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 مقدمه

برای افزار و نرم  Desktopسازی که برای مجازی  VMwareعاده شرکت الهای فوقافزاریکی دیگر از نرم

و  Desktopها، عاملافزار توانایی ایجاد سیستم، با این نرماست Horizon View کاربران ایجاد شده است

ا دها بسیار کاهش پید که به علت متمرکز شدن کار هزینهیهای مجازی را برای کاربران سازمان خود داربرنامه

 تر خواهد شد.خواهد کرد و مدیریت آن آسان

های مشخص توانید چندین دسکتاپ کاربر را مدیریت کنید با استفاده از پروتکلمی یسادگبهافزار در این نرم

 RDPگیرد قرار می مورداستفادههایی که در این بستر امنیت اطالعات را برای شبکه خود به ارمغان آورید، پروتکل

،PCoIP  وBlast  است کهRDP  مخففRemote Desktop Protocol  است که توسط شرکت مایکروسافت

 PCکه مخفف  PCoIPعامل فیزیکی و یا مجازی است و پروتکل با سیستم Remoteایجاد شده و برای ارتباط 

over IP ش پهنای باندگیرد که برای کاهقرار می مورداستفاده ،است برای انتقال دسکتاپ، تصویر، صدا و برنامه، 

سازی شده است در واقع در این پروتکل انتقال اطالعات با سرعت باال و با امنیت کامل انجام خواهد شد، بهینه

نید که با استفاده از این پروتکل کاربر نهایی هیچ تفاوتی بین سیستم واقعی و ریموت احساس اجالب اینجاست بد

ها ی زمینهاست که در همه PCoIPتر از یک پروتکل بهینه Blastواهد کرد، توجه داشته باشید که پروتکل نخ

های مهم این پروتکل پشتیبانی همزمان از چهار مانیتور باالتر است، یکی از ویژگی PCoIPیک سرو گردن از 

 کند.را پشتیانی می 2560x1600است که تا رزولیشن 

 شوند:مت تقسیم میوجود دارد به دو قس Desktopسازی هایی که برای مجازیروش

1-  RDS 

کردیم، برای این است که بر روی ویندوز فعال می Remote Desktopاین سرویس همان سرویس 

سازی دارد، بعد از فعال سنسیالبر روی ویندوز فعال کنید که البته نیاز به  را Terminalکار باید سرویس 

یا جلسه با  Sessionهر یک از آنها یک  هر کاربر با نام کاربری خود وارد ویندوز خواهد شد و برای

 منابع اختصاصی ایجاد خواهد شد.

2- VDI 

VDI  یا همانVirtual Desktop Infrastructure سازی تر برای مجازییک روش جدیدتر و بهینه

Desktop  است، در این روش برای هر کاربر یک ماشین مجازی در نظر گرفته خواهد شد و این کار

های میانی که بر روی سیستم خود افزارمنیت اطالعات را حفظ کند، کاربران از طریق نرمتواند بسیار امی

مجازی دسترسی داشته باشند، یکی از نکات  Desktopها یا همان توانند به این ماشینکنند مینصب می
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بر در اشاره کرد که اطالعات کار Non-Persistentو  Persistentتوان به دو قابلیت جالب توجه می

اطالعات کاربر بعد از خروج  Non-Persistentحفظ خواهد شد ولی در حالت  Persistentحالت 

 کامل پاک خواهد شد. صورتبهآن 

 :شامل موارد زیر است VMware Horizon View افزار نرم

1- VMware vSphere Hypervisor (ESXi)  
2- VMware vCenter Server  
3- View Composer  
4- View Connection Server 
5- View Client  
6- VMware ThinApp  
7- View Persona Management  
8- View Agent 

دارای توضیحاتی  هابررسی کردیم، اما دیگر گزینه VMware Systemsکامل در کتاب  صورتبهدو مورد اول را 

 کنیم.است که با هم در زیر بررسی می

View Composer 

در  سکیهاردددرصدی فضای  90تا  50است و برای کاهش  VMware Horizon viewمهم  یاجزایکی از 

شود که به این استفاده می Linked Cloneاز فناوری View Composer گیرد، درقرار می مورداستفادهشبکه 

ه یک هارد دیسک صورت است ک

شود و تمام مجازی و مادر ایجاد می

های مجازی تغییرات خود را با ماشین

استفاده از این هارد مجازی در یک فایل 

کنند و به همین علت دیگر ذخیره می

گیر چشم صورتبهحجم مصرفی آنها 

که در شکل  طورهمانیابد، کاهش می

کنید در حالت عادی روبرو مشاهده می

ای هر ماشین مجازی یک هارد شما بر

کنید که این کار به علت دیسک ایجاد می

http://www.3isco.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7/vmware-systems-2020
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سازی زیاد استفاده کنید فضای ذخیره View Composerهزینه زیاد آن به صرفه نیست ولی در صورتی که از 

 استفاده نخواهد شد که در سمت چپ شکل باال مشاهده است.

View Connection Server 

ور نصب و یک سر صورتبهاین سرویس 

شود و وظیفه آن هم ایجاد ارتباط اندازی میراه

مجازی و تنظیمات مربوط به  Desktopبا 

تواند آن را قلب تپنده کاربران است که می

Horizon View  نامید، توجه داشته باشید برای

افزار یک سختاندازی این سرویس باید راه

چون به منابع خوب برای آن در نظر گرفت، 

 افزار شامل سه قسمت است که ادامه کتاب هر سه قسمت را بررسی خواهیم کرد.از دارد، خود این نرمخوبی نی

View Client 

افزار در های مجازی کاربرد دارد این نرمو برنامه Desktopهای کاربران با افزار برای ارتباط سیستماین نرم

 Windows and Linux, Apple iOS, Mac OS X, Google Android and Chrome OSهای نسخه

استفاده  View Connection Serverمجازی از  Desktopارائه شده است، این برنامه برای متصل شدن به 

برای کار خود  PCoIP, Microsoft RDP and VMware Blastهای ارتباطی افزار از پروتکل، این نرمکندمی

های صوتی و تصویری، ، ویژگیUDBهای جانبی فزار از دستگاهاکند، توجه داشته باشید این نرماستفاده می

های احراز هویت و ... کارت

 کند.پشتیبانی می

در شکل روبرو یک نمونه استفاده از 

 Horizon View Clientافزار نرم

 کنید.را مشاهده می
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VMware ThinApp 

ها افزارسازی نرمافزاری برای مجازینرم

نها است، این و قابل حمل کردن آ

توسعه  Jititتکنولوژی توسط شرکت 

شرکت  2008یافته که در سال 

VMware  این تکنولوژی را از آن

شرکت خریده و نام نهایی را بعد از مدت 

 VMware ThinAppزمان مشخص 

های انتخاب کرده است، یکی از ویژگی

توان از وجود دارد را می هاشرکت ری که درهای قدیمی مانند حسابداافزارافزار این است که نرمخوب این نرم

 ن استفاده کرد.آامن و راحت از  صورتبهاین طریق مجازی کرد و 

View Persona Management 

های ذخیره شده کاربران را از یک مخزن این است که داده VMware View Persona Managementکار 

کند، جالب اینجاست های مجازی و یا فیزیکی متصل میDesktopکه از راه دور به آن دسترسی داریم را به 

 VMwareهای غیر Desktopوجود دارد که بر روی  View Persona Managementای از بدانید که نسخه

 شود.نصب می

 View Personaاطالعات کاربران که در 

Management شامل تمام شوند ذخیره می

صر به منح یهایسازیشخصتنظیمات و  ،هاداده

از جمله تصویر زمینه  ،فرد مربوط به آن کاربر

مرورگر ، اسناد ، عکس ها و  رومیزی ، تاریخچه

 .ها استفیلم

View Agent 

 و پرینت مجازی کاربرد دارد.  View، ارتباطات کاربران ، مدیریت USBافزار برای ارتباط با این نرم
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 Horizon Viewافزار اندازی نرمنصب و راه یازهاینشیپ

هایی نیاز به یک سری شرایط داریم که قبل از کار باید آنها را آماده کنیم، روش Horizon viewاندازی برای راه

ین کتاب دقیقاً طبق هم دیتوانیمتست شده است،  یدرستبهشود کامالً استاندارد بوده و که در این کتاب گفته می

 ید.خود را اجرا کن سرویس درستیبهعمل کنید و 

آن باشد که در  یشدهارائهکه باید آخرین نسخه داریم  ESXiافزار نیاز به دو سرور برای اجرای این نرم .1

 .ی آن استجدیدترین نسخه 7حال حاضر نسخه 

 اندازی شده باشد.راه 2019داریم که بر روی آنها ویندوز سرور  ماشین مجازی چندنیاز به  .2

 Addن به آ ESXiسازی شود و دو سرور پیاده ESXiباید بر روی  داریم که vCenterسرور  یکنیاز به  .3

 شوند.

 نیاز به هارد اشتراکی برای ذخیره اطالعات داریم. .4

و در آخر  Horizonو دو سرور ویندوزی مربوط به  ESXiبه همراه دو سرور  VCenterطبق شکل زیر یک 

است، به این نکته توجه کنید که  ازیموردنافزار مجازی و نرم Desktopهم دو سرور ویندوزی برای اجرای 

 های دیگری هم تشکیل شده است که انشاهلل در ادامه کتاب بررسی خواهیم کرد.از سرور Horizonسرویس 

Vcenter Server
192.168.5.11

ESXI-01
192.168.5.10

ESXI-02
192.168.5.17

Horizon Connect
192.168.5.15

Horizon Composer
192.168.5.16

RDS Windows 7

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

11 

 

 VMware Horizon Connection Serverاندازی سرور نصب و راه

 View Connection Serverفعال کنیم سروری برای  Horizon Viewاندازی اولین سروری که باید برای راه

 است.

