rahatlıkla yapabilirisiniz.  

 

Snapshot Kavramı-03 

Yukarıda ki ekran da ise aldığım snapshotun dizini Win-7.vhd adında ki dosya benim sanal makinemin 
vhd diski hemen altında bulunan .avhd uzantılı dosya ise sanal makineme ait snapshot dosyası 
bundan sonra sanal makinem üzerinde yaptığım tüm değişiklikler bu dosya üzerine kayıt olacaktır. Bu 
da demek oluyor ki sanal makinem artık güvenli bir şekilde çalışmayacak ben snapshot alacağım 
makinelerimi tamamıyla test ortamında ki makinelerimden seçiyorum. Onun dışında ki gerçek sanal 
sunucularımın kesinlikle snapshot almıyorum. Zaten snapshot pekte önerilen sağlıklı bir yedekleme 
biçimi değildir. Kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Şöyle düşünün sizin Hyper-V üzerinde çalışan DC bir 
makineniz var siz bunun snapshotla süreli olarak yedeğini alıyorsunuz. Eğer bu sanal makinede bir 
problem olursa bir önce ki snapshota dönmek isteyeceksiniz. Buda domain içerisinde çalışan fiziksel 
makinelerin domainle arasında her hangi bir güven ortamı kalmayacağından dolayı kullanıcılar login 
olamayacaklardır. Başka bir sebep örneğin kullanıcılarınızdan birisi şifresini değiştirdi. Ben eski bir 
snapshot döndüğüm taktirde yine client kullanıcım login olamayacaktır. Bu tür sıkıntılara benzer bir 
sürü olumsuzlukla karşılaşacağım artık benim için kesinleşmiştir. 
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- .avhd to New .vhd (Merge) İşlemi 

 

.avhd Nedir ?  

 
Hyper-V üzerinde snapshot alınmış çalışan bir makinen .avhd diskini nasıl .vhd dosyasına 
çevireceğimizden bahsedeceğim. Snapshot çalışan sanal makinelerin o anki görüntülerini almaktaydı 
bir nevi yedekleme günü kurtarmak olarak ta düşüne biliriz. Çalışan bir sanal makinenin snapshot 
alalım bu makine ortamda bulunan bir SQL server olsun. Sanal SQL makinemiz sorunsuz bir şekilde 
çalışıyor. İlerleyen zamanlarda her hangi bir problem çıkabilir olasılığı ile sanal makinemin snapshot 
aldım. Düşündüğüm gibi oldu. SQL makinem bir problemle karşılaştı. Bu SQL server üzerinde şirketin 
tüm yedekleri tutulmakta ve problemin acilen giderilmesi gerekmekte ben hemen bir önceki aldığım 
snapshot döndüm. Düşünün ki aldığım snapshot 1 hafta önce ki snapshot doğal olarak benim 1 
haftalık databasem uçtu yok.  Demek istediğim snapshot pekte güvenilir bir yedekleme seçeneği 
değil. Eğer bir gün snapshot alma gereği duyabiliriz. Sanal makinelerin snapshotı alındıktan sonra 
.avhd uzantılı bir dosya oluşacaktır. Bundan sonra sanal makine üzerinde yapılan tüm değişiklikler bu 
dinamik olarak oluşturulan .avhd dosyası üzerine oluşacak ve bu dosya sürekli olarak bizim 
kontrolümüz dışında genişleyecektir. Tıptı bir balon misali lokasyonumuz içerisinde ki disk kapasitesi 
sınırlı ise snapshot diski sürekli şiştiği için disk kapasitemiz dolacak ve makinemiz şişecektir. Bu 
makalemizde ise snapshot la oluşturulan .avhd dosyasını eski .vhd dosyamızla birleştirerek yeni bir 
vhd yani sanal bir disk yaratacağız. Böylece her şeyin kontrolü yine bizde olacak.  İsterseniz 
uygulamamıza hemen başlayalım. 

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 01 

Şekil-1 de görüldüğü gibi symantec adında snapshot alınmış bir sanal makinem var. Snapshots 

kısmında alındığı zamanı ve tarihi görebilmemiz mümkün. Önceden dediğim gibi artık bu makine 

üzerinde yaptığım tüm değişiklikler veriler v.s bu snapshot (.avhd) diski üzerine yazılacaktır.  

http://www.btgonulluleri.com/hyper-v-avhd-to-new-vhd-merge/
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.avhd to New .vhd (Merge)- 02 

Şekil-2 de ise sanal makinemizin gerçek diski olan symantec.vhd sanal diski ile yine altı kırmızı ile çizili 
olan snapshot (.avhd) dosyasını görebiliriz. Gerçek diskimin boyutu 4 GB ta yakın yalnız şunu 
belirtmek istiyoruz. Diskin boyutu sizi yanıltmasın ben kendi lokasyonum içerisinde differencing disk 
kullandığım için boyutu minimum seviyelerdedir. Lokasyonumuz üzerinde kısa bilgiler verdikten sonra 
artık merge (birleştirme) işlemine başlayabiliriz.  

