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 مقدمه 1

شرکت  گویند.می ( 2VDI) دسکتاپ یسازیمجاز ، 1در مراکز داده یمجاز یهادسکتاپ رفتنقرار گبه 

VMware یسازهادیپ یبرا VDI یمجموعه VMware Horizon View  .را ارائه داده استVMware 

Horizon View تی. با استفاده از قابلاستدسکتاپ  یسازیمجاز یدر حوزه از جمله محصوالت قدرتمند

 VMware. کرد جادیا منحصر به فردشان را یهاهر گروه از کاربران دسکتاپ یتوان برایم این مجموعه یها

Horizon View 7  جدیدترین محصولVMware های سازی دسکتاپ است که در نسخهی مجازیدر حوزه

ها را قادر به اجرای از راه دور سازمان ITبخش  این محصول ارائه شده است. 7.4و  7.3.2، 7.2، 7.1، 7.0

 کیعنوان را به یکاربرد یهاها و برنامهدسکتاپ نیو انموده کز داده ادر مر یکاربرد یهاو برنامه هادسکتاپ

یکه م رندآویدست مبه را یشخص طیمح کی ییدهد. کاربران نهایارائه م به کارمندانشده تیریمد سیسرو

 رانیدمطور متقابل بهکنند.  دایپ یدسترس ، به آنخانه ای کاردستگاه در هر نقطه از محل تعدادی توانند از هر 

در این  آورند.دست میبه را متمرکز تیو امن ییکنترل، کارا، دسکتاپ در مرکز داده یهابا داشتن دادهنیز، 

پرداخته و  VMware Horizon View 7ی ی مجموعهمراحل نصب و پیکربندی اولیه یبه ارائه گزارش

 .کنیمرا تشریح می جزئیات مربوط به هر مرحله

 Horizon View طیمح معرفی 2

 عبارتند از: وجود دارند Horizon View طیمحاجزای مختلفی که در 

 View Connection Server 

View Connection Server دسکتاپ است و بدون آن امکان  یسازیمجاز یبرا یدیکل یاز اجزا

، به دهدرا انجام می یمجاز یهادسکتاپ تیریمد. وجود ندارد VMware Horizon View یسازادهیپ

مورد نظر را در  یدسکتاپ مجاز رنده،یگسیدرخواست ارتباط از سرو افتیاز در پساین صورت که 

 .دهدیاو قرار م اریاخت

                                                   

 

 

1 Datacenters 

2 Virtual Desktop Infrastructure 
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 View Replica Server 

Replica Server  از نوعConnection server هایی مانند منظور برآورده کردن سرویس. بهاستHigh 

Availability و Load Balance، توان بیشتر از یک میConnection Server  نصب کرد. به این

Connection Server  غیر از( های اضافیConnection Server  ،)اصلی اولیهReplica Server  گفته

 شود.می

 View Security Server 

 یها را برادر ارتباط است و دسکتاپ Connection Serverکه با  DMZ طیدر مح یادهندهسیسرو

را باال خواهد  رساختیز تیامن DMZدر  Security server نصب. کندیخارج از شبکه فراهم م یهااتصال

تصل م یبتوانند به شبکه داخل یکه تنها کاربران کردامکان را فراهم خواهد  نیا Security server نصب. برد

سازی دهنده برای پیادهوجود این سرویس .باشد رفتهیانجام پذ تیشان با موفقشوند که اول احراز اصالت

 اجباری نیست. Horizon Viewمحیط 

 View Administrator 

احرازاصالت،  ،یکاربرد یهابرنامه ،یمجاز یهادسکتاپ تیریو مد جادیشامل ا دهندهسیسرو تیریمد

. شودیانجام م View administratorافزار تحت وب نرم قیآن از طر لیو تحل ستمیس یرخدادها یبررس

 .شودینصب م View Connection Serverواسط وب همراه با  نیا

 View Composer Server 

View Composer Server یسازادهیبه پ دنیو سرعت بخش هاعاملستمیس تیریارتقاء مدمنظور به 

 لیرا تسه یمجاز یهادسکتاپ تیریمد شود. این سرویساستفاده می هادسکتاپ یسازیمجاز رساختیز

 یهاساخت دسکتاپ یبرا Composer Serverدر واقع  .کندیم ییجوصرفه یسازرهیذخ یو در فضا

-Linkedاین سرویس با استفاده از تکنولوژی  .شودیاستفاده م یکپ ای Linked-cloneبه صورت  یمجاز

clone  تفاوت تکنولوژی  شود.می یسازرهیذخ یدر فضا %90تا  %50 نیب ییجوصرفهموجبLinked-

clone  باFull-clone :به شرح زیر است 

 در Full-clone فرضعنوان مثال، . بهمادر خواهد بود ای یاز نسخه اصل یکپ کیشده  جادینسخه ا 

به  زین Full Cloneداشته باشد، نسخه  ازین ی دیسکفضا از تیگابایگ 30مادر به عامل سیستم دیکن

یمجاز یندهایها در فرآTemplate ساخت. خواهد داشت ازین یسازرهیذخ یفضا تیگابایگ 30

 .نوع است نیاز ا یمثال یساز



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 

3 

 

 
 

 در Linked-clone  نخواهد شد و  هیته یکپ یاصلی نسخهازLinked-clone خود نسبت  راتییها تغ

مادر عامل مربوط به سیستم سکیکه د یصورت در. کردخواهند  رهیمادر را ذخ ای یاصل عاملسیستمبه 

 دیکن فرضعنوان مثال، . بهخود ادامه دهند تیبه فعال توانندینمها  Linked-cloneدر دسترس نباشد 

با دیسک آن  Linked-cloneی نسخه ،داشته باشد ازین ی دیسکفضا تیگابیگ 30مادر به  عاملسیستم

 کند.اصلی در ارتباط بوده و تنها تغییرات نسبت به آن را ذخیره می

 نشان داده شده است. Linked-cloneو  Full-cloneتفاوت  1در شکل 

 
 Linked-cloneو  Full-cloneتفاوت   1شکل 

 اختیاری است. Horizon Viewسازی محیط نیز برای پیاده Composer Serverکر است که الزم به ذ

 View Agent 

افزار . این نرمشودیمحسوب م Connection Serverکاربر و  نیب یعامل ارتباط View Agentافزار نرم

 .کردنصب شده و امکان اتصال به آن را فراهم خواهد  یهر دسکتاپ مجاز یرو

 View Client 

را  Connection serverاتصال به  امکانو  شودینصب م ییکاربر نها ستمیس یرو View Clientافزار نرم

 .کندیفراهم م ییکاربر نها یبرا

 دهد.ها در زیرساخت را نشان میو محل قرار گرفتن آن Horizon Viewاجزای مختلف محیط  2شکل 
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 Horizon Viewاجزای محیط   2شکل 

 هادهندهسرویس نصبهای نیازمندی 3

افزاری های سختکنند، باید نیازمندیرا اجرا می Horizon Viewی دهندههای سرویسهایی که مؤلفهمیزبان

 پردازیم.ها میسمت به بیان این نیازمندیافزاری خاصی را داشته باشند. در این قو نرم

 View Connectionهای نیازمندی 3-1

Horizon Connection Server ل کرده، و با احرازاصالت عنوان یک واسطه برای اتصاالت عمبه

 ند.کهای کاربردی راه دور مناسب هدایت میها و برنامهها را به دسکتاپهای آنها، درخواستندهگیرسرویس

و  یسازادهیالزم است و بسته به اندازه پ Horizon View یسازادهیپ یبرا Connection Server کیحداقل 

 .باشد ازین Connection Server نیتعداد کاربران ممکن است به چند

ی افزارهای سختباید روی ماشین فیزیکی یا مجازی نصب شود که نیازمندی Connection Serverهر نوع از 

 Connectionدهد که از انواع مختلف هایی را نشان میعاملنیز سیستم 2جدول  را برآورده کند. 1جدول 

Server کنند.پشتیبانی می 
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 Connection Serverافزاری های سختنیازمندی  1جدول 

 شدهتوصیه مورد نیاز افزاریمؤلفه سخت

یا  Pentium IV 2.0GHzپردازنده  پردازنده

 باالتر

4 CPUs 

 100Mpbs NIC 1Gbps NICs آداپتور شبکه

)یا  50برای  10GB RAMحداقل  یا باالتر 4GB RAM حافظه

 بیشتر( دسکتاپ راه دور

 

 Connection Serverهای قابل استفاده برای عاملسیستم  2جدول 

 ویرایش نسخه عاملسیستم

Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit Standard 

Enterprise 

Datacenter 

Windows Server 2012 R2 64-bit Standard 

Datacenter 

Windows Server 2016 64-bit Standard 

Datacenter 

 

 View Composerهای نیازمندی 3-2

ی مرکزی، ایجاد پایه 3را از یک تصویر clone-Linkedهای توان دسکتاپمی View Composerبا استفاده از 

 کرد.