 

 اندازی این سرور به شرح زیر است:برای راه ازیموردنافزار سخت

 نیازمندی مناسب های حداقلنیازمندی افزاریاجزاء سخت

 Pentium IV 2.0GHz پردازنده
processor or higher 

4 CPUs 

 تگیگابای 1 مگابایت 100 کارت شبکه

 Windows Serverحافظه رم برای

2008 R2 64-bit 

گیگ برای  10بیشتر از  گیگ و باالتر 4

 دسکتاپ 50سازی پیاده

 Windows Serverحافظه رم برای

2019 R2 64-bit 

گیگ برای  10بیشتر از  گیگ و باالتر 4

 دسکتاپ 50سازی پیاده

 

 است:کند شامل موارد زیر هایی که پشتیبانی میعاملسیستم

عاملستمیس  نسخه ورژن 
Windows Server 2012 R2 64-bit StandardDatacenter 
Windows Server 2016 64-bit StandardDatacenter 

Windows Server 2019 64-bit StandardDatacenter 

 

دارید  هماهنگی VMware Vsphereهایی از با چه نسخه Horizon Viewبرای اینکه متوجه شویم که نسخه 

 توانید لینک زیر را مشاهده کنید:می

https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php#intero

p&260=3445&1= 

https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php%23interop&260=3445&1=
https://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php%23interop&260=3445&1=
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 را باید با هم بررسی کنیم: Horizon View Connection Serverنصب چند نکته قبل از 

، قبل از شودنمیفعال شده است نصب  Terminal Serverهایی که سرویس افزار روی سروراین نرم -1

 را حذف کنید. Windows Terminal serverاین کار باید سرویس 

دستی وارد  صورتبهآن را  IPدرس کنید باید آنصب می Connection Serverسیستمی که روی آن  -2

 آن را تغییر دهید. وقتچیهکنید و نباید 

باید از یک نام کاربری با دسترسی ادمین استفاده کنید که  Connection Serverافزار برای نصب نرم -3

 در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

یا همان عضو  Active Directoryس کنید باید عضو سرویافزار آماده میسروری که برای این نرم -4

 دومین شبکه باشد.

 Connection Serverافزار کنید که نرمرا مشاهده می Horizon Viewدر شکل زیر یک نمای کلی از اجزای 

های Desktopهای مجازی و در پشت فایروال و در شبکه داخلی قرار دارد و پل ارتباطی کاربران با ماشین

تغییراتی در قسمت امنیتی ایجاد شده   8ی است و در نسخه 7ی بته این شکل برای نسخهاست، که ال موردنظر

 است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

13 

 

 VCenterبه سرور  Horizonبرای دسترسی  Ruleایجاد 

Horizon View ی خود نیاز دارد تا به سرور هابرای انجام کارVCenter  کتاب شما متصل شود، درVMware 

Systems اندازی سرور به طور کامل نحوه راهVCenter  را با هم بررسی کردیم و در حال حاضر برای این

 قسمت کار مناسب خواهد بود.

 Activeبر باید در ایجاد کنید، این کار VCenterبه   Horizonدر مرحله اول باید یک کاربر برای اتصال 

Dirctory شبکه شما تعریف شود و دسترسی کامل به آن داده شود، برای این کار کاربری با نام 

Horizon-Admin  ایجاد و دسترسی کامل را به آن دهید، منظور از دسترسی کامل مثالً عضو گروهDomain 

Admin ،Enterprise admin ،Schema Admin ،Administrators باشد. 

که در شکل روبرو  طورهمان

، کاربر کنیدمشاهده می

Horizon Admin  ایجاد و

های مشخص شده عضو گروه

 است.

 

 

 

 

 VCenterدر مرحله دوم باید وارد سرور 

شکل روبرو در صفحه اول بر  مانندبهشوید که 

کلیک   Launch vSphere Clientروی 

 کنید.

 

http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/16--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/16--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/16--mcse.html


VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

14 

 

 نةیگزکلیک کنید و در صفحه باز شده بر روی منوی مشخص شده 

Administration .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 

 Horizonجدید برای  Roleبرای ایجاد 

 کلیک کنید. +بر روی 

 

 

 

 

 را اعمال کنید: موردنظرهای باید طبق جدول زیر دسترسی

های مشخص شده در گروهگزینه یسازفعال نام گروه   

Folder Create Folder  

Delete Folder  

Datastore Allocate space  

Virtual Machine 

In Configuration:  

 Add or remove device  

 Advanced Configuraion 

 Modify device settings  

In Interaction:  

 Power Off  
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 Power On  

 Reset  

 Suspend  

 Perform wipe or shrink operations  

In Inventory:  

 Create new  

 Create from existing  

 Remove  

In Provisioning:  

 Customize  

 Deploy template  

 Read customization specifications  

 Clone Template  

 Clone Virtual Machine  

Resource Assign virtual machine to resource pool  

Global Act as vCenter Server  

Host In Configuration:  

 Advanced settings  

Profile Driven Storage (If you 

are using Virtual SAN 

datastores or Virtual Volumes) 

(all)  

 

باید یک  Role Nameدر قسمت 

وارد و بر  دلخواهبهنام مشخص و 

  کلیک کنید. finishروی 
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جدید  Roleطبق شکل اگر بر روی 

کلیک کنید و وارد  دایکه ایجاد کرده

شوید تمام  PRIVILEGESتب 

هایی که برای آن مشخص دسترسی

 کردید را مشاهده خواهید کرد.

نکته: اگر در ادامه کار در جایی 

دسترسی نداشتید باید دوباره در 

همین قسمت دسترسی را ویرایش 

را فعال  موردنظرکنید، و قسمت 

 کنید.

 Horizonبرای اینکه از کاربر 

Admin  که درActive Directory 

یجاد کردیم استفاده کنیم، باید سرور ا

VCenter  شما عضو دومین شبکه

شما باشد، برای این کار از قسمت منو 

شوید و در  Administationوارد 

صفحه باز شده بر روی 

configuration  کلیک کنید و بر رویJOIN AD .کلیک کنید 

در این صفحه آدرس کامل دومین خود را به 

دسترسی کامل به سرور  همراه نام کاربری که

 JOINدومین داشته باشد را وارد و بر روی 

 کلیک کنید.
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 Node بارکیکنید باید عضو دومین شده است و طبق پیغامی که مشاهده می VCenterشکل زیر سرور  مانندبه

 کنید. Restartآن را 

 

کردن سرور در این صفحه  Restartقبل از 

شوید و  Identity Sourcesوارد قسمت 

 کلیک کنید. Addبر روی  

 

 

 

و طبق شکل روبرو دومین ایجاد 

شده را به لیست اضافه کنید، اگر 

این کار را انجام ندهید در ادامه 

توانید از نام کاربری نمی

Horizon Admin  که ایجاد

 اید استفاده کنید.کرده
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وارد کردن سرور  Resetبرای 

 System Configurationقسمت 

خود  VCenterو نام سرور  شوید

را انتخاب کنید و بر روی 

REBOOT NODE  کلیک کنید تا

 شود. Resetسرور 

 

 

بر روی نام  Roleبعد از ایجاد 

VCenter  کلیک کنید و وارد تب

Permisions ی شوید و در صفحه

 کلیک کنید. +باز شده بر روی 

 

 

ی موردنظردر این صفحه باید کاربر 

ا به این لیست که ایجاد کردیم ر

اضافه کنیم، برای این کار بر روی 

Add  کلیک کنید و طبق شکل نام

 Roleدومین، نام کاربر و نام 

 OKرا انتخاب و بر روی  موردنظر

 کلیک کنید.
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طبق سناریو که در اول کتاب بررسی 

استفاده  ESXiکردیم باید از دو سرور 

را به  ESXiکنیم، در شکل روبرو دو 

ایم، در اضافه کرده VCenter سرور

ESXi-01 (192.168.5.10 )سرور 

، سرور Hconnectسرور 

Cconnect  و سرورVCenter  قرار

 ESXi-02دارد و در 

 گیرد.مجازی قرار می دسکتاپو  RDSسرور  (192.168.5.17)

 

 

 

ید با یک جستجوی تواننیاز به فایل و الیسنس آن دارید که می Horizon Connectionاندازی سرور برای راه

 دانلود کنید. VMwareساده در گوگل پیدا کنید، البته بهتر است نسخه نهایی آن را از سایت اصلی 

توانید از یک سیستم فیزیکی که بر روی آن ویندوز سرور می Horizon Connectionر اندازی سروبرای راه

نصب  VMware Workstationیا  ESXi مجازی بر روی صورتبهنصب شده است استفاده کنید و یا اینکه 

 کنید.