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 03 

Merge yapacağımız sanal makinenin kapalı durumda olması gerekmekte sanal makinemiz üzerine sağ 

tıklayalım. Settings seçelim.  
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.avhd to New .vhd (Merge)- 04 

Sanal makinemizin ayarlarına girmiş durumdayız. IDE controller 0 baktığımızda altı kırmzı ile çizili olan 

sanal makinemizin snapshop alındıktan sonra artık.  Snapshot diski olan .avhd dosyası üzerinden 

çalıştığını görebiliriz.  

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 05 
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Tekrar Hyper-V manager consol üzerine dönelim. Merge yapacağımız sanal makinemizi seçerek 

actions ler altında bulunan Edit Disk.. tıklayalım.  

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 06 

Sanal disk düzenleme sihir bazı bizi karşılıyor. Next diyelim.  
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.avhd to New .vhd (Merge)- 07 

Location bölümünden default olarak başka bir lokasyon geliyor. Browse tıklayarak Snapshot .avhd 

yüklü olduğu dizini seçelim.  
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.avhd to New .vhd (Merge)- 08 

Şekil-7 de  ki .avhd uzantılı diskimizi seçerek open diyelim.  

 

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 09 

.avhd uzantılı diskimizi yani snapshot dosyasını seçmiş bulunmaktayız. Next diyelim.  
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.avhd to New .vhd (Merge)- 10 

Merge seçelim ve birleştirme işlemini başlatmak için next diyelim.  

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 11 

İlk seçenek olan to the parent virtual disk seçimini seçersek var olan diskle birleştireceğiz yahut to 

new virtual hard disk seçeneğini seçersek diğer disklerin yapısını bozmadan yeni bir sanal disk 
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oluşturacağız. Bu işlem biraz sıkıntılı olabileceğinden ve riskleri göz önünde bulundurarak diğer sanal 

disklere dokunmadan yeni bir disk oluşturalım. Bunun için altı kırmızı ile seçili olan to new virtual 

hard disk seçeneğini seçelim ve browse diyerek kaydetmek istediğimiz dizini seçelim.  

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 12 

Şekil-11 de browse diyerek yeni sanal diskin kaydedileceği dizini belirledikten sonra file name dosya 

ismini belirleyelim. Sizlerde kendi lokasyonunuza uygun bir isim belirleyebilirsiniz. Ben New_Disk_C 

adından bir sanal disk ismi verdim. Son olarak save diyelim.  
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.avhd to New .vhd (Merge)- 13 

Oluşturduğumuz sanal diskimiz dynamic mi yoksa fixed mı bunu belirleyelim. Ben işlemin daha kısa 

sürmesi için dynamic disk tipini seçiyorum. Next diyerek devam edelim.  

 

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 14 
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Son olarak Finish diyerek yeni sanal disk oluşturma işlemini başlatalım.  

 

  

.avhd to New .vhd (Merge)- 15 

Yukarıda ki şekilde görüldüğü gibi .avhd ve vhd disklerini birleştirerek yeni bir sanal disk yaratma 

sürecimiz başlamış durumda bu işlemin süreci birleştirdiğiniz ve disk tipinizin boyutlarına göre 

değişiklik gösterecektir.  

 

.avhd to New .vhd (Merge)- 16 

Son olarak yeni oluşturduğum sanal diski altı kırmızı işe çizilmiş New_Disk_C.vhd görebilirsiniz. 
Aklınıza şu soru takılıyor olabilir. Neden disk birleştirme işleminden sonra disk boyutu bu kadar büyü 
oldu diyebilirsiniz. Ben symantec.vhd diskimi diffrencing olarak yapılandırmıştım. Artık Differencink 
bir dik olmaktan çıktı. Diğer dosyaların yani snapshot (.avhd) ve symantec.vhd dosyalarını da 
görebilirsiniz. Biz bu iki diski birleştirmiş ve bu birleşimden yeni bir sanal disk oluşturmuştuk. 
Oluşturduğumuz bu sanal diski yeni bir makine oluşturarak oluşturduğumuz makineye bağlaya bilir ya 
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da çalıştığımız makine üzerine tekrar bağlayarak işlemimizin sorunsuz bir şekilde gerçekleştiğinden 
emin olduktan sonra diğer diskleri silebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin tercihinize kalmış bir durum.  

- Live Snapshot Merge 

Live Snapshot Merge Windows Server 2012 ile birlikte gelen bu yeni özellik ile Canlı snapshot 

birleştirme işlemini yapabilmekteyiz daha önce yani Windows Server 2008 R2 ve öncesinde Merge 

işlemini yapabilmemiz için sanal makinemizin down yani kapalı bir durumda olması gerekmekteydi. 