را  View Composerاگر شود نیز باید به دامنه ملحق شود. روی آن نصب می View Composerسیستمی که 

های نصب کنید، این ماشین باید نیازمندی vCenter Serverبر روی ماشین فیزیکی یا مجازی متفاوت با 

                                                   

 

 

3 Image 
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و  View Composerشود که یک نگاشت یک به یک بین را برآورده کند. توصیه می 3افزاری جدول سخت

vCenter Server .وجود داشته باشد 

 View Composerافزاری های سختنیازمندی  3جدول 

 شدهتوصیه مورد نیاز افزاریمؤلفه سخت

 Intelیا باالتر از  1.4GHzپردازنده  پردازنده

 CPUs 2با  AMD 64یا  64

2GHz  4یا باالتر با CPUs 

 10/100Mpbs NIC 1Gbps NICsیک یا بیشتر  آداپتور شبکه

)یا  50برای یا باالتر  8GB RAM یا باالتر 4GB RAM حافظه

 بیشتر( دسکتاپ راه دور

 40GB 60GB دیسک

 

 کنند.پشتیبانی می View Composerدهد که از هایی را نشان میعاملسیستم 4جدول 

 View Composerهای قابل استفاده برای عاملسیستم  4جدول 

 ویرایش نسخه عاملسیستم

Windows Server 2008 R2 SP1 64-bit Standard 

Enterprise 

Datacenter 

Windows Server 2012 R2 64-bit Standard 

Datacenter 

Windows Server 2016 64-bit Standard 

Datacenter 

 

 View Composerنصب  4

 View، سپس سرویس کنیمداده برای آن ایجاد باید ابتدا یک پایگاه View Composerبرای استفاده از 

Composer .سرویس  را نصب کرده و آن را به زیرساخت معرفی کنیمView Copmoser توان بر روی را می

 نصب کرد و یا یک ماشین میزبان مجزا برای آن در نظر گرفت. vCenter Serverماشین میزبان 
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View Composer قصد استفاده از نیاز به نصب آن است که در صورتی یک ویژگی اختیاری است و تنها 

 را داشته باشیم. clone-Linked 4های دسکتاپمخزن

 دادهایجاد پایگاه 4-1

نام منبع داده و همچنین یک  View Composerهای مربوط به ی دادهبرای ذخیره دادهابتدا باید یک پایگاه

(5DSN ایجاد کرد. سرویس )View Composer که یک نمونه نیست. در صورتی دادهشامل یک پایگاه

ت محلی صورتوان بهداده را میداده در محیط شبکه شما وجود ندارد، ابتدا باید آن را نصب کنید. پایگاهپایگاه

ها و اطالعات مربوط به اتصال View Composerی دادهپایگاه یا از راه دور )روی شبکه( پیکربندی کرد.

کند. این اطالعات گیرند را ذخیره میمورد استفاده قرار می View Composerهایی که توسط همچنین مؤلفه

 شامل موارد زیر است:

 های اتصالvCenter Server 

 های اتصالActive Directory 

 های دسکتاپclone-Linked  که توسطView Composer اند.یافته 6گسترش 

 که توسط  7هاییکپیView Composer اند.ایجاد شده 

ی مخصوص به خود را داشته باشد. بنابراین چندین دادهباید پایگاه View Composerهر نمونه از سرویس 

تواند می View Composer ی مشترک استفاده کنند.دادهتوانند از یک پایگاهنمی View Composerسرویس 

ر کدام از این موارد بایستی یک ( استفاده کند. در ه11gیا  12c) Oracleیا  SQL Serverی دادهاز پایگاه

در این گزارش  برای آن پیکربندی گردد. ODBCی ایجاد شده و یک منبع داده View Composerی دادهپایگاه

بنابراین قبل از ادامه دادن بقیه مراحل نصب مطمئن شوید که  کنیم.استفاده می SQL Serverی دادهما از پایگاه

SQL Server ی که قصد نصب کردن بر روی کامپیوترView composer  بر روی آن را دارید، و یا در محیط

 تان نصب شده است.شبکه

                                                   

 

 

4 Desktop pools 

5 Data Source Name 
6 Deploy 
7 Replicas 
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1. SQL Server Management Studio  (3)شکل  آن متصل شوید ا گذرواژه خود بهبرا باز کرده و. 

 
 دادهاتصال به پایگاه  3شکل 

)شکل  را انتخاب کنید New Databaseراست کرده و کلیک Databasesبر روی  Object Explorerدر  .2

4). 

 
 (1داده )ایجاد یک پایگاه  4شکل 
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 .(5)شکل  کنید OKداده وارد کرده و در پنجره باز شده یک نام برای پایگاه .3

 
 (2داده )ایجاد یک پایگاه  5شکل 

را  Loginتوان یک می منظور امنیت بیشتر،، بهView Composerی مخصوص دادهپس از ایجاد پایگاه .4

 Securityی گزینه Object Explorerداده ایجاد کرد. به این منظور در صورت اختصاصی برای این پایگاهبه

. در پنجره باز (6)شکل  را انتخاب کنید New Loginراست کنید. کلیک Loginsرا باز کرده و بر روی 

که نوع را مشخص کنید. در صورتی 8وارد کرده و نوع احرازاصالت Loginیک نام برای ( 7)شکل شده 

 Defaultرا وارد نمایید. در قسمت  saانتخاب کنید، باید گذرواژه مربوط به  SQL Serverاحراز اصالت را 

database در سناریوی ما ی ساختهدادهنیز پایگاه( شده در قسمت قبلViewComposer.را انتخاب کنید ) 

                                                   

 

 

8 Authentication 
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 View Composer (1)ی دادهای پایگاهاختصاصی بر Loginایجاد یک   6شکل 
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 View Composer (2)ی دادهاختصاصی برای پایگاه Loginایجاد یک   7شکل 

 Users mapped to this loginشده و در قسمت  Loginی از پنجره User Mappingوارد بخش  .5

 Database role membership( را انتخاب کرده و در قسمت ViewComposerی ساخته شده )دادهپایگاه

for  نقشdb_owner (8)شکل  را انتخاب کنید. 
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 View Composer (3)ی دادهاختصاصی برای پایگاه Loginایجاد یک   8شکل 

 ODBC DSNایجاد  4-2

داده را ایجاد کرده و به این ترتیب این پایگاه ViewComposerی دادهبه پایگاه ODBCاکنون باید یک اتصال 

 View Composerرا برای  ODBC DSNوقتی که یک قابل مشاهده نماییم.  View Composerبرای سرویس 

برای  ید.نمایی تحت آن را به یک سطح مناسب برای محیط خود امن میدادهکنید، اتصال پایگاهپیکربندی می

