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VMware Horizon (with View)  

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) 

 

 

 مقدمه

نیازمند دسترسی  دامهر ک  در نظر بگیرید مدیر شبکه سازمان بزرگی هستید که دارای صدها و یا هزاران کارمند اداری می باشد و

, کاری بس زمانگیر و پر به سیستم عامل و برنامه های مورد نیازشان می باشند. نصب و راه اندازی این تعداد سیستم عامل و برنامه

باشد. از طرفی تا به حال فکر کردید پشتیبانی، توسعه و رفع اشکال این تعداد سیستم به چند نفر ساعت نیرو و چه مقدار هزینه می

 ینه دستمزد نیروی فنی نیازمند است ؟!هز
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-شبکه ای موجب هدر رفت منابع سخت به طور مسلم استفاده از روش های سنتی شبکه در پیاده سازی، پشتیبانی و توسعه چنین

ان افزاری شده و هزینه هنگفتی را روی دست سازمان می گذارد. همچنین قادر به پاسخگویی به تمام نیازهای سازمافزاری و نرم

 باشند.باشد زیرا برخی کارمندان ثابت هستند و برخی دیگر پروژه ای یا متحرک که دایم در ماموریت مینمی

 

VMware Horizon view 6.0 

سازی دسکتاپ به کار می رود. با استفاده از از جمله محصوالت قدرتمندی است که در حوزه ی مجازی VMware Viewنرم افزار 

این سرویس به منظور  شان را ایجاد نمود.دسکتاپ های منحصر به فرد کاربران از گروه هر برای توانمی  Viewهایقابلیت

 از کاربران در شرکت های بزرگ به کار می رود. تعداد زیادیها به دسکتاپ اختصاص

میز کار الیه های مجزا به مدیریت بهتر  درها و اطالعات کاربران با کپسوله کردن سیستم عامل، پروفایل، نرم افزاراین نرم افزار 

(Desktopکمک می نماید و وابسته به شرایط برای ه )مطابق با دسکتاپ  ،مثال کارمندان مالی برانر کاربر یا گروه خاصی از کار

 و تنظیمات شخصی شان را ایجاد می نماید. نیازها

. این امر متصل شوند دسکتاپ خودبه  ای از هر مکانی و هر وسیلهبه کاربران این امکان را می دهد تا  VMware Viewنرم افزار 

 به دسکتاپ خود دسترسی داشته باشند. جایی، از هر ه تا کاربران در صورت تغییر مکانموجب شد

یا  LAN بستر روی بر را شان میزشخصی از استفاده امکان کاربر به RDPیا   PCoIP افزار با استفاده از پروتکلاین نرم

WAN   دهد. کاربران به واسطه ی دستگاه های گوناگون اعم از می Tablet ، Thin client،Smart phone  میز به توانندمی...  و 

در این حالت کارمند چه در اداره، فرودگاه، . بیفتد مخاطره به سازمان اطالعات امنیت آنکه بدون باشند داشته دسترسی کارشان

اشد می تواند به سیستم خود دسترسی داشته باشد. تنها کافیست به اینترنت یا اینترانت سازمان منزل و یا هر جای دیگری ب

 دسترسی داشته باشد تا بتواند از طریق شبکه و از راه دور وارد شبکه سازمان شده و دسکتاپ خود را ببیند.

 Domainما نیاز به یک سرور  VMware View (VMware View Horizon 6.0)با استفاده از نرم افزار  VDIجهت راه اندازی 

Controller یک سرور ،vCenter  کهvComposer  نیز می تواند روی آن نصب شود و یک سرورvConnection  داریم. در این

و همچنین تنظیمات الزم بر  Desktop poolsو نحوه ایجاد   vConnectionو  vComposerمستند با نحوه نصب و راه اندازی 

 آشنا می شویم: DCروی 
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 :داریمزیر  نیاز به سه بخش نرم افزاری Horizonبرای نصب و پیاده سازی 

1- View Connection Server 

2- View Administrator 

3- View Composer 

 ها می باشد.بر روی کالینت view agentنصب  و همچنین نیاز به -4

 

 :VMware Horizon 6.0ف اجزای سازنده وظای

 :View Connection Serverافزار  نرموظیفه 

در اختیار دسکتاپ مجازی مورد نظر را  ،پس از دریافت ارتباط از کالینت و احراز هویت آن View Connectionنرم افزار   

 در واقع تمامی ارتباطات بر عهده این بخش از نرم افزار می باشد. دهد.کالینت مربوطه قرار می

 .می باشد windows server 2008 R2 (Bit 64) برای راه اندازی آن حداقل سیستم عامل مورد نیاز

  View Connection: پیش نیازهای سخت افزاری سرور1-1جدول 

 پیشنهادی حداقل مورد نیاز مولفه سخت افزاری

 پردازنده 4  یا باالتر  Pentium 4 2.0GHz پردازنده

 100Mbps 1Gbps کارت شبکه

 Windows server 2008 64حافظه )

 بیت(

4GB RAM 10حداقل  یا باالترGB RAM  برای پیاده سازی

 دسکتاپ مجازی یا بیشتر 05

 Windows server 2012 64حافظه )

 بیت(

4GB RAM 10حداقل  یا باالترGB RAM  برای پیاده سازی

 دسکتاپ مجازی یا بیشتر 05
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 View Connection Serverبرای  قابل استفادههای : سیستم عامل1-2جدول 

 ویرایش نسخه سیستم عامل

Windows server 2008 R2 64  استاندارد  بیت 

Enterprise 

Windows server 2008 R2 SP1 64  استاندارد  بیت 

Enterprise 

Windows server 2012 R2 64  استاندارد  بیت 

 

 :View Administratorوظیفه 

های کاربردی، احراز هویت، بررسی رخدادهای سیستم و آنالیز آن بر دسکتاپ مجازی، برنامه د و مدیریتشامل ایجا مدیریت سرور،

نصب می  view connection نرم افزارنرم افزار تحت وب بوده و همراه با  می باشد. این view administratorعهده نرم افزار 

و استفاده از  Adobe flash Player 10.1ر بوده و نصب  به بعد میس Firefox 6به بعد و  IE 8شود. دسترسی به آن از طریق 

Root Certificate  .ضروریست 

 

 :View Composerوظیفه 

سیستم های مجازی را از روی نسخه های پدسکتا View composerاین بخش وظیفه ساخت و ایجاد دسکتاپ را بر عهده دارد. 