Sanal makinemiz kapalı durumda bu işlemi yaptığımızda doğal olarak üzerinde çalışan servis ve 

uygulamalar hizmet veremeyecektir. Windows Server 2012 ile Live Snapshot Merge tamamıyla sanal 

makinemiz hiçbir kesintiye uğramadan Merge işlemini Hyper-V otomatik olarak kendisi 

gerçekleştirmektedir. Bunun için ilgili snapshotları silmemiz yeterli olacaktır.  Tabii Live Snapshot 

Merge işleminin avantajlarının olduğu gibi dezavantajları da bulunmakta Local sunucu üzerinde 

tutulan sanal diskler üzerinde birleştirme işlemi gerçekleşeceğinden ötürü Virtual Machine üzerinde 

merge işlemi bitene kadar performans kayıpları da yaşanabilmektedir. Live Snapshot Merge işlemini 

ufak bir uygulama üzerinde görmemiz mümkün. Bunun için daha önceden benim Hyper-V Manager 

üzerinde oluşturmuş olduğum DC 2012 Virtual machine üzerinde bir adet Snapshot alınmış durumda.  

Önceden dediğim gibi Windows Server 2008 R2 ve öncesinde merge işlemi yapabilmemiz için 

sanal makinemizin kapalı durumda olması gerekmektedir. 

 

Live Snapshot Merge-01 

Sanal makineme ait Snapshot dosyalarının ve sanal diskimin olduğu dizin içerisine baktığımızda altı 

kırmızı ile çizilmiş .avhd uzantılı dosyayı görebiliriz. Bu dosya bizim daha önceden almış olduğumuz 

snapshot. 
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Live Snapshot Merge-02 

Tekrar Hyper-V Manager üzerine dönelim. Sileceğimiz snapshot seçerek üzerinde sağ tıklayalım. 

Delete Snapshot dedikten sonra bizden ilgili snapshot silmemiz için onay isteyecektir.  

 

Live Snapshot Merge-03 

Şimdi ilgili Snapshot silebilmemiz için delete tıklayarak snapshot’ mızı silelim.  
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Live Snapshot Merge-04 

Snapshot silme işlemini onayladıktan sonra yukarıda ki ekranda gördüğünüz gibi (Altı Kırmızı ile 

çizilmiş) Live Snapshot Merge işlemi otomatik olarak başlayacaktır.  

 

Live Snapshot Merge-05 

Tekrar Snapshotımızın kayıtlı olduğu dizine döndüğümüzde .avhd dosyasını göremeyeceğiz. Çünkü 
.avhd uzantılı diskimiz DC.vhdx sanal diskimizle birleşmiş olacaktır. 
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- Differencing Disk Nasıl Oluşturulur Sanal Makineye Nasıl Bağlanır ?  

 
Differencing disk nasıl oluşturuluyor ve nasıl bir sanal makine üzerine bağlanıyor buna bakalım. 
 

 

Differencing Disk-02 

Benim daha önceden oluşturmuş olduğum bir şablon diskim yani master diskim mevcut kayıtlı olduğu 
dizine giderek diskim üzerinde sağ tıklıyorum. Özelliklerinden yukarıda görüldüğü gibi Read-only 
seçeneğinin işaretli olmasına dikkat ediyorum. Eğer işaretli değilse işaretleyerek Apply butonuna 
basalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra şablon bir master diski nasıl oluşturabiliriz. Bu konu hakkında 
daha önceden yazmış olduğum; Creating Virtual Machine Templates konu başlıklı yazıma 
bakabilirsiniz. Burada özetleyecek olursak şablon sanal makinemizi sysprep işlemi yaparak shutdown 
ediyoruz. Ardından sanal makinemizi silerek sanal makinemizin sanal diskinin kayıtlı olduğu dizine 
gidiyoruz. Ardından master diskimiz üzerinde sağ tıklayarak özelliklerinden Read-only seçeneğini 
işaretleyerek ayarlarımızı uyguluyoruz. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image003.png
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Differencing Disk-03 

Sıra geldi artık differencing bir disk oluşturmaya Hyper-V manager konsolumuzu açalım. Actions 
menüsünden New tıklayalım açılan menüden Hard Disk seçelim. 

 

Differencing Disk-04 

Karşımızda New Virtual Hard Disk Wizard penceresi gelecektir. Başlarken kısmında gerekli 
açıklamaları okuduktan sonra next diyebiliriz. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image004.png
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image005.png
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ifferencing Disk-05 

Next dedikten sonra bizi Choose Disk Format penceresi karşılayacaktır. Bu pencerede disk tipini 
seçmemizi wizard bizden istemektedir. Biliyorsunuz ki Windows Server 2012 ile birlikte yani Hyper-V 
3.0 la hayatımıza vhdx disk tipi eklenmiş durumda buda 64 TB lık sanl diskler oluşturmamızı 
sağlamaktaydı. vhdx disk formatı ile geniş bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Bu pencerece şuna iyi karar 
vermemiz gerekmekte; oluşturacağım disk vhd uzantılımı yoksa vhdx uzantılımı olacak performans 
bakımından ve tutarlılık bakımından vhdx disk tipini seçmek isteyebilirsiniz. Bu bizim en doğal 
hakkımız olacaktır. Lakin burda şuna dikkat etmemiz gerekmekte şablon olarak oluşturduğumuz sanal 
disk vhd mi yoksa vhdx uzantılımı eğer daha önceden şablon bir disk oluşturduysak ve bu diskin türü 
vhd ise bu diske bağlayacağımız diffrencing disklerin türü vhdx olamaz yani işin kısacası vhd şablon 
için vhd differencing bir disk vhdx içinse vhdx diffrencing bir disk oluşturmamız gerekecektir. Bu kısa 
bilgiden sonra uygulamamıza tekrar dönelim. Ben daha önceden oluşturduğum virtual disk formatı 
vhdx olduğu için VHDX seçeneğini seçerek next diyorum. 