 یر را انجام دهید:مراحل ز ODBC DSNایجاد یک 

 .(9)شکل  را اجرا کنید ODBC Data Sources (64-bit)شده و  Administrative Toolsوارد  .1
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 Administrative Toolsاز  ODBC Data Sources (64-bit)اجرای   9شکل 

 .(10)شکل  را انتخاب کنید System DSNدر پنجره باز شده سربرگ  .2
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 ODBC Connection (1)ایجاد   10شکل 

 Finishرا انتخاب و بر روی  SQL Server Native Clientکلیک کرده و در پنجره باز شده  ADDبر روی  .3

 .(11)شکل  کلیک کنید

 
 ODBC Connection (2)ایجاد   11شکل 
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وارد کنید. همچنین در یک نام برای منبع داده  Create a New Data Source to SQL Serverدر ویزارد  .4

 Nextبر روی  بر روی آن نصب است را وارد نمایید. SQL Serverباید نام سیستمی که  Serverقسمت 

 .(12)شکل  کلیک کنید

 
 ODBC Connection (3)ایجاد   12شکل 

انتخاب و از اطالعات  SQL Serverاصالت را انتخاب کنید. در این مثال احرازاصالت از نوع  نوع احراز .5

ایجاد شده برای  Loginتوان برای احرازاصالت از . می(13)شکل  ده استاستفاده ش saکاربری مربوط به 

 استفاده کرد. ViewComposerداده پایگاه
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 ODBC Connection (4)ایجاد   13شکل 

6. Change the default database to ی دادهرا تیک زده و پایگاهViewComposer  را از لیست انتخاب

 .(14)شکل  کنیممی

 
 ODBC Connection (5)ایجاد   14شکل 
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را  Use strong encryption for data، پیکربندی شده است SSLبا  SQL Serverکه اتصال در صورتی .7

 .(15)شکل  انتخاب کنید

 
 ODBC Connection (6)ایجاد   15شکل 

 Test Data. با کلیک بر روی (16)شکل  شودایجاد شده نشان داده می ODBC DSNاطالعات مربوط به  .8

Source با کلیک بر روی (17)شکل  آمیز بودن این اتصال اطمینان پیدا کردتوان از موفقیتمی .OK  فرآیند

 کند.خاتمه پیدا می ODBC DSNایجاد 
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 ODBC Connection (7)ایجاد   16شکل 

 
 ODBC Connection (8)ایجاد   17شکل 
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 View Composerنصب  4-3

های کدام از سایر مؤلفهدر ماشین فیزیکی یا مجازی مشابهی با هیچتواند نمی View Composerر افزانرم

Horizon 7  شاملReplica Server ،Security Server ،Connection Server ،View Agent  وView Client 

 ردار باشد.برخو administratorکاربر باید از امتیازات  View Composerقرار بگیرد. برای نصب 

ویزارد  را انتخاب کنید. Run as administratorراست کرده و کلیک View Composerافزار بر روی نرم .1

 .(18)شکل  شودآغاز می View Composerنصب 

 
 View Composer (1)نصب   18شکل 

2. License Agreement (19)شکل  را بپذیرید. 
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 View Composer (2)نصب   19شکل 

 .(20)شکل  را انتخاب کنیدمسیر نصب  .3

 
 View Composer (3)نصب   20شکل 
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ایجاد کردید را وارد کنید.  View Composerی مخصوص دادهای را که برای پایگاه ODBC DSNنام  .4

برای آن مشخص کرده بودید را  ODBC DSNای که در هنگام ایجاد کاربری و گذرواژههمچنین باید نام

 .(21)شکل  وارد کنید

 
 View Composer (4)نصب   21شکل 

 Viewی دهنده. سرویس(22)شکل  فرض را بپذیریدرا وارد کرده و یا مقدار پیش 9یک شماره درگاه .5

Connection  از این درگاه برای ارتباط با سرویسView Composer کند.استفاده می 

                                                   

 

 

9 Port 
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 View Composer (5)نصب   22شکل 

6. Install و پس از پایان نصب  (23)شکل  را کلیک کردهFinish (24)شکل  را انتخاب کنید. 

 
 View Composer (6)نصب   23شکل 
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 View Composer (7)نصب   24شکل 

فرض باید شروع به کار کند. برای اطمینان از فعال صورت پیشنصب شده و به View Composerسرویس 

را بودن این سرویس را باز کرده و در حال اج Administartive Toolsرا از  Servicesبودن این سرویس، 

 کنید. Startکه این سرویس در حال اجرا نبود آن را . در صورتی(25)شکل  بررسی کنید

 
 View Composerبررسی در حال اجرا بودن سرویس   25شکل 
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 View Composer سازگاری با برای vSphereپیکربندی محیط  4-4

، vCenter Serverهای زیر در نصب و پیکربندی ، باید از بهترین تجربهView Composerمنظور پشتیبانی از به

ESXiهای ، و دیگر مؤلفهvSphere استفاده کنید. پیروی از این موارد این امکان را برای ،View Composer 

 با کارایی بیشتری کار کند. vSphereآورد که در محیط وجود میبه

 های مجازی به مسیر و پوشه برای ماشین پس از ایجاد اطالعات مربوطLinked-clone این اطالعات را ،

 Horizon 7تغییر دهید،  vCenter Serverتغییر ندهید. اگر این اطالعات را در  vCenter Serverدر 

 بپردازد. vCenter Serverهای مجازی در وجوی ماشینتواند با موفقیت به جستنمی

  مطمئن شوید که تنظیماتvSwitch  روی میزبانESXi های صورتی پیکربندی شده است که درگاهبه

پیکربندی  Linked-cloneهای مجازی های مجازی که روی ماشینNICی همهکافی برای پشتیبانی از 

 شوند، را دارد.اجرا می ESXiاند و روی آن میزبان شده

 های که شما دسکتاپزمانیclone-Linked  دهید، باید مطمئن شوید که قرار می 10منابع مخزنرا در یک

توانید از ها را دارد. میی کافی برای میزبانی از این دسکتاپو حافظه CPUشما  vSphereمحیط 

vSphere Client  برای نظارت بر وضعیتCPU .و حافظه استفاده کنید 

  ازvSphere DRS .استفاده کنید DRS های مجازی صورت بهینه ماشینبهLinked-clone ها را بین میزبان

 کند.توزیع می

 شود.پشتیبانی نمی Linked-cloneهای برای دسکتاپ vMotion نکته:

 View Connectionنصب  5

ی واحد از توانید یک نمونهشما، می Horizonپذیری و نیازهای امنیتی محیط وابسته به کارایی، دسترس

Connection Serverهای کپی شده از ، نمونهConnection Server های امنیت را نصب دهندهو یا سرویس

نصب شود. در هنگام نصب  Horizonباید در محیط  Connection Serverکنید. حداقل یک نمونه از 

Connection Server های زیر را انتخاب کرد:توای یکی از انواع نصبمی 

                                                   

 

 

10 Resource pool 
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 11نصب استاندارد 

 کند.جدید را تولید می 12View LDAPبا یک پیکربندی  Connection Serverیک نمونه از 

 13نصب کپی 

ی موجود کپی شده است، که از یک نمونه View LDAPبا پیکربندی  Connection Serverیک نمونه از 

 کند.می تولیدرا 

 14ی امنیتدهندهنصب سرویس 

ی هو شبکی امنیتی اضافه بین اینترنت کند که یک الیهرا تولید می Connection Serverیک نمونه از 

 آورد.وجود میداخلی شما به

 15نامی ثبتدهندهنصب سرویس 

مورد نیاز است. بنابراین پس از  True SSOکند که برای ویژگی نام را نصب میی ثبتدهندهیک سرویس

توانند بدون داشتن اطالعات کاربری از وارد شدند، می VMware Identity Managerکه کاربران به این