 باشد.بیتی می 44ر روی سیستم عامل های تنها قابل نصب بکند و ایجاد میمی باشد،  Imageکه به صورت یک عامل 

 viewبهتر است یک   vCenterهر   ی مجزا نصب گردد ولی به ازاییا بر روی سرورو  vCenterاین نرم افزار می تواند روی سرور 

composer .داشته باشید 
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 view composer: سیستم عامل های پشتیبانی دهنده 1-3جدول 

 ویرایش نسخه سیستم عامل

Windows server 2008 R2 64  استاندارد  بیت 

Enterprise 

Windows server 2008 R2 SP1 64  استاندارد  بیت 

Enterprise 

 

Windows server 2012 R2 64  استاندارد  بیت 

 

 

 view composer: نیازهای سخت افزاری 1-4جدول 

 پیشنهادی حداقل مورد نیاز مولفه سخت افزاری

 AMDیا  Intel 64یا سریعتر  1.4GHz پردازنده

 با دو پردازنده   64

2GHz  پردازنده 4یا سریعتر و 

 1Gbpsکارت شبکه  10/1000Mbpsیک یا چند کارت شبکه  شبکه

پیاده سازی یا باالتر برای  8GB RAM یا باالتر 4GB RAM حافظه

 دسکتاپ راه دور یا بیشتر 05

 40GB 60GB فضای دیسک

 

بر روی سرور  composerضروریست البته باید در نظر داشت که اگر  view composerبر روی سرور  SQLنصب نرم افزار 

vCenter  نصب است باید نسخهSQL  های مورد پشتیبانی موجود با نسخهcomposer و باید دقت نمود که خوانی داشته هم

  composerمجزا برای  SQLخوانی نسخه می بایست صورت عدم هم . دربازنویسی نگردد vCenterموجود بر روی دیتابیس 

 نصب گردد.
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 vCenter دیتابیس

server 5.5 

vCenter 

server 5.1 

vCenter 

server 5.0 

vCenter 

server 4.1 

Microsoft SQL Server 2012 Express (32 

& 64 bit) 

    

Microsoft SQL Server 2012 (SP1) 

Standard & Enterprise (32 & 64 bit) 
    

Microsoft SQL Server 2012 Express (R2 

SP2)  (64 bit) 
    

Microsoft SQL Server 2008 (SP3) 

Standard, Enterprise & Datacenter (32 & 

64 bit) 

 

 

 

   

Microsoft SQL Server 2008 (R2 SP2) 

Standard & Enterprise (32 & 64 bit) 
    

Oracle 10g Release 2, Standard, Standard 

ONE, and Enterprise [10.2.0.4] 

(32 & 64 bit) 

    

Oracle 11g Release 2, Standard, Standard 

ONE, and Enterprise [11.2.0.3] 

(32 & 64 bit) 

    

  

 :View Agentنقش 

محسوب می گردد و برای  view connectionعامل ارتباط بین کاربر و  View agentنرم افزار سمت کالینت کاربر می باشد. 

ها  RDS Hostهای فیزیکی و های مجازی، سیستمباید بر روی همه ماشین View agentباید از آن بهره برد.  VDIاستفاده از 

 نصب شود.

بر روی سیستم عامل ویندوز کالینت نصب شده و کاربر تنها با کلیک  View Agentروال کار با آن بدین صورت است که نرم افزار 

 بر روی آن می تواند به سرور وصل شده و پس از احراز هویت، دسکتاپ مورد نظرش را در اختیار بگیرد.
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 منتشر کرد به شرح ذیل می باشد:گرفته و    cloneنها م عامل هایی که می توان از آلیست سیست 2-1در جدول 

 Service Pack ویرایش نسخه سیستم عامل مهمان

Windows 8.1 64   بیتی 32و Enterprise & 

Professional 
 updateهیچ و 

Windows 8 64   بیتی 32و Enterprise & 

Professional 
 هیچ

Windows 7 64   بیتی 32و Enterprise & 

Professional 
 SP1هیچ و 

Windows Vista 32 بیتی Business & Enterprise SP2 

Windows XP 32 بیتی Professional SP3 

Windows Server 2008 

R2 
 Data Center SP1 بیتی 44

 

 پروتکل ارتباطی:

صدا و  دسکتاپ، برنامه،برای انتقال پروتکلی بهینه  شده در جهت کاهش پهنای باند   PCoIP (PC over IP)پروتکل ارتباطی 

 قابل استفاده است. قابلیت های این پروتکل شامل موارد ذیل می باشد: WANو  LANباشد که بر روی بستر تصویر می

  VPNاستفاده از فایروال با  شبکه و پشت باط کاربران خارج ازارت -

 و قابلیت تغییر آن به صورت پیش فرض AES 128استفاده از پروتکل رمزنگاری  -

 view agentارتباط با سیستم عامل دسکتاپ ها از طریق  -

 قابلیت برقراری ارتباط از هر نوع دستگاه کالینت -

 WANو   LANکاهش پهنای باند مصرفی روی  -

 بیتی 32پشتیبانی از صفحه نمایش  -

 ارتباط بی درنگ صدا و تصویر -

 امکان کپی کردن اطالعات بین کالینت و سرور -

 هابر روی برخی کالینت USB Redirectionامکان  -
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 :Active Directoryپیکربندی 

 می بایست اکتیودایرکتوری را پیکربندی کرد: Horizonپیش ار نصب 

1- Join   سرورview connection  ینبه دام  

OUایجاد یک  -2
GPOو ایجاد  remote desktopsبرای  1

 OUمربوطه و لینک آن به  2

کاربری  kiosk mode)کاربر در  kiosk mode clientو گروه برای  OUایجاد یک  thin client در صورت استفاده از  -3

بهره می  remote desktop session یک و شروع view connectionارتباط با   جهت thin client یک است که از

 (گیرد.

 (view  groupدلخواه برای  نام یک گروه به) گروه ها برای انواع مختلف کاربران ایجاد -4

 باشد و view connectionید در دامنه مشابه با این کاربر نیز ( vCenterبرای کار با  ینایجاد یک نام کاربری در دام -0

 داشته باشد.( composerو  vCenterدسترسی ادمین بر روی سرور 

بوده و دسترسی  view connectionمجزا )این کاربر نیز باید در دامنه مشابه   view composerسرور ایجاد کاربر برای -4

local admin   روی ماشینview composer ).داشته باشد 

 محدود شده : group policyتنظیم  -7

عضو باشند. برای ایجاد یک گروه  local remote desktopsکاربران باید در گروه ،  remote desktopجهت ارتباط 

 را باز نموده و از مسیر زیر آن را ایجاد نمایید:  group policyمی بایست  remote desktop جهت 

Computer Configuration  Windows setting  Security setting  right click on Restricted 

Group  Add Group  Add a remote desktop user group  Ok 

 

 :View Composerنصب 

 و پیکربندی کرد.را نصب  view composer، می بایست یک دیتابیس ایجاد نمود، سرویس view composerبرای استفاده از 

 

 

                                                           
1
 Organization Unit 

2
 Group Policy 
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 ایجاد دیتابیس:

بر روی دیتابیس  view composer اطالعاتی که توسط  و یا در شبکه  قرار داشته باشد.باشد  localدیتابیس می تواند به صورت  

 ثبت می شود به این قرار است:

 vCenterارتباطات سرور  -

 Active Directoryارتباطات  -

- Linked-clone desktops  هایی که توسطview composer .ایجاد شده اند 

 ایجاد شده اند. view composerکپی هایی که توسط  -

 استفاده کنند. shareدیتابیس  ها نمی توانند از view composerدیتابیس خاص خود را داراست و  view composerهر 