http://parlakyigit.net/vhdx-virtual-disk/
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image006.png
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Differencing Disk-06 

Diğer bir adıma geçtiğimizde Choose Disk Type disk tipimizin ne olacağını sormakta yazımızın konusu 
Differncing dik olduğu için bu pencerede Differencing diski seçerek ilerlemeye devam ediyorum. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image007.png
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Differencing Disk-07 

Diğer bir adımda ise Specify Name and Location bu pencerede ise bizden oluşturacağımız diffrencing 
disk için isim ve sanal diskin kayıt olacağı alanı belirlememizi istemekte name kısmına test yazıyorum. 
Browse tıklayarak diffrencing diskin nereye kayıt olacağını gösteriyoruz. Ardından next diyoruz. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image008.png
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Differencing Disk-08 

Karşımızda Configure Disk penceresi geliyor. Sona yaklaşmak üzereyiz. Location bölümüne şablon 
sanal diskimiz göstermemiz gerekmekte ben daha önceden Basic_2012.vhdx adında bir disk 
oluşturduğum için Browse tıklayarak şablon diskimin kayıtlı olduğu dizini açarak şablon diskimi 
seçiyorum. Tekrar next diyoruz. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image009.png
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Differencing Disk-09 

Karşımızda her zaman olduğu gibi özet ekranı bilgilerimizi son bir defa gözden geçirdikten sonra 
Finish diyelim. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image010.png
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Differencing Disk-10 

Şimdiye kadar şablon bir virtual disk oluşturduk ve yeni test.vhdx adında differencing bir virtual disk 
oluşturduk. Sıra oluşturduğumuz differencing diski nasıl bir sanal makine üzerine bağlayacağız. Bunu 
görelim. Daha önceden sanal makine oluşturma konusunda deneyimi olmayanlar Hyper-V üzerinde 
nasıl sanal makine oluşturacaklarına buradan bakabilirler. Sanal makine oluşturmaya başladık ve 
karşımıza yukarıda ki yani Connect Virtual Hard Disk ekranı geldiğinde Use an existing virtual hard 
disk seçerek location kısmına oluşturduğumuz yeni differencing diski göstermemiz gerekiyor. Browse 
tıklayalım ve test.vhdx isimli differencing isimli virtual diskimizi gösterelim. Son olarak sanal 
makinemizi oluşturduktan sonra Hyper-V Manager konsol üzerine dönerek sanal makinemizi start 
edelim. 

http://www.btgonulluleri.com/hyper-v-sanal-makine-olusturmak/
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image011.png
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Differencing Disk-11 

Yukarıda ki ekranda görüldüğü gibi sanal makinemizi start ettik. Daha önceden master sanal diskimiz 
üzerinde sysprep işlemi yapıldığı için bize yeni kurulum yapılırmış gibi sorular sormakta bu 
yapılandırmaları yaptıktan sonra sanal makinemizi kullanmaya başlayabiliriz.  

- Virtual Hard Disk Küçültme Genişletme Dönüştürme ve Sıkıştırma İşlemleri 
 

Hyper-V kullanarak sanallaştırma yapıyorsanız muhakkak sizlerde Virtual Disklerle haşir  neşir 
olmuşsunuzdur. Tabii virtual diskler üzerinde bir takım işlemler yaparken acaba şunu da yapıyor mu 
acaba bunu da yapıyor mu ? gibi tereddütler de kaldığınız olmuştur.  Peki nedir bu Virtual Hard Disk 
Küçültme Genişletme Dönüştürme  ve Sıkıştırma İşlemleri Hyper-V ile sanallaştırma yapıyorsak virtual 
diskler üzerinde çok esnek aksiyonlarda buluna biliyoruz. Virtual Diskler üzerinde yapabildiğimiz 
işlemleri şöyle bir sıralayacak olursak ; 

-          Compact (Sıkıştırmak) 
-          Convert (Dönüştürmek) 
-          Shrink (Küçültmek) 
-          Expand (Genişletmek) 

Yukarıda görüldüğü gibi Hyper- V Virtual Hard Diskler üzerinde çok esnek bir şekilde hareket 
etmemizi sağlamaktadır. Gelin isterseniz Bu başlıkları uygulamalar halinde birlikte inceleyelim. 

Önemli not :İşlem yapacağımız virtual disklere ait sanal makineler muhakkak kapalı olmalıdır. 