نام بتی ثدهندهی کاربردی راه دور متصل شوند. سرویس، به یک دسکتاپ یا برنامهدایرکتوریاکتیو 

 شوند.دهد که برای احراز اصالت استفاده میهای کوتاه مدتی را مینامهدرخواست گواهی

 نیازهای نصبپیش 5-1

ا نیازهای زیر رما پیشمحیط نصب شرا نصب کنید، باید مطمئن شوید که  Connection Serverکه قبل از این

 کند.برآورده می

  باید یک کلیدlicense  معتبر برایHorizon 7 .داشته باشید 

                                                   

 

 

11 Standard installation 

12 Lightweight Directory Access Protocol 

13 Replica installation 

14 Security server installation 

15 Enrollment server installation 
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  باید ماشین میزبانConnection Server ی را به دامنهActive Directory کنید. 16الحاق 

  ماشین میزبانConnection Server ی دامنهکنندهکنرل نباید (17DC) .باشد 

 Connection Server  را روی سیستمی که در آن نقشWindows Terminal Server  ،نصب شده است

آن را  Connection Serverنصب نکنید. در صورت وجود این نقش بر روی ویندوز سرور، قبل از نصب 

 حذف کنید.

 Connection Server دهد، نصب نکنیدرا روی سیستمی که هرگونه عملکرد یا نقش دیگری را انجام می. 

 نصب نکنید. vCenter Serverرا بر روی ماشین میزبان  Connection Serverعنوان مثال، به

  سیستمی کهConnection Server کنید باید یک آدرس را در آن نصب میIP .ثابت داشته باشد 

  نام سیستمی کهConnection Server کاراکتر باشد. 15نباید بیشتر از  کنیدرا در آن نصب می 

  ی کنندهنصباجرای برایConnection Server ،باید از یک حساب کاربری دامنه با امتیازات سطح مدیر ،

 استفاده نمایید.

 که وقتیConnection Server صورت محلیکنید، باید یک حساب کاربری یا گروه مدیر را بهرا نصب می 

های تی، شامل حق نصب نمونهحقوق کامل مدیری Horizon 7یا از طریق دامنه برای آن مشخص کنید. 

Connection Server که قصد استفاده از یک در صورتیدهد. کپی، را تنها به این حساب تخصیص می

ی کننده، حساب را در اکتیو دایرکتورای برای این کار را دارید، باید قبل از اجرای نصبکاربر یا گروه دامنه

 ایجاد نمایید.

  View Connectionنصب 5-2

ی تنها، یا اولین نمونه از نصب در یک گروه از دهندهعنوان یک سرویسبه Connection Serverبرای نصب 

اندارد که نصب استزمانی یید.ای نصب استاندارد را انتخاب نمکپی، باید گزینه Connection Serverهای نمونه

                                                   

 

 

16 Join 

17 Domain Controller 
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به این ترتیب  کند.دید را ایجاد میمحلی و ج View LDAPکنید، فرآیند نصب یک پیکربندی را انتخاب می

 کند.ها را مقداردهی اولیه میذاری کرده و دادهرا بارگها 20ACL، و 19DIT، تعریف 18تعریف شما

را  View LDAPهای بیشتری از یکربندیپتوانید می View Administratorپس از نصب، شما با استفاده از 

 کند.یم دارینگهرا  View LDAP یورود نیکار چندخود صورتبه Connection Server. دیکن تیریمد

ی هاکدام از سایر مؤلفهتواند در ماشین فیزیکی یا مجازی مشابهی با هیچنمی Connection Serverافزار نرم

Horizon 7  شاملReplica Server ،Security Server ،Composer Server ،View Agent  وView Client 

 قرار بگیرد.

 .(26)شکل  کلیک کنیددابل Connection Serverی بر روی فایل نصب برنامه .1

 
 Connection Server (1)نصب   26شکل 

                                                   

 

 

18 Schema 

19 Directory Information Tree 

20 Access Control List 
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2. License Agreement (27)شکل  را بپذیرید. 

 
 Connection Server (2)نصب   27شکل 

 .(28)شکل  مسیر نصب را انتخاب کنید .3
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 Connection Server (3)نصب   28شکل 

 Connection Server. در اینجا چون در حال نصب اولین (29)شکل  خود را مشخص کنید نوع نصب .4

در  مورد استفاده را مشخص کنید. IPهمچنین نوع پروتکل  کنیم.هستیم، نوع استاندارد را انتخاب می

، دهایشان از طریق یک مرورگر وب وصل شونکه قصد دارید به کاربران اجازه دهید که به دسکتاپصورتی

انتخاب شده باشد، این گزینه  IPv4انتخاب شده است. اگر  Install HTML Accessمطمئن شوید که 

شود، این تنظیمات نمایش داده نمی IPv6فرض انتخاب شده است. در صورت انتخاب صورت پیشبه

 شود.پشتیبانی نمی IPv6در محیط  HTML Accessزیرا 
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 Connection Server (4)نصب   29شکل 

 .(30)شکل  و در صورت تمایل یک یادآور برای آن را وارد نمایید 21ترمیمیک گذرواژه برای  .5

                                                   

 

 

21 Recovery 
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 Connection Server (5)نصب   30شکل 

 .(31)شکل  اییدآتش ویندوز را انتخاب نمچگونگی پیکربندی سرویس دیواره .6

 Configure Windows Firewall automatically 

آتش ویندوز را پیکربندی کند، به دهد که دیوارهاجازه می Connection Serverی کنندهبه نصب

 ای مجاز وجود داشته باشد.که اجازه برقراری اتصاالت شبکهصورتی

 Do not configure Windows Firewall 

صورت دستی پیکربندی شوند. این گزینه را تنها در صورتی انتخاب آتش ویندوز بهقوانین دیواره

آتش ی خاص خودش برای پیکربندی دیوارهشدهن شما از قوانین از پیش تعریفکنید که سازما

 ویندوز استفاده نماید.
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 Connection Server (6)نصب   31شکل 

توانند به را مشخص کنید. تنها اعضای این حساب کاربری می Horizonکاربر یا گروه کاربران مدیر  .7

Horizon Administrator های صورت کامل تجربه کنند، و نمونهیریتی را بهوارد شوند، حقوق مد

Connection Server های دهندهکپی و دیگر سرویسHorizon 7 .ی اول، با انتخاب گزینه را نصب کنند

شود شود. انتخاب گزینه دوم باعث میداده می Horizon 7اجازه مدیریت  22به کاربران گروه مدیران محلی

اگر یک حساب مدیر  را داشته باشند. Horizon 7که یک کاربر یا گروه خاص از دامنه اجازه مدیریت 

که نصب بر روی یک حساب مدیر محلی یا کاربر دیگری که مربوط به دامنه را انتخاب کنید، در حالی

ی معتبر برای ورود به دامنه را وارد کاربری و گذرواژهباشد، باید نام دسترسی به دامنه ندارد، در حال انجام

چون ما با حساب کاربری مربوط به مدیر دامنه در حال نصب هستیم، نیازی به وارد کردن نمایید. در اینجا 

برای وارد کردن یک  domainname\groupnameیا  domainname\usernameگذرواژه نیست. از فرمت 

 .(32)شکل  دامنه استفاده نمایید کاربر در

                                                   

 

 

22 Local administrators group 
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 Connection Server (7)نصب   32شکل 

. (33)شکل  را دارید VMwareی شرکت در برنامه بهبود تجربه مشترقصد مشارکت  ایکه آ دیانتخاب کن .8

 .)اختیاری( دینوع، اندازه و مکان سازمان خود را انتخاب کن دیتوانیشارکت مدر صورت م
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 Connection Server (8)نصب   33شکل 

آمیز نصب بر . پس از خاتمه موفقیت(34)شکل  فرآیند نصب آغاز خواهد شد Installبا کلیک بر روی  .9