 

 :SQLبر روی سرور  view composerمراحل ایجاد دیتابیس برای 

 SQLایجاد دیتابیس بر روی  (1

 دنبال نمایید: view composerمراحل زیر را بر روی سرور 

Start  All program  Microsoft SQL Server 2003/2012  SQL Server Management Studio  

Right click and new database on database entry   Type name: View Composer  Ok 

 ODBC Connectionایجاد یک  (2

Start  Administrative Tools  Data source (ODBC)  System DSN Tab Add  SQL 

Native client  Finish 

  In the Create a New Data Source to SQL Server setup wizard Type name: view composer 

In the server text box Type SQL Server DB name:  computer name\ SQL Server Instance 

(vchost1\VIM-SQLEXP)   Next 

انتخاب     Connect to SQL Server to obtain default setting for the additional configuration options  گزینه 

 د:گردمیانتخاب   Authenticationروشسپس شود. می
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 شرح گزینه

Integrate Windows authentication  در صورتی که سرورSQL  به صورتlocal .باشد 

SQL Server authentication  در صورتی که سرورSQL  به صورتRemote .باشد 

 

Next  Change the default database to  Type Name: View Composer  Finish 

 

 :View Composerنصب سرویس 

  viewهیچ نرم افزار  اما نباید با کردو یا به صورت مجزا نصب  vCenterبر روی سرور توان را می  view composerسرویس 

 الزامی است. Administratorمجوز   view composerبرای نصب دیگری روی یک سرور قرار گیرد. همچنین 

Right click the Installer File  Run as administrator  Accept license and change destination folder  

Type the DSN for SQL  

 .شودمیکلیک  ODBC DSN Setupدر این مرحله بر روی  نشده استپیکربندی   DSNاگر 

 Create Default SSL certificate  Install  Finish وارد نمودن کدکاربری و رمز عبور کاربر مدیر 

 

 :view connectionتنظیمات زیرساختی برای 

 :توجه کردنکات زیر به  باید view composerاز  استفادهبرای 

داد و به جای آن تغییر  vCenterاطالعات آنها را در نباید اطالعات ماشین مجازی،  مربوط به ایجاد مسیر و فولدرپس از  -

 .شودمیاستفاده  اولیه برای تغییر اطالعات view administrator کنسول ازمی بایست 

ای که بر روی هاست ساخته شده می بایست به اندازه کافی پورت برای کارت شبکه های مجازی داشته  سوییچ مجازی -

 باشد.

 وجود داشته باشد. RAMو  CPUبه اندازه ماشین های مجازی منابعی چون باید  -

 قابل استفاده است. هاست  8حداکثر   گردداستفاده میبر روی کالستر  VMFS5اگر نسخه های قدیمی تر از  -
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بین ذخیره ساز و هاست بر روی سرعت موجود  I/O مقدار شود کهتوجه فعال است  3بالدرنگاکر آنتی ویروس به صورت  -

 سیستم اثر نگذارد .

 

 :view connection serverنصب نرم افزار 

View Connection استاندارد" به سه صورتتوان را می" ،"replica" 4امنیت سرور" و
نصب نمود، برای نصب اولیه باید از  "

 .کردروش استاندارد استفاده 

 ایجاد می کند. View LDAPبا تنظیمات جدید  view connectionنمونه ای از سرور  نصب استاندارد

 موجود ایجاد می کند. View LDAPبا کپی کردن تنظیمات  view connectionنمونه ای از سرور  نصب کپی

برای ایجاد الیه اضافه امنیت بین شبکه داخلی و اینترنت ایجاد می  view connectionنمونه ای از سرور  امنیت سرور نصب

 کند.

 

 :گرددباید پیش نیازهای زیر لحاظ  view connectionپیش از نصب 

 باشد. عضو دامینباید   view connectionسرور  -

و یا  vCenterسرویس دیگری مثل  باشد همچنین نباید Domain controllerنباید  view connectionسرور  -

Remote Terminal .روی آن نصب شده باشد  

 باشد. ثابت IPآدرس بایست دارای سیستم می -

 بایست از کاربر مدیر استفاده نمود.می view connectionبرای نصب  -

- View Connection افزارتواند با هیچ نرمنمیview  روی یک ماشین فیزیکی یا مجازی قرار گیرد. دیگری 

 

                                                           
3
 RealTime 

4
 Security Server 
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 :view connectionمراحل نصب 

 را شروع می کنیم.مدیریت پروسه نصب کاربر استفاده از با  -

- Agreement License  تغییر فولدر مقصددر صورت نیاز و 

  view standard serverانتخاب گزینه  -

 Install HTML Accessانتخاب گزینه  -

  برای بازیابی در مواقع مورد نیازوارد نمودن رمزعبور  -

 Configure Windows Firewall Automaticallyانتخاب گزینه  -

 Viewاحراز هویت حساب کاربری مدیر  -

 شرح گزینه

Authorize the local Administrators group  به کاربرانAdmin local  اجازه مدیریتView دهد.را می 

Authorize a specific domain user or domain 

group 

 دهد.را می Viewاجازه مدیریت  شده به کاربران مشخص

 

 اتمام نصب -
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شوند در جدول زیر آورده شده است، در صورت تغییر یند نصب باز میآکه در طی فر view connectionهای مورد نیاز پورت

 انجام داد. Firewallرض پس از نصب باید به صورت دستی این تنظیمات را در فپورت پیش 

 پورت پروتکل

JMS TCP 4001 

JMSIR TCP 4100 

AJP13 TCP 8009 

HTTP TCP 80 

HTTPS TCP 443 

PCoIP TCP 4172 in; 

UDP 4172 both directions 

HTTPS TCP 8443 

HTTPS TCP 8472 

HTTP TCP 22389 

HTTPS TCP 22636 

 

 برای اولین بار: VIEWتنظیمات 

 اقدامات زیر باید صورت گیرد:  viewسازی محیط کار برای آماده

 از مسیر زیر تعریف نمود: Roleبایست یک روی یک سیستم نصب هستند می view composerو  vCenterبا فرض اینکه 

 view composer administratorبا نام  Roleیک    Home > Roles > Add Roleدر مسیر   vSphere Clientدر  -

را  composerهای مورد نیاز مجوز دسترسی add permissionو سپس با کلیک راست بر روی آن و انتخاب  ایجاد کرده

 می دهیم: Roleطبق جدول زیر به 
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Privileges to Enable Privilege Group 

Allocate space 

Browse datastore 

Low level file operations 

Datastore 

Inventory (all) 

Configuration (all) 

Snapshot management (all) 

In Provisioning: 

- Clone virtual machine 

- Allow disk access 

Virtual machine 

Assign virtual machine to resource pool 

 view composerبرای اجرای عملیات های privilegeاین 

rebalance .نیاز است 

 Migrate powered off virtual machine 

Resource 

Enable methods 

Disable methods 

System tag 

Global 

all Network 

 

 

 :view connectionاتصال به 

  Https://server/admin وارد نمودن آدرس در مرورگر: -

توان آن را نادیده را مشاهده کنید که می certificateممکن است پیغامی مبنی بر  view connectionپس از اولین ورود به 

 گرفت.

