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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

 VMwareنمود.  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 

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

پرداختیم.  VMware Horizon View 7ی ی مجموعهمراحل نصب و پیکربندی اولیه یبه ارائه این گزارش اول

های ترین بخشدهیم و با یکی از مهمهای مجازی را ارائه میای بر دسکتاپمقدمه گزارش بخش از در این

شویم. است آشنا می 3که ایجاد مخزن دسکتاپ VMware Horizon Viewسازی دسکتاپ در محیط مجازی

VMware Horizon View های مخزن دسکتاپ از چهار نوع مخزن دسکتاپ مختلف با نامInstant-clone ،

راحل ابتدا م کند.، مخزن دسکتاپ دستی و مخزن دسکتاپ کامل پشتیبانی میLinked-cloneمخزن دسکتاپ 

م. سپس کنیتشریح میعنوان یک دسکتاپ راه دور را منظور استفاده بهسازی یک ماشین مجازی بهایجاد و آماده

گیرنده برای اتصال به یک دسکتاپ راه دور را بررسی کرده و در ادامه، با یک سازی ماشین سرویسآماده

 جزئیات مربوط به هر مرحلهرا بیان کرده و  Instant-cloneسناریوی عملی، مراحل ایجاد یک مخزن دسکتاپ 

 نیم.کای دسکتاپ را در بخش سوم گزارش بررسی میهجزئیات ایجاد سایر انواع مخزن .کنیمرا تشریح می

                                                   

 

 

1 Datacenters 

2 Virtual Desktop Infrastructure 

3 Desktop Pool 
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 سازی یک ماشین مجازیایجاد و آماده 2

قبل از ایجاد ایجاد کرد.  vCenter Serverدر یک ماشین مجازی  4کلون ازتوان ها را مییک مخزن از دسکتاپ

 6یا تصویر اصلی 5والد VMمورد نظر است، که به آن  VMسازی و پیکربندی مخزن دسکتاپ، نیاز به آماده

 شود.گفته می

 ایجاد یک ماشین مجازی 2-1

 vSphereشده، ایجاد یک ماشین مجازی در  کلونهای یک مخزن از دسکتاپ 7اولین مرحله از فرآیند استقرار

 و سپس نصب و پیکربندی آن است.

 دهد.را توضیح می vSphereفرآیند زیر ایجاد یک ماشین مجازی در 

 New Virtualو با انتخاب  راست کردهبر روی میزبان مورد نظر کلیک vSphere Web Clientدر  .1

Machine (1)شکل  ویزارد ایجاد یک ماشین مجازی جدید را آغاز کنید. 
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5 Parent VM 
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7 Deployment 
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 آغاز فرآیند ایجاد یک ماشین مجازی  1شکل 

 و به صفحه بعد بروید. (2)شکل  نوع روش ایجاد ماشین مجازی را انتخاب کرده .2

 
 انتخاب روش –ایجاد یک ماشین مجازی   2شکل 

 .(3)شکل  نام مورد نظر برای ماشین مجازی و نیز مکان مورد نظر برای ایجاد آن را انتخاب کنید .3

 
 انتخاب نام و مکان –ایجاد یک ماشین مجازی   3شکل 
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)شکل  شودداده می لیست منابع محاسباتی فعال )کالستر، میزبان و غیره( در دیتاسنتر انتخاب شده نشان .4

 به صفحه بعد بروید. Nextها و کلیک بر روی . با انتخاب یکی از آن(4

 
 انتخاب منبع محاسباتی –ایجاد یک ماشین مجازی   4شکل 

5. Datastore (5)شکل  های دیسک را انتخاب کنیدهای پیکربندی و فایلمورد نظر برای ذخیره فایل. 

 
 Datastoreانتخاب  –ایجاد یک ماشین مجازی   5شکل 
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 .(6)شکل  را انتخاب کنید که این ماشین مجازی باید با آن سازگار باشد ESXiای از نسخه .6

 
 ESXiانتخاب نسخه  –ایجاد یک ماشین مجازی   6شکل 

 .(7)شکل  را انتخاب کنید مهمانعامل ی سیستمنوع و نسخه .7

 
 عامل مهمانانتخاب نوع و نسخه سیستم –ایجاد یک ماشین مجازی   7شکل 
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 New CD/DVDافزار ماشین مجازی را انجام دهید. در قسمت های مورد نظر برای سختپیکربندی .8

Drive با انتخاب (8)شکل  عامل را مشخص کنیدتوانید فایل نصب سیستممی .Datastore ISO File 

امل عکه قبالً فایل منبع سیستم. در صورتی(9)شکل  شودباز می Datastoreپنجره مربوط به انتخاب فایل از 

توانید آن را در پنجره باز شده انتخاب کنید. الزم به ذکر است که آپلود کرده باشید، می Datastoreرا در 

ی اندازی اولیه ماشین مجازی، باید تیک گزینهعامل در هنگام راهمنظور شناخته شدن فایل منبع سیستمبه

Connect At Power On (10)شکل  زده شود. 

 
 (1) افزارسازی سختسفارشی –ایجاد یک ماشین مجازی   8شکل 
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 (2افزار )سازی سختسفارشی –ایجاد یک ماشین مجازی   9شکل 

 
 (3افزار )سازی سختسفارشی –ایجاد یک ماشین مجازی   10شکل 

ماشین  ایجادبه فرآیند  Finishتنظیمات انجام شده را مرور کرده و با زدن  Ready to completeدر صفحه  .9

 .(11)شکل  مجازی خاتمه دهید
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 خاتمه فرآیند ایجاد یک ماشین مجازی  11شکل 

عامل مراحل نصب سیستم و با رفتن به کنسول مربوط به آن کردهپس از ایجاد ماشین مجازی آن را روشن  .10

 .(12)شکل  را دنبال کنید

 
 عامل بر روی یک ماشین مجازینصب سیستم  12شکل 
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 عامل برای دسکتاپ راه دورسازی سیستمآماده 2-2

سازی آن برای برای آمادهشوند، که در ادامه ذکر می اولیه، بهتر است چند قدم عاملپس از نصب سیستم

 د.انجام شو دسکتاپ راه دور

 VMwareنصب های راه دور، عامل برای استفاده در دسکتاپسازی یک سیستممنظور آمادهاولین قدم به .1

Tools .عامل مهمان،از صفحه خالصه تنظیمات سیستم است Install VMware Tools را انتخاب کنید 

د این کار را توانینیز می Guest OSراست کردن بر روی ماشین مجازی و از قسمت . با کلیک(13)شکل 

 انجام دهید.