- Compact Virtual Hard Disk (Sıkıştırmak) 

                Compact Türkçe karşılığı sıkıştırmak olan compact disk vhd ve Windows Server 2012 yani 
Hyper-V 3.0 ile birlikte gelen vhdx dinamik sanal disklerimizi sıkıştırmamızı sağlamaktadır. Örnek 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/04/clip_image0131.jpg
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verecek olursak dinamik olarak oluşturmuş olduğumuz bir sanal disk zamanla boyutlarını aşmaya 
başlaya bilir buda zamanla storage alanımızı kısıtlamaktadır. Storage (Depolama Alanı) ndan tasarruf 
edebilmemiz için sanal diskimizi compact etmemiz gerekebilir. Compact Disk işlemini her hangi bir 
vender veya üçüncü party bir yazılıma ihtiyaç duymadan Hyper-V üzerinden yapmamız mümkün 
Windows Server 2008 de olduğu gibi Windows Server 2012 üzerinde compact disk yerleşik olarak 
gelmektedir. 

Birazda yapımızdan bahsedelim. Şuan elimde Windows Server 2012 yüklü bir sunucum ve 
Hyper-V 3.0 enable edilmiş durumda ve üzerinde çalışmakta olan Windows 8 isimli bir sanal makinem 
mevcut yine bu sanal makinemin virtual diski (sanal) vhdx olarak belirlenmiş durumda zaten Hyper-V 
üzerinde bir Virtual Machine oluşturduğumuzda sanal diski default olarak vhdx formatında 
gelmektedir. Aklınıza şu gelebilir artık Hyper-V 3.0 üzerinde vhd disklerimizi çalışmayacak mı ? tabii ki 
hayır hatırlarsanız Windows Server 2008 R2 üzerinde sanal makineye bağladığımız sanal diskimizin 
boyutu maxsimum 2 TB kadar arttırabiliyorduk Windows Server 2012 ile sanal diskimizin boyutunu 64 
TB kadar arttırabilmekteyiz. Bu da eskisine nazaran 32 kat arttırılmış durumda yine performans 
bakımından daha hızlı ve daha güçlü ilerleyen zamanlarda sizlerin de artık vhdx disk formatına 
geçmeniz yüksek bir ihtimal diyebiliriz aslında anlatılacak çok şey var ama sizleri de sıkmadan 
uygulamamıza başlamak istiyorum.   

 

Compact Disk Virtual Hard Disk-01 

Hyper-V manager açalım ve Actions kısmında Inspect disk (Disk denetlemek) tıklayalım. 

 

Compact Disk Virtual Hard Disk -02 

Yukarıda ki şekilde verilen dişin içerinden sanal diskimizi seçelim ve Open tıklayalım. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image002.png
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image004.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -03 

Virtual Hard Disk Properties (Sanal hard Disk Özellikleri) ekranı açılacaktır. Current File Size (Mevcut 
Dosya Boyutu) değerine baktığımızda sanal diskimizn boyutu 9.25 GB tır. Şimdi bu diskimize compact 
işlemini uygulamaya başlayabiliriz. Close tıklayarak Virtual Hard Disk Properties penceresini 
kapatabiliriz. 

 

Compact Disk Virtual Hard Disk -04 

Not : Eğer sanal makinemiz açık bir durumda ise ve compact işlemi yapmak istersek yukarıda ki hata 
penceresi açılacaktır. Compact Disk işlemine başlamadan önce sanal makinemizi kapatmanız 
gerekmektedir. Şimdi Hyper-V Manager konsolumuza tekrar dönelim ve actions kısmında Edit Disk 
(Disk Düzenle) tıklayalım. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image005.png
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image006.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -05 

Karşımıza Edit Virtual Hard Disk Wizard (Sanal Hard Disk Düzenleme Sihirbazı) gelecektir. Gerekli 
açıklamaları okuduktan sonra Next diyelim. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image007.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -06 

Next dedikten sonra Locate Virtual Hard Disk (Sanal Sabit Diski Bulun ) penceresine erişmiş olacağız. 
Bu bölümde location (konum) kısmına sanal diskimizi göstermemiz gerekmektedir. Bunun için Browse 
tıklayarak sanal diskimizin bulunduğu konumu gösterelim. Gösterme işleminden sonra ilerlemeye 
devam edelim. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image008.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -07 

Choose Action (Eylem Seç) bu pencerede 4 başlık bulunmaktadır bunlar; Bu konular kitabımızda 
uygulamalı olarak anlatılacaktır. 

Compact : Sanal Diski Sıkıştırmamıza sağlar 

Convert : Sanal diski dönüştürmemizi sağlar vhd-vhdx 

Expand : Sanal Diski genişletmeyi sağlar. 

Shrink : Sanal diski küçültmemizi sağlamaktadır. 

Bizim amacımız virtual diskimizi sıkıştırmak olduğu içinn compact seçerek Next diyelim. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image009.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -08 

Summary özet ekranında be gibi işlemler yaptığımızı görebiliriz. Compact işlemini başlatmak için artık 
Finsh diyebiliriz. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image010.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -09 

Compact işlemi başlamış durumda bu işlem disk boyutumuza göre değişkenlik gösterecektir. 