 :Licenseنصب  -

View Configuration  Product licensing and usage  Edit License  Ok 

 :view connectionبه   vCenterاضافه نمودن  -

https://server/admin
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View Configuration  Servers  vCenter Servers Tab  Add  Server Address: Domain\User 

 Password  Port: 443  Next  Finish 

 

 :View Connectionبه  View Composerاضافه نمودن  -

View Configuration  Servers  vCenter Tab  Add  View Composer is installed on the same 

machine as vCenter server 

 استرداد فضای دیسک:

هنگامی که کاربر در حال کار با دسکتاپ مجازی است ممکن است ظرفیت دیسک در حال افزایش باشد و به فضای بیشتری 

دن می توان حجم دیسک را بدون خاموش کر reclamationنیاز داشته باشد، با استفاده از ی نسبت به فضای اولیه تخصیص

 گرفت. را روشن کردن دسکتاپ مجازی و  آن کنترل کرد. همچنین می توان جلوی از دست رفتن تنظیمات هنگام خاموش

View Configuration  Servers  vCenter Servers  Add  Complete vCenter and Composer 

information  Enable Space reclamation 

 تسریع ذخیره سازی:

 ماشین های مجازی استفاده می شود:های کردن داده  Cacheجهت 

 View Configuration  Servers  vCenter Servers  Add  Enable View Storage Accelerator  

Cache Size(Between 100Mb and 2048Mb) 
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 :view composerو  vCenterمحدودیت عملیات هم زمان برای سرور 

 شرح تنظیمات

Max concurrent vCenter provisioning operations های همزمان که سرور واستحداکثر تعداد درخview 

connection کند تواند آمادهمی. 

 25مقدار پیش فرض: 

Max concurrent power operations  حداکثر تعداد عملیاتpower روشن، خاموش،  همزمان (

suspend )و غیره 

 05مقدار پیش فرض: 

Max concurrent View Composer maintenance 

operations 
 refresh ،recompose ،rebalanceحداکثر تعداد عملیات 

 view composerکه توسط  linked cloneکه بر روی یک 

 مدیریت می شود انجام می شود.

 12مقدار پیش فرض: 

Max concurrent View Composer provisioning 

operations 
 linkedحداکثر تعداد ایجاد و حذف همزمان بر روی یک 

clone  که توسطview composer .مدیریت می شود 

 8مقدار پیش فرض: 

 

 concurrent powerبایست های مجازی به قدری زیاد شود که منجر به بروز خطا گردد، میاگر زمان باال آمدن سیستم

operation  تغییر داد.  0به  05را کم کرد مثال از 

 :thumbprintپذیرفتن 

 را فعال نمود: thumbprintبایست از طریق ذیل پیش آید می CAاگر مشکلی در رابطه با 

View Administrator  View Certificate  The thumbprint match: Accept 

 های مجازی:ایجاد دسکتاپ
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-ها را میباشد. این ماشینهای مجازی میاز دسکتاپ poolبرای ایجاد یک یا هزاران ماشین مجازی نیاز به ایجاد یک یا چند 

عامل ایجاد نمود. به این صورت که از یک سیستم عامل مثال گرفته شده از یک سیستم snapshotیا  imageتوان از روی یک 

Winows 7  یکimage توان یک یا چند شود. همچنین مین صدها ماشین مجازی ایجاد میوی آگرفته و از رpool  برای

 های کاربردی درست کرد تا کاربران از راه دور به آن دسترسی یابند.برنامه

 ها: poolانواع 

Desktop pools: 

 توان ایجاد کرد:سه نوع ماشین مجازی یا دسکتاپ می

 ایجاد می شود. ،استموجود  vCenterکه در  Snapshotاز روی یک نمونه یا   اتوماتیک:

های مجازی های فیزیکی و ماشینشوند، کامپیوترمدیریت می vCenterهای مجازی که توسط ای از ماشیندستی: مجموعه

 شوند.اجرا می vCenterغیر از  مجازیکه روی بستر 

 گرفت. cloneو از روی آن  کرد توان یک ماشین مجازی ایجادبه صورت دستی می

RDS در حالت اتوماتیک یا دستی هر ماشین تنها به یک کاربر اختصاص دارد ولی در حالت :RDS توانند از چندین کاربر می

 یک ماشین استفاده کنند.

 :desktop poolsمزایای 

 ایجاد کرد: Remote Desktop Poolاز سه منبع زیر می توان 

 RDS hostیا  desktop PCیک سیستم فیزیکی مانند  -

 شود.مدیریت می vCenterسرور  قرار داشته و توسط ESXiیک ماشین مجازی که روی  -

 را پشتیبانی کند. view agentاجرا شده و   vCenterیک ماشین مجازی که روی بستر مجازی غیر از  -

مجازی را خودکار  هایتوان رویه ایجاد دسکتاپبه عنوان منبع دسکتاپ استفاده شود، می vSphereاگر از ماشین مجازی 

های  remote desktopتولید شود، از داشتن  poolهای مجازی که باید برای نمود و با تنظیم حداقل و حداکثر تعداد ماشین

 کافی برای استفاده فوری اطمینان حاصل نمود ولی نباید منابع موجود را بیش از حد استفاده کرد.
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 ر تعریف نمود:توان به دو صورت زیماشین های مجازی را می

Dedicated assignment pools: 

شود. کاربر می تواند دسکتاپ خود را هر کاربر یک دسکتاپ مجازی خاص خود را داشته و هر بار به همان دسکتاپ وارد می

 ایجاد می شود.  StateFul desktop imageداده ذخیره نماید. در این روش یک  یانموده و برنامه نصب کند  سازی شخصی

Floating assignment pools: 

شود. به این انتخابی کامال حذف و در استفاده بعدی مجددا ساخته می هر دسکتاپ مجازی پس از هر بار استفاده، به طور

معنی که هیچ گونه تنظیمات و تغییراتی بر روی آن پایدار نبوده و پس از هر بار اتصال به حالت اولیه بر می گردد. این روش 

 Stateless desktopهای مجازی است کاربرد دارد. در این روش یک هایی که تعداد کاربران بیشتر از ماشینانبرای مک

image .ساخته می شود 

Application pools: 

 دهد.برنامه های کاربردی را در اختیار کاربران از راه دور قرار می

 :Application poolsمزایای 

 در شبکه به برنامه های کاربردی دسترسی دارند.دسترسی: کاربران از هر جایی  -

های و کامپیوتر thin clientهای کاربران مانند تلفن های هوشمند، تبلت، لپ تاپ، گاهقالل دستگاه: پشتیبانی از دستاست -

 گاه می تواند سیستم عامل های مختلفی را اجرا نماید.شخصی. هر دست

 د.کرشان را سلب یا گروهی از کاربران دسترسی داد یا دسترسی توان به کاربرکنترل دسترسی: به آسانی می -