 
 (1والد ) VMدر  VMware Toolsنصب   13شکل 

، Mountشود که با کلیک کردن بر روی نمایش داده می 14پیام شکل  Install VMware Toolsبا انتخاب 

را  VMware Toolsتوان مراحل نصب و می (15)شکل  قرار گرفته CD/DVDمربوطه در درایو  8تصویر

 عامل دنبال کرد.تماز داخل سیس

                                                   

 

 

8 Image 
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 (2والد ) VMدر  VMware Toolsنصب   14شکل 

 
 (3والد ) VMدر  VMware Toolsنصب   15شکل 

شود، در های راه دور استفاده میبرای اتصال به دسکتاپ  9PCoIPکه از پروتکل نمایش در صورتی .2

تنظیم  Neverرا به  Turn off the displayدر ویندوز ماشین مجازی، گزینه  Powerتنظیمات مربوط به 

 .(17و  16های )شکل کنید

                                                   

 

 

9 PC over IP 
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 (1والد ) VMدر  Power Optionsتنظیمات   16شکل 

 
 (2والد ) VMدر  Power Optionsتنظیمات   17شکل 

 < Control Panel > Systemشود، به استفاده می PCoIPکه از پروتکل نمایش همچنین، در صورتی .3

Advanced System Settings > Performance Settings و  (18)شکل  رفتهVisual Effects  را به

Adjust for best performance (19)شکل  تنظیم کنید. 
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 (1والد ) VMدر  Visual Effectsتنظیم   18شکل 
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 (2والد ) VMدر  Visual Effectsتنظیم   19شکل 

ه آن کنید، تنظیمات مربوط بود استفاده میی خکسی در محیط شبکهی پرودهندهکه از سرویسدر صورتی .4

 را انجام دهید.

)شکل  عامل دادهشبکه خود به سیستم ایستا در محدوده IPیک  تنظیمات مربوط به شبکه را انجام دهید. .5

های محلی از آدرس Horizon 7گیرد. می IPآدرس  DHCPی دهنده، و یا مطمئن شوید که از سرویس(20

را به  DNSی دهندههمچنین آدرس سرویس کند.ها، پشتیبانی نمیبرای دسکتاپ (x.x.169.254لینک )

 ی اکتیو دایرکتوری تنظیم کنید.دهندهآدرس سرویس

)که در ادامه این  Linked-cloneو  Instant-cloneهای دسکتاپ از نوع که در مخزناز آنجایی تذکر مهم:

ویر تصشود( از روی یک ها بیشتر توضیح داده میبخش از گزارش و در بخش بعدی گزارش در مورد آن
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را  IPکه آدرس د، در صورتینشوساخته می های مجازی مخزن دسکتاپین مجازی، ماشینماش 10ایلحظه

های مجازی ساخته شده در اشینصورت دستی تنظیم کرده باشید، این آدرس برای تمام موالد به VMدر 

شود. به همین ، فرآیند تهیه مخزن با مشکل مواجه میIPآدرس  دلیل تکراری بودنشود و بهمخزن کپی می

والد  VMرا بر روی اکتیو دایرکتوری فعال کرده و اجازه دهید  DHCPی دهندهدلیل بهتر است سرویس

ته باشید که قبل از خاموش کردن ماشین مجازی، همچنین توجه داش اتوماتیک دریافت کند. IPآدرس 

 IP، آدرس ipconfig/releaseبرای استفاده در مخزن دسکتاپ، با دستور  ایتصویر لحظه منظور گرفتنبه

 های مخزن جلوگیری کنید.ماشین مجازی را آزاد کنید و به این ترتیب از کپی شدن آن آدرس برای کلون

 
 والد VMتنظیمات شبکه در   20شکل 

تا  21های )شکل کنید 11ی اکتیو دایرکتوری الحاقتوانید ماشین مجازی را به دامنهدر صورت تمایل می .6

24). 

                                                   

 

 

10 Snapshot 

11 Join 
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 (1ی اکتیو دایرکتوری )والد به دامنه VMالحاق   21شکل 

 
 (2ی اکتیو دایرکتوری )والد به دامنه VMالحاق   22شکل 
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 (3ی اکتیو دایرکتوری )والد به دامنه VMالحاق   23شکل 

 
 (4ی اکتیو دایرکتوری )والد به دامنه VMالحاق   24شکل 

های راه دور اجازه اتصال به ماشین مجازی را ای پیکربندی کنید که به دسکتاپگونهدیواره آتش را به .7

کل )ش ن مربوطه را فعال کنیداز تنظیمات دیواره آتش رفته و قوانی Inbound Rulesبه این منظور به بدهد. 

25). 
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 والد VMتنظیمات دیواره آتش در   25شکل 

 روی ماشین مجازی VMware Horizon Agentنصب  2-3

شود، ارتباط مدیریت می vCenter Serverبتواند با ماشین مجازی که توسط  Connection Serverکه برای این

تواند نمی Horizon Agentافزار نرم بر روی ماشین مجازی نصب شود. Horizon Agentداشته باشد، بایستی 

، Security Server، شامل Horizonافزاری های نرمهای فیزیکی یا مجازی مشابهی با دیگر مؤلفهبر روی ماشین

Connection Server  وView Composer ، قرار داشته باشد، ولی باHorizon Client تواند روی یک می

 باشد.صورت زیر میبه Horizon Agentمراحل نصب  تم باشد.سیس

 .(26)شکل  با دو بار کلیک بر روی فایل نصب مربوطه، ویزارد نصب را آغاز کنید .1
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 VMware Horizon Agentنصب   26شکل 

 .(27)شکل  را پذیرفته و به صفحه بعد بروید VMware licenseشرایط  .2

 
 licenseپذیرش  – VMware Horizon Agentنصب   27شکل 
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باید با نوع  Viewهای ی مؤلفهالزم به ذکر است که همه .(28)شکل  خود را انتخاب کنید IPنوع پروتکل  .3

 یکسانی نصب شوند. IPپروتکل 

 
 پیکربندی پروتکل شبکه – VMware Horizon Agentنصب   28شکل 

 Linked-cloneهای اندازی دسکتاپبرای راه .(29)شکل  های نصب سفارشی خود را انتخاب کنیدگزینه .4

نتخاب ارا  VMware Horizon View Composer Agent یگزینه ، بایدView Composerمربوط به 

 VMware Horizon Instantی باید گزینه Instant-cloneهای سکتاپداندازی همچنین برای راهکنید. 

