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 مقدمه 1

شرکت  گویند.( می2VDI) دسکتاپ یسازیمجاز ، 1در مراکز داده یمجاز یهادسکتاپ رفتنقرار گبه 

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

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

 VMwareنمود.  جادیا منحصر به فردشان را یهاهر گروه از کاربران دسکتاپ یتوان برایم ی این مجموعهها

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 نهایبه کارمندان ارائه مشده تیریمد سیسرو

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

آورند. در بخش دست میبه را متمرکز تیو امن ییکنترل، کارا، دسکتاپ در مرکز داده یهاداشتن دادهبا نیز، 

پرداختیم.  VMware Horizon View 7ی ی مجموعهی مراحل نصب و پیکربندی اولیهاول این گزارش به ارائه

 3حل ایجاد یک مخزن دسکتاپهای مجازی را ارائه داده و مراای بر دسکتاپدر بخش دوم از گزارش مقدمه

Instant-clone های دسکتاپ، را تشریح کردیم. در این بخش از گزارش مراحل ایجاد کردن سایر انواع مخزن

ه با سناریوهای ، همرا، مخزن دسکتاپ دستی و مخزن دسکتاپ کاملLinked-cloneشامل مخزن دسکتاپ 

الزم به ذکر است که مراحلی از سناریوهای  پردازیم.ارائه داده و به بررسی جزئیات هر مرحله می را عملی،

( Instant-cloneشده در بخش دوم این گزارش )ایجاد یک مخزن دسکتاپ عملی که با سناریوی عملی ارائه 

توانید اند. برای دریافت جزئیات بیشتر در مورد این مراحل، میپوشانی دارند، به اختصار توضیح داده شدههم

 ارش مراجعه نمایید.به بخش دوم گز

                                                   

 

 

1 Datacenters 

2 Virtual Desktop Infrastructure 

3 Desktop Pool 
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 Linked-cloneهای دسکتاپ مخزن 2

تواند یک مخزن دسکتاپ را بر اساس ماشین می Linked-clone ،Horizon 7با استفاده از مخزن دسکتاپ 

صورت پویا، برای هر به View Composerکنید، ایجاد کند. سرویس مجازی والدی که شما انتخاب می

 کند.ایجاد می vCenter Serverجدید را در  Linked-cloneدسکتاپ یک ماشین مجازی 

 یمجاز نیاز ماش 4ایتصویر لحظه کیاز  clone-Linked ،View Composerدسکتاپ  مخزن کی جادیا یبرا

 Linked-clone هایدسکتاپ ایپو صورتبه Viewکند. یم دیرا تول Linked-clone یمجاز یهاین، ماشوالد

، Linked-clone یهاکه دسکتاپییآنجا از ند.کیم میتنظ ،ایدکردهاعمال  مخزنکه به  یماتیرا بر اساس تنظ

هریذخفضای از های مجازی کامل، نسبت به ماشین گذارند،یرا به اشتراک م هیپا سکید-ستمیس ریتصو کی

 .کنندیاستفاده م یکمتر یساز

 یمجاز نیاز ماش ایتصویر لحظهگرفتن  یبرا vCenter Serverاز  دی، باLinked-clone مخزن کی جادیقبل از ا

ا خاموش روالد  یمجاز نیماش ،ایتصویر لحظه. قبل از گرفتن دیاستفاده کن ایدکردهده آما مخزن یکه برا یوالد

استفاده  ،دنشویم جادیا از آن هاکه کلون یاهیپا ریعنوان تصوبه ایتصویر لحظهاز  View Composer. دیکن

 کند.یم

 ماشین مجازی ایجاد کرد. 5توان از یک قالبرا نمی clone-Linkedیک مخزن  نکته:

 Linked-cloneسناریوی ایجاد یک مخزن دسکتاپ  2-1

توضیح داده شده  Linked-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 کلیک کنید تا ویزارد اضافه

 .(1)شکل  جدید باز شود

                                                   

 

 

4 Snapshot 

5 Template 
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 اضافه کردن یک مخزن دسکتاپ جدید  1شکل 

برای ایجاد یک مخزن دسکتاپ  ب کنید.در پنجره انتخاب نوع، نوع مخزن دسکتاپ مورد نظر خود را انتخا .2