سازی، تنظیمات، نگهداری، پشتیبانی و افزارها روی کامپیوترهای کاربران از جمله پیادهقابل مدیریت بودن: مدیریت نرم -

 ن.افزارها روی سرور است نه روی سیستم کاربراها به آسانی قابل انجام است زیرا نرمبه روزرسانی

 افزارها و داده های مرتبط با آن به طور متمرکز در مرکز داده سطح امنیت به دلیل قرار داشتن نرم قایتامنیت: ار -

 شود.سازی سریع تر و مدیریت بهینه منجر به کاهش هزینه میتر، پیادهارزان مجوزکاهش هزینه:  -
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 :Desktop poolsایجاد 

، تهیه و انتخاب یک ماشین مجازی به همراه سیستم عامل است تا الگوی ماشین های desktop poolsاولین قدم برای ایجاد 

 می نماییم: ایجاد vCenterمجازی قرار گیرد. طبق رویه زیر یک ماشین مجازی در 

vCenter Server  File > New > Virtual Machine  New Virtual machine Wizard  

ادامه  در وEdit the virtual machine settings before completion را انتخاب و سپس انتخاب گزینه  Customگزینه 

 Connect on power on، سپس انتخاب  گرددمیمعرفی  سیستم عامل مورد نظر برای نصب ISOتنظیمات سخت افزاری و فایل 

 .انتها انتخاب پایان جهت ساختن ماشین مجازییه و در نمیلی ثا  15555روی  Power-on Boot Delayو تنظیم 

، سیستم عامل را consoleبا کلیک بر روی  ماشین را روشن و  Power onسپس با کلیک راست بر روی ماشین مجازی و انتخاب 

 به طور معمول نصب و آن را فعال می نماییم.

 امل مهمان(:آماده سازی سیستم عاملی که بر روی ماشین مجازی نصب می گردد)سیستم ع

 پیش نیازها:

 ایجاد ماشین مجازی و نصب سیستم عامل مهمان -

 های راه دوربرای دسکتاپ Active Directoryتنظیم  -

جهت اطمینان از اضافه شدن کاربران دسکتاپ به کاربران  ADدر  remote desktop usersایجاد گروه محدود شده  -

 ماشین مجازی remote desktop usersمحلی گروه 

 بر روی ماشین مجازی remote desktopاطمینان از فعال بودن سرویس های  -

 بر روی سیستم عامل مهمان  (administrative rights)اطمینان از داشتن حقوق مدیریت -

 شیوه عمل:

.VMware Tools  1 نصب/ارتقا  کلیک راست بر روی ماشین مجازی و انتخاب سیستم عاملروشن کردن ماشین مجازی  

سازی زمان ماشین برای هماهنگ VMware time synchronizationو استفاده از  windows time serviceیرفعال کردن . غ2

 ESXiمجازی با 



Provided by Mohamad Reza Nicoukalam in Persia Telecommunication Co. Page 20 
 

 افزارهای مورد نیاز، آنتی ویروس و دیگر نرمservice pack ،Update. نصب 3

 نصب نمایید.  View Agentرا بعد از  Net Framework.نکته: 

 متصل می شوند: PCoIP. در صورتی که کاربران با پروتکل 4

- Power options  Turn off the display = Never 

- Control Panel > System > Advanced System Settings > Performance Settings > تغییر تنظیم    Visual 

Effects  به Adjust for best performance 

 در صورت استفاده از آن در شبکه proxy server. تنظیم 0

و یا مشخص نمودن دریافت آن از  IP)تخصیص  network connection properties. تنظیم ویژگی های ارتباط شبکه 4

DHCP مشخص نمودن سرور ،DNS) 

 کند.برای دسکتاپ ها پشتیبانی نمی x.x.169.254از آدرس های  Viewنکته: 

از  view composer نرم افزار که parentماشین مجازی  ینهای راه دور عضو دامنه کنید. )دامدسکتاپ. ماشین مجازی را برای 7

 ماشین های مجازی یکسان باشد( مینکند با داآن استفاده می

 برای اجازه به دسکتاپ راه دور برای ارتباط با ماشین مجازی Firewall. تنظیم 8

 :View Agentنصب 

 برای استفاده دسکتاپ: windows serverعامل آماده سازی سیستم

 پیش نیازها:

 مینان حاصل نمایید.طا Remote desktop service Roleاز نصب نبودن  -

 الزامی است. SP1، نصب windows server 2008در صورت به کارگیری  -

تنظیم  Restart after Failuresرا بر روی  Firewall ، سرویسwindows server 2012 R2در صورت به کارگیری  -

 نمایید.
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 بر روی ماشین مجازی: View Agentنصب 

 Agreement   Licenseاجرای فایل نصب و  -

- Install VMware Horizon View Agent in 'desktop mode’  بر روی سیستمی که(RDS Role )روی آن نصب نیست 

 IPv4انتخاب  -

-  view composer agent 

- Accept destination folder 

 در صورت رویت پیام remote desktop supportسازی فعال -

 دارد. restartسیستم نیاز به  USB Redirectionدر صورت انتخاب  -

 شرح گزینه

Scanner Redirection Redirect های کردن دستگاهScanning  وimaging  که به سیستمClient  متصل هستند به

 طوری که روی دسکتاپ راه دور و برنامه کاربردی هم قابل استفاده باشند.

USB Redirection  به کاربران دسترسی به دستگاه هایUSB دهد.که به طور محلی متصل هستند را می 

HTML Access  به کاربران اجازه اتصال بهview desktop  ها را با استفاده ازHTML Access دهد.می 

View Composer Agent  بهview agent  اجازه اجرا شدن رویlinked-clone desktop  هایی که توسط همین ماشین

 دهد.اند را میمجازی ایجاد شده

Real-TimeAudio-Video Redirect های کردن دستگاهAudio  وWebcam  که به سیستمclient  متصل هستند به

 دور هم قابل استفاده باشند.طوری که روی دسکتاپ راه 

Virtual Printing  به کاربران اجازه پرینت گرفتن با همه پرینترهای موجود روی کامپیوترClient را می دهد. 

vRealize Operations 

Desktop Agent 

-ها را می view desktopاجازه نظارت بر  vRealize Operations for viewاطالعاتی که به 

 آورد.دهد فراهم می

View Persona Synch  کردن پروفایل کاربر روی دسکتاپ محلی با مخزن پروفایل راه دور به طوری که کاربران
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Management شان دسترسی داشته باشند. هر زمان به دسکتاپ وارد می شوند به پروفایل 

PCoIP Smartcard تفاده از پروتکل به کاربران اجازه احراز هویت با کارت هوشمند را در زمان اسPCoIP Display 

 دهد.می

VMware Audio کند.درایور صدای مجازی را روی دسکتاپ راه دور فراهم می 

 