Clone Agent .توان با هم انتخاب کرد.ها را نمیهر دوی این گزینهالزم به ذکر است که  را انتخاب کنید 

 شود.های موجود در این لیست توضیح داده میدر مورد انواع گزینه 2-3-1 در بخش
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 تنظیمات سفارشی – VMware Horizon Agentنصب   29شکل 

 Horizon Agentرا در دیواره آتش فعال نکرده باشید،  Remote Desktopین مربوط به که قواندر صورتی .5

 .(30)شکل  ها را فعال کنیددهد که آنبه شما پیشنهاد می

 
 Remote Desktopفعال کردن  – VMware Horizon Agentنصب   30شکل 
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 .(31)شکل  شودفرآیند نصب آغاز می Installبا کلیک بر روی  .6

 
 VMware Horizon Agentپایان نصب   31شکل 

 IPv4در محیط  Horizon Agentهای تنظیمات سفارشی گزینه 2-3-1

به شرح  اند،نشان داده شده 29 ، که در شکلIPv4در محیط  Horizon Agentهای تنظیمات سفارشی گزینه

 زیر هستند.

 Coreکندیرا نصب م یاصل های: قابلیت. 

 USB Redirection به کاربران توانایی دسترسی به :USBی محلی، بر روی شدهی متصلها

ر روی شود که بهای راه دوری پشتیبانی میاین قابلیت بر روی دسکتاپ دهد.هایشان را میدسکتاپ

 اند.های تک کاربره استقرار پیدا کردهماشین

 Real-Time Audio-Video مانند( وسایل صوتی و تصویری :webcamکه ب )گیرنده ه سیستم سرویس

 کند تا بتوانند در دسکتاپ راه دور مورد استفاده قرار گیرند.متصل هستند را هدایت می

 Client Drive Redirectionدهد تا درایوهای محلی خود را با گیرنده اجازه می: به کاربران سرویس

 های راه دور به اشتراک بگذارند.دسکتاپ
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 Virtual Printingدهد که عملیات چاپ را با هر چاپگر موجود بر روی ان اجازه می: به کاربر

اضافی دیگری بر روی  12اندازهای شخصی خودشان انجام دهند. کاربران نیاز به نصب راهسیستم

وی شود که بر رهای راه دوری پشتیبانی میاین قابلیت بر روی دسکتاپ هایشان ندارند.دسکتاپ

 اند.پیدا کردههای تک کاربره استقرار ماشین

 vRealize Operations Desktop Agentکند که به : اطالعاتی را تأمین میvRealize Operations 

 دهد.را می Viewهای اجازه مانیتور کردن دسکتاپ

 VMware Horizon 7 Persona Managementکیبا  را یدسکتاپ محل یکاربر بر رو : پروفایل 

شوند، به یم ستمیکه کاربران هر بار که وارد سیطورکند، بهیم یسازراه دور همگام لیمخزن پروفا

 دارند. یخود دسترس یهالیپروفا

 Scanner Redirection :ستندمتصل ه گیرندهسرویس ستمیکه به س یربرداریاسکن و تصو یهادستگاه 

 .راه دور استفاده شوند کاربردی یهابرنامه ایتوانند در دسکتاپ یکه میطوربه دهد،می ریمس رییتغرا 

 VMware Client IP Transparency :13مرورگر  اتصاالت راه دور بهIE  استفاده از آدرس  یبراراIP 

 کند.یدسکتاپ راه دور فعال م IPآدرس  یبه جا گیرندهسرویس

 Smartcard Redirection :شیکه از پروتکل نما یزمان PCoIP ای Blast Extreme شود، یاستفاده م

هوشمند در  یهاکارت 14تیهدا .دهدرا میهوشمند  یهاکارت توسطکاربران ازه احراز اصالت اج

 دارند.قرار  هتک کاربر هایماشینشود که در یم یبانیپشت یراه دور یهادسکتاپ

 Serial Port Redirection :الیسر یهاپورت COM شوندیمتصل م گیرندهسرویس ستمیرا که به س 

 .تاپ راه دور استفاده کرددر دسکها آناز کند تا بتوان یم تیهدا را

 VMware Audioکند.انداز صوتی مجازی را بر روی دسکتاپ راه دور فراهم می: یک راه 

 Flash Redirectionیاچندرسانه ی، محتواکارایی یسازهنیبه منظور: به Flash  مرورگر  کیرا درIE 

 کند.یمنتقل م گیرندهسرویسبه  11 ای 10، 9 نسخه
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 HTML5 Multimedia Redirectionیاچندرسانه ی، محتواکارایی یسازهنیبه منظور: به HTML5 

 کند.یمنتقل م گیرندهسرویسبه  کروممرورگر  کیرا در 

 URL Content Redirectionآدرس  محتوای، کارایی یسازهنیبه منظور: بهURL  در مرورگرIE نسخه 

 دهد.، انتقال می15رندهیگسیبه سرو رندهیگسیسرواز را  11 ای، 10، 9

 VMware Horizon View Composer Agent :یمجاز نیماش نیدهد که ایاجازه م، VM برای والد 

را انتخاب  نهیگز نی. اگر اباشد View Composerمربوط به  Linked-cloneدسکتاپ  مخزن کی

 .دیانتخاب کن را VMware Horizon Instant Clone Agent نهیگز دیتوانینم د،یکن

 VMware Horizon Instant Clone Agent :یمجاز نیماش نیدهد که ایاجازه م، VM برای والد 

 VMware نهیگز دیتوانینم د،یرا انتخاب کن نهیگز نیباشد. اگر ا Instant-cloneتاپ دسک مخزن کی

Horizon View Composer Agent دیرا انتخاب کن. 

 Local Printer Redirection :شده است: یطراح ریموارد استفاده ز یبرا ،یچاپگر محل ریمس رییتغ 

o هایبه پورت میطور مستقبه یی کهچاپگرها USB متصل گیرندهسرویسدستگاه  یبر رو الیسر ای 

 .شوندیم

o متصل گیرنده، که به سرویسبرچسب یچاپگرهابارکد و  یمانند چاپگرها خاص چاپگرهای 

 .هستند

o ستندین دهیقابل آدرس یمجاز نشستشبکه راه دور که از  کیشبکه در  یچاپگرها. 

 VMware Virtualization Pack for Skype for Business از طریق :Skype for Business ،

 کند.های صوتی و تصویری بهینه را داخل یک ماشین مجازی ایجاد میتماس

 VMware Horizon Clientنصب  3

گیرنده قصد برقراری اتصال و ایجاد نشست با یک دسکتاپ در یک مخزن عنوان سرویسهر سیستمی که به

 را نصب کند. VMware Horizon Clientدسکتاپ را داشته باشد، باید 
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 32های )شکل توان فرآیند نصب را انجام دادسادگی می، بهVMware Horizon Clientافزار با اجرای نرم .1

 .(34تا 

 
 VMware Horizon Client (1)نصب   32شکل 

 
 VMware Horizon Client (2)نصب   33شکل 
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 VMware Horizon Client (3)نصب   34شکل 

)شکل  شود، واسط کاربری آن نمایش داده میVMware Horizon Clientپس از اتمام نصب و با اجرای  .2

36). Add Server  را انتخاب کرده وConnection Server  مورد نظر را بهVMware Horizon Agent 

را وارد  Connection Serverمربوط به  IPکنیم. به این منظور، در پنجره باز شده، نام یا آدرس اضافه می

 شویممی Loginوارد پنجره  Continue. با انتخاب (37)شکل  کنیمرا انتخاب می Connectکرده و دکمه 

بری و گذرواژه مربوط به یک کاربر که عضو دامنه باشد و مجوز دسترسی . در این پنجره نام کار(38)شکل 

و در صورت  Login. با انتخاب (39)شکل  کنیمبه حداقل یک مخزن دسکتاپ را داشته باشد، را وارد می

های دسکتاپ شود که در آن لیست مخزنای نشان داده میمعتبر بودن اطالعات کاربر وارد شده، صفحه

( 41)شکل  Launchراست بر روی مخزن دسکتاپ مورد نظر و انتخاب . با کلیک(40شکل ) وجود دارد

 توانیم، در صورت وجود حداقل یک دسکتاپ آماده در مخزن مورد نظر، به دسکتاپ وصل شویم.می

 
 VMware Horizon Clientآیکون   35شکل 
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 VMware Horizon Clientصفحه   36شکل 

 
 VMware Horizon Client (1)به  Connection Serverاضافه کردن   37شکل 
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 VMware Horizon Client (2)به  Connection Serverاضافه کردن   38شکل 

 
 VMware Horizon Client (3)به  Connection Serverاضافه کردن   39شکل 
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 VMware Horizon Clientهای دسکتاپ فعال در نمایش مخزن  40شکل 

 
 مخزن دسکتاپ اتصال به یک  41شکل 
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 Instant-cloneهای دسکتاپ مخزن 4

های مجازی ماشین vCenter Serverاز نوع مخزن دسکتاپ اتوماتیک است.  Instant-cloneمخزن دسکتاپ 

 یک مخزن دسکتاپ کند.اید، ایجاد میدسکتاپ را بر اساس تنظیماتی که هنگام ایجاد مخزن تعیین کرده

Instant-clone نای یک بر مبVM  والد درvCenter Server که به آن تصویر اصلی نیز گفته شودایجاد می ،

 .انجام دادتوان تغییراتی را به این تصویر اصلی توان تغییر داد. هرچند، میوالد را نمی VMاین  شود.می

Instant-cloneرا ای کمتریگذارند، و بنابراین فضها یک دیسک مجازی را با تصویر اصلی به اشتراک می 

ی تصویر اصلی را نیز به اشتراک ها حافظهآنعالوه بر این،  کنند.مصرف میهای مجازی کامل ماشین نسبت به

 Instant-cloneکنند. یک مخزن دسکتاپ استفاده می vmForkها از تکنولوژی Instant-cloneگذارند. می

 های کلیدی زیر را دارد:ویژگی

 هیته Instant-clone تهیه  از ترعیسر یقابل توجه زانیمبه هاLinked-clone است.ها 

 clone-Instantها اتصال شوند، و آماده هستند تا کاربران با آنایجاد می 16ها همیشه در وضعیت روشن

وشن عنوان بخشی از فرآیند ری اکتیو دایرکتوری، بهسازی مهمان و اتصال به دامنهبهینه برقرار کنند.

 شود.می کردن اولیه انجام

 دسکتاپهای مخزن یبرا clone-Instant راه دور خاص تاپ دسک کیبه ، کاربران 17یاختصاص

از کاربر  کیکه  یروند. هنگامیدسکتاپ م همان به مجدداًشوند و در هر ورود یاختصاص داده م

آن  IPفیزیکی و و آدرس  VMنام  ،یاصل ریتصو روی resync اتیعملیک شود، یمخارج  ستمیس

 .دنکیحفظ م ستمیس خروج ازپس از را 

 دسکتاپهای مخزن یبرا clone-Instant مخزناز  یتصادف هایبه دسکتاپکاربران  ، 18شناور 

 شود.یشود، دسکتاپ حذف میم خارج ستمیس ازکاربر  کیکه یشوند. هنگامیاختصاص داده م
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 Instant-cloneدامنه  ریمد کیکردن ضافها 4-1

در  Instant-clone، باید حداقل یک مدیر دامنه Instant-cloneهای دسکتاپ قبل از ایجاد کردن مخزن

Horizon Administrator  پیکربندی شود. با روش زیر یک مدیر دامنهInstant-clone کنیم.را پیکربندی می 

 Instant Clone Domainشده و  View Configurationوارد بخش  Horizon Administratorدر  .1

Admins  (.42را انتخاب کنید )شکل 

 
 Instant-clone (1)کردن مدیر دامنه اضافه  42شکل 

 کلیک کنید. Addبر روی  .2

در صورت معتبر بودن  (.43وارد کنید )شکل  Instant-cloneکاربری و گذرواژه را برای مدیر دامنه نام .3

 شود.اضافه می Instant-cloneوان یک مدیر دامنه عناطالعات کاربری وارد شده، کاربر مورد نظر به
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 Instant-clone (2)کردن مدیر دامنه اضافه  43شکل 

 Instant-cloneسناریوی ایجاد یک مخزن دسکتاپ  4-2

توضیح داده شده  Instant-cloneآید، مراحل ایجاد یک مخزن دسکتاپ در سناریوی عملی که در ادامه می

 است.

و سپس  Catalogبخش  Inventoryشده و از قسمت  VMware Horizon Administratorوارد محیط  .1

Desktop Pools  را انتخاب کنید. بر روی دکمهAdd کردن یک مخزن دسکتاپ تا ویزارد اضافه کلیک کنید

 .(44)شکل  جدید باز شود

 
 اضافه کردن یک مخزن دسکتاپ جدید  44شکل 

 .(45)شکل  مورد نظر خود را انتخاب کنیددر پنجره انتخاب نوع، نوع مخزن دسکتاپ  .2
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 Automated Desktop Poolیک ماشین ای تصویر لحظهیا  19های دسکتاپ اتوماتیک از قالب: مخزن

 کنند.های مجازی مشابه را ایجاد میاستفاده کرده و یک مخزن از ماشین vCenter Serverمجازی در 

 Manual Desktop Poolهای مجازی موجود در ای از ماشینموعهمجهای دسکتاپ دستی : مخزن

vCenter Serverهای مجازی هستند.های فیزیکی، یا سایر ماشین، ماشین 

 RDS Desktop Pool :مخزن دسکتاپ کی RDS گروه  کی این مزرعه است که 20مزرعه یک همراه با

دسکتاپ  نیتواند چندیسرور است که م ندوزیو کی RDS زبانیاست. هر م RDS یاهنزبایاز م

RDS شود.ها صحبت نمیدر این مستند در مورد این نوع از دسکتاپ کند. یزبانیرا م 

 را انتخاب کنید. اتوماتیکباید نوع  Instant-cloneبرای ایجاد یک مخزن دسکتاپ از نوع 

 
 انتخاب نوع مخزن دسکتاپ  45شکل 
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وع تفاوت این دو ن انتخاب کنید. در پنجره نوع تخصیص کاربر، یکی از انواع اختصاصی یا شناور را .3

 صورت زیر است:به

 ( در یک مخزن تخصیص اختصاصیDedicatedهر کاربر به یک ماشین تخصیص داده می ،) .شود

 کنند.بنابراین کاربران در هر ورود به مخزن، ماشین مشابهی را دریافت می

o Enable automatic assignment ورود  نیبه هر کاربر در اول ،یاختصاص صیمخزن تخص کی: در

را به کاربران  هانیماش حاًیصر توانیم نی. همچنشودیداده م صیتخص نیماش کیبه مخزن 

هر  حاًیصر دیبا د،یرا فعال نکن Enable automatic assignment کهیداد. در صورت صیتخص

 یصورت دستبه توانیم زین نهیگز نی. البته با فعال بودن ادیده صیک کازبر تخصیرا به  نیماش

 را انجام داد. صیتخص

 ( در یک مخزن تخصیص شناورFloatingکاربران در هر ورود به مخزن، ممکن است ماشین ،) های

 متفاوتی را دریافت کنند.

 .(46)شکل  ده استنوع تخصیص کاربر از نوع شناور انتخاب ش در این سناریو

 
 انتخاب روش تخصیص کاربر به مخزن دسکتاپ  46شکل 
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مخزن را  یمجاز یهانیماش قرار است کهای  vCenter Serverنوع مخزن دسکتاپ و همچنین آدرس  .4

 .(47)شکل  کلیک کنید Nextرا انتخاب کرده و بر روی  کند، تیریمد

 
 vCenter Serverانتخاب نوع مخزن و   47شکل 

 Desktopدر اولین صفحه ) تنظیمات مربوط به مخزن دسکتاپ انجام شود.از این قسمت به بعد باید  .5

Pool Identification(.48کنیم )شکل (، شناسه، نام نمایش و گروه دسترسی را مشخص می 

 ID طیخزن در محم یکتای شناسه Horizon Administrator نیاست. اگر چند vCenter Server  در

استفاده  شناسه نیاز ا یگرید vCenter Serverکه  دیئن شوشما هستند، مطم طیحال اجرا در مح

 نکرده باشد.

 Display name  یخود به مخزن، آن را م سیستمکه کاربران هنگام ورود از  است مخزننمایش نام

 .شودیمخزن به کاربران نشان داده م IDنشده باشد،  فیتعر Display name. اگر نندیب

 Access group یگروه دسترسگیرد. میمخزن در آن قرار کند که مشخص میرا  یگروه دسترس کی 

 است. شهیر گروه فرضشیپ
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 انتخاب شناسه و نام مخزن  48شکل 

 power تیدسکتاپ، وضع تیاست که وضع یماتیتنظ شامل( 49)شکل  Desktop Pool Settingsصفحه  .6

را  رهی، و غAdobe Flash تیفیک ش،یپروتکل نما ست،یدر حال استفاده ن یمجاز نیماش کی کهیزمان

 .کندیمشخص م

 State :هب این گزینه اگر Enabled استفاده آماده  یبرا مخزن ه،یته فرآیند شده است، پس از میتنظ

 ه،ی. در هنگام تهستیکاربران در دسترس ن یبرا مخزن نیشده است، ا میتنظ Disabledاست. اگر به 

 شود.یمتوقف م تهیهفرآیند  د،یکن رفعالیرا غ مخزناگر شما 

 Connection Server restrictions :از  یرا به برخ مخزنبه  یدسترس دیتوانیمConnection Server 

 Connection Serverچند  ای کیو انتخاب  Browse یکردن بر رو کیبا کلاین کار  د،یمحدود کن ها

 قابل انجام است.

 Automatically logoff after disconnect: 

o Immediately کاربران پس از قطع اتصال :logoff شوند.می 

o Never کاربران هرگز :logoff شوند.نمی 

o After مدتی زمانی را )به دقیقه( تعیین کنید که کاربران پس از قطع اتصال :logoff شوند.می 
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در هنگام  ،دسکتاپ نشست کی. اگر ردیگیمورد استفاده قرار م ندهیآ یهاتصالقطع ا در logoffزمان 

شروع  logoffزمان  میآن کاربر هنگام تنظ یبرا logoff، مدت زمان شده باشدقطع  logoffزمان  میتنظ

 میتنظ قهیدق 5مقدار را به  نیا شماعنوان مثال، اگر . بهه استقطع شد نشستکه  ینه زمان ،شودیم

 نییپس از تع قهیدق 5نشست آن از  Horizon 7، شده باشدزودتر قطع  قهیدق 10 نشست کیو  دیکن

 ، خارج خواهد شد.logoff مقدار

 Allow users to reset/restart their machines با تنظیم این گزینه به :Yes کاربران اجازه ریست ،

 های خود را دارند.کردن دسکتاپ

 Allow user to initiate separate sessions from different client devices : به  نهیگز نیا تنظیمبا

Yes، ازای بهشود، یمختلف متصل م هایرندهیگسیسرواز  زبانیعامل مستمیس کیکاربر که به  کی

 Noگزینه  نیاکه در صورتی د.کنبرقرار میگیرنده، یک نشست برای او هر اتصال از هر سرویس

کدام  از که ستیمهم نو کنند، یارتباط برقرار م موجود خود مجدداً نشست اب شهیهم اربران، کباشد

 شود.یم گیرنده این ارتباط برقرارسرویسدستگاه 

 Default display protocolخواهید روتکل نمایشی را انتخاب کنید که می: پConnection Server 

 ها از آن استفاده کند.گیرندهبرای ارتباط با سرویس

o VMware Blast پروتکل :VMware Blast Extreme ل بر روی پروتکH.264  ایجاد شده است

 یهاانهی، راهاتبلتهوشمند،  یهاتلفن شامل ،گیرندهسرویس یهااز دستگاه یاگسترده فیاز طو 

پروتکل حداقل منابع  نیکند. ایم یبانیپشت ایدر هر شبکه و مک، ،ultra-low-costشخصی 

CPU دهد.یم شیافزا موبایل یهارا در دستگاه یعمر باتر نیکند و بنابرایرا مصرف م 

o PCoIP :PCoIP سخت یکه دارا یکیزیو ف یمجاز یهادستگاه یبرا شیعنوان پروتکل نمابه

صدا  ر،یتصاو لیتحو یرا برا نهیبه حالت کی PCoIPشود. یم یبانیپشت ،هستند Teradiciافزار 

 کند.یفراهم م WANدر سراسر  ای LANاز کاربران در شبکه  یعیوس فیط یبرا ،دئویو و
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o Microsoft RDP :کروسافتیاتصال از راه دور ما (21RDC از )22RDP ها استفاده انتقال داده یبرا

 وتریکامپ کیدهد از راه دور به یاست که به کاربر اجازه م یپروتکل چند کانال کی RDPکند. یم

 متصل شود.

 Allow users to choose protocol : با تنظیم این گزینه بهYes  که پروتکل  یمدهیاجازه مکاربران به

 .کنند 23رونویسی ،Horizon Clientبا استفاده از  ،دسکتاپ خود را یبرا رضفشیپ شینما

 3D Renderer : 3توانید ، میباالتر باشد ای 7 ندوزیو یهاشما شامل دسکتاپ مخزن دسکتاپاگرD 

Renderer .را فعال کنید 

 HTML Access :Enabled وب خود به  یمرورگرها طریقتا کاربران بتوانند از  دیرا انتخاب کن

 VMware Horizonصفحه پورتال  قیکاربر از طر کیکه یدسکتاپ از راه دور متصل شوند. هنگام

Web کند، عامل یدسکتاپ راه دور را انتخاب م کیشود و یم ستمیوارد سHTML Access  به کاربر

 داده شیبه دسکتاپ متصل شود. دسکتاپ در مرورگر کاربر نما HTTPS طریق دهد که ازیاجازه م

افزار نرمو  شوندیاستفاده نم RDP ای PCoIPمانند  شینما یهاپروتکل گریددر این حالت، شود. یم

Horizon Client نصب شود. گیرندهسرویس یهادستگاه یبر رو ستیالزم ن 

 Adobe Flash quality کیفیت محتوای :Adobe Flashشود را ، که در صفحات وب نمایش داده می

 کند.مشخص می

o Do not controlشود.: با انتخاب این مقدار، کیفیت با تنظیمات صفحه وب تعیین می 

o Low :یتیفیسطح ک چیشود. اگر هیباند م یدر پهنا شتریب ییجوباعث صرفه به این مقدار میتنظ 

 کند.ا انتخاب میر Lowفرض شیصورت پبه ستمیمشخص نشده باشد، س

o Medium :شود.یباند م یدر پهنامتوسط  ییجوباعث صرفه به این مقدار میتنظ 

o High :شود.یباند م یدر پهنا ییجوصرفه حداقل باعث به این مقدار میتنظ 

                                                   

 

 

21 Remote Desktop Connection 

22 Remote Desktop Protocol 

23 Override 
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 Adobe Flash throttling :هایملیف مینرخ فر Adobe Flash را فعال  میتنظ نیکند. اگر ایم نییرا تع

 شیافزا ایرا کاهش  هیداده شده در ثان شینما یهامیتعداد فر ،سطح کیبا انتخاب  دیتوانیم د،یکن

 .دیده

o Disabled :کند.نرخ فریم تغییری نمی 

o Conservative :میتعداد فر منجر به حداقل میتنظ نیاست. ا هیثانیلیم 100 مریتا یفاصله زمان

 شود.یم از دست رفته یها

o Moderate :است. هیثانیلیم 500 مریتا یفاصله زمان 

o Aggressive :میتعداد فر منجر به حداکثر میتنظ نیا است. هیثانیلیم 2500 مریتا یفاصله زمان

 شود.یم از دست رفته یها

 
 تنظیمات مخزن دسکتاپ  49شکل 

 شود.های مربوط به تهیه و تولید مخزن دسکتاپ انجام میپیکربندی (50)شکل  در این صفحه .7

 Enable provisioning های مجازی برای مخزن دسکتاپ تهیه و تولید ماشین: با انتخاب این گزینه

 شود.انجام می
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 Stop provisioning on errorآماده  ندیفرآ نیکه در صورت بروز خطا در ح میانتخاب کن میتوانی: م

 توانیم نهیگز نیکند. با انتخاب ا دایادامه پ ایآماده کردن متوقف شود  ندیفرآ ،یمجاز نیکردن ماش

 کرد. یریجلوگ یمجاز نیماش نیچند یاز بروز خطا بر رو

 Naming Pattern :در این سناریو الگوی  .دیوارد کنهای مجازی را گذاری ماشینبرای نام 24الگو کی

Instant-VM-{n} های نهای مجازی وارد شده است. با انتخاب این الگو ماشیگذاری ماشنبرای نام

 و غیره. Instant-VM-1 ،Instant-VM-2شوند: گذاری میمجازی ایجاد شده به این صورت نام

 Max number of machinesدیمخزن را انتخاب کن یهانی: تعداد کل ماش. 

 Number of spare (powered on) machinesدر  دیکاربران جد یبرا دیکه با ییهانی: تعداد ماش

 .دیکن نییدسترس و روشن باشند، را تع

 Provision machines on demandشود، : وقتی که مخزن دسکتاپ ایجاد میHorizon 7 یبه تعداد 

 Number of spare (powered on) machinesیا فیلد  Min number of machinesکه در فیلد 

کند. با اتصال را ایجاد می VMد(، شومشخص شده است )ماکزیمم این دو مقدار در نظر گرفته می

 شوند تا این مقدار حداقل را حفظ کنند.ها ایجاد میVMها، سایر کاربران به دسکتاپ

 Provision all machines up front ،همزمان با ایجاد مخزن دسکتاپ :Horizon 7 ی همهVM ها را

 کند.( ایجاد میمشخص شده است Max number of machinesها در فیلد )که تعداد آن

                                                   

 

 

24 Pattern 
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 تنظیمات مربوط به تهیه مخزن  50شکل 

 Virtual. (51)شکل  دیاستفاده از آن را مشخص کن ی، چگونگVirtual SANبه  یدر صورت دسترس .8

SAN در  یمحل یکیزیف یحافظه یهاسکیافزار است که دتوسط نرم شدهفیتعر یسازرهیذخ یفضا کی

 .کندیم یسازی، را مجازESXi یهازبانیکالستر از م کی یدسترس رو
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 Virtual SANتنظیمات   51شکل 

 .(52)شکل  شودانجام می vCenter Settingsدر صفحه  vCenter Serverتنظیمات مختلف مربوط به  .9

 Parent VM in vCenter :VM  والد برای این مخزن را ازvCenter Server (53)شکل  انتخاب کنید. 

 Snapshot :دسکتاپ  مخزن یها و رزولوشن براتوریتعداد مان دیتوانیمInstant-clone  خود را با

 vRAM. اندازه دیمشخص کن از آنای تصویر لحظهیک  و گرفتن دوال VMپارامترها در  نیا میتنظ

والد که قصد  VMای تصویر لحظهجا در اینشود. یبر اساس مشخصات شما محاسبه م ازیمورد ن

 مخزن. (54)شکل  دیانتخاب کنرا  ،مخزن خود از آن استفاده کنید یبرا یاصل ریتصوعنوان دارید به

حافظه را به  ماتیتنظ نیاشود و ایجاد میای تصویر لحظهبر اساس این  Instant-cloneدسکتاپ 

 برد.یارث م

 VM folder locationای در : پوشهvCenter Server  که مخزن دسکتاپ باید در آن قرار بگیرد را

 .(55)شکل  خص کنیدمش

 Cluster : از  کالستریکvCenter Server شکل  انتخاب کنید دسکتاپ های مجازیرا برای ماشین(

56). 
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 Resource poolاز  ی: مخزن منبعvCenter Server های مجازی دسکتاپ انتخاب کنیدرا برای ماشین 

 .(57)شکل 

 Datastores :یک یا بیشتر Datastore (58)شکل  را انتخاب کنید. 

o Individual datastore :Datastore .خاصی را برای ذخیره مخزن دسکتاپ انتخاب کنید 

o Storage DRS کالستر :Storage DRS  را انتخاب کنید که شاملDatastore های محلی یا مشترک

های Datastoreسازی را به یک نوع توازن بار است که بار کاری ذخیره Storage DRSاست. 

 کند.ها جابجا میخصیص داده و بین آنموجود ت

شود محلی را انتخاب کنید یک پیغام هشدار نشان داده می Datastoreکه یک در صورتی تذکر مهم:

 Datastoreکند که در صورت استفاده از بیان می اهمیت زیادی دارد و (. این پیغام هشدار59)شکل 

 ESXiاشد. اگر کالستر انتخابی بیشتر از یک میزبان ب ESXiمحلی، کالستر باید تنها شامل یک میزبان 

های Datastoreکه عملیات ایجاد مخزن با موفقیت انجام شود، باید منظور اینگیرد، بهرا در بر می

دهد که تذکر می این پیغام هشدار ها در این قسمت انتخاب شوند. همچنینمحلی تمام میزبان

vMotion ،25HA  26وDRS  بر رویatastoreDشوند.های محلی پشتیبانی نمی 

 Networks :نیچند دیتوانی. م(60)شکل  دیدسکتاپ انتخاب کن مخزن توسطاستفاده  یها را براشبکه 

از شبکه ض رفشیپصورت به. دیکن جادیا دسکتاپ بزرگتر مخزن کیتا  دیرا انتخاب کن VLANشبکه 

VM دیشبکه، با نیاستفاده از چند ی. براشودوالد استفاده می Use network from current parent 

VM  دیانتخاب کن ی مورد نظر برای استفاده در مخزن دسکتاپ راهاو سپس شبکهرا غیرفعال کرده. 

                                                   

 

 

25 High Availability 

26 Distributed Resource Scheduler 
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 vCenter Serverتنظیمات   52شکل 

 
 والد VMانتخاب  – vCenter Serverنظیمات ت  53شکل 
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 ایتصویر لحظهانتخاب  – vCenter Serverتنظیمات   54شکل 

 
 VMانتخاب مکان پوشه  – vCenter Serverتنظیمات   55شکل 
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 انتخاب کالستر – vCenter Serverتنظیمات   56شکل 
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 انتخاب مخزن منبع – vCenter Serverتنظیمات   57شکل 

 
 Datastore (1)انتخاب  – vCenter Serverتنظیمات   58شکل 
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 Datastore (2)انتخاب  – vCenter Serverتنظیمات   59شکل 

 
 شبکهانتخاب  – vCenter Serverتنظیمات   60شکل 

الحاق  منظور، بهرا مورد نظر خود یسازیسفارش اتیخصوص، (61)شکل  سازی مهماندر صفحه سفارشی .10

هب ،هاآن جادیپس از ا ،را هانیماش دیتوانی، شما معالوه بر این. دیانتخاب کن، هایژگیو رسای و دامنه به

 .دیکن یسفارش یصورت دست
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 Domain : دهد که در یرا نشان م ییهادامنه ییکشو ستی. لدیرا انتخاب کن یرکتوریدا اکتیودامنه

 اید.مشخص کرده Instant-clone دامنه پیکربندی مدیرهایهنگام 

 AD container : با کلیک بر رویBrowse توان ساختار درختی اکتیو دایرکتوری را مشاهده کرده می

 و مکان مورد نظر را انتخاب کرد.

 Allow reuse of pre-existing computer accounts نینام ماشکه ، در صورتینهیگز نیا: با انتخاب 

 یهااز حساب ،موجود مطابقت داشته باشد یحساب ها یهابا نام Instant-cloneدر مخزن  یمجاز

 شود.اکتیو دایرکتوری استفاده میموجود در  یوتریکامپ

 Power-off scriptیاجرا بر رو یبرا آن یو پارامترها پتیاسکر رینام مس، ل: در صورت تمای 

VMهکنیقبل از ا ،دسکتاپ یها VMدیمشخص کنرا  ،ها خاموش شوند. 

 Post-synchronization script : ،اجرا بر  یبرا آن یو پارامترها پتیاسکر رینام مسدر صورت تمایل

 .دیمشخص کنرا  ،شوند ایجادها VM هکنیاز ا پس ،دسکتاپ یهاVM یرو

 
 سازی مهمانسفارشی  61شکل 
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کردن یک مخزن دسکتاپ جدید خاتمه فرآیند اضافه Finishشده و با کلیک بر روی با مرور تنظیمات انجام .11

های دسکتاپ اضافه شده و در وضعیت فعال لیست مخزن این مخزن دسکتاپ به .(62)شکل  کندپیدا می

 .(63)شکل  گیردقرار می

 
 Instant-cloneخاتمه فرآیند اضافه کردن یک مخزن دسکتاپ   62شکل 

 
 های دسکتاپاضافه شدن مخزن دسکتاپ ایجاد شده به لیست مخزن  63شکل 

تصویر اصلی برای این مخزن دسکتاپ ایجاد از قالب یک  vSphere Web Clientکنید که در مشاهده می .12

 .(64)شکل  شودمی
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 vSphere Web Clientاضافه شدن قالب تصویر اصلی مخزن دسکتاپ به   64شکل 

آمیز یک مخزن دسکتاپ، وضعیت آن مشاهده شد، پس از ایجاد موفقیت 63گونه که در شکل همان .13

Enabled شود ولی فیلد میEntitled  .پس از ایجاد یک مخزن دسکتاپ باید حداقل مقدار صفر را دارد

یک مخزن  رایشده ب تعریف. تنها کاربران 27تعریف کنیمآن  اربر یا یک گروه از کاربران را براییک ک

تاپ بر روی مخزن دسک به این منظور های موجود در آن اتصال برقرار کنند.توانند با دسکتاپدسکتاپ می

 کنیم.را انتخاب می Add entitlementشده و  Entitlementsوارد سربرگ  کلیک کرده، باردو ساخته شده 

 کنیم.می OK، کاربر مورد نظر را انتخاب کرده و (65)شکل  در پنجره باز شده

                                                   

 

 

27 Entitlement 
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 تعریف کاربران مجاز به استفاده از مخزن دسکتاپ  65شکل 

ده و در نهایت پس از طی مراحل مختلف، دو آغاز ش vCenter Serverهای درخواستی در ایجاد دسکتاپ .14

ساخته شده و روشن  Instant-VM-2و  Instant-VM-1های ماشین مجازی مورد درخواست با نام

 .(66)شکل  شوندمی

 
 vSphere Web Clientدر  Instant-VM-2و  Instant-VM-1های مجازی ایجاد اتوماتیک ماشین  66شکل 

کردن بر روی مخزن دسکتاپ مشاهده در صفحه مربوط به مخزن دسکتاپ ایجاد شده، که با دو بار کلیک .15

های ایجاد شده در وضعیت کنید که دسکتاپدر ابتدا مشاهده می شوید. Inventoryشود، وارد سربرگ می

Customizing ی تفاده باشد بایستها توسط کاربران قابل اسکه دسکتاپ. برای این(67)شکل  قرار دارند
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که مشکل خاصی وجود نداشته باشد پس از زمان تغییر کند. در صورتی Availableها به وضعیت آن

 دنکها به در دسترس تغییر میها خاتمه پیدا کرده و وضعیت آنسازی دسکتاپکوتاهی فرآیند سفارشی

 .(68)شکل 

 
 Instant-VM-2 (1)و  Instant-VM-1های مجازی وضعیت ماشین  67شکل 

 
 Instant-VM-2 (2)و  Instant-VM-1های مجازی وضعیت ماشین  68شکل 

گیرنده گیرنده )سیستم سرویسهای سرویسمنظور تست مخزن دسکتاپ ایجاد شده وارد یکی از سیستمبه .16

شویم و بر روی آن نصب شده باشد( می VMware Horizon Clientافزار سیستمی است که نرم

VMware Horizon Client کنیم. با انتخاب را اجرا میConnection Server مخزن دسکتاپ ایجاد شده ،

های یکی از دسکتاپ( 69)شکل  Launchراست بر روی مخزن و انتخاب شود. با کلیکنمایش داده می

 .(71و  70های )شکل گیردایجاد شده آماده شده و در اختیار ما قرار می
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 VMware Horizon Clientاتصال به مخزن دسکتاپ ایجاد شده از طریق   69شکل 

 
 (1آماده شده دسکتاپ مجازی )  70شکل 
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 (2آماده شده دسکتاپ مجازی )  71شکل 

از صفحه مربوط به مخزن دسکتاپ رفته و وضعیت  Sessionsتوان به سربرگ پس از برقراری اتصال می .17

 .(72)شکل  نشست برقرار شده را مشاهده کرد

 
 وضعیت نشست برقرار شده با مخزن دسکتاپ  72شکل 