 .(35)شکل  کلیک نمایید Finishروی 
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 Connection Server (9)نصب   34شکل 

 
 Connection Server (10)نصب   35شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 

36 

 

 
 

 شوند:بر روی ویندوز سرور نصب می Connection Serverزیر با نصب  Horizon 7های سرویس

 VMware Horizon Connection Server 
 VMware Horizon View Framework Component 
 VMware Horizon View Message Bus Component 
 VMware Horizon View Script Host 
 VMware Horizon View Security Gateway Component 
 VMware Horizon View PCoIP Secure Gateway 

 VMware Horizon View Blast Secure Gateway 
 VMware Horizon View Web Component 
 VMware VDMDS, which provides View LDAP directory services 

آتش را انتخاب کرده باشید، قوانین مورد نیاز در هنگام نصب پیکربندی خودکار برای دیوارهکه در صورتی

تعدادی از این قوانین آتش اضافه شده است. ، به قوانین دیوارهConnection Serverبرای مدیریت ارتباطات 

 نشان داده شده است. 36در شکل 

 
 Connection Serverآتش توسط شده به دیوارهقوانین اضافه  36شکل 
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 Horizon 7ی پیکربندی اولیه 6

برقرار  Horizon 7ای نیاز است تا یک محیط کاری برای های اولیهبه قدم، Horizon 7 یمجموعهپس از نصب 

 شود.

 های کاربریپیکربندی حساب 6-1

با امتیازات مورد نیاز برای ، باید یک حساب کاربری Horizon 7همراه به vCenter Serverبرای استفاده از 

vCenter Server توانید یک نقش پیکربندی کنید. میvCenter Server  با امتیازات مناسب را ایجاد کنید و آن

 تخصیص دهید. vCenter Serverنقش را به حساب کاربری 

اید، باید یک حساب کاربری نصب کرده vCenter Serverرا روی ماشین متفاوتی با  View Composerاگر 

 View Composerبتواند از آن برای احرازاصالت به سرویس  Horizon 7در اکتیو دایرکتوری ایجاد کنید که 

 استفاده کند.

کنید، باید حساب کاربری دیگری نیز در اکتیو دایرکتوری ایجاد استفاده می View Composerکه از در صورتی

به این  View Composerاجازه انجام عملیات در اکتیو دایرکتوری را بدهد.  View Composerکه به کنید 

 اکتیو دایرکتوری الحاق کند. یدامنه را به Linked-cloneهای مجازی حساب نیاز دارد تا بتواند ماشین

جاد ایرکتوری ایکنید، باید حساب کاربری دیگری نیز در اکتیو داستفاده می Instant-cloneکه از در صورتی

به  Connection Serverاجازه انجام عملیات در اکتیو دایرکتوری را بدهد.  Connection Serverکنید که به 

 ی اکتیو دایرکتوری الحاق کند.را به دامنه Instant-cloneهای مجازی این حساب نیاز دارد تا بتواند ماشین

های کاربری زیر باید در کنید، حسابین بار پیکربندی میرا برای اول Horizon 7صورت خالصه، وقتی که به

Horizon Administrator :معرفی شوند 

  کاربرvCenter Server  که بهHorizon 7  وView Composer ی انجام عملیات در اجازهvCenter 

Server دهد.را می 

 ی دهندهسرویسView Composer  مستقل، بهHorizon 7 ه سرویس برای احراز اصالت بView 

Composer اگر  دهد.روی یک ماشین مستقل، اجازه میView Composer  روی ماشین مشابهی با

vCenter Server  نصب شود، کاربرvCenter Server دهنده را انجام و سرویسکارهای مربوط به هر د

 دهد.می
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  یک کاربر برایView Composer دهد.که به آن اجازه انجام عملیات در اکتیو دایرکتوری را می 

  یک کاربر برایInstant-clone  که بهConnection Server  اجازه انجام عملیات در اکتیو دایرکتوری را

 دهد.می

 View Administartorها را در محیط های کاربری را ایجاد و پیکربندی کردید، آنکه این حسابپس از این

 معرفی کنید.

  کاربرvCenter Server کردن هنگام اضافهvCenter Server  بهHorizon 7 شود.معرفی می 

 ی دهندهکاربر سرویسView Composer  مستقل، هنگام پیکربندی تنظیماتView Composer  با انتخاب

 شود.معرفی می Standalone View Composer Serverی گزینه

  کاربرView Composer های ای انجام عملیات اکتیو دایرکتوری، هنگام پیکربندی دامنهبرView 

Composer شود.معرفی می 

  کاربرView Composer  های مخزنبرای انجام عملیات اکتیو دایرکتوری، هنگام ایجادLinked-clone 

 شود.معرفی می

را بدهد،  vCenter Serverی انجام عملیات در اجازه Horizon 7منظور پیکربندی یک حساب کاربری که به به

قش لیست امتیازاتی که باید به ن با امتیازات مناسب را به کاربر تخصیص دهید. vCenter Serverباید یک نقش 

vCenter Server که از اضافه کنید، بسته به اینView Composer کنید یا خیر، متفاوت است.استفاده می 

دهد که به امتیازاتی عالوه بر امتیازات انجام می vCenter Serverعملیاتی را در  View Composerسرویس 

 پایه نیاز دارد.

 vCenterباید کاربر کنید، نصب می vCenter Serverرا بر روی ماشین مشابهی با  View Composerاگر 

Server روی ماشین  23عنوان یک مدیر سیستم محلیرا بهvCenter Server  قرار دهید. این کار بهHorizon 7 

 دهد.را می View Composerی احراز اصالت سرویس اجازه

 vCenterکنید، نباید کاربر نصب می vCenter Serverرا بر روی ماشین متفاوتی با  View Composerاگر 

Server عنوان یک مدیر محلی روی ماشین را بهvCenter Server باید یک حساب قرار دهید. در این حالت ،

                                                   

 

 

23 Local system administrator 
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 Viewمستقل ایجاد کرده، که یک مدیر محلی روی ماشین  View Composerی دهندهکاربری سرویس

Composer .باشد 

 .(38و  37 های)شکل یک نقش را با امتیازات مورد نیاز برای کاربر آماده کنید vCenter Serverدر  .1

 ی شدهتوانید از نقش از پیش تعریفمیAdministrator  درvCenter Server  استفاده کنید. این نقش

 انجام دهد. vCenter Serverتواند هرگونه عملیاتی را در می

  اگر ازView Composer توانید یک نقش محدود با حداقل امتیازات مورد نیاز کنید، میاستفاده می

 vCenetrرا در  بتوانند عملیات مورد نیاز View Composerو  Connection Serverکه برای این

Server .در به این منظور،  انجام دهند، را ایجاد کنیدvSphere Client  واردHome > Roles > Add 

Role .ش این نق شده، یک نام برای نقش مورد نظر انتخاب کرده و امتیازات الزم را به آن نقش بدهید

برای انجام عملیات در  View Composerو هم  Connection Serverباید تمام امتیازاتی را که هم 

vCenter Server .نیاز دارند، داشته باشد 

  اگر ازHorizon 7  بدونView Composer توانید یک نقش محدودتر با حداقل کنید، میاستفاده می

 ایجاد کنید. vCenter Serverبرای انجام عملیات در  Connection Serverامتیازات مورد نیاز توسط 

 
 (1) کردن نقشاضافه – vCenter Serverکربندی کاربر پی  37شکل 
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 (2کردن نقش )اضافه – vCenter Serverپیکربندی کاربر   38شکل 

)شکل  را انتخاب Add Permissionراست کرده، کلیک vCenter Serverبر روی  vSphere Clientدر  .2

 Addی ، دکمهUsers and Groupsبه این منظور، در بخش  را اضافه کنید. vCenter Serverو کاربر  (39