 : windows 7 & 8بهینه سازی 

 IPv6سازی غیرفعال -

( برای غیرفعال نمودن تنظیمی که سلسله مراتب تغییرات اعمال شده fsutil)دستور  File System Utilityاستفاده از  -

 fsutil behavior set disablelastaccess 1روی فایل مورد دسترسی را نگه می دارد. مثال: 

 در رجیستری TimeoutValue REG_DWORDتغییر  مقدار  -

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Disk   0بهx000000be(190) 

 های مرتبط با آن  taskو   windows customer experienceخاموش کردن  -

 خاموش کردن سیستم عامل و  ماشین مجازی سپس روشن کردن آنها -

 defrag ،update ،diagnostic policy service ، Registery backup ،system restore،  windowsغیرفعالسازی  -

defender ،feed synchronize 

 :Composerتوسط  deployگرفتن و  cloneآماده سازی ویندوز برای 

 IPConfig/releaseموجود توسط دستور  IPپاک کردن  -

 دیسک سیستم عامل تنها یک درایو داشته باشد. -

 ماشین مجازی حاوی دیسک مستقل نباشد.  -

 بعدی آن روی ماشین هایشدن جهت جلوگیری از کپی  pagefile.sysپاک کردن  -

 powercfg.exe/hibernate offبا استفاده از دستور  Hibernationغیرفعال کردن گزینه  -
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را  searching windows update for device drivesگزینه ، 0از ماشین مجازی والد Snapshotقبل از گرفتن  -

 غیرفعال نمایید.

 لیه یا همان ماشین والداوروی ماشین مجازی  vAppغیرفعال کردن گزینه  vSphere Clientدر  -

 scheduled maintenanceغیرفعال کردن قابلیت  -

 مثال: 

 Schtasks.exe /change /disable /tn "\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Prestaged app 

cleanup" 

 گرفتن  cloneخاموش کردن ماشین مجازی قبل از -

 باشد. مجوزویندوز دارای  -

 ها به کاربران استفاده نمود: VMاز  pool یک جهت تخصیص اتوماتیک تواناز جدول زیر می

 توضیحات گزینه

User Assignment :انتخاب نحوه تخصیص به کاربران 

هر کاربر به یک ماشین تخصیص داده شده و هر بار   dedicated assignmentدر 

 همان ماشین را دریافت می کند.

 ماشین متفاوتی دریافت می کنند.  log inکاربران در هر  floating assignmentدر 

Enable Automatic Assignment بایست هر ماشین را یه صورت دستی به کاربران اگر این گزینه فعال نباشد می

ماشین به کاربر  ,تخصیص داد، در صورت فعال بودن در اولین ورود به سیستم

 و می توان دستی هم این کار را انجام داد. شودمیتخصیص داده 

vCenter Server  انتخابvCenter  ای که ماشین های مجازی را درpool .مدیریت می کند 

Desktop pool ID  نام منحصر به فرد برایpool  که آن را درview administrator .مشخص می کند 

Display Name  نامpool ده می شود. اگر این نام مشخص نشود ای که به کاربران نمایش داpool ID 

 شود.به کاربر نمایش داده می

                                                           
5
 Parent 
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Access Group کند. های دسترسی به ماشین های مجازی را مشخص میگروه 

Delete machine after log off  اگر ازfloating assignment اید با انتخاب این گزینه برای برای کاربران استفاده کرده

 بهره برد.توان از آن میپاک کردن ماشین پس از استفاده 

Desktop pool settings ی که از ماشین مجازی استفاده تعیین تنظیمات وضعیت ماشین، وضعیت برق در زمان

 غیرهو شود، پروتکل نمایش نمی

Stop provisioning on error  برای جلوگیری از تکرار خطایVM provisioning در دیگر ماشین ها 

Virtual machine naming انتخاب نام استاندارد برای ماشین های مجازی 

Specify names manually انتخاب نام برای ماشین ها به صورت دستی 

Naming pattern رد برای هر ماشین حصر به فگذاری یک پیشوند به عالوه یک شماره مندر این شیوه نام

  . . . , PC01 , PC02 , PC03استفاده می شود مانند : 

Maximum number of machines  در صورت استفاده از استاندارد نام گذاری، تعیین حداکثر تعداد ماشین ها درpool 

Number of spare machines کاربران جدید روشن نگه هایی که برای تخصیص به مشخص نمودن تعداد ماشین

 داشته می شوند

Minimum number of machine هایی که در زمان ایجاد حداقل تعداد ماشینpool .ساخته خواهند شد 

Use vSphere virtual SAN  مشخص نمودن استفاده یا عدم استفاده ازSAN مجازی 

Template  انتخابtemplate برای ایجاد ماشین های مجازی 

vCenter server folder   فولدری در سرورvCenter  کهdesktop pool .در آن قرار می گیرد 

Host of cluster انتخاب هاست یا کالستر مورد نظر برای اجرای ماشین مجازی 

Resource pool  انتخابpool  منابع سرورvCenter ای کهdesktop pool .در آن قرار دارد 

Data store  انتخاب یک یا چندdata store  برای ذخیرهdesktop pool 

Use view storage accelerator  موجب افزایش کارایی و کاهشI/O .می گردد 

Transparent page sharing scope  در صورت فعالسازیTPS هایی که سیستم عامل و برنامه های یکسان ام ماشین، تم

 کنند.فاده میاست memory pageدارند فقط از یک 
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این تنظیم به صورت پیش فرض غیرفعال است زیرا موجب افزایش ریسک دسترسی 

 شود.ها میغیرمجاز به اطالعات سیستم

Guest customization توان از لیست میSysprep  تنظیماتی چونDHCP ،License  و دیگر مشخصات را

برای سیستم عامل تعیین کرد. پس از ساخته شدن ماشین نیز می توان این مشخصات 

 را تغییر داد.

 

 :Automated poolمراحل ایجاد 

به صورت پویا دسکتاپ ها را  viewنرم افزار  ایجاد کنیم. Automated pool می توانیمبراساس نمونه ماشین مجازی انتخابی 

 برای هر دسکتاپ، ماشین های مجازی جدید می سازد.  vCenterو در  دهدمی توسعه

Automated pool توانند شامل ها میFull Virtual Machine  یاLinked Clone Desktop باشند. روشLinked Clone 

desktop  نسبت بهFull VM برای ایجاد یک ند زیرا از هارد مشترک استفاده می کنداز فضای هارد کمتری استفاده می ک .pool 

 داشته باشید.  Parentماشین از Snapshotیک تنها ها کافیست  linked clone desktopاز 

از آن گرفت.  Snapshotو یک  کرد را خاموش vCenter ،Parent VMباید بر روی  linked clone desktopپیش از ایجاد 

Composer   از اینSnapshot  ایجاد شده به عنوانImage کند.ی مجازی استفاده میپایه برای تولید ماشین ها 

 ساخت.  Linked-cloneنمی توان  virtual machine templateنکته: از یک 

 

 

View Administrator Catalog  Desktop Pools  Add  Automated Desktop Pool  Full Virtual 

Machine 

View Administrator Catalog  Desktop Pools  Add  Automated Desktop Pool  View Composer 

Linked-clones 
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 : Linked-Clone Desktop Poolجدول تنظیمات انتخابی برای ایجاد یک 

 توضیحات گزینه

User Assignment :انتخاب نحوه تخصیص به کاربران 

هر کاربر به یک ماشین تخصیص داده شده و هر بار   dedicated assignmentدر 

 همان ماشین را دریافت می کند.