 .(2)شکل  ماتیک را انتخاب کنیدواتباید نوع  Linked-clone از نوع

 
 انتخاب نوع مخزن دسکتاپ  2شکل 

وع در این سناریو ن در پنجره نوع تخصیص کاربر، یکی از انواع اختصاصی یا شناور را انتخاب کنید. .3

 .(3)شکل  استانتخاب شده  اختصاصیتخصیص کاربر از نوع 
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 انتخاب روش تخصيص کاربر به مخزن دسکتاپ  3شکل 

مخزن را  یمجاز یهانیماش قرار است کهای  vCenter Serverنوع مخزن دسکتاپ و همچنین آدرس  .4

 کلیک کنید. Nextو بر روی  (4)شکل  را انتخاب کرده کند، تیریمد
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 vCenter Serverانتخاب نوع مخزن و   4شکل 

و نام  ID_2شناسه مخزن را  قسمت به بعد باید تنظیمات مربوط به مخزن دسکتاپ انجام شود.از این  .5

 .(5)شکل  کنیمانتخاب می Linked_Clone_Poolنمایش آن را 
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 انتخاب شناسه و نام مخزن  5شکل 

 power تیدسکتاپ، وضع تیاست که وضع یماتیتنظ شامل( 6)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
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 تنظيمات مخزن دسکتاپ  6شکل 

طور همان .(7)شکل  شودهای مربوط به تهیه و تولید مخزن دسکتاپ انجام میدر این صفحه پیکربندی .7

، عالوه بر قابلیت انتخاب یک الگو برای Virtual Machine Namingشود در قسمت که مشاهده می

 هانینام ماش یبرا ستیل کی یصورت دستبه Specify names manuallyدر قسمت  توانیدگذاری، مینام

داده  صینام کاربران تخص ،یاریصورت اخت، بههاتوان عالوه بر نام ماشین. در این قسمت میدیوارد کن

 .درانتخاب ک نیز ها راشده به آن

 Minimum number of ready (provisioned) machinesگزینه  Desktop Pool Sizingدر بخش 

during View Composer maintenance operations های وجود دارد که خاص مخزن دسکتاپ

Linked-clone تفاده اس یگذارنام یاز الگوو چه  دیمشخص کن یصورت دسترا به هااست. چه نام ماشین

 ین انجامدر ح ،دسکتاپ راه دور هاینشستاستفاده در  یبراباید را که  ییهانیحداقل تعداد ماش د،یکن

اجازه  میتنظ نیا توان در این قسمت تعیین کرد.می ، آماده شوند راView Composer یدارنگه اتیعمل

ی عملیات نوسازی، بازسازی، و توازن دوباره View Composerکه ، در حین ایندهد تا کاربرانیم

های اتصال جدید دهد، اتصاالت موجود خود را حفظ کنند و یا درخواستها در مخزن را انجام میماشین
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ها نیماشکه در صورتیباشد، که  Max number of machinesکوچکتر از  دیمقدار با نیا را ایجاد نمایند.

 .هید باید مقدار آن را مشخص کنیددیرا بر اساس تقاضا ارائه م

گذاری را و همچنین الگوی نام، 1های روشن را ، تعداد ماشین2ها را در این سناریو حداکثر تعداد ماشین

Linked-VM-{n} های ایم. بنابراین باید پس از ایجاد مخزن، دو ماشین با نامانتخاب کردهLinked-VM-

 ها در وضعیت روشن قرار داشته باشد.ز آنایجاد شوند و یکی ا Linked-VM-2و  1

 
 تنظيمات مربوط به تهيه مخزن  7شکل 

 (:8)شکل  های زیر وجود دارد، امکان انجام پیکربندیView Composer Diskدر صفحه  .8

 Redirect Windows profile to a persistent disk : اید، ی را انتخاب کردهاختصاص نوع تخصیصاگر

 View Composer 6پایدار سکید کیدر  یندوزیو انکاربر لیپروفا یهاداده ایآباید مشخص کنید که 