ی باز شده نام دامنه را انتخاب کرده و سپس کاربر مورد نظر از آن در پنجره(. 40کل د )شرا انتخاب کنی

 (.42و  41 هایدامنه را اضافه کنید )شکل
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 (1) تخصیص نقش به کاربر – vCenter Serverپیکربندی کاربر   39شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 

42 

 

 
 

 
 (2) تخصیص نقش به کاربر – vCenter Serverپیکربندی کاربر   40شکل 
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 (3) تخصیص نقش به کاربر – vCenter Serverپیکربندی کاربر   41شکل 
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 (4) تخصیص نقش به کاربر – vCenter Serverپیکربندی کاربر   42شکل 

اید، را ات مورد نیاز ایجاد کرده، یا نقشی که خودتان با امتیازAdministratorاز منوی کشویی، نقش  .3

 .(43)شکل  تخصیص دهید vCenter Serverانتخاب کرده و آن را به کاربر 
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 (5تخصیص نقش به کاربر ) – vCenter Serverپیکربندی کاربر   43شکل 

که نام دامنه مورد نظر، که زیرساخت بر روی آن نصب شده است )در ذکر این نکته ضروری است که برای این

های  Identity Sourceباید به این دامنه نمایش داده شود،  41های شکل (، در فهرست دامنهvdi.localمثال ما 

vCenter Server  .دهیم.به این منظور فرآیند زیر را انجام میاضافه شود 

 Single Sign-Onشده و از بخش  Adminstrationو سپس  Homeوارد  vSphere Web Clientدر  .1

کردن یک منظور اضافهرفته و به Identity Sourcesی به برگه کنیم.را انتخاب می Configurationی گزینه

 .(44)شکل  کنیمی سبز رنگ( را انتخاب میعالوه)به Addی منبع هویت گزینه
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 vCenter Server (1)کردن دامنه جدید به اضافه  44شکل 

 Active Directory (Integrated Windowsی گزینه Select Identity Source Typeی در صفحه .2

Authentication) (45)شکل  کنیمرا انتخاب می. 

 
 vCenter Server (2)کردن دامنه جدید به اضافه  45شکل 

 .(46)شکل  کنیمی مورد نظر خود را اضافه مینام دامنه Configure Identity Sourceی در صفحه .3
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 vCenter Server (3)کردن دامنه جدید به اضافه  46شکل 

 vCenterبه  ی جدیدکردن دامنهفرآیند اضافه Finishبا کلیک بر روی  Ready to Completeی در صفحه .4

Server (47)شکل  یابدخاتمه می. 

 
 vCenter Server (4)کردن دامنه جدید به ضافها  47شکل 
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 انکاربر هامتیازات مورد نیاز بتخصیص  6-2

باید امتیازات کافی را داشته باشد تا بتواند  vCenter Serverکاربر طور که در بخش قبل گفته شده، همان

Horizon 7 در  ترا قادر به انجام عملیاvCenter Server  نماید. برای این کاربر یک نقش درvCenter Server 

 ایجاد کنید. 5امتیازات ذکر شده در جدول با 

 vCenter Serverامتیازات مورد نیاز برای نقش کاربر   5جدول 

 گروه امتیاز امتیازاتی که باید فعال شوند

Create Folder 

Delete Folder 

Folder 

Allocate space Datastore 

Configuration 

 Add or remove device 

 Advanced 

 Modify device settings 

Interaction 

 Power Off 

 Power On 

 Reset 

 Suspend 

 Perform wipe or shrink operations 

Inventory 

 Create new 

 Create from existing 

 Remove 

Provisioning 

 Customize 

 Deploy template 

 Read customization specifications 

 Clone Template 

 Clone Virtual Machine 

Virtual Machine 

Assign virtual machine to resource pool Resource 

Act as vCenter Server Global 

Configuration 

 Advanced settings 

Host 

(all) Profile Driven Storage 
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این ویژگی قابلیت  مورد نیاز است. View Storage Acceleratorسازی برای پیاده Hostامتیازات  نکته:

cache کردن را برای میزبانESXi استفاده از کند. در صورت عدمفراهم میView Storage Accelerator ،

در صورتی  Profile Driven Storageهمچنین گروه امتیاز  به این امتیاز نیازی ندارد. vCenter Serverکاربر 

 استفاده شود. Virtual Volumesیا  Virtual SAN datastoresاز است که از مورد نی

بایستی عالوه بر امتیازات  vCenter Serverها، کاربر  Instant-cloneو  View Composerبه منظور پشتیبانی از 

نقش کاربر  تمام امتیازات مورد نیاز برای 6جدول  ذکر شده در قسمت قبل، امتیازات دیگری نیز داشته باشد.

vCenter Server منظور پشتیبانی از بهView Composer  وInstant-clone دهد.را نشان می 
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 Instant cloneو  View Composer مورد نیاز برای پشتیبانی از امتیازات  6جدول 

 گروه امتیاز امتیازاتی که باید فعال شوند

Create Folder 

Delete Folder 

Folder 

Allocate space 

Browse datastore 

Low level file operations 

Datastore 

Configuration (all) 

Interaction 

 Power Off 

 Power On 

 Reset 

 Suspend 

 Perform wipe or shrink operations 

Inventory (all) 

Snapshot management (all) 

Provisioning 

 Customize 

 Deploy template 

 Read customization specifications 

 Clone Template 

 Clone Virtual Machine 

 Allow disk access 

Virtual Machine 

Assign virtual machine to resource pool 

Migrate powered off virtual machine 

Resource 

Enable methods 

Disable methods 

System tag 

Act as vCenter Server 

Global 

(all) Network 

(all) Profile Driven Storage 
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 Horizon Connection Server اولیه پیکربندی 6-3

Horizon Administrator (View Administrator ) یک واسط مدیریتی مبتنی بر وب برایHorizon 7  ارائه

برای انجام کارهای پیکربندی ابتدا باید وارد این محیط شوید. به این منظور مرورگر وب را باز کرده  دهد.می

 است.( Connection Serverنام میزبان  serverزیر را وارد کنید. ) URLو 

https://server/admin 

که مرورگر وب را بر روی خود میزبان در صورتیجای نام میزبان استفاده کرد. نیز به IPتوان از آدرس می نکته:

Connection Server کنید، به جای باز میhttps://localhost  از آدرسhttps://127.0.0.1  برای اتصال استفاده

 بخشد.بالقوه، امنیت را بهبود می DNSکنید. این روش، با جلوگیری از حمالت 

مشخص شده است، وارد محیط  Connection Serverنصب  توان با حساب مدیر که در هنگامپس از آن می

Horizon Administrator حساب مدیر ممکن است عضو گروه مدیران محلی روی کامپیوتر (48)شکل  شد .

Connection Server ( باشدBUILTIN\Administrators.و یا متعلق به دامنه باشد ،) 
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 Horizon Administratorصفحه ورود   48شکل 
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 24کلید مجوز محصول متنظی 6-3-1

 را به آن معرفی کنید. معتبر باید حتماً یک کلید مجوز محصول Connection Serverقبل از استفاده از 

 Product Licensing and Usageشده و سپس  View Configurationوارد  Horizon Administratorدر  .1

 .(49)شکل  را انتخاب کنید

 کلیک کنید. Edit Licenseبر روی  Licensingدر قسمت  .2

 
 (1تنظیم کلید مجوز محصول )  49شکل 

مجوز، کلیه مجوزهای  ن. در صورت معتبر بود(50)شکل  کنید OKشماره سریال مجوز را وارد کرده و  .3

)شکل  شوند، فعال میInstant cloneو  Application Remoting ،View Composerمربوط به دسکتاپ، 

51). 