را نصب کنید، بعد از نصب  2019اندازی، و بر روی آن ویندوز سرور راه ESXi-01یک ماشین مجازی بر روی 

باشد تا ماشین با  VMware Toolsدهید باید نصب اولین کاری که انجام می VMwareویندوز مجازی در 

 رست برقرار کند. افزار سرور همخوانی و ارتباط دسخت

 

 

 

ی همه توانیداجرا کنید، می ESXiها را بر روی دو توانیم سرویسافزاری نمینکته: اگر از نظر منابع سخت

 آن را اجرا کنید ولی کار اصولی این است که بر روی دو سرور اجرا کنید. ESXiبر روی یک  آنها را
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 صورتبهیا دستی در سرور وارد کنید که آدرس این سرور در این کتاب  Staticدر اولین گام باید یک آدرس 

 .که بقیه اطالعات هم طبق شبکه موجود وارد شده است 192.168.5.15زیر است یعنی 

حتماً  IPکه گفتیم آدرس  طورهماننکته: 

و دستی وارد شود  صورتبهباید 

 اتوماتیک نباشد. صورتبه

 

 

 

 

 

 موردنظردر ادامه باید نام سرور را تغییر و آن را عضو دومین 

حتماً باید عضو  موردنظرکنید، توجه داشته باشید که سرور 

بر روی آن  Horizon Connectionافزار دومین باشد تا نرم

 سازی شود.پیاده

 

 

 

 

 را از طریق لینک زیر دانلود کنید: Horizon View 8افزار خوب برای شروع کار باید نرم

https://soft98.ir/internet/network/2104-vmware-horizon.html 

https://soft98.ir/internet/network/2104-vmware-horizon.html
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 Horizon Viewهای مربوط به افزاربعد از دانلود نرم

 VMwareافزار از لیست روبرو فایل نصبی نرم

Horizon Conection .را انتخاب و اجرا کنید 

 

 

 

 Horizonدر این صفحه چند نسخه مختلف از 

ی کنید که در حال حاضر گزینهرا مشاهده می

Standard  را طبق شکل انتخاب کنید و در پایین

ی کنید گزینهاستفاده می IPV4صفحه اگر 

 کنید.کلیک  Nextرا انتخاب و بر روی  موردنظر

 

 

 

در این صفحه باید یک رمز عبور برای حالت 

Recovery  وارد کنید که در صورت نیاز

 بتوانیم از آن استفاده کنیم.

 کلیک کنید. Nextبر روی 
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های مشخص شده را در این قسمت باید پورت

در شبکه خود تنظیم کنید تا اجازه عبور به آنها 

توانید میداده شود، البته برای فایروال ویندوز 

 صورتبهی اول را انتخاب کنید تا این کار گزینه

 اتوماتیک انجام شود.

 

 

 

در این قسمت باید یک نام کاربری با دسترسی 

های کامل به شبکه وارد کنید تا بتواند مجوز

افزار را نصب الزم در شبکه را ایجاد کند و نرم

 کند.

 

 

ید را بردار موردنظری در این قسمت تیک گزینه

 کلیک کنید. Next  و بر

کلیک کنید  Installدر صفحه بعد هم بر روی 

 افزار آغاز شود.تا کار نصب نرم
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 Horizon Connectionپیکربندی 

را انجام دهیم، برای این کار  Horizon Connectionباید تنظیمات اولیه  بعد از اینکه کار نصب به پایان رسید

 ز کنید و با آدرس زیر وارد کنسول مدیریتی آن شوید:باید مرورگر سیستم خود را با

https://hconnect/admin 

https://192.168.5.15/admin 

 IPوانید هم از نام و هم از تتبدیل کند می IPشبکه شما بتواند اسم سرور را به  DNSدر آدرس باال اگر سرویس 

 حروف کوچک وارد کنید. صورتبهسرور استفاده کنید، توجه داشته باشید که آدرس آن را 

ایجاد  Horizon Connectافزار یک آیکون برای ورود به صفحه مدیریت البته بعد از نصب نرم

 .ی مدیریتی شویدتوانید با کلیک بر روی آن وارد صفحهشود که شما میمی

 

استفاده کنید  Horizon Connectبرای کار با  Internet Explorerهایی به غیر از نکته: بهتر است از مرورگر

 تا مشکلی در استفاده از آن نداشته باشید.

توجه داشته باشید بعد از اجرای آدرس گواهینامه امنیتی سایت مورد 

کنید و به  نظرصرفقرار نخواهد گرفت که باید از این پیغام  دییتأ

ادامه کار بپردازید تا شکل روبرو ظاهر شود و بعد باید نام کاربری را 

وارد کردید را وارد و بر  Horizon-Connectکه در هنگام نصب 

 کنید.  کلیک Log Inروی 

توجه داشته باشید روش ورود به صفحه مدیریتی به دو روش 

HTML5  وFlex  ولی اگر خواهد بود،  ترنهیبهاست که روش اول

باید روی سیستم خود  حتماًبخواهید از روش دوم استفاده کنید 

Adobe Flash Palayer .را نصب کنید 

 

 

https://hconnect/admin
https://192.168.5.15/admin


VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

24 

 

های مختلفی کنید که دارای گزینهرا مشاهده می Horizon Connectionافزار در صفحه زیر شکل کلی نرم

 در ادامه کتاب اکثر آنها را بررسی خواهیم کرد. شاءاهللاناست که 

افزار را فعال برای شروع کار باید الیسنس این نرم

 Settingsکنید، برای انجام این کار از قسمت 

 شوید Product Licensing and Usageوارد 

 کلیک کنید. Edit Licenseو بر روی 

 

 

 

 

های افزار و سرویسم جزئیات نرمالیسنس تما واردکردنبعد از  

ا در شکل مقابل مشاهده شوند که این موضوع رن فعال میآ

 کنید.می
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 VMware Horizon Composerاندازی نصب و راه

اندازی کردید و تنظیمات اولیه آن را انجام دادید، را نصب و راه Horizon Connectionبعد از اینکه سرور 

 کنیم.معرفی  Connectionاندازی کنیم و بعد آن را به سرور را راه Horizon Composerباید سرور 

VMware View Composer  یاجزایکی از Horizon View های خاصی است که است که دارای قابلیت

 دهیم.در این قسمت مورد بررسی قرار می

 لعادهاسازی با استفاده از تکنولوژی فوقگیر مقدار فضای ذخیرهافزار کاهش چشمهای مهم این نرماز ویژگی

Linked Clone  دهد که این یعنی کاهش چند سازی را کاهش میدرصد فضای ذخیره 90 تا 50که بین است

سازی توان به افزایش سرعت در پیادههای آن میو از دیگر ویژگی هاسازها برای خرید ذخیرهبرابری هزینه

 دسکتاپ اشاره کرد.

دیسک مجازی اگر از یک  Linked Cloneو دیگری   Full Cloneوجود دارد که یکی  Cloneدر کل دو نو 

گویند و اگر مثالً دارای حجم می Full Cloneکامل کپی تهیه شود و در جایی دیگر استفاده شود به آن  صورتبه

گیگابایت خواهد بود که این کار برای ایجاد هر ماشین مجازی  100گیگابایت باشد مقدار حجم کپی آن هم  100

 زمان باشد.تواند جوابگوی سابسیار پرهزینه خواهد بود و نمی

ها به شکل زیر یک دیسک اصلی ایجاد خواهد شد و بقیه ماشین مانندبهاستفاده کنیم  Linked Cloneاگر از 

 جویی بسیار زیاد در هزینه و وقت خواهد شد.خواهند کرد که این عمل باعث صرفهنسبت از آن دیسک استفاده 
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اگر به شکل روبرو توجه کنید سرور 

Horizon Composer  مسئول

 Linked Cloneهای مجازی دیسک

 کند.است و آن را در شبکه تقسیم می

های این سرویس این یکی دیگر از ویژگی

کردن از  Logoffاست که کاربر بعد از 

 Linked Cloneدسکتاپ مجازی خود 

که برای آن ایجاد شده بود در  موردنظر

صورت تقاضا حذف خواهد شد که به 

 Refreshing linked cloneاین عمل 

desktops گویند، البته این عمل با دستور مدیر شبکه انجام خواهد شد.می 

 ازیموردنافزار سخت

 بهترین پیشنهاد حداقل نیازمندی افزارنام سخت

 GHz x64 and 2 CPUs 2 GHz x 64 or faster and 4 CPUs 1.4 پردازنده

  4GB RAM or higher 8GB RAM رم

 One or more 100Mpbs NICs 1Gbps NIC شبکه

 GB 60 GB 40 سکیهاردد

 

کنیم، این مجازی ایجاد می صورتبه CPUگیگابایت رم و دو هسته  8افزار جدول باال یک ماشین با طبق سخت

ایجاد کنید، البته این سرور باید شرایط الزم برای ایجاد ماشین مجازی  VCenter Serverتوانید در ماشین را می

 ته باشد.را داش

های یا همان دستی وارد شود که البته در سرور Static صورتبهاین ماشین باید  IPتوجه داشته باشید آدرس 

 قبلی همین روال را پیش رفتیم.
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 VCenter Serverبه  Horizon Composerتنظیم دسترسی 

تنظیم کنید  VCenterرا در ایجاد کنید و آن  Active Directoryبرای شروع کار باید یک کاربر در سرویس 

دسترسی  Horizon Composerتا 

را داشته باشد،  VCenterالزم به 

کاربری را که برای این قسمت ایجاد 

 Composer-Userکنیم با نام می

 Active directoryاست که باید در 

شکل آن را مشاهده  که ایجاد کنید

 کنید.می

 

 Activeبعد از ایجاد کاربر در 

Directory  باید واردVCenter 

برای ارتباط  Roleو یک  دیشو

Horizon composer  با

VCenter .ایجاد کنید 

 Adminبرای این کار وارد صفحه 

و بر  شوید VCenterمربوط به 

کلیک  Administrationروی 

 کنید.
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 در این صفحه از

چپ وارد  سمت

Roles  شوید و بر

کلیک  +روی دکمه 

 کنید.