 یهاکسی. دبر روی آن قرار دارند عاملستمیس یهاداده که یسکیهمان ددر  ای مجزا ذخیره شوند

                                                   

 

 

6 Persistent disk 
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، 7های نوسازیعملیات. آورندمیوجود ان را بهکاربر ماتیها و تنظدادهامکان حفظ  پایدار مجزا

د. نگذارینم یریثأت داریپا یهاکسید یروبر  View Composerدوباره مربوط به  9و توازن 8بازسازی

را  Linked-clone یمجاز نیو ماش دیجدا کن Linked-clone کیرا از  پایدار سکید کی دیتوانیم

یحذف م یک مخزن ای ماشین کی هکیهنگامعنوان مثال، . بهدیکن ایجاد جدا شده مجدداً سکیاز د

 ماتیتنظ وها دادهکه ، در حالیدرک ایجادو دسکتاپ را دوباره  ردهرا جدا ک پایدار سکیتوان دیشود، م

ها و داده د،یکنمی رهیذخ عاملسیستم سکیرا در د یندوزیو پروفایلاگر  شوند.کاربر حفظ می یاصل

 .شوندی نوسازی، بازسازی و توازن دوباره، حذف میهاعملیاتکاربر در هنگام  ماتیتنظ

 Disk size  وDrive letter  :پایدار سکید کیکاربر را در  لیپروفا یهااگر دادهبرای دیسک پایدار 

 .دیکنرا مشخص  ویدرا برچسبو  تیمگابا به سکیاندازه د د،یکنمی ذخیرهمجزا 

 یور ویدرا کیدر برچسبی که  ای ،وجود دارد والد یمجاز نیماش یکه در حال حاضر روبرچسبی  نکته:

 .دیکننانتخاب را شود، یشبکه استفاده م

 Disposable File Redirection :11های موقتو فایل 10بندیصفحه یهالیفا ایکه آ دیانتخاب کن 

دهید این کار را انجام می . اگر12شوند تیهداپایدار ریو غمجزا  سکید کیبه  ،عامل مهمانستمیس

 کیکه یزمان ،یکربندیپ نی. با استفاده از امشخص کنید تیمگابا بر حسبرا  سکیاندازه د باید

ی وسیلههکه ب یاصل سکیاز د یکپ کیبا ناپایدار  سکیشود، دیخاموش م Linked-cloneماشین 

تواند یمها Linked-clone یاندازه شود.یم نیگزیجا ،شده است جادیا Linked-cloneمخزن 

 13صرفم بارکی های ناپایدار وهدایت فایل .ابدیهایشان افزایش همزمان با تعامل کاربران با دسکتاپ

 .شود یسازرهیذخ یفضا یها، منجر به ذخیرهLinked-clone، با کاهش دادن رشد تواندیم

                                                   

 

 

7 Refresh 

8 Recompose 

9 Rebalance 

10 Paging files 

11 Temp files 

12 Redirect 

13 Disposable 
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 Disk size  وDrive letter سکید کی بهرا  بار مصرفیک یهااگر داده: بار مصرفبرای دیسک یک 

ک ی دیساندازه .دیکنرا مشخص  ویدرا برچسبو  تیمگابا به سکیاندازه د د،یکنمی هدایت پایدارنا

 عامل مهمان باشد.سیستم page-fileباید بزرگتر از اندازه 

 
 View Composer Diskتنظيمات   8شکل 

 Virtual SAN. (9)شکل  دیاستفاده از آن را مشخص کن ی، چگونگVirtual SANبه  یدر صورت دسترس .9

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 SANتنظيمات   9شکل 

 .(10)شکل  دهیدصفحه انجام  این در vCenter Serverتنظیمات مختلف مربوط به  .10
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 vCenter Serverتنظيمات   10شکل 

هایی ، با توجه به نوع منابع انتخاب شده، ویژگی(11)شکل  سازیدر صفحه تنظیمات پیشرفته ذخیره  .11

 ها را فعال یا غیرفعال کرد.توان آنشود که میهاد میپیشن

 Use View Storage Acceleratorهای : مشخص کنید که چگونه میزبانESXi های دیسک داده

و تواند کارایی را بهبود دهد می View Storage Acceleratorکنند.  14ماشین مجازی مشترک را کش