                                                   

 

 

24 Product License Key 
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 (2کلید مجوز محصول )تنظیم   50شکل 

 
 (3تنظیم کلید مجوز محصول )  51شکل 

 Composer Serverو  vCenter Serverکردن اضافه 6-3-2

Horizon 7 های برای اتصال به نمونهvCenter Server  .باید پیکربندی شودHorizon 7  بهvCenter Server 

باید تنظیماتی  View Composerهمچنین برای استفاده از  شود.( متصل میSSLبا استفاده از یک کانال امن )

 را بدهد. View Composerاجازه اتصال به  Connection Serverرا پیکربندی کنید که به 

)شکل  را انتخاب کنید Serversرفته و  View Configuration، به بخش Horizon Administratorدر  .1

52). 

 کلیک کنید. Addبر روی  vCenter Serversدر سربرگ  .2
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 Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  52شکل 

یا نام  vCenterآدرس نشان داده شده است،  53، که در شکل vCenter Serverدر قسمت تنظیمات  .3

 vCenterهمچنین نام کاربر  شامل نام میزبان و نام دامنه است. FQDN( آن را وارد کنید. FQDNای )دامنه

Serverواژه مربوط به آن، و شماره درگاه ، گذرTCP است(. 443فرض را وارد کنید )شماره درگاه پیش 

 Viewو  vCenter Serverهای همزمان مربوط به های عملیاتدر قسمت تنظیمات پیشرفته، محدودیت

Composer .را مشخص کنید 

 Max concurrent vCenter provisioning operations 
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تواند برای ایجاد می Connection Serverکند که های همزمانی را تعیین میحداکثر تعداد درخواست

فرض داشته باشد. مقدار پیش vCenter Serverدر این نمونه از  25های مجازی کاملیا حذف ماشین

 است. 20آن 

 شود.های مجازی کامل اعمال میاین تنظیمات تنها به ماشین

 Max concurrent power operations 

کند ، و غیره( همزمانی را تعیین میstartup ،shutdown ،suspend) powerهای حداکثر تعداد عملیات

در این نمونه از  Connection Serverشده توسط های مجازی مدیریتتواند روی ماشینکه می

vCenter Serverاست. 50فرض آن ، روی دهد. مقدار پیش 

 شود.ها اعمال می Linked-cloneکامل و هم به  های مجازیاین تنظیمات هم به ماشین

 Max concurrent View Composer maintenance operations 

تواند دهد که میرا نشان می 26های نوسازی، تجدید ساختار، و متعادل کردنحداکثر تعداد عملیات

فتد. مقدار اتفاق بی View Composerشده توسط این نمونه از های مدیریت Linked-cloneروی 

های فعال دارند، باید قبل از شروع عملیات های راه دوری که نشستاست. دسکتاپ 12فرض آن پیش

داری، کاربران را مجبور به خروج کنید، شوند. اگر بخواهید برای شروع عملیات نگه 27داری قفلنگه

شدن دارند، نصف  های راه دور که نیاز به قفلهای همزمان روی دسکتاپحداکثر تعداد عملیات

پیکربندی کنید و کاربران را مجبور  24عنوان مثال، اگر این مقدار را به شده است. بهمقدار پیکربندی

های راه دوری های همزمان روی دسکتاپهایشان کنید، حداکثر تعداد عملیاتبه قفل کردن حساب

 است. 12که نیاز به قفل شدن دارند، 

 شود.ها اعمال می Linked-cloneاین تنظیمات تنها به 

 Max concurrent View Composer provisioning operations 

                                                   

 

 

25 Full 
26 Rebalance 

27 Log off 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 

57 

 

 
 

-Linkedتواند روی کند که میهای ایجاد کردن و حذف کردن را تعیین میحداکثر تعداد عملیات

clone شده توسط این نمونه از های مدیریتComposer Server 8فرض آن روی دهد. مقدار پیش 

 است.

 شود.ها اعمال می Linked-cloneاین تنظیمات تنها به 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 
 vCenter Serverتنظیمات  – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  53شکل 

 Viewکه از در صورتینشان داده شده است،  54که در شکل ، View Composerی تنظیمات در صفحه .4

Copmoser کنید، استفاده نمیDo not use View Composer با انتخاب این گزینه دیگر را انتخاب کنید .

 غیرفعال خواهد شد. View Composerتنظیمات مربوط به 

 کنید، مکان ماشین میزبان آن را مشخص کنید.استفاده می View Composerاگر از  .5

 View Composer is installed on the same machine as vCenter Server 

را مشخص کنید. مقدار  vCenter Serverروی  View Composerشماره درگاه مربوط به سرویس 

 است. 18443فرض پیش

 View Composer is installed on its own separate machine 
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یک حساب کاربری  را وارد کنید. View Composerماشین  FQDNدهنده، در قسمت آدرس سرویس

این  را داشته باشد، را مشخص کنید. View Composerبه دامنه که امکان احراز اصالت به سرویس متعلق 

ی مربوط به باشد. گذرواژه View Composerحساب باید عضوی از گروه مدیران محلی روی ماشین 

 را وارد کنید. View Composerحساب را مشخص کرده و شماره پورت 

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 
 Composer Server (1)تنظیمات  – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  54شکل 

برای انجام  View Composerکردن کاربر منظور اضافه، بهView Composer Domainsی در صفحه .6

 .(55)شکل  کلیک کنید Addعملیات اکتیو دایرکتوری، بر روی 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 Composer Server (2)تنظیمات  – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  55شکل 

 .(56)شکل  ی حساب را وارد کنیدکاربری و گذرواژهی اکتیو دایرکتوری، نامنام دامنه .7

 ها، این مرحله را تکرارهای کاربری با امتیازات کافی، مربوط به سایر دامنهکردن حسابمنظور اضافهبه

 کنید.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 
 Composer Server (3)تنظیمات  – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  56شکل 

8. Reclaim VM disk space  را فعال کرده وEnable View Storage Accelerator را پیکربندی کنید 

 .(57)شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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به بعد،  vSphere 5.1از  فعال کرد. Horizon 7را برای   28توان ویژگی آزادسازی فضای دیسکمی

Horizon 7 های مجازی ماشینLinked-clone های کند که به میزبانرا با یک فرمت دیسک کارا ایجاد می

ESXi دهد که فضای دیسک بدون استفاده در اجازه میLinked-clone  ها را پس بگیرند، و به این ترتیب

 دهد.ها را کاهش می Linked-cloneی مورد نیاز برای کل فضای حافظه

رشد  cloneهای عاملهای سیستم، دیسکLinked-cloneهای همزمان با افزایش تعامل کاربران با دسکتاپ

-Fullهای کرده و در نهایت ممکن است که تقریباً از تمام فضای دیسک استفاده کنند )مانند دسکتاپ

clone30د ساختاریا تجدی 29سازیتواند بدون نیاز به تازه(. ویژگی آزادسازی فضای دیسک می -Linked

clone تواند حتی زمانی انجام شود عامل را کاهش دهد. این آزادسازی میهای سیستمی دیسکها، اندازه

 های راه دور خود هستند.تاپهای مجازی روشن هستند و کاربران مشغول تعامل با دسکماشینکه 

 
 (1) سازیذخیره تنظیمات – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  57شکل 

                                                   

 

 

28 Reclaim disk space 

29 Refresh 

30 Recompose 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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های دیسک ای پیکربندی کرد که دادهگونهرا به ESXiهای توان میزبانبه بعد می vSphere 5.1از همچنین، 

شود که از ویژگی گفته می View Storage Acceleratorکنند. به این ویژگی  cacheماشین مجازی را 

Content Based Read Cache (CBRC) های در میزبانESXi کند.استفاده می View Storage 

Accelerator  کاراییHorizon 7  های مجازی زیادی در حال اجرا که ماشینویژه زمانیدهد، بهمیرا بهبود