 ماشین متفاوتی دریافت می کنند.  log inکاربران در هر  floating assignmentدر 

Enable Automatic Assignment بایست هر ماشین را یه صورت دستی به کاربران اگر این گزینه فعال نباشد می

داد، در صورت فعال بودن در اولین ورود به سیستم ماشین به کاربر تخصیص تخصیص 

 داده شده و می توان دستی هم این کار را انجام داد.

vCenter Server  انتخابvCenter  ای که ماشین های مجازی را درpool .مدیریت می کند 

Desktop pool ID  نام منحصر به فرد برایpool  که آن را درview administrator کند.مشخص می 

Display Name  نامpool شود. اگر این نام مشخص نشود ای که به کاربران نمایش داده میpool ID 

 به کاربر نمایش داده می شود.

Access Group  .گروه های دسترسی به ماشین های مجازی را مشخص می کند 

Delete or refresh  machine on log 

off 
-میاید با انتخاب این گزینه برای کاربران استفاده کرده floating assignmentاگر از 

 .پس از استفاده پاک کرد را ماشین توان

Desktop pool settings روشن/خاموش، کیفیت  شودتعیین وضعیت ماشین در زمانی که از آن استفاده نمی(

adobe flash )... و 

Stop provisioning on error  برای جلوگیری از تکرار خطایVM provisioning در دیگر ماشین ها 

Virtual machine naming انتخاب نام استاندارد برای ماشین های مجازی 

Specify names manually انتخاب نام برای ماشین ها به صورت دستی 

Naming pattern حصر به فرد برای هر در این شیوه نام گذاری یک پیشوند به عالوه یک شماره من
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 ماشین استفاده می شود.

Maximum number of machines  در صورت استفاده از استاندارد نام گذاری، تعیین حداکثر تعداد ماشین ها درpool 

Number of spare machines هایی که برای تخصیص به کاربران جدید روشن نگه مشخص نمودن تعداد ماشین

 داشته می شوند

Minimum number of ready 

machines during View Composer 

maintenance operations 

 آماده هستند view Composerحداقل تعداد ماشین هایی که در زمان عملیات 

Provision machines on demand 

or Provision all machines up 

front 

 ان نیاز:یا در زم poolآماده سازی ماشین ها در زمان ایجاد 

Provision machines up front در زمان ایجاد :pool  به اندازه مقدار مشخص شده

 کند.ماشین آماده می  Max number of machinesدر 

Provision machines on demand در زمان ایجاد :pool   سیستم به اندازه مقدار

های ماشین کند.ماشین آماده می  Min number of machinesمشخص شده در 

متصل می شود و یا ماشین به کاربر  poolاضافی زمانی که کاربر برای اولین بار به  

 شود ایجاد می شوند.یتخصیص داده م

Min number of machines  حداقل تعداد ماشین هایی که در زمان ایجادpool .ساخته می شوند 

Redirect Windows profile to a 

persistent disk 

، انتخاب ذخیره پروفایل کاربر dedicated user assignmentصورت استفاده از در  

مجزا یا روی همان دیسکی که سیستم عامل روی آن قرار  view composerروی 

 دارد.

Disk size and drive letter for 

persistent disk 

به  مجزا، سایز دیسک view composerدر صورت ذخیره پروفایل کاربر بر روی  

 .مگابایت و حرف نشانگر درایو را وارد نمایید

Disposable File Redirection  انتخابredirect  کردنpaging های موقت سیستم عامل مهمان به دیسک و فایل

 مجزا

Disk size and drive letter for 

disposable file disk 

وارد نمودن سایز دیسک و حرف  disposable file redirectionدر صورت استفاده از 

 نشانگر درایو
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Use vSphere virtual SAN  مشخص نمودن استفاده یا عدم استفاده ازSAN مجازی 

Select separate datastores for 

persistent and OS disks 

توان پروفایل کاربر به دیسک مجزا، می redirectو  SANدر صورت استفاده نکردن از 

 روی انبارداده های مختلف ذخیره کرد. را عاملدیسک سیستم 

Parent VM  برای  اولیهانتخاب ماشین مجازیpool 

Snapshot  انتخابSnapshot  به عنوان  اولیهماشین مجازیimage  ایجاد پایه برای pool 

VM folder location  انتخاب فولدری در سرورvCenter  کهdesktop pool .در آن قرار دارد 

Host or Cluster  انتخاب هاستESXi  یاcluster  های مجازی روی آن اجرا دسکتاپ ماشینای که 

 می شوند.

Resource pool  منابع سرورvCenter  کهdesktop pool .ها روی آن قرار دارند 

Data stores  یک یا چند انبارداده کهdesktop pool روی آنها ذخیره می شوند 

Storage Overcommit linked cloneچه این سطح باالتر باشد، را مشخص می کند. هرروی هر انبارداده  یها

 اختصاص می باید. linked cloneفضای رزرو شده کمتری به هر 

Use View Storage Accelerator  اجازه بهESXi host  برایCache  .کردن داده های متداول دیسک ماشین مجازی 

Use native NFS snapshots  در صورت داشتنNAS ای کهvStorage APIs for Array Integration  را

 استفاده کرد. native snapshotپشتیبانی کند، می توان از تکنولوژی 

Reclaim VM disk space  اجازه به هاست هایESXi  برای استرداد فضای دیسک مصرف نشده رویlinked 

cloneاند. این مشخصه فضای کل مورد نیاز اد شدههایی که در فضای بهینه ایج

linked clone دهد.برای  ذخیره سازی را کاهش می 

Initiate reclamation when 

unused space on VM exceeds 

حداقل حجم دیسک مصرف نشده به گیگابایت که باید روی دیسک سیستم  وارد کردن

 انباشته شود تا استرداد فضا آغاز شود. این مقدار به ازاء هر linked-cloneعامل 

 ماشین مجازی تعریف می شود.

Blackout times  تنظیم روزها و زمان هایی کهView Storage 

Accelerator regeneration and the reclamation of virtual 

machine disk space .انجام نمی شود 
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Transparent Page Sharing Scope سازی در صورت فعالTPS  تمام ماشین هایی که سیستم عامل و برنامه های یکسان ،

 کنند.استفاده می memory pageدارند فقط از یک 

این تنظیم به صورت پیش فرض غیرفعال است زیرا موجب افزایش ریسک دسترسی 

 شود.ها میغیرمجاز به اطالعات سیستم

Domain  های الزم برای ایجاد کاربری دارای دسترسیانتخاب دامنه و نامlinked-clone pool .