 یهاو طوفان 15بوت هایطوفان تیریمد یبرا یاضاف یسازرهیذخورودی/خروجی باند  یبه پهنا ازین

 را کاهش دهد. روسیو آنتی 16اسکن ورودی/خروجی

                                                   

 

 

14 cache 

15 Boot storms 

16 Anti-virus scanning I/O storms 
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 Use native NFS snapshots (VAAI) :یهاشما شامل دستگاه 17اگر استقرار NAS  است که از
18AAIV یاز تکنولوژ دیتوانیکنند، میم یبانیپشت native snapshot یهانیماش گرفتن ازکلون  یبرا 

 ییهاDatastores از که دیانتخاب کن توانیدمی یرا فقط در صورت یژگیو نی. ادیاستفاده کن یمجاز

 VAAI قیاز طر native cloning اتیهستند که از عملای NAS یهادستگاه رویکه استفاده کنید 

 کنند.یم یبانیپشت

 Reclaim VM disk space هایزبانیم ایآ کهکند می نییتع: این ویژگی ESXi  یفضااجازه دارند که 

مورد  یسازرهیذخ یفضا یژگیو . این19را بازگردانند هاclone-Linked یاستفاده نشده بر رو سکید

 دهد.یرا کاهش م Linked-cloneهای دسکتاپ یبرا ازین

 Initiate reclamation when unused space on VM exceeds :استفاده  سکید یحداقل مقدار فضا

 Linked-clone عاملسیستم سکید کی یبر رو دیکه با را مشخص کنید ت،یگابایگ بر حسبنشده، 

شود. یم یریگاندازه یمجاز ماشینهر ازای بهمقدار  نیشود. ابازگرداندن فضا آغاز  جمع شود تا

یشتر بآستانه مشخص شده  این مقدار از دیبا یک ماشین مجازی خاص استفاده نشده سکید یفضا

 .کندشروع  را فضا در آن دستگاه گرداندنباز ندیآفر View شود تا

 Blackout Times :کرد که  یکربندیپهایی را توان روزها و زماندر این قسمت میView Storage 

Accelerator  وReclaim VM disk space منابع  کهنیاز ا نانیاطم ید. برانانجام شو نبایدESXi در ،

را از انجام  ESXi زبانیتوان میم شوند،میاختصاص داده  20اصلی فیانجام وظا یبرا صورت لزوم،

 .منع کردمشخص  یشده در روزهامشخص زمانی یهابازه یدر ط باال، اتیعمل دو

 Transparent Page Sharing Scope 21: سطحی را انتخاب کنید که اجازهTPS های را دارد. انتخاب

ها در را برای همه ماشین TPS. اگر Global، یا Virtual Machine ،Pool ،Podمختلف عبارتند از 

pool ،podصورت عمومی روشن کنید، میزبان ، یا بهESXi های اضافی صفحات حافظه را حذف کپی

را در سطح  TPSمثال، اگر  یافتد. برایاتفاق م ESXi زبانیصفحه در م یگذاربه اشتراککند. می

                                                   

 

 

17 Deployment 
18 vStorage APIs for Array Integration 

19 Reclaim 

20 Foreground tasks 

21 Transparent Page Sharing 
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 یمجاز یهانیشود، فقط ماشیپخش م ESXi زبانیچند م بین مخزن کهدر حالی ،دیفعال کن مخزن

 هاییماشینتمام  ،عمومیگذارند. در سطح یصفحات را به اشتراک م مخزنو در همان  زبانیدر همان م

بدون در  ،توانند صفحات حافظه رایشوند، میاداره م ESXi زبانیدر همان م Horizon 7 توسطکه 

 اند، به اشتراک بگذارند.رار گرفتهکدام مخزن قدر  هاماشین کهنینظر گرفتن ا

تواند یم TPS رایز ،ستیفرض نشیپ اتمیتنظها جزء گذاری صفحات حافظه بین ماشینبه اشتراک نکته:

و  ردیاستفاده قرار گءممکن است مورد سو TPSدهد که ینشان م قاتیکند. تحق جادیا را یتیخطر امن کی

 وجود آورد.را بهها به داده رمجازیغ یدسترس محدودی امکان یکربندیپ یوهایسناردر 

 
 سازیتنظيمات پيشرفته ذخيره  11شکل 

الحاق  منظورمورد نظر خود، به یسازیسفارش اتیخصوص، (12)شکل  سازی مهماندر صفحه سفارشی .12

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

 Useیکی از دو حالت  توانبینید در این صفحه میکه میطور همان .دیکن یسفارش یصورت دست

QuickPrep  یاUse a customization specification (Sysprep) سازی مهمان انتخاب را برای سفارشی

توان توسط ابزارهای استاندارد را می Sysprepکند و کار می View Composerبا  QuickPrep کرد.
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Microsoft Sysprep  ایجاد کرد. با استفاده ازQuickPrep سازی اضافی های سفارشیتوان اسکریپتمی

شوند، اجرا کرد. که ایجاد و یا نوسازی میها خاموش شوند یا پس از اینLinked-cloneکه را قبل از این

ر برای که کاربتوان یک اسکریپت اضافی را پس از اینمی Sysprepکه با استفاده از است  حالیاین در 

 است. Sysprepتر از سریع Quickprepدر حالت کلی اولین بار وارد شد، اجرا کرد. 

 
 سازی مهمانسفارشی  12شکل 

کردن یک مخزن دسکتاپ جدید خاتمه فرآیند اضافه Finishشده و با کلیک بر روی با مرور تنظیمات انجام .13

 گیرد.اضافه شده و در وضعیت فعال قرار می های دسکتاپکند. این مخزن دسکتاپ به لیست مخزنپیدا می

)شکل  شودفرآیند کلون گرفتن از ماشین مجازی آغاز می vSphere Web Clientکنید که در مشاهده می .14

( ایجاد Linked-VM-2و  Linked-VM-1مورد نظر ) Linked-cloneهای و در نهایت ماشین (13

 .(14)شکل  شوندمی
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 vSphere Web Client ماشين مجازی درکلون گرفتن از   13شکل 

 
 vSphere Web Clientدر  Linked-cloneهای مجازی ایجاد ماشين  14شکل 

کنیم که ایم برویم، مشاهده میکه ایجاد کرده ID_2از مخزن دسکتاپ  Invetoryکه به سربرگ در صورتی .15

)شکل  ها در حال انجام استزی آنسای سفارشیمورد نظر، مرحله Linked-cloneپس از ایجاد دو ماشین 

15). 

 
 Linked-VM-2 (1)و  Linked-VM-1های مجازی وضعيت ماشين  15شکل 
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تغییر  16صورت نشان داده شده در شکل ها بهسازی، وضعیت ماشینی سفارشیپس از اتمام مرحله .16

در وضعیت در  VM-Linked-1ماشین مجازی  ،شودمشاهده میطور که در این شکل همان کند.می

قرار دارد. دلیل این امر این است که  23در وضعیت تهیه شده VM-Linked-2و ماشین مجازی  22دسترس

های روشن را یک انتخاب ها را دو و تعداد ماشینبه هنگام ایجاد مخزن دسکتاپ، حداکثر تعداد ماشین

است و ماشین دوم در صورت  کردیم. بنابراین تنها یک ماشین در وضعیت در دسترس قرار دارد و روشن

نیز در شکل  vSphere Web Clientوضعیت این دو ماشین در  شود.نیاز )درخواست کاربر( روشن می

 نشان داده شده است. 17

 
 Linked-VM-2 (2)و  Linked-VM-1های مجازی وضعيت ماشين  16شکل 

 
 vSphere Web Clientدر  Linked-VM-2و  Linked-VM-1های مجازی وضعيت نهایی ماشين  17شکل 

                                                   

 

 

22 Available 

23 Provisioned 
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ایجاد شده، دو کاربر مختلف را برای  Linked-cloneمنظور انجام بررسی بیشتر بر روی مخزن دسکتاپ به .17

از مخزن دسکتاپ(. ابتدا با اطالعات کاربری  Entitlementsکنیم )با رفتن به سربرگ این مخزن تعریف می