این ویژگی همچنین زمانی مفید است که  کنند.اسکن آنتی ویروس را همزمان با هم اجرا میهستند، یا 

 سازی اینبا فعال کنند.صورت مکرر بارگذاری میها را بها دادههای کاربردی یمدیران یا کاربران برنامه

ود، سازی خوانده شی کاربردی از سیستم ذخیرهعامل یا برنامهکه همیشه کل سیستمجای اینبهویژگی، 

 بخواند. cacheی رایج را از های دادهتواند بالکمیزبان می

 Enable View Storage Acceleratorی ید که گزینهکن لسازی این ویژگی، اطمینان حاصمنظور فعالبه

هایی ی میزبانانتخابی به همه cacheی اندازه میزبان را انتخاب کنید. cacheی انتخاب شده است. اندازه

است. این  MB 1024فرض شود. مقدار پیششوند، اعمال میمدیریت می vCenter Serverکه توسط 

 باشد. MB 2048 و MB 100تواند بین مقدار می

یک  را تیک زده، Show all hosts متفاوتی را برای هر میزبان انتخاب کنید، cacheی که اندازهبرای این

 .(58)شکل  را کلیک کنید Edit cache sizeرا انتخاب کرده و  ESXiمیزبان 

 ی باز شده در پنجرهOverride default host cache size (59)شکل  را تیک بزنید. 

  مقدارcache  بین( 100مورد نظر برای میزبان MB  2048و MB ،را وارد کرده )OK .کنید 

 کلیک کنید. Nextبر روی 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 (2سازی )تنظیمات ذخیره – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  58شکل 

 
 (3سازی )تنظیمات ذخیره – Horizon 7به  vCenter Serverکردن اضافه  59شکل 

 Storage Settings، و vCenter Server ،View Composerکردن ، فرآیند اضافهFinishک بر روی با کلی .9

 .(60)شکل  کندخاتمه پیدا می Horizon 7به 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 Horizon 7به  vCenter Serverکردن اتمام فرآیند اضافه  60شکل 

 Instant-cloneکردن یک مدیر دامنه اضافه 6-3-3

 Instant Clone Domainشده و  View Configurationوارد بخش  Horizon Administratorدر  .1

Admins (61)شکل  را انتخاب کنید. 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 Instant-clone (1)کردن مدیر دامنه اضافه  61شکل 

 کلیک کنید. Addبر روی  .2

 .(62)شکل  وارد کنید Instant-cloneبرای مدیر دامنه کاربری و گذرواژه را نام .3

 
 Instant-clone (2)کردن مدیر دامنه اضافه  62شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 ی رویدادهادادهپیکربندی پایگاه 6-4

ه ببندی کرد. منظور ثبت رویدادهای محیط پیکربهی رویدادها را دادهتوان یک پایگاهمی Horizon 7در محیط 

 ODBCداده مخصوص ثبت رویدادها در محیط شبکه خود ایجاد کرده و یک این منظور ابتدا یک پایگاه

Connection  ای با دادهمراجعه کنید(. در این مثال ما پایگاه 2-4و  1-4برای آن بسازید )به توضیحات بخش

 ایم.اختصاصی برای آن تعریف نموده Loginایجاد کرده و یک  SQL Serverرا در محیط  ViewEventsنام 

 Connection Serverتوانید کنید، میاستفاده می Syslogی دهندهکه از یک سرویسعالوه بر این، در صورتی

، Syslogیا ایجاد یک فایل از رویدادها با فرمت  Syslogی دهندهمنظور ارسال رویدادها به سرویسرا به

 پیکربندی کنید.

را  Event Configurationرفته و سپس  View Configurationبه قسمت  Horizon Administratorدر  .1

 .(63)شکل  انتخاب کنید

 
 Event Database (1)پیکربندی   63شکل 

و سپس  اطالعات مورد نیاز را در فیلدها وارد کلیک کرده، Editبر روی  Event Databaseدر قسمت  .2

OK این اطالعات شامل موارد زیر است: .(64)شکل  کنید 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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  نامDNS  یا آدرسIP دادهی پایگاهدهندهسرویس 

 ی پایگاهدهندهنوع سرویس( دادهSQL  یاOracle) 

 فرضداده مورد نیاز است. مقدار پیشی پایگاهدهندهشماره درگاهی که برای دسترسی به سرویس 

 .است 1521برابر با  Oracleو برای  1433برابر با  SQLبرای 

 ایدداده ایجاد کردهی پایگاهدهندهای که برای رویدادها در سرویسدادهنام پایگاه 

 ایدداده ایجاد کردهکه برای این پایگاهی کاربری کاربری و گذرواژهنام 

 بهدادهیک پیشوند برای جداول پایگاه( عنوان مثال ی رویدادهاVE_به این منظور باید از ک .) اراکترهایی

 31حون ای که در حال استفاده از آن هستید، معتبر هستند استفاده کنید.دادهافزار پایگاهکه برای نرم

شود. اگر از کاراکترهای نامعتبری استفاده پیشوند در هنگام تأییداطالعات این قسمت بررسی نمی

ی رویدادها متصل شود، خطا هدادکند که به پایگاهتالش می Connection Serverکنید، هنگامی که 

 افتد.اتفاق می

 
 Event Database (2)پیکربندی   64شکل 

                                                   

 

 

31 Syntax 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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کلیک کرده و طول زمان نشان دادن  Editبر روی  Event Settingsی توانید در پنجرهدر صورت تمایل می .3

 .(65)شکل  دهیدعنوان رویداد جدید را تغییر بندی رویدادها بهرویدادها و همچنین تعداد روزهای طبقه

شوند. لیست می Horizon Administratorاین تنظیمات مربوط به طول زمانی است که رویدادها در واسط 

 داده در دسترس هستند.ها فقط از طریق جداول پایگاهپس از این زمان، آن

 
 Event Database (3)پیکربندی   65شکل 

 Eventsی گزینه Monitoringی رویدادها، از قسمت دادهگاهآمیز به پایاتصال موفقیتمنظور اطمینان از به .4

 شود.که اتصال ناموفق باشد، یک پیغام خطا نشان داده میدر صورتی .(66)شکل  را انتخاب کنید

 
 نظارت بر رویدادها  66شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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، در قسمت Syslogی دهندهبرای ارسال رویدادها به سرویس Connection Serverمنظور پیکربندی به .5

Syslog  بر رویAdd  ی باز شده آدرس در پنجره (.67کلیک کنید )شکلSyslog Server را وارد کنید 

 .(68)شکل 

 
 Syslog Server (1)پیکربندی   67شکل 

 
 Syslog Server (2)پیکربندی   68شکل 

 Copyمقابل  Addرا تیک زده و گزینه  Syslog ،Enableمنظور ایجاد یک فایل از رویدادها، در قسمت به .6

to location  (. آدرس 69را انتخاب کنید )شکلUNC کاربری، گذرواژه و نام دامنه مسیر فایل، و نیز نام

فایل مورد نظر  OKدر صورت معتبر بودن مسیر وارد شده، با کلیک بر روی  .(70)شکل  را انتخاب کنید

 .(71)شکل  شوداضافه می Copy to locationبه قسمت 
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 لیفا کیمنبع شبکه مانند  کی تیموقع فیتوص یمشترک را برایک نحو  Microsoft Windows UNCنکته: 

 زیر یفرم عموم یدارا یندوزیو یهاستمیس یبرا UNC. نحو کندتعریف می ،چاپگر ای یرکتوریدا ،مشترک

 است:

\\ComputerName\SharedFolder\Resource 

 

 
 (1ایجاد یک فایل برای ثبت رویدادها )  69شکل 

 
 (2ایجاد یک فایل برای ثبت رویدادها )  70شکل 



   )بخش اول( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پیکربندی 
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 (3ایجاد یک فایل برای ثبت رویدادها )  71شکل 