 .بردکردن تنظیمات به کار می customizeبرای  sysprepاین نام کاربری را 

AD container  مشخص نمودن نامcontainer  مربوطه درAD  

Allow reuse of pre-existing 

computer accounts 

های آماده  linked cloneبرای  ADاجازه استفاده از حساب کاربری های موجود در 

با حساب  linked cloneرا می دهد. اگر نام ماشین  view composerشده توسط 

از همان حساب استفاده می  view composerیکسان باشد  ADکاربری موجود در 

 کند.

Use QuickPrep or a 

customization specification 

(Sysprep) 

 Domainبرای تنظیم الیسنس،  SysPrepبا  QuickPrepانتخاب استفاده از  

Attachment ،DHCP پس از ساختن  و دیگر ویژگی های ماشینpool  نمی توان

 این متد را تغییر داد.

Power-off script QuickPrep تواند میcustomization Script  را پیش از خاموش شدن ماشین ها

را باید  Scriptو پارامترهای  اولیهو ماشین مجازی  scriptروی آنها اجرا کند. مسیر 

 مشخص نمود.

Post-synchronization script QuickPrep تواند میcustomization Script  ،را پس از ساخته شدن ماشین

 شدن آن اجرا نماید. refreshبازنویسی آن یا پس از 

 

 :VDIبرای استفاده در  Active Directoryمراحل ایجاد حساب کاربری در 

 ، ...machine1 ،machine2، برای ماشین های مجازی حساب کاربری می سازیم. مانند: ADدر  -1
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 Edit  Dialogیا با استفاده از  Poolیک  ADD Desktop Pool Wizard، با استفاده از View Administratorدر  -2

box  .آن را تغییر می دهیم 

 کنیم.را انتخاب می Provisioning Setting , ،Use a naming patternدر  -3

به صورت خودکار به انتهای نام انتخاب شده  machine   ،view، نام ماشین را می نویسیم مانند: Naming Patternدر  -4

  machine1یک عدد منحصر به فرد اضافه می نماید مانند: 

-را انتخاب می Allow reuse of pre-existing computer accounts، گزینه Guest Customizationدر صفحه  -0

 نماییم.

 یادآوری:

Automatic pool contains Full VM: 

از روی ماشین دیگر  Cloneعمل می کند. این ماشین یک  ,اولیهگرفتن مستقل از ماشین مجازی  Cloneای که پس از VMایجاد 

به راحتی  linked cloneباشد. در این حالت به فضای ذخیره سازی بیشتر نیاز است و امکان تغییرات به نسبت می vCenterدر 

 میسر نمی باشد. رفتار این ماشین ها شبیه به ماشین های فیزیکی است.

Automatic pool contains Linked-clones: 

وع ماشین ها به سادگی باشند. انجام تغییرات در این نقادر به کار نمی ماشین اولیهکه بدون  اولیهاز ماشین مجازی  Snapshotیک 

 تغییر نماید. همچنین فضای ذخیره سازی کمتری نیاز دارد. اولیهصورت می پذیرد زیرا تنها کافیست  ماشین 

Manual pool: 

 دیگر با ماشین فیزیکی( ساخته می شود.از روی یک دسکتاپ موجود )ماشین مجازی 

ها به کاربران که به دو صورت تصمیم در مورد نحوه تخصیص ماشین ها نیاز یه poolپس از انتخاب و ایجاد هر کدام از 

Dedicated assignment  اختصاصی( و(Floating assignment )می باشد. است, )متغیر 
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 :Manual poolایجاد 

توان از چندین منبع دیگر را ایجاد کرد و نیز می های مجازیتوان ماشینشد از روی یک ماشین مجازی میفته همان طور که گ

 ه شرح ذیل می باشد:ساخت ب Manual poolتوان از روی آن که می برای ایجاد ماشین ها بهره برد. منابعی

 شود.اداره می vCenterماشین مجازی که توسط  -1

 قرار دارد. vCenterرم دیگری غیر از محیط وی پلت فرماشین مجازی که  -2

 ماشین فیزیکی -3

 نصب و راه اندازی شود. View Agentبایست رای هر ماشین مجازی ساخته شده مینکته: ب

 د:نموایجاد  Manual desktop poolاز مسیر زیر می توان 

View Administrator Catalog  Desktop Pools  Add  Manual Desktop Pool 

 :Manual Desktop Poolجدول تنظیمات انتخابی برای ایجاد یک 

 توضیحات گزینه

User Assignment :انتخاب نحوه تخصیص به کاربران 

هر کاربر به یک ماشین تخصیص داده شده و هر بار   dedicated assignmentدر 

 کند.همان ماشین را دریافت می

 ماشین متفاوتی دریافت می کنند.  log inکاربران در هر  floating assignmentدر 

vCenter Server  انتخابvCenter  ای که ماشین های مجازی را درpool کند.مدیریت می 

Machine Source خواهید در ماشین مجازی یا کامپیوتر فیزیکی که میdesktop pool  به کار برده

بر روی  View agentب شود)انتخاب ماشین های مجازی، تهیه لیستی از آنها و نص

 آنها(

روی ماشین های مجازی مدیریت نشده و  PCoIPنکته: برای استفاده از پروتکل 

 استفاده کرد. Teradiciسخت افزار  کامپیوترهای فیزیکی باید از
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Desktop pool ID  نام منحصر به فرد برایpool  که آن را درview administrator .مشخص می کند 

Desktop pool settings  تعیین نمودن تنظیمات وضعیت ماشین، وضعیت برق در زمانی که از ماشین مجازی

 و غیره Adobe Flashاستفاده نمی شود، پروتکل نمایش، کیفیت 

Transparent page sharing scope سازی در صورت فعالTPS هایی که سیستم عامل و برنامه های یکسان ، تمام ماشین

 کنند.استفاده می memory pageدارند فقط از یک 

فرض غیرفعال است زیرا موجب افزایش ریسک دسترسی این تنظیم به صورت پیش

 شود.ها میغیرمجاز به اطالعات سیستم

 

 

  VDIخالصه ای از روند پیاده سازی 

 

 Viewو نیز نرم افزار مدیریت آن  View Connectionافزار  ایجاد یک ماشین مجازی برای نصب نرم -1

Administration 

بر روی آن نصب می باشد و یا بر روی  vCenterبر روی ماشینی که نرم افزار  View Composerنصب نرم افزار  -2

 سیستمی جداگانه

  دامین عضویت ماشین ها در -3

 های مورد نیاز به همراه سطح دسترسی هاRoleتعریف  -4

و نیز نصب   View Administrationدر کنسول مدیریتی  vCenterو نیز  View Composerمعرفی سیستم  -0

 الیسنس مربوطه

 پیکربندی دامین برای ایجاد ماشین های مجازی -4

 در نظر گرفتن یک ماشین به عنوان مرجع و اعمال تنظیمات مورد نیاز بر روی آن -7

  Poolو تشکیل یک  اشین مرجعایجاد ماشین های مجازی مورد نیاز از روی م -8

 مورد نظربا پروتکل  بر روی کالینت ها جهت دسترسی به ماشین های مجازی View Agentنصب نرم افزار  -9
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