 

 

 

 

 

 را از لیست انتخاب کنیم: موردنظرهای یر باید دسترسیطبق جدول ز

ی دسترسیسازی گزینهفعال گروه دسترسی  

Datastore Allocate space 
Browse datastore 
Low level file operations 

Virtual machine Edit Inventory (all) 
Service Configuration (all) 
Snapshot management (all) 
In Provisioning: 
Clone virtual machine 
Allow disk access 

Resource Assign virtual machine to resource pool 
Migrate powered off virtual machine 

Global Enable methods 
Disable methods 
System tag 
Act as vCenter Server 

Network (all) 

Profile Driven 
Storage 

(all--If you are using Virtual SAN datastores or Virtual Volumes) 
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برای دسترسی انتخاب شدند،  موردنظرهای کنید، طبق جدول باال گزینهکه در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 کلیک کنید. Nextبر روی  ،های جدول باالی گزینهبعد از انتخاب همه

 دلخواهبهدر این صفحه یک نام 

کلیک  Finishوارد و بر روی 

 کنید.

 

 

 

کلیک  VCenterبر روی نام  ،در ادامه کار 

کنید و در صفحه باز شده وارد تب 

Permissions  کلیک  +شوید و بر روی

 کنید.
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در این قسمت باید نام دومین شبکه خود 

-composerرا انتخاب کنید و کاربر 

user  را که در قسمت قبل ایجاد کردیم

هم باید  Roleرا جستجو و در قسمت 

 در صفحهرا انتخاب کنید که  Roleهمان 

آن را ایجاد کردیم، در آخر هم بر قبل 

 کلیک کنید. OKروی 

به  Composer-Userبا این کار کاربر 

اضافه  VCenterها به لیست دسترسی

 از این کاربر استفاده خواهیم کرد. Horizon Composerشود و در ادامه در تنظیمات می
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 Horizon Composer Viewاندازی راه

باید  VCenterبعد از ایجاد کاربر و دسترسی آن به سرور  افزار را آغاز کنیم،نرم این در این قسمت باید نصب 

-ESXiروی سرور  2019ویندوز سرور  ماشین مجازی با را انجام دهیم، برای این کار یک Composerنصب 

 دهیم.و تنظیمات آن را طبق روال زیر انجام می کنیمایجاد می Cconnectبا نام  01

دستی برای این سرور  صورتبهرا  IPکه گفتیم  رطوهمان 

در نظر  192.168.5.16کنیم که در اینجا آدرس وارد می

 گرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

را وارد و آن را  cconnectنام  ،در این صفحه هم

 عضو دومین کنید.
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 Composerدر سرور  SQL Serverنصب 

افزار ها استفاده کنیم، باید نرمافزارو دیگر نرم Horizon Composer افزاربرای اینکه بتوانیم از امکانات نرم

SQL Server های دیگر هم برای این کار استفاده کنید.توانید از سروررا بر روی این سرور نصب کنید، البته می 

 توانید از لینک زیر آن را دانلود کنید:می SQLبرای استفاده از 

https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-
1.html 

این  های باالتری را هم برایتوانید ورژناستفاده کردیم، ولی می  SQL Server 2014برای این قسمت ما از 

 صورتبه SQL Management Studioهای باالتر سرویس کار استفاده کنید، توجه داشته باشید که در ورژن

 جداگانه باید دانلود و نصب شود.

نیاز به دارید که برای این کار  2019در ویندوز سرور  Net 3.5سازی سرویس نیاز به فعال SQLبرای نصب 

DVD تا فایل دارید  ویندوز سرور مربوط بهNet 3.5  ،را دریافت کنید؛ برای این کارDVD  را داخل دستگاه

  شوید: روبروقرار دهید و وارد آدرس 

را کپی  موردنظرشکل، آدرس  مانندبه

 کنید تا در ادامه از آن استفاده کنید.

 

 

 Serverآدرس وارد کردنیکپبعد از 

Manager شوید و بر رویAdd roles 

and features نید.کلیک ک 

 

 

https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html
https://soft98.ir/software/programming/3594-microsoft-sql-server-all-2017-full-1.html
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، تیک Features یصفحهدر 

 NET Framework.ی گزینه

 Nextرا انتخاب و بر روی  3.5

 کلیک کنید.

  

    

  

 

 Specifyر رویدر این صفحه ب

an alternate source path 
 کلیک کنید.

 

 

 

 

را که از قبل کپی  موردنظردر این قسمت، آدرس 

کلیک کنید و در  OKکردید را وارد و بر روی 

 Netکلیک کنید تا  installروی ی بعد بر فحهص

 بر روی سرور نصب شود. 3.5
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بعد از انجام مراحل باال، 

 SQLحال نوبت به نصب 

Server 2014 است؛ 

فایل دانلود را باز کنید و 

 Setupبر روی  ،دو بار

 کلیک کنید.

 لیک کنید.ک New SQL Server Stand-aloneشوید و بر روی Installationوارد قسمت 

نیازها در این قسمت، تمام پیش

شود و اگر مشکلی نبود به بررسی می

دهد؛ بر ی کار میی ادامهشما اجازه

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 

 SQL Serverیدر این صفحه، گزینه

Feature Installation و بر  را انتخاب

 کلیک کنید. Nextروی 
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را  رموردنظی در این قسمت، دو گزینه

کلیک کنید، توجّه  Nextانتخاب و بر روی 

توانید آدرس داشته باشید در پایین صفحه می

 افزار را تغییر دهید.شدن نرم ذخیره

در  Management toolsنکته: سرویس 

جداگانه ارائه  صورتبههای جدید نسخه

 شود.می

 

 Instanceاین صفحه مربوط به تعریف 

ر اوّل است که است، اگر برای با SQLبرای 

SQL کنید، را بر روی این سرور نصب می

فرض را انتخاب کنید و پیشی اوّل و گزینه

را تعریف کردید  Instanceاگر از پیش، این 

ی دوم را انتخاب و یک نام دلخواه باید گزینه

 تعریف کنید. Instanceبرای 

 

ای دست نزنید و بر در این صفحه به گزینه

 ید.کلیک کن Nextروی 
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 Mixedی در این صفحه باید گزینه

Mode  را انتخاب کنید و بر رویNext 

 کلیک کنید.

افزار توجه داشته باشید که نرم

Composer  فقط از احراز هویتSQL 

را با  آنتوانید کند و شما نمیاستفاده می

 فعال کنید. Active Directoryکاربر 

 

یک کل Installدر این صفحه هم بر روی 

 کنید تا کار نصب آغاز شود.

 

 

 

 

 

در این قسمت شوید، برای این کار  SQLبعد از نصب باید وارد 

 SQL Serverباید نوع احراز هویت را بر روی 

Authentication  قرار دهید و نام کاربریsa  به همراه رمزی

 Connectکه در قسمت نصب وارد کردید را وارد و بر روی 

 کلیک کنید.
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کلیک راست کنید و  Databasesبر روی  SQLاز ورود به  بعد

 را انتخاب کنید. New Databaseی گزینه

 

 

 

 

 

وارد  دلخواهبهدر این قسمت یک نام دیتابیس 

 کلیک کنید. OKو بر روی 

بر  saکاربر  موردنظربعد از ایجاد دیتابیس 

را دارا خواهد  فرضروی آن دسترسی پیش

 سترسی نیست.بود و نیاز به تغییر د

 

 

 

 

را که قبالً دانلود  VMware-viewcomposer-8افزار در ادامه باید نرم

کردید را اجرا کنید، توجه کنید ممکن است در حال حاضر که در حال 

 افزار تغییر کرده باشد.مطالعه کتاب هستید ورژن این نرم
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در این صفحه باید یک دیتابیس به 

این کار رای افزار معرفی کنیم که بنرم

 OBDC DSN Setupباید بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

کلیک کنید  Addدر این صفحه بر روی 

تا تنظیمات مربوط به ارتباط را انجام 

 دهیم.

 

 

 

 

را انتخاب و بر  SQL Serverی در این صفحه گزینه

 کلیک کنید. Nextروی 
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خود وارد  دلخواهبهیک نام  Nameدر قسمت 

خود  SQLباید سرور  Serverقسمت کنید و در 

درون  را SQLبه دلیل اینکه را مشخص کنید، 

توانید نصب کردید می Composerسرور 

را وارد کنید و یا اینکه  localhostی کلمه

 Nextآدرس سرور را وارد کنید و بر روی 

 کلیک کنید.

 

تعریف کنید  SQLدر  Localباید یک کاربر  ازهمهاول

کنید تابیسی که برای این قسمت ایجاد میو آن را به دی

در  Eventارتباط دهید، این کار را در قسمت 

ی های قبل انجام دادیم، در شکل روبرو گزینهقسمت

تعریف کردیم  SQLرا انتخاب و کاربری که در  موردنظر

 SQLکنیم که احراز هویت آن از نوع را وارد می

Authentication .است 

 

خواهید یک دیتابیسی را که قبالً می در این قسمت اگر

برای این کار ایجاد کردید را انتخاب کنید باید تیک 

 (HC) موردنظری اول را انتخاب کنید و دیتابیس گزینه

 د.کلیک کنی Nextبر روی  و را انتخاب کنید
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کلیک کنید تا  Finishدر این صفحه هم بر روی 

 ایجاد شود. موردنظرکانکشن 

 

 

 

 

 

که  DSNصفحه و در قسمت اول باید نام در این 

ایجاد کردید را وارد کنید و در قسمت 

Username  هم باید نام کاربری را که درSQL 

اید و به دیتابیس متصل برای این منظور ایجاد کرده

 کلیک کنید. Nextاید را وارد و بر روی کرده

 

 

است که باید  18443فرض ارتباطی پورت پیش

های الزم را تعریف که خود دسترسیدر فایروال شب

 کنید تا این پورت بتواند در شبکه عبور کند.

کلیک کنید تا کار  Installدر صفحه بعد بر روی 

 نصب آغاز شود.

کلیک کنید و سرور  Finishبر روی  ،در آخر کار

 کنید. Restartرا 
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 Horizon view  Composerشوید و سرویس  Servicesوارد  Composerشدن سرور  Restartبعد از 

 را بررسی کنید تا فعال باشد.

 

 VCenter Serverبا  Horizonارتباط 

به  Connection(hconnect)اندازی کردید، حاال باید از طریق سرور را راه Composerبعد از اینکه سرور 

 دهیم. را انجاممتصل شویم و تنظیمات مربوط به آن  VCenterسرور 

 VMwareرو وارد سرور شکل روب مانندبه

Horizon Connection  از قسمت شوید و

vCenter Servers  بر رویAdd  کلیک

 کنید.
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در این صفحه باید آدرس سرور   

VCenter  خود را در قسمتServer 

address  وارد کنید و در قسمتUser 

name  هم باید نام کاربری را وارد کنید

های قبل ایجاد و که در قسمت

تعریف  VCenterهای آن را در سترسید

توانید از نامی که در مرحله البته می کردیم،

است که در صورت تغییر آن باید آن را تغییر  443فرض ارتباطی پورت پیش نصب ایجاد کردید استفاده کنید،

  دهید.

ی گواهینامه Nextبعد از کلیک بر روی 

امنیتی به شما نمایش داده خواهد شد که 

و  View Certificateلیک بر روی با ک

آن را تایید کنید  Acceptکلیک بر روی 

 تا صفحه بعدی ظاهر شود.

 

 

 Composerباید سرور در این صفحه 

ی خود را معرفی کنید، برای این کار گزینه

standard View Composer 

Server  را انتخاب کنید و آدرس سرور

اد به همراه کاربری که برای این سرور ایج

 و تنظیم کردید را وارد کنید.

فرض ارتباطی برای این پورت پیش

 است. 18443افزار نرم
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توانید آدرس در این صفحه می

دومین را وارد کنید که در حال 

 Nextحاضر فقط بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

در این صفحه هم بر روی 

Next  کلیک کنید، توجه داشته

دو  Hostباشید در قسمت 

که به سرور  ESXiسرور 

VCenter  اضافه کردیم

 مشخص شده است.

 

 

در این قسمت اگر اطالعات 

مورد تایید است بر روی 

Submit .کلیک کنید 
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اضافه شده است،  Horizonافزار به لیست نرم موردنظر VCenterکنید، که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 کلیک کنید. Editرا انتخاب و بر روی  موردنظر VCenterد باید برای اینکه دومین خود را به لیست اضافه کنی

 
دومین  کردناضافهدر این صفحه برای 

 View Composerباید وارد تب 

Domain  شوید و بر رویAdd  کلیک

 کنید.

 

د آدرس کامل دومین و یدر این صفحه با

کاربری که دسترسی کامل به دومین داشته 

کلیک  Submitوی باشد را وارد کنید و بر ر

به دومین  Composerکنید، با این کار سرور 

 و کاربران آن دسترسی خواهد داشت.
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 Event کردنفعالتنظیم پایگاه داده برای 

ها تنظیم و فعال را برای ثبت رویداد Eventدر ادامه کار باید سرویس

بررسی  Composer (cconnect)که در سرور  طورهمانکنیم، 

را نصب و یک دیتابیس برای آن ایجاد کردیم،  SQLافزار نرمکردیم، 

های خواهیم یک دیتابیس برای ثبت رویداددر این قسمت هم می

بر روی ایجاد کنیم، برای این کار  Horizon connectافزار نرم

Databases ی کلیک راست کنید و گزینهNew Database  را

 انتخاب کنید.

ام ن Database nameدر قسمت 

دیتابیس خود را وارد کنید که در اینجا 

event  وارد شده است، بعد از کلیک بر

در مسیر  موردنظرتابیس دی OKروی 

 شود.مشخص شده ایجاد می

 

 

 

 

تابیس ک کاربر ایجاد کنید و آن را به دیبعد از ایجاد دیتابیس باید ی

event  دسترسی دهید که برای این کار باید واردSecurity 

 Newی کلیک راست کنید و گزینه Loginsو بر روی  شوید

Login .را انتخاب کنید 
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 Loginدر این صفحه و در قسمت 

name  نام کاربر خود را وارد کنید

 SQLت را وع احراز هویو ن

Server Authentication  در

نظر بگیرید و رمز عبور برای آن وارد 

کنید، توجه داشته باشید تیک هر دو 

مشخص شده در شکل را  یگزینه

 انتخاب کنید.

 Serverدر ادامه وارد قسمت 

Roles های شوید و تیک گزینه

 مشخص شده را انتخاب کنید.

توانایی  موردنظربا این کار کاربر 

نوشتن و خواندن دیتابیس را خواهد 

 داشت.

شوید و تیک  User Mappingوارد 

را انتخاب کنید و در  Eventی گزینه

ها که مربوط به دسترسی قسمت پایین

های مشخص شده را است تیک گزینه

 انتخاب کنید.
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را انتخاب و  موردنظرهای هم گزینه Statusدر قسمت 

 کلیک کنید. OKبر روی 

 

 

 

 

 را اجرا کنید. SQL Server Configuration Managerسرویس  SQLدر ادامه کار در همان سرور 

در این قسمت وارد 

Protocols for 

MSSQLSERVER  شوید و

کلیک  TCP/IPبر روی 

ی راست کنید و گزینه

Properties .را انتخاب کنید 

 

 IP1شوید و در قسمت  IP Addressدر این شکل وارد 

را بر  IP Addressی است گزینه SQLسرور  IPکه همان 

را وارد  1433قرار دهید و در بقیه موارد پورت  Yesروی 

 یک کنید.کل OKکنید و بر روی 

 : نکته

توجه داشته باشید که برای دسترسی از بیرون باید فایروال 

 را تنظیم یا خاموش کنید.

را  SQLکنید و یا اینکه سرویس  Restartسرور را 

Restart .کنید 
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شوید و  Settings وارددر ادامه کار  

  View Configurationاز قسمت 

را  Event Configuration  یگزینه

کنید و در صفحه باز شده از  انتخاب

بر روی  Event Databaseقسمت 

Edit .کلیک کنید 

 

 

 

 

خود را وارد کنید،  SQLنام سرور  این صفحهدر 

را  Microsoft SQL Server بعددر قسمت 

نام دیتابیسی که  بعدی در قسمت، انتخاب کنید

ایجاد کردیم را وارد کنید و در آخر هم نام 

ایم را به همراه رمز عبور هکاربری که ایجاد کرد

 Tableآن وارد کنید توجه داشته باشید که 

prefix  برای این است که در اول جداولی که

کند یک نام به دلخواه شما ایجاد کند ایجاد می

 ._Horizonمانند 
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 Event Database اگر وارد  که تایید و فعال شده استMonitor  و بعد واردEvents هایی دشوید رویدا

تواند کمک کننده و کنید که این موضوع در ادامه کار بسیار میافزار ایجاد شده است را مشاهده میکه در نرم

 خوب باشد.

 Syslog Serverاندازی سرویس نصب و راه

است که   Syslogها را ثبت و مشاهده کرد استفاده از سرویس توان رویدادهایی که مییکی دیگر از روش

 متصل کنید. Horizon Connectاندازی و به ید آن را راهتوانمی

توانید از طریق لینک زیر آن را دانلود داریم که می kiwi Syslog Serverافزار این کار نیاز به نرم انجامبرای 

 کنید:

1-7-6-9-server-syslog-kiwi-solarwinds/9043.digiboy.ir/https://www/ 

https://www.digiboy.ir/9043/solarwinds-kiwi-syslog-server-9-6-7-1/
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، در این قسمت ن را اجرا کنیدآعد از دانلود ب

کلیک  Nextو بر روی  ی دوم را انتخابگزینه

 کنید.

افزار توجه داشته باشید که برای نصب این نرم

است که باید  Net FrameWorkنیاز به 

 دانلود و نصب کنید.

 

 

کلیک کنید،  Nextفحه هم بر روی در این ص

در ادامه از شما نام کاربری و رمز عبور 

توانید هر نام شود که میدرخواست می

دلخواهی وارد کنید، فقط توجه داشته باشید 

نمونه زیر وارد  صورتبهکه برای رمز عبور 

 کنید تا با مشکلی روبرو نشوید

qq2123@2033201S 

و هم هم باید حرف کوچک داشته باشد 

 بزرگ.
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 Eventشکل زیر بر روی  مانندبهشوید و  Horizon Connectionافزار وارد بعد از نصب نرم

Configuartion  کلیک کنید و برای اضافه کردن سرورSyslog  بر رویAdd  کلیک کنید و آدرسIP  آن

 بر روی آن نصب شده است را وارد کنید. Syslogافزار سرور که نرم

 

 

ارسال شده است را مشاهده  Horizon Connectionرا باز کنید اطالعاتی که از سرور  Syslogار افزاگر نرم

 Logingنظر در تاریخ و ساعت مشخص به سرور  مورداست که کاربر  شدهدادهنشانکنید، در این اطالعات می

 کرده است. Logoutو 
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 RDSاندازی سرور نصب و راه

 اندازی کردیم:ب و راهتا اینجا سه سرور را با هم نص

1- VCenter Server 
2- Horizon Connection 
3- Horizon Composer 

اندازی نصب و راه 2019را بر روی ویندوز سرور  Remote Desktopخواهیم سرویس حاال برای قدم اول می

 افزار مجازی را برای کاربران به اشتراک بگذاریم.کنیم و بعد از طریق آن دسکتاپ مجازی و نرم

های که ماشین ESXi-01کنیم تا این سرور از سرور استفاده می ESXi-02از سرور  RDSرای نصب ماشین مجازی ب

Horizon .روی آن هستند جدا باشد 

-ESXiبر روی سرور شوید و  vCenterوارد 

مشخص شده  192.168.5.17که با آدرس  02

 Newی است کلیک راست کنید و گزینه

Virtual Machine خاب کنید.را انت 

 

 

 

 

ی اول را در این صفحه گزینه

کلیک  Nextانتخاب و بر روی 

 کنید.
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یا هر نام  RDSدر این صفحه نام 

خود وارد و  دلخواه بهدیگری 

Datacenter  خود را انتخاب و

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

-ESXiدر این صفحه باید سرور 

 Nextرا انتخاب و بر روی  02

 کلیک کنید.

 

 

 

در این قسمت باید 

Datastore  را انتخاب

کنید که فضای کافی برای 

 ایجاد ماشین داشته باشد.

 

در این صفحه باید آخرین 

را انتخاب و  ESXiنسخه 

کلیک  Nextبر روی 

 کنید.
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 Secureی زیری آن را فعال کنید را انتخاب کنید و اگر تیک گزینه 2019در صفحه زیر باید ویندوز سرور 

Boot  برای ماشین مجازی فعال خواهد شد که در این مبحث نیازی به این کار نیست چون در هنگام کار با خطا

 مواجه خواهید شد.

ایم گرفته در نظرگیگابایت هارد  60افزار را تغییر دهید، برای این ماشین توانید مقدار سختدر قسمت زیر هم می

 که برای شروع کار مناسب خواهد بود.
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آپلود کنید تا بتوانیم از آن در این ماشین  Datastoreرا در  2019ویندوز سرور  ISOرای اینکه بتوانید فایل ب

 مجازی استفاده کنیم.

در این صفحه بر روی ماشین مجازی ایجاد شده 

 Editی گزینه Actionsکلیک کنید و از منوی 

Settings .را انتخاب کنید 

 

 

 

 Datastoreدر این قسمت باید 

ISO File  را انتخاب کنید و فایلی

که آپلود کردید را به لیست ماشین 

ی اضافه کنید و بعد تیک گزینه

Connect  آن را فعال  یجلودر

 کلیک کنید. OKکنید و بر روی 

بعد از انجام مراحل باال ویندوز 

سرور را بر روی ماشین  2019

 نصب کنید. موردنظر
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نصب کنید تا ارتباط بین ماشین  RDSرا بر روی ماشین  VMware Toolsیس بعد از نصب ویندوز حتماً سرو

 و سرور بهینه شود.

به  IPدهید تخصیص یک اولین کاری که انجام می

دهیم، روبرو انجام می صورتبهاین ماشین است که 

توانید هم می DHCPتوجه داشته باشید که در حالت 

 تخصیص دهید. IPبه این ماشین 

 

 

 

 

و آن را عضو دومین شبکه کنید تا بتوانید  RDSاین ماشین را وارد کنیدنام 

 ادامه کار را انجام دهیم.
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را عضو دومین کردیم باید با کاربری که دسترسی کامل به منابع شبکه دارد وارد شویم و  RDSبعد از اینکه 

Server Manager .را اجرا کنیم 

 

 Add role andبر روی 

Features  کنید.کلیک 

 

 

 

 Instalation Typeدر قسمت 

 Remote Desktopی گزینه

Services installation  را

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 Quickی در این صفحه گزینه

Start  را انتخاب و بر رویNext 

 کلیک کنید.
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اندازی در این قسمت برای راه

Desktop  وAPP  مجازی

تخاب کنید و بر ی دوم را انگزینه

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 Nextدر این صفحه فقط بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

ی در این صفحه تیک گزینه

Restart…  را انتخاب کنید و بر

کلیک کنید تا کار  Deployروی 

اندازی سرویس نصب و راه

Remote Desktop .آغاز شود 
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شدن ویندوز  Restartبعد از نصب و 

برو را مشاهده خواهید کرد که صفحه رو

 درستیبه موردنظرکند سرویس مشخص می

 نصب شده است.

 

 

 ی زیر برای شما نمایش داده شود.اگر وارد مرورگر شوید و آدرس زیر را وارد کنید باید صفحه

https://rds/rdweb 

 کلیک کنید. Sign inوارد کنید و بر روی  در این صفحه باید نام کاربری دومین خود را

 

 

https://rds/rdweb
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افزار برای شما به اشتراک کنید سه نرمکه مشاهده می طورهمان

افزار را از ن نرمتوانید آکه با کلیک بر روی آن میگذاشته شده است 

 راه دور اجرا کنید.

به این صورت  Horizon Connectionدر کل روش استفاده در 

ه وب استفاده کنیم بلکه روش کار به این نیست که از این صفح

معرفی  Horizon Connectionصورت است که این سرور را به 

 APPکنیم که از ماشین و یا از کنیم و در آنجا مشخص میمی

 مشخص استفاده شود.

 در حالت دستی  Desktop RDS کردناضافه

 Horizon Connectionاهیم از طریق خوشود و میشروع می Horizon Connectionاز اینجا کار اصلی 

 دسکتاپ مجازی را برای کاربران به اشتراک بگذاریم.

را بر روی آن نصب کنیم،  Horizon agentشویم و سرویس  RDSباید وارد ماشین  ازهمهاولبرای این کار 

 مانندبه، افزارهایی که دانلود کردیدبرای این کار از لیست نرم

 اجرا کنید.را  موردنظر Agentشکل 

 

 

خود یکی  IPدر این صفحه بسته به نوع پروتکل 

 را انتخاب کنید.
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ای دست نزنید و بر در این قسمت به گزینه

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 

 

 Horizonدر این صفحه باید آدرس سرور 

Connection  را به همراه نام کاربری و رمز

های قبل ایجاد عبوری را که در قسمت

کلیک کنید  Nextایم را وارد و بر روی کرده

کلیک کنید  Installو در صفحه بعد بر روی 

 تا کار نصب آغاز شود.

 

 کنید. Restartرا  RDSبعد از نصب ماشین 
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  Farmادامه کار را انجام دهیم، برای این کار اول باید یک  Horizon Connectionخواهیم از طریق حاال می

م تا کاربران بتوانند به محیط ماشین ایجاد کنی Application Poolsو  Desktop Pools آند از ایجاد کنیم و بع

 های آن دسترسی داشته باشند.افزارمجازی و نرم

بر  Inventoryاز قسمت  Farmبرای ایجاد 

کلیک کنید و در صفحه باز شده  Farmsروی 

 کلیک کنید. Addبر روی 

 

 

 

 

 

را  Manual Farmی در این صفحه گزینه

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

خود را وارد کنید  موردنظردر این صفحه باید نام 

توانید پروتکل می Protocolو در قسمت 

ارتباطی را مشخص کنید که بهترین گزینه 

VMware Blast های دیگر است، در گزینه

کاربران و ... را  Sessionتوانید مدت زمان می

 .مشخص کنید
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توانید مقدار در این صفحه می

 نافزار را برای ایمصرف سخت

Farm  صورتبهمشخص کنید که 

 درصد است.

در حال حاضر نیاز به ورود 

 Nextاطالعات نیست و بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

کنید یکنید، دلیل اینکه در این لیست این ماشین را مشاهده مرا مشاهده می RDSدر صفحه زیر هم ماشین مجازی 

، آن را Remote Desktopدر این ماشین است و همچنین نصب سرویس  Agentبه خاطر نصب سرویس 

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 
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 ایجاد شود. موردنظر Farmکلیک کنید تا  Submitی زیر هم اگر اطالعات مورد تایید است بر روی در صفحه

 

 است. RDS Hostده است که دارای یک ایجاد ش موردنظر Farmدر شکل زیر 
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 Horizonخواهیم از طریق در ادامه کار می

Connection  یکDesktop Pools  ایجاد کنیم و

یک ماشین مجازی به کاربران  عنوانبهرا  RDSماشین 

افزاری که در از طریق نرم بتوانند معرفی کنیم تا کاربران

این سیستم  به Remoteکنیم از طریق ادامه بررسی می

 متصل شوند.

 کلیک کنید. Addبرای شروع بر روی 

در این صفحه سه گزینه را مشاهده 

 RDSی کنید، گزینهمی

Desktop Pool  ،را انتخاب کنید

این گزینه به این معنا است که از 

 Remote Desktop   سرویس

برای ارائه ماشین مجازی به 

افزار شود و نرمکاربران استفاده می

Horizon Connection  فقط

 است. RDSیک واسط بین کاربر و سرویس 

 دلخواهبهدر این صفحه یک نام 

کلیک  Nextخود وارد و بر روی 

 کنید.
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ای دست در این صفحه به گزینه

 کلیک کنید. Nextنزنید و بر روی 

 

 

 

 

 در این صفحه بر روی

Farm که در  موردنظر

قسمت قبل ایجاد کردیم 

ید و بعد بر روی کلیک کن

Next .کلیک کنید 

 

 

 

ی در این قسمت تیک گزینه

را انتخاب کنید تا  موردنظر

 Poolمشخص شود که این 

به چه کاربری تخصیص 

داده شود و کاربر بتواند از 

 اطالعات آن استفاده کند.
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 Addدر این صفحه باید بر روی 

کلیک کنید و کاربر یا کاربران 

ی دسترسی خود را برا موردنظر

 انتخاب کنید. Farmبه این 

 

 

 

 

توانید کاربر خود را پیدا در این صفحه می

کرده و با انتخاب، آن را به لیست 

 ها اضافه کنید.دسترسی
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 Vmware Horizon Clientنصب 

ها را بر روی کالینت Agentافزار اندازی کردید، حاال باید نرمرا راه Desktop Poolsو  Farmبعد از اینکه 

 دست پیدا کنیم. Horizon Connectionنصب کنیم تا بتوانیم به اطالعات 

 را دانلود کنید:  VMware Horizon Clientتوانید از لینک زیر می

https://dl2.soft98.ir/soft/u-v/VMware.Horizon.Client.5.42.rar?1612323874 

توانند به می یراحتبهشود و کاربران نصب می Linux, Windows, Mac, androidافزار بر روی این نرم

 ها دست پیدا کنند.های مجازی در این پلتفرمDesktopهای اشتراکی و یا افزارنرم

 بر روی ویندوز Horizon Clientنصب 

 صورتبهبعد از دانلود اطالعات موجود 

های شکل روبرو خواهد بود، که نسخه

های عاملافزار را برای سیستممختلفی از نرم

کنید، برای شروع نسخه مختلف مشاهده می

نصب و  7ویندوزی آن را بر روی ویندوز 

 گیریم.تست می

 

 & Agreeشکل روبرو بر روی  مانندبه

Install  تا کار نصب آغاز شود.کلیک کنید 

 

 

 

 

https://dl2.soft98.ir/soft/u-v/VMware.Horizon.Client.5.42.rar?1612323874
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 کنید. Restartرا  موردنظربعد از نصب ماشین یا سرور 

 

 

 

کلیک  Add Serverشکل روبرو بر روی  مانندبهافزار، بعد از اجرای نرم

 را وارد کنید. Horizon Connectionکنید و آدرس سرور 

 

 

 

 hconnectدر این قسمت آدرس 

 Horizonمربوط به سرور 

Connection  را وارد و بر روی

Connect .کلیک کنید 

سرور  Certificateاین صفحه مربوط به 

Horizon connection  است که مورد

کردن از آن  نظرصرفتایید نیست که برای 

 کلیک کنید. Continueبر روی 

 

در این صفحه باید نام کاربری خود را وارد کنید، توجه 

بر روی  Clientاجرای  داشته باشید که سیستمی که در حال

 صورتبهآن هستید باید عضو دومین باشد، وگرنه 

 فرض با خطا روبرو خواهید شد.پیش
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 RDS-Desktopکه با هم با نام  Desktop Poolsکنید، که مشاهده می طورهمان

 ایجاد کردیم در لیست وجود دارد، اگر بر روی آن کلیک کنید، وارد ویندوز سرور 

 شوید.ایجاد کردید می RDSبا نام مجازی که 

 

 

افزار قرار دارد که شما را در کار با یک سری ابزار در باالی نرم

 کند.مجازی کمک می دسکتاپ
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های مختلفی را گزینه Optionsدر منوی 

کنید، مثالً اگر بخواهید اطالعات مشاهده می

سیستم خود را با ماشین مجازی به اشتراک 

 Share Foldersد بر روی توانیبگذارید می

 کلیک کنید.

 

 

 

 

کلیک کنید و  Addدر این قسمت باید بر روی 

خواهید با ماشین مجازی فولدر یا درایوی را که می

 به اشتراک بگذارید را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 

مربوط به سیستم فیزیکی با ماشین مجازی به اشتراک گذاشته  Fکنید درایو که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 شده است.
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 بر روی لینوکس Horizon Clientنصب 

را  نوکسیلهای را بر روی لینوکس نصب کنید، باید یکی از ورژن VMware Horizon Clientبرای اینکه 

 کنیم.استفاده می Linux Ubuntuانتخاب کنید که در اینجا از 

کنید، در را دانلود می VMware Horizon Clientی که باید انجام دهید این است که زمانی که فایل کاراولین

بیت برای لینوکس وجود دارد که در شکل زیر هم مشخص شده است که شما باید  64و  32داخل آن دو ورژن 

 خود کپی کنید. موردنظرآن را در لینوکس 
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را  Terminalشوید و سرویس  Consoleوارد 

 شکل روبرو اجرا کنید. مانندبه

 

 

 

 شکل زیر از دستور زیر استفاده کنید: مانندبهباید  Terminalبعد از اجرای 

sudo ./VMware-Horizon-Client-4.8.0-8518891.x64.bundle 

در آن  را Horizon Clientافزار شوید که نرم Directoryتوجه داشته باشید برای اجرای این دستور باید وارد 

 کپی شده است. Desktopی افزار در پوشهکپی کردید، مثالً در شکل زیر نرم

 

 

 موردنظرافزار کنید نرمکه مشاهده می طورهمان

 Nextاجرا شده است که باید بر روی  درستیبه

 کلیک کنید.
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 Componnentاین قسمت هم مربوط به نصب 

ی همه است که برای درستی کارکرد باید موردنظر

 کلیک کنید. Nextها را انتخاب کنید و بر روی گزینه

 

 

 

 

 

 

 

کلیک کنید تا کار  Installدر این صفحه هم بر روی 

 نصب آغاز شود.

 

 

 

 

 

 

 درستیبهافزار کنید نرمکه مشاهده می طورهمان

 نصب شده و قابل اجرا است.

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

75 

 

 RDSدر حالت  Application Pools کردناضافه

افزار را از طریق سرویس خواهیم نرمرا برای کاربران به اشتراک بگذاریم، حاال می Desktopه توانستیم بعد از اینک

Remote Desktop  که در سرورRDS و  یراحتبهانداختیم با کاربران به اشتراک بگذاریم و کاربران بتوانند راه

 ند.افزاری را اجرا کستم خود هر نرماز پشت سی

 Horizonوارد برای شروع کار 

Connection  شوید و از قسمت

Inventory ی گزینهApplications  را

 Addانتخاب کنید و در صفحه باز شده بر روی 

 Add from Installedی کلیک کنید و گزنیه

Applications .را انتخاب کنید 

 

 

 

در این قسمت باید 

RDS Farm را از باال 

انتخاب کنید، که با این 

مام کار لیست ت

هایی که در افزارنرم

قرار دارد را  RDSسرور 

کنید، برای مشاهده می

 موردنظرافزار اینکه نرم

خود را برای کاربران به 

اشتراک بگذارید از 

 کلیک کنید. Nextلیست روبرو هر کدام را که نیاز دارید انتخاب کنید و بر روی 
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که در شکل  طورهمان

کنید روبرو مشاهده می

افزار برای پنج نرم

کاربران انتخاب شده 

است، در آخر بر روی 

Submit .کلیک کنید 

 

 

 

خود را  موردنظردر این قسمت باید کاربر 

افزار دسترسی به لیست اضافه کنید تا به نرم

 داشته باشد.

 

 

 

 سی داشته باشیم.نها دسترتوانیم به آکنید و حاال میتخاب کردیم مشاهده مینهایی را که اافزاردر لیست زیر نرم
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 شوید. Horizon clientشکل زیر دوباره وارد  مانندبهافزار برا اجرای نرم

 
ها در لیست قرار گرفتند و با کلیک بر روی هر کدام افزاری نرمکنید همهکه در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 افزار اجرا خواهد شد.به راحتی نرم
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افزاری را بر روی رمتوانید هر نشما به راحتی می

 Horiozonنصب کنید و از طریق  RDSسرور 

Connection ن را برای کاربران فعال کنید، آ

مستقیم بر روی  صورتبهافزار را اگر بخواهید نرم

توانید طبق شکل عمل سیستم خود قرار دهید می

 کنید.