 شودکنیم که دسکتاپ اول به این کاربر تخصیص داده مییشویم و مشاهده مکاربر اول به مخزن وارد می

 شویم. سپس کاربر اول از مخزن خارج شده و با اطالعات کاربری کاربر دوم به مخزن وارد می(18)شکل 

که کاربر اول از مخزن خارج شده و ماشین مجازی اول در کنیم که، با وجود این. مشاهده می(19)شکل 

 گیرد( روشن شده و در وضعیت در دسترس قرار میLinked-VM-2زی دوم )دسترس است، ماشین مجا

دلیل این امر این است که ما نوع مخزن . (21 )شکل شودو به کاربر جدید تخصیص داده می (،20)شکل 

ابتدا به کاربر اول  Linked-VM-1را اختصاصی انتخاب کرده بودیم. بنابراین چون ماشین مجازی 

که تخصیص داده شد، تا زمان فعال بودن مخزن دسکتاپ مخصوص کاربر اول است و حتی در صورتی

 شود.کاربر اول از آن استفاده نکند به کاربر دیگری تخصیص داده نمی

 
 تخصيص یک دسکتاپ از مخزن به کاربر اول  18شکل 
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 خزندرخواست کاربر دوم برای ورود به م  19شکل 

 
 به محض درخواست کاربر دوم برای ورود به مخزن Linked-VM-2در دسترس قرار گرفتن ماشين مجازی   20شکل 
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 تخصيص دسکتاپ به کاربر دوم  21شکل 

 های دسکتاپ دستیمخزن 3

گیرد، که توسط یک کاربر نهایی مورد دسترسی قرار میدر یک مخزن دسکتاپ دستی، هر دسکتاپ راه دور 

ر د های موجودماشینباید تمام کنید، که یک مخزن دسکتاپ دستی را ایجاد مییک ماشین مجزا است. زمانی

ها را از دسکتاپ Viewعبارت دیگر، برای ایجاد یک مخزن دسکتاپ دستی، کنید. بهمخزن را انتخاب 

 به ازای هر دسکتاپ در مخزن باید یک ماشین مجازی مجزا را انتخاب کرد. کند.های موجود تهیه میماشین

View های دستی استفاده کند.نوع ماشین در مخزناز چندین تواند می 

 های مجازی که توسط ماشینvCenter Server شوند.مدیریت می 

 سازی غیر از مجازی 24سکویهای مجازی که روی یک ماشینvCenter Server شوند.اجرا می 

 کامپیوترهای فیزیکی 

                                                   

 

 

24 Platform 
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 سناریوی ایجاد یک مخزن دسکتاپ دستی 3-1

 آید، مراحل ایجاد یک مخزن دسکتاپ دستی توضیح داده شده است.در سناریوی عملی که در ادامه می

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

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

 .(22)شکل  را انتخاب کنید Manual Desktop Poolی جدید باز شود. گزینه

 
 انتخاب نوع مخزن دسکتاپ  22شکل 

 ریو از نوع شناور انتخاب شده است،که در این سنا (،23)شکل  تخصیص کاربر روش پس از انتخاب نوع .2

های مجازی یا در این صفحه باید مشخص کنید که ماشینشوید.  Machine Sourceوارد صفحه 

یمها را در مخزن دسکتاپ خود قرار دهید، از چه نوعی هستند. خواهید آنکامپیوترهای فیزیکی که می

توسط هایی که ، هم از آندنشویم تیریمد vCenter Serverکه توسط  یمجاز هاینیماش ازهم  دیتوان

vCenter Server در این سناریو ما  .دیاستفاده کن یکیزیف یها، و هم از کامپیوتردنشویمن تیریمد

VCenter virtual machines (24)شکل  دهیمرا انتخاب کرده و ادامه می. 
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 دسکتاپانتخاب روش تخصيص کاربر به مخزن   23شکل 