 

Compact Disk Virtual Hard Disk -10 

Artık compact işlemi bitmiş durumda bakalım disk boyutumuzda ne gibi bir değişiklik oldu. Hyper-V 
Manager konsolumuza tekrar dönelim ve Actions kısmından Inspect Disk tıklayarak disk boyutumuza 
bakalım. 

http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image011.png
http://parlakyigit.net/wp-content/uploads/2013/05/clip_image013.png
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Compact Disk Virtual Hard Disk -11 

Virtual Hard Disk Properties penceresine baktığımızda Current file Size 8.91 GB olduğunu görebiliriz. 
Hatırlarsanız şekil-03 den disk boyutumuz 9.25 GB dı. Aklınıza şu gelebilir bu kadarcık bir sıkıştırma 
oranı için bu işleme deymez dilebilirsiniz. Yazımızın başında belirttiğim gibi sanal makinemi yeni 
oluşturduğum ve üzerinde hiçbir işlem yapılmadığı için compact işlemi bana fazla bir sonuç vermedi. 
Şöyle düşünün sizin disklerinizin boyutları daha yüksek olabilir ve sanal disklerinize compact işlemi 
yaptığınızda sizi çok büyük sıkıntılardan kurtarabilir. Yine Storage alanlarınızdan tasarruf etmenizi 
sağlayabilir.  

  

- Convert Virtual Hard Disk (Dönüştürmek) 

VHD uzantılı bir sanal diski nasıl vhdx formatına dönüştüreceğimizden bahsetmeye 
çalışacağım. Düşünün ki Windows Server 2008 R2 üzerinde çalışan sanal makineleriniz var. Bu 
makinalarınızın diskleri vhd tipinde siz Windows server 2012’e geçmeyi planlıyorsunuz, ve 
databaseleriniz sürekli genişlemekte her 2040 GB da bir yeni sanal diskler oluşturacak ve disklerinizin 
parçalanmasına iş kaybına ve performans kaybına uğrayacaksınız bunu engellemek için fiziksel 
diskleriniz üzerinde yeni sanal diskler oluşturacağız ve bu sanal disklerin boyutları fiziksel disklerinizin 
boyutuna göre büyüyebilecek ne kadar güzel bir yenilik isterseniz bunu bir uygulama ile pekiştirelim.  
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Convert Virtual Hard Disk-01 

İlk önce convert edeceğimiz diskimizi bir inceleyelim bunun için yukarıda ki ekrana dikkat edecek 
olursak Inspect disk tıklıyoruz. 

 

Convert Virtual Hard Disk-02 
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İncelemek istediğim sanal diskimi seçerek openı tıklayalım. 

 

Convert Virtual Hard Disk-03 

Yukarıda görüldüğü gibi convert yapacağımız diskimiz vhd uzantılı 1 GB büyüklüğünde ve fixed olarak 
oluşturulmuş bir sanal disk bu bilgileri öğrendikten sonra close diyerek ekranı kapatalım. 

 

Convert Virtual Hard Disk-04 

Artık dönüştüreceğimiz sanal disk bilgilerini öğrendikten sonra edit disk diyerek diskimizi 
düzenlemeye başlayabiliriz. 
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Convert Virtual Hard Disk-05 

Before you begin (başlamadan önce) bize bir takım bilgilendirmeler yapmakta okuduktan sonra next 
diyerek ilerleyelim. 
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Convert Virtual Hard Disk-06 

Locate disk (diskinizi bulun) ekranında ise convert edeceğimiz diskimizi Browse tıklayarak diskimizin 
kayıtlı olduğu lokasyonu bulduktan sonra diskimizi seçerek next diyelim. 

 

Convert Virtual Hard Disk-07 

Choose action ekranında ise yapmak istediğimiz eylemi seçmemizi istiyor. Bizim amacımız vhd uzantılı 
olan diskimizi vhdx olarak convert etmek eğer expand seçersek mevcut sanal diskimizi genişleteceğiz 
bizim amacımız diskimizi genişletmek değil dönüştürmek olduğu için convert seçerek next diyelim. 
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Convert Virtual Hard Disk-08 

Choose Disk Format ekranında ise seçtiğimiz sanal diski neye dönüştürmek istediğimizi soruyor. 
Önceden belirttiğimiz gibi bizim amacımız vhd uzantılı olan sanal diskimizi vhdx formatına 
dönüştürmek şunu da söylemek istiyorum. Bu demek oluyor ki vhdx uzantılı sanal diskimizi vhd 
formatına da convert edebiliriz. VHDX seçtikten sonra next ile convert işlemimize devam edelim. 

Not : Convert Virtual Hard Disk-08 VHDX seçeneği içerisinde supported maximum of 16 
TB görebilirsiniz. 29 Şubat tarihinde ise Beta sürümü ile VHDX virtual disk formatı 64 TB kadar 
yükseldi. 
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Convert Virtual Hard Disk-09 

Choose Disk type ekranında ise convert edeceğimiz sanal diskimizin disk tipi ne olacak hatırlarsanız 
benim disk tipim fixed dı. Şimdi ise Dynamically disk tipine dönüştürmek istiyorum. Dynamically disk 
tipimi seçtikten sonra next diyerek convert yani dönüştürme işlemine davam edelim. 
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Convert Virtual Hard Disk-10 

Yukarıda ki ekrana dikkat edecek olursak bizden dönüştürdüğümüz yani convert ettiğimiz sanal diski 
nereye kaydetmek istediğimizi soruyor browse tıklayarak uygun location seçtikten sonra tabii 
oluşturulacak olan disk adını da yazdıktan sonra save diyerek vhdx uzantılı virtual diskimizi (sanal 
disk) kayıt edelim. 
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Convert Virtual Hard Disk-11 

Şekil-10 yaptığımız işlemi şekil-11 de görebiliriz. Oluşturduğumuz sanal diskimizi Disk_C.vhdx olarak 
belirlediğim lokasyon içerisine kayıt edecek. Next diyerek ilerleyelim. 
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Convert Virtual Hard Disk-12 

Summary ekranında ise yaptığım aksiyon ile ilgili olarak özetleri görmekteyiz. Yani biz bu aksiyonda 
bir convert işlemi yapmış bulunmaktayız. Finish diyerek işlemimizi sonlandırabiliriz. 

 

Convert Virtual Hard Disk-13 

Dönüştürme işlemi disk tipinize ve disk boyutlarınıza göre zaman değişikliği gösterecektir. Convert 
işlemi bittikten sonra vhdx uzantılı diski kayıt ettiğimiz lokasyona bakarak işlemin doğru 
sonuçlandığından emin olabiliriz. Ayrıca convert ettiğimiz bu diskimizi yeni oluşturduğumuz  veya var 
olan bir sanal makinemize maunt (takmak) edebiliriz. 

  

- Shrink Virtual Hard Disk (Küçültmek) 

Bazı durumlarda storoge kaynaklarımız o kadar dar boğaza gelir ki 1 GB alan bile bizim için 
çok büyük bir yer teşkil etmektedir.  Yapınız içerisinde Hyper-V ile sanallaştırma yapıyorsanız ve sanal 
makinelerinize atamış olduğunuz sanal disklerin kullanılmayan alanlarından tasarruf etmek 
isteyebilirsiniz. Bu durumda yapmanız gereken işlem sanal disklerinizi shrink etmek olacaktır.  Yani 
sanal disklerinizi küçültmek Hyper-V manager üzerinde çalışan sanal makinelerin disklerini shrink 
etmek hiçte zor değil tek yapmanız gereken çalışan sanal makinenizi kapatmak olacaktır. Aksi taktirde 
shrink işlemini gerçekleştiremeyeceksiniz. 

Not : Shrink yapacağımız sanal makineyi kapatmayı unutmayalım. Tüm sanal makineleri değil 
sadece sanal diski üzerinde işlem yapacağımız sanal makineyi kapatmamız yeterli olacaktır. Hemen 
uygulamamıza geçebiliriz. 
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Shrink Virtual Hard Disk-01 

Yukarıda ki şekle dikkat edecek olursak 1 ve 2 gibi rakamlar kullandım. Burada anlatılmak istenen aynı 
image yi iki defa koymaktansa bir kere koyup  Hyper-V manager üzerinde işlem yapacağımız yerleri 
göstermektir. -1 Inspect Disk ile disk özelliklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Bunun için Inspect Disk 
tıklayarak işlem yapacağımız sanal diskin bulunduğu dizini  gösterelim. 

 

Shrink Virtual Hard Disk -02 

Inspect Disk seçtikten ve sanal diskimizin bulunduğu dizini gösterdikten sonra yukarıda ki ekran 
karşımıza gelecektir. Maximum Disk Size baktığımızda sanal diskimiz 250 GB alan kaplamaktadır. 
(Burada şunu önemle belirtmek isterim. Fixed diskler disk size kadar fiziksel diskler üzerinde yer 
tutmaktadır. Ben yapım içerisinde dinamik disk kullandığım için böyle bir durum söz konusu değildir. 
Dinamik diskler ise içerisinde ki data kadar yer kaplamaktadır.) Şimdi bu diski fixed bir disk gibi 
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düşünelim. Bu diskin fiziksel disk üzerinde kapladığı alan 250 GB benim acil olarak 100 GB lık bir alana 
ihtiyacım bulunmakta uygulamamıza Close diyerek devam edebiliriz. 