 دستی صورتبهافزار نرم کردناضافه

اتوماتیک در لیست قابل مشاهده نیستند و شما باید  صورتبهوجود دارند که  هاییافزاردر بعضی مواقع نرم

 اضافه کنید. دستی آنها را به لیست صورتبه

را بر روی  Remote Desktopافزار مثالً اگر بخواهیم نرم

Horizon  شکل روبرو وارد سرور  مانندبهفعال کنید باید

RDP-Horizon تو در جستجو عبار شوید Remote 

Desktop ی را وارد کنیم و بر روی آن کلیک راست و گزینه

Open File location .را انتخاب کنید 
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گیریم و بعد که در شکل زیر مشخص شده است یک کپی می Remote Desktopشکل زیر از آدرس  مانندبه

 شویم.می Horizon Connectionاز آن وارد سرور 

شکل روبرو وارد  مانندبه

Applications  شوید و بر روی

Add  کلیک کنید و در منوی باز

را  Add Manuallyی شده گزینه

 انتخاب کنید.
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 RDS Farmدر این صفحه باید 

خود را که از قبل ایجاد کردید را 

مربوط به آن را  IDانتخاب کنید، 

وارد  Display Nameبه همراه 

قسمت یعنی  نیترمهمکنید و در 

افزار آدرس نرم Pathقسمت 

Remote Desktop  را قرار

کلیک  Submitدهید و بر روی 

 کنید.

 

کنید که مشاهده می طورهمان

 Remote Desktopافزار نرم

 ایجاد و قابل اجرا است. درستیبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

81 

 

 سازی دسکتاپعامل برای مجازیسیتم یسازنهیبهساخت و 

را  Remote Desktopایجاد و بر روی آن سرویس  RDSتا به اینجای کار توانستیم یک ماشین مجازی با نام 

از راه دور  صورتبهافزار را دسکتاپ مجازی و نرم Horizon Connectionاندازی کنیم و از طریق نصب و راه

 Horizon Connectionخواهیم دسکتاپ مجازی برای کاربران از طریق قسمت می ناجرا کنیم، حاال در ای

 کامالً متفاوت است. RDSاست و با  VDIدستی ایجاد کنیم که روش کار آن  اتوماتیک و یا صورتبه

افزار دهیم، در این قسمت قصد داریم سختهای مجازی قرار میدر این قسمت تمرکز خود را بر روی دسکتاپ

 و بهترین عملکرد را برای ماشین مجازی خود که قرار است نقش دسکتاپ مجازی را بازی کند انتخاب کنیم.

با هم انجام  مرحلهبهمرحلهدر شکل زیر مراحل ایجاد ماشین مجازی برای دسکتاپ مشخص شده است که 

 خواهیم داد.

 

های مجازی باید افزاری که برای ماشینسخت

توانند مانند جدول روبرو باشد در نظر بگیریم می

تر نتیجه قوی هرچقدرته برای کارایی بهتر که الب

 بهتری خواهید گرفت.
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  7ایجاد ماشین مجازی دسکتاپ با ویندوز 

در ادامه کار برای اینکه ماشین مجازی برای ارائه 

 مانندبهسرویس به کاربران آماده کنیم باید 

توضیح دادیم وارد سرور  از قبلمراحلی که 

VCenter  شویم و یک ماشین مجازی برای آن

 نصب کنید. 7ایجاد و بر روی آن ویندوز 

خود  ESXi هاستیروبرو بر در صفحه رو

 New Virtualی کلیک راست و گزینه

Machine  را انتخاب کنید، توجه داشته باشید

 شود.ایجاد می ESXi-02این ماشین در هاست 

 

ی اول را انتخاب در این صفحه گزینه

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

در این قسمت یک نام برای 

 ماشین مجازی خود وارد و بر

 کلیک کنید. Nextروی 
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خود  ESXi دهاستیبادر این قسمت 

افزاری مورد را که داری منابع سخت

نیاز این ماشین مجازی است را 

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 Datastoreدر این صفحه باید 

خود را که دارای فضای  موردنظر

کافی است را انتخاب و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

را  ESXiسمت باید ورژن در این ق

 برای هماهنگی انتخاب کنید.

 

 

 

ی در این صفحه باید گزینه

Windows ن ورژن و بعد آ

 64ورژن  7را که ویندوز  موردنظر

 بیت است را انتخاب کنید.
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را  CPUدر این صفحه باید دو هسته 

عملکرد  موردنظرانتخاب کنید تا ماشین 

م را بهتری از خود نشان دهد، مقدار ر

در نظر بگیرد و مقدار فضای  2توانید می

هارد دیسک آن را به همراه کارت شبکه 

 CD/DVDآن مشخص کنید، در قسمت 

 DataStore ISO Fileی هم باید گزینه

را  7ویندوز  ISOرا انتخاب کنید و فایل 

کلیک  Nextبرای آن مشخص و بر روی 

 کنید.

 VMبعد از انجام مراحل قبل وارد تب 

Options  شوید و از قسمتBoot 

Options ی تیک گزینهForce 

BIOS setup  را انتخاب کنید تا بعد از

روشن شدن ماشین مجازی وارد 

شویم که در آنجا باید  Biosتنظیمات 

 Nextتنظیماتی را انجام دهیم، بر روی 

 Finishکلیک کنید و در آخر بر روی 

 کلیک کنید.
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ماشین  بعد از روشن کردن

اتوماتیک  صورتبهمجازی 

 مانندبهشوید، می BIOSوارد 

ی روبرو گزینه شکل

Legancy Diskette A:  را

انتخاب کنید و بر روی 

Enter  فشار دهید، در منوی

ی شود گزینهکه باز می

Disabled .را انتخاب کنید 

 

 

در این قسمت وارد تب 

Advanced  شوید و وارد

I/O Device 

Configuration .شوید 

 

 

در این صفحه بر روی 

کنید و  Enterی اول گزینه

ی در منوی باز شده گزینه

Disabled .را انتخاب کنید 

کار بر روی دکمه  نیبعدازا

F10  فشار دهید و تنظیمات

را ذخیره کنید بعد از این هم 

 کند.شود و ویندوز شروع به نصب میمی Restartسیستم 
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کنید که مربوط به نصب نشدن را در شکل زیر مشاهده می زردرنگار یک نو VCenterبعد از نصب ویندوز در 

VMware Tools  است، برای نصب آن بر رویInstall VMware Tools .کلیک کنید 

کلیک کنید تا فایل  Mountدر این قسمت بر روی 

باز  موردنظردر ماشین  VMware Toolsمربوط به 

 شود.

 

 

 

در  VMware Toolsبعد از اجرا شدن فایل 

ی این صفحه برای انتخاب جزئیات آن گزینه

Custom .را انتخاب کنید 
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های توانید ویژگیدر این قسمت می

خود را فعال و غیر فعال کنید و  موردنظر

 Nextآدرس نصب را تغییر دهید بر روی 

 افزار را نصب کنید.کلیک کنید و نرم

 

 

 

 

 VMwareبعد از نصب 

Tools  اگر واردService 

 موردنظردر ماشین مجازی 

 VMwareشوید سرویس 

Tools کنید که را مشاهده می

 فعال شده است.

 

 7در ویندوز  Horizon Agentنصب 

را بر روی ماشین مجازی که ایجاد کردیم وارد کنیم،  VMware  Horizon  Agentافزار در ادامه کار باید نرم

بر روی این ویندوز نصب  8استفاده کنیم، چون ورژن  7ورژن   Horizonاز  7برای ویندوز برای این کار باید 

 از لینک زیر استفاده کنید: Horzion 7.13نخواهد شد، برای دانلود 

https://p30download.ir/fa/entry/89177/ 

 اجرا کنید. VMware-Horizon-Agent-x86_64-7.13.0-16975066.exeبعد از دانلود فایل 

 

https://p30download.ir/fa/entry/89177/
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ته به تنظیمات آدرس شبکه خود در این صفحه بس

 ها را انتخاب کنید که در اینجایکی از دو گزینه

IPv4 کنیم.را انتخاب می 

 

 

 

 

 VMwareی در این صفحه باید گزینه

Horizon 7 Persona Management  را

 نزنید.ها دست فعال کنید و به بقیه گزینه

 

 

 

 Remote Desktopدر این صفحه برای تنظیم 

ی اول را انتخاب کنید، باید گزینه FireWallو 

یکی از  Remote Desktopسرویس 

است، بر  Horizon Agentهای نصب نیازمندی

را نصب و  Agentکلیک کنید و  Nextروی 

 کنید. Restartماشین را 
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 عامل مجازیسازی سیستمبهینه

افزاری را برای این کار نرم  VMwareهای مجازی خود را بهینه کنیم، شرکت برای اینکه ماشین مه کاردر ادا

 توانید آن را دانلود کنید:ارائه کرده که با استفاده از لینک زیر می

https://labs.vmware.com/flings/vmware-os-optimization-tool 

ی دانلود دو گزینه وجود دارد که اولی برای بعد از ورود به صفحه

ی به بعد است که گزینه 7به بعد و دومی برای ویندوز  10ویندوز 

 کلیک کنید. Downloadدوم را انتخاب کنید و بر روی 

 

 

 بعد از دانلود، فایل

 VMwareOSOptimizationTool.exe 

 را اجرا کنید.

کنید که مشاهده می طورهمان

اجرا شده  موردنظرافزار نرم

است، برای شروع در قسمت 

عامل ی یک باید سیستمشماره

خود را  موردنظربا ورژن 

انتخاب کنید، در قسمت 

ی دو باید بر روی شماره

Analyze  کلیک کنید تا بررسی

 موردنظرکلی بر روