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ESXi installation og basisk konfiguration 
1. Boot fra CD 

 

2. Vælg ”ESXi Installer” 

 
3. Tryk  ENTER for ”Install” 

 
4. Tryk F11 ”Accept and Continue” 



John Have Jensen 
©Mercantec 2011 

2 
 

 
5. Marker fysisk disk til ESXi installationen og tryk ENTER 

 
6. Tryk F11 ”Install” 

 
7. Tryk ENTER ”Reboot” 
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8. Serveren er installeret. 

9. Tryk ”F2” 

 
10. Vælg ”Configure Password” 

 
11. Skriv et password og tryk ENTER og efterfølgende ESC. 

12.  Gå nu til adressen, som ESXi serveren viser på skærmbilledet med en browser. 
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13. Vælg ”Download vSphere Client” og installer denne. 

14. Start ”VMware vSphere Client” (Genvej på skrivebord) 

 
15. Udfyld IP på ESXi serveren, user name ”root”, password og klik ”Login” 

 
16. Sæt fluebenet og tryk på ”Ignore” (Ved licensmeddelelse klik OK) 
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Oprette Guest OS virtuelle maskiner 

 

Højreklik i ”root” i Vmware vSphere klienten 
og vælg ”New Virtual Machine” 
 

 

Vælg ”Custom” 
Next 

 

Angiv navn 
Next 
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Vælg datastore 
Next 

 

Next 

 

Vælg korrekt OS 
Next 

 

Next 
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Vælg hukommelse (Typisk minimum i test-
miljø, afhængig af Guest OS antal) 
Next 

 

Vælg antal af netkort 
Next 
(Er alle nødvendige netværk oprettet, kan 
maskinen her konfigureres med netværk 
tilslutninger med op til 4 virtuelle netkort.) 

 

Next 

 

Next 
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Angiv størrelsen på den virtuelle harddisk 
Next 

 

Ved Server OS 
Next 
 
Ved klient OS 
Vælg under Virtual Device Node ”IDE (0:0)” 
(Kritisk ved Windows XP, der ikke har SCSI 
drivere inkluderet i driverbasen) 
Next 

 

Kontroller oversigten. 
Finish 

Uploade ISO filer til en ESXi server 

 

I vSphere klienten marker øverst i 
træstrukturen, og klik på fanen 
”Configuration” og til venstre på ”Storage” 
I midterkolonnen højreklik på datastore’et 
og vælg ”Browse Datastore..” 
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Marker root og klik på knappen ”Create a 
new folder” som vist. 
Kald mappen ”ISO” 

 

Marker ”ISO” mappen og klik på knappen 
”Upload files to this datastore”. Vælg 
”Upload File” eller ”Upload Folder”. 
Denne ISO er i en mappe, jeg gerne vil 
bruge og jeg har valgt som vist. 

 

 

Browse til mappen/filen og tryk OK 
ISO’en uploades til Datastore’et. 

 

Installere Guest OS 

 

Højreklik på Guest OS og vælg 
”Open Console” 
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Tryk på ”Play” knappen for at 
starte maskinen. 

 

Klik på CD ikonet og vælg kilde 
til installationsmediet. 
Typisk “Connect to ISO image 
on a datastore”(ISO uploaded 
til ESXi serverens datastore) 
eller ”Connect to ISO image on 
local disk...” (ISO lokalt på 
vSphere klient PC) 
 
Herefter genstart med 
CTRL+ALT+INSERT 

 

Guest OS installationen kan 
påbegyndes. 

 

Efter installation af Guest OS 
husk at installere ”VMWare 
Tools”, som opdaterer drivere 
til grafikkort, netkort mm. 
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Opsætning af ESXi networking 
ESXi er konfigureret med ét netværk default ”VM Network” som er eksternt og bridget med det fysiske 

netværk, som ESXi serveren er tilsluttet. 

Følgende beskriver hvordan man opretter et internt netværk, som kun de virtuelle maskiner kan 

kommunikere på. 

 

I vSphere klienten marker øverst i 

træstrukturen, og klik på fanen 

”Configuration” og til venstre på 

”Networking” 

 

Klik på ”Add networking” 

 

”Virtual Machine” og knappen 

”Next” 

 

“Create a virtual switch” og “Next” 
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Kald f.eks. nettet for “Internt net” 

”Next” 

Kig på summary og afslut med 

”Finish” 

 

Sådan ser konfigurationen nu ud. 

Alle eksisterende virtuelle maskiner 

er tilknyttet det eksterne netkort 

”vmnic0” 

Vi ønsker at maskinen GW1 har 

forbindelse til både det eksterne net 

og den interne virtuelle switch. 

Alle andre maskiner ønskes kun 

tilsluttet den interne virtuelle 

switch. 
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Tilslutte Guest OS til netværk 

 

I eksemplet her tilføjer vi et nyt 

virtuelt netkort til GW1 så den 

kan tilsluttes både det interne 

og eksterne netværk. 

Højreklik på maskinen og vælg 

”Edit Settings” 

 

GW1 har kun et netkort. 

 

Klik på knappen ”Add” 

 

Vælg ”Ethernet Adapter” og 

”Next” 
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Vælg evt. her et af netværkene, 

som maskinen skal være 

tilsluttet. (Ellers bare next, 

kommer længere nede) 

Next og finish 

 

Højreklik på den virtuelle 

maskine igen og vælg ”Edit 

Settings” 

Marker først den ene network 

adapter og vælg en af de to 

network connections. 

Derefter den anden network 

adapter med den anden 

network connection. 

Gøres for hver virtuelle 

maskine, til alle er tilsluttet det 

korrekte netværk. 
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Eksemplet her viser at GW1 er 

tilsluttet to netværk ”VM 

Network” og ”Internt net” 

Resterende maskiner er 

tilsluttet ”Internt net”  

”vSwitch0” er forbundet til ESXi 

serverens fysiske netkort med 

”VM Network” netværket 

(forbindelsen er bridged) 

”vSwitch1” er ikke tilsluttet 

nogle fysiske netkort, men alle 

virtuelle maskiner kan 

kommunikere, hvis de er 

forbundet til ”Internt net” 

netværket. 

Interne maskiner skal bruge 

GW1 som gateway for at 

komme på eksternt net. 

Korrekt navngivning af netværksforbindelser på Guest OS 
Servere med flere netværksforbindelser bør altid få omdøbt forbindelserne korrekt. 

Nedenstående viser en hjælp til at få identificeret forbindelserne i ESXi og omdøbt dem i en Server 2008. 

 

Åbn ”Network 
connections” 
Serveren her har 3 
netværksforbindelser. 
I ”VM” menuen vælg ”Edit 
Settings” 
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Marker en af de virtuelle 
netkort, her ”internt net” 
og fjern fluebenet som 
vist. 
Tryk ”Ok” 

 

Forbindelsen vises nu som 
disconnected og vi kan 
omdøbe forbindelsen 
korrekt. 
Sæt fluebenet til 
”Connected” igen og 
gennemfør for resterende 
forbindelser. 

 

Opsætning af ESXi networking mellem to ESXi servere 
Topologien på første setup kan illustreres således: 
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I dette eksempel konfigurerer vi to ESXi servere efter følgende topologi: 

 

ESXi Server 1 forestiller en virksomheds headquarters, som er eneste sted, der findes en 

internetforbindelse. 

ESXi Server 2 forestiller en branch office, som er forbundet til headquarters via en MPLS forbindelse. Denne 

forbindelse skal maskiner i branch office bruge, for at komme på eksternt net. (Gennem GW1 i HQ) 

Konfiguration af ESXi Server 1 
ESXi Server 1 er konfigureret med to netværk ”VM Network” og ”Internt net”. Vi skal tilføje et tredje 

netværk ”MPLS”, som forbinder til ESXi Server 2. 

 

Fra ”Networking” vælg ”Add 
Networking” 

 

“Virtual Machine” og 
knappen “Next” 
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Vælg det ledige fysiske 
netkort. 
Vi har tidligere set at 
”vmnic0” bruges til ”VM 
Network” og kan også se på 
IP’erne, at den er tilsluttet 
eksternt net. 
Vi skal derfor bruge ”vmnic1” 
”Next” 

 

Navngiv forbindelsen korrekt 
her ”MPLS” 
”Next” og ”Finish” 

 

Ifølge topologitegningen skal GW1 have en forbindelse med ”MPLS netværket” 

Vi tilføjer endnu et netkort på GW1 til dette formål. 

 

”Edit Settings..” på 
GW1. 

 

Knappen ”Add” 
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Vælg ”Ethernet 
Adapter” og ”Next” 

 

Vælg vores nye 
netværk ”MPLS” 
”Next” og ”Finish” 

 

Konfiguration af ESXi Server 2 
ESXi Server 2 er konfigureret med to netværk ”VM Network” og ”Internt net”. Vi skal kun bruge de to 

netværk og omdøber blot ”VM Network” til ”MPLS” 

 

Fra ”Networking” på ESXi 
Server 2 vælg ”Properties..” for 
”VM Network netværket” 
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Marker “VM Network” og klik 
på knappen “Edit..” 

 

Erstat ”VM Network” med 
”MPLS” 
”Ok” og ”Close” 

 

Konfigurer så GW2 er tilsluttet 
”MPLS” netværket. 
(Maskiner bliver frakoblet ved 
omdøbning af netværk) 

 

ESXi Server 1 og ESXi Server 2 kan nu forbindes fysisk via ”MPLS” forbindelserne med krydset kabel eller 

switch. 

Ringe video/mouse performance i Windows 7/Server 2008R2 Guest OS 
Ved ringe video og mouse performance i Guest OS med Windows 7 og Server 2008 R2 følg løsningen i 

VMWares Knowledge Base: 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=101

1709 

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1011709
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1011709