 

Shrink Virtual Hard Disk -03 

Şekil-01 den hatırlayacağınız üzere -2 Edit Disk seçeneği işaretliydi şimdi edit disk’e tıklayalım. 
Karşımıza her zaman ki gibi başlamadan önce ekranı gelecektir. Gerekli açıklamaları okuduktan sonra 
next diyebiliriz. 
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Shrink Virtual Hard Disk -04 

Locate disk ekranı geldikten sonra burada shrink yapacağımız sanal diskimizi göstermemiz 
gerekmektedir. Bunun için browse tıklayarak sanal diskimizin bulunduğu dizini gösteriyoruz. Sanal 
diskimizin bulunduğu dizini gösterdikten sonra next diyelim. 
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Shrink Virtual Hard Disk -05 

Choose action (eylem seçiniz) burada yapmak istediğimiz eylemi seçmemizi istemektedir. Bizim 
amacımız sanal diskimizi shrink etmek olduğu için yani küçültme işlemi yapacağımızdan ötürü shrink 
seçerek next diyoruz. 
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Shrink Virtual Hard Disk -06 

Son olarak karşımızda summary yani özet ekranı gelmektedir. Bu ekranda Finish diyerek işlemi 
sonlandıralım. Shrink işlemi fixed bir disk üzerinde yaptığımızda disk boyutlarına göre işlem süresi 
değişecektir.  

 

Shrink Virtual Hard Disk -07 

Şimdi tekrar Hyper-V manager konsolumuz üzerinde döndüğümüzde Inspect Disk tıklayalım ve shrink 
yaptığımız sanal diski gösterdiğimizde artık sanal diskimizin boyutunun 127 GB olduğunu görebiliriz. 
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- Expand Virtual Hard Disk (Genişletmek) 

Bir önce ki yazımız olan Shrink Virtual Hard Disk ile sanal disklerimizi nasıl küçültebileceğimizi 
görmüştük. Kendimize bir ufak senaryo belirleyerek sanal diskimizi küçültmüştük. Senaryomuzu 
hatırlayacak olursak yapımız içerisinde bulunan storage üzerinde acil olarak 100 GB lık bir alana 
ihtiyaç duymuştuk. Son olarak sanal diskimizi shrink etmeye karar vermiştik şimdi işler değişiyor. 
Sanal diskini küçülttüğüm sanal makinemin acil olarak 150 GB alana ihtiyacı var bunu için ne yapmam 
gerekiyor. Storage yi değiştirmeliyim. Yoksa elimde bulunan kaynakları en iyi şekilde mi 
kullanmalıyım. Tabii her zaman elimde ki kaynakları en iyi şekilde değerlendirmem gerekmekte. 
Bunun için sanal makineme ait sanal diskimi genişletmem gerekecek. İşte burada yine imdadıma 
Hyper-V ile sanallaştırma yaptığım için üçüncü parti bir yazılıma ihtiyaç duymadan sanal 
diskimi  Expand edebileceğim yani genişletebileceğim. Şimdi senaryomuza dönerek Expand işlemine 
başlayabiliriz. 

 

Expand Virtual Hard Disk-01 

Bir önce ki yazımı okuyanlar yukarıda ki şekli tahmin edebileceklerdir. İki resim kullanmak yerine tek 
resim kullandım. Şimdi -1 seçeneği olan Inspect Disk tıklayalım. 
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Expand Virtual Hard Disk -02 

Inspect diske tıkladıktan sonra sanal makinemin maximum Disk Size baktığımda 127 GB olarak 
görünmekte close diyerek Inspect diskten çıkalım. 

 

Expand Virtual Hard Disk -03 

Şimdi ise şekil-01 de bulunan-2 Edit Disk’i tıklayalım. Karşımızda başlamadan önce ekranı bu ekranı 
next diyerek geçelim tabii okumak isterseniz okuyabilirsiniz de J 
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Expand Virtual Hard Disk -04 

Locate Disk bölümünde yapmamız gereken expand edeceğimiz sanal diskimizi göstermek browse 
tıklayarak sanal diskimizin bulunduğu dizini gösterelim. Ardından ilerlemeye devam edelim. 
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Expand Virtual Hard Disk -05 

Choose action ekranında yapacağımız eylemi seçmemiz gerekmekte senaryomuzun başında 
amacımızın sanal diskimizi genişletmek olduğunu belirtmiştik burada yapmamız gereken expand 
seçerek ilerlemek olacaktır. 
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Expand Virtual Hard Disk -06 

Configure disk ekranına geldiğimizde New size bölümüne 250 GB olarak belirtelim. Biliyorsunuz ki 
artık VHDX sanal disklerimiz 64 TB kadar genişleyebilmekte 250 GB belirledikten sonra next diyelim. 
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Expand Virtual Hard Disk -07 

Karşımızda özet ekranı Finish diyerek işlemimizi sonlandıralım. 

 

Expand Virtual Hard Disk -08 

Burada yine önemle hatırlatmak istiyorum Eğer sanal makineniz çalışır durumda Expand işlemine 
devam ederseniz. Yukarıda ki hatayı alacaksınızdır. Bu hata ile karşılaşmamak için sanal makinenizi 
kapatınız. Artık sanal diskimizi expand ettiğimize göre bir bakalım yaptığımız eylem geçerli olmuş mu 
? 
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Expand Virtual Hard Disk -09 

Yine son olarak Hyper-V Mnager konsolum üzerine döndüğümde Inspect diski tıklayarak expand 
yaptığımız diski gösterdiğimizde sanal diskimizin Maximum disk size nın artık 250 GB olduğunu 
görebiliriz. 
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