 
 انتخاب نوع ماشين منبع برای مخزن دسکتاپ دستی  24شکل 
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 .(25)شکل  رویمرا انتخاب کرده و به مرحله بعد می vCenter Serverدر این مرحله آدرس  .3

 
 vCenter Serverانتخاب   25شکل 

را  Manual_Poolو نام  ID_3. شناسه (26)شکل  کنیمشناسه و نام نمایش مخزن دسکتاپ را وارد می .4

 .انتخاب شده استبرای این مخزن دسکتاپ 
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 انتخاب شناسه و نام مخزن  26شکل 

 .(27)شکل  دهیمتنظیمات مورد نظر برای مخزن دسکتاپ را انجام می .5
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 تنظيمات مخزن دسکتاپ  27شکل 

ها در مخزن دسکتاپ دستی که قصد قرار دادن آن vCenter Serverهای مجازی از در این صفحه ماشین .6

در این سناریو ماشین مجازی  .(28)شکل  کنیمداریم را انتخاب کرده و به مخزن دسکتاپ اضافه می

VM_2 .الزم به ذکر است که  انتخاب شده استHorizon Agent خواهید در باید روی هر ماشینی که می

 د.مخزن دسکتاپ حضور داشته باشد، نصب شو



   )بخش سوم( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پيکربندی 

26 

 

 
 

 
 های مجازی برای قرار گرفتن در مخزن دسکتاپانتخاب ماشين  28شکل 

 .(29)شکل  سازی را انجام دهیدی ذخیرهتنظیمات پیشرفته .7
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 سازیانجام تنظيمات پيشرفته ذخيره  29شکل 

به فرآیند ایجاد مخزن دسکتاپ  Finishهای صورت گرفته را مرور کرده و با کلیک بر روی پیکربندی .8

 .(30)شکل  خاتمه دهید
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 خاتمه فرآیند اضافه کردن یک مخزن دسکتاپ دستی  30شکل 

های مجازی قرار داده شده در مخزن دسکتاپ مورد نظر )در این کنید ماشینطور که مشاهده میهمان .9

مخزن  Inventoryنیز در ها و وضعیت آن (31)شکل  روشن شده vCenter Server( در VM_2سناریو 

 .(32)شکل  کندتغییر می Availableدسکتاپ مورد نظر به وضعیت 

 
 vSphere Web Clientدر  VM_2روشن شدن ماشين مجازی   31شکل 
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 Availableو تغيير وضعيت آن به  ID_3های مخزن دسکتاپ در ليست ماشين VM_2قرار گرفتن ماشين مجازی   32شکل 

انتخاب و  (33)شکل  گیرندههای سرویسدر سیستم VMware Horizon Clientبا وارد شدن به صفحه  .10

)شکل  شودبرقرار می VM_2گیرنده با ماشین مجازی اتصال سرویس Manual_Poolمخزن دسکتاپ 

34). 

 
 VMware Horizon Clientاتصال به مخزن دسکتاپ ایجاد شده از طریق   33شکل 
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 صيص دسکتاپ به کاربرتخ  34شکل 

 دسکتاپ کامل هایمخزن 4

 یمجاز نیماش از قالب کیاست،  کامل یمجاز یهانیماش شاملکه  خودکارتاپ دسک مخزن کی ایجاد برای

 vCenter Serverدر  تاپهر دسک یبرا یمجاز یهانیماش جادیا یبرا قالب نیاز ا Horizon 7و  دیکنیم جادیا

 کند.یاستفاده م

 ایجاد یک مخزن دسکتاپ کاملسناریوی  4-1

 آید، مراحل ایجاد یک مخزن دسکتاپ کامل توضیح داده شده است.در سناریوی عملی که در ادامه می

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

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

 .(35)شکل  را انتخاب کنید Automated Desktop Poolی جدید باز شود. گزینه



   )بخش سوم( VMware Horizon Viewراهنمای نصب و پيکربندی 

31 

 

 
 

 
 انتخاب نوع مخزن دسکتاپ  35شکل 

( را انتخاب Dedicatedنوع تخصیص کاربر را انتخاب کند. در این سناریو ما تخصیص کاربر اختصاصی ) .2

 .(36)شکل  کنیممی
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 انتخاب روش تخصيص کاربر به مخزن دسکتاپ  36شکل 

 رویمبه صفحه بعد می vCenter Serverرا انتخاب کرده و پس از انتخاب  Full virtual machinesگزینه  .3

 .(37)شکل 
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 vCenter Serverانتخاب نوع مخزن و   37شکل 

خزن دسکتاپ، تنظیمات تهیه و تولید و صفحات تعیین شناسه و نام برای مخزن دسکتاپ، تنظیمات م .4

و وارد صفحه تنظیمات  (41تا  38های )شکل سازی را )مانند قسمت قبل( تکمیل کردهمدیریت ذخیره

vCenter Server شود در این صفحه باید یک قالب ماشین طور که مشاهده میهمان .(42)شکل  شویممی

صورت کامل ایجاد های مجازی این مخزن باید بهه ماشینک. به دلیل این(43)شکل  مجازی را تعیین کنیم

 ها در مخزن استفاده، باید از یک قالب ماشین مجازی برای تولید ماشینایتصویر لحظهجای شوند، به

 شود.
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 انتخاب شناسه و نام مخزن  38شکل 

 
 تنظيمات مخزن دسکتاپ  39شکل 
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 تنظيمات مربوط به تهيه مخزن  40شکل 

 
 Virtual SANتنظيمات   41شکل 
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 vCenter Serverتنظيمات   42شکل 

 
 انتخاب قالب ماشين مجازی – vCenter Serverتنظيمات   43شکل 
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 و به صفحه بعد بروید. (44)شکل  سازی را تکمیل کردهصفحه تنظیمات پیشرفته ذخیره .5

 
 سازیتنظيمات پيشرفته ذخيره  44شکل 

عامل مهمان را تعریف های مورد نظر برای سیستمسازیتوان شخصیسازی مهمان میی شخصیدر صفحه .6

سازی انجام نشود و در صورت نیاز را انتخاب کرد، به این معنی که هیچ شخصی Noneکرد و یا گزینه 

 .(45)شکل  صورت دستی انجام شودسازی بهشخصی
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 سازی مهمانسفارشی  45شکل 

)شکل  به فرآیند ایجاد مخزن دسکتاپ خاتمه دهید Finishانجام شده را مرور کرده و با انتخاب  تنظیمات .7

46). 
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 خاتمه فرآیند اضافه کردن یک مخزن دسکتاپ کامل  46شکل 

)شکل  شوداز قالب ماشین مجازی داده شده کلون گرفته می vSphere Web Clientکنیم که در مشاهده می .8

 .(48)شکل  شود( ایجاد و روشن میFull-VM-1جازی مربوط به این مخزن )پس از آن ماشین م .(47

 
 vSphere Web Clientکلون گرفتن از قالب ماشين مجازی در   47شکل 
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 vSphere Web Clientدر  Full-VM-1روشن شدن ماشين مجازی   48شکل 

گیرنده به از ماشین سرویسکاربر اول (، Entitlementپس از انجام فرآیند تعریف کاربر برای مخزن ) .9

ها برای این مخزن یک در نظر که حداکثر تعداد ماشین. با توجه به این(49)شکل  ودشمخزن وصل می

قصد ورود به مخزن را داشته دیگری  کاربر ، همزمان با اتصال کاربر اول،کهگرفته شده است، در صورتی

که مخزن از نوع اختصاصی در نظر گرفته شده همچنین از آنجایی شود.مواجه می 50باشد با پیغام شکل 

که کاربر دیگری قصد ورود به مخزن را داشته در صورتی، از مخزن است، حتی با قطع اتصال کاربر اول

 شود. دلیل این امر این است که این دسکتاپ به کاربر اول تخصیص دادهمواجه می 51باشد با پیغام شکل 

 تواند با آن اتصال برقرار کند.شده است و کاربر دیگری نمی

 
 اول به مخزن دسکتاپاتصال کاربر   49شکل 
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 که نشست کاربر اول با دسکتاپ برقرار استپيغام خطای نشان داده شده به درخواست اتصال کاربر دوم در حالی  50شکل 

 
 پيغام خطای نشان داده شده به درخواست اتصال کاربر دوم پس از خاتمه نشست کاربر اول  51شکل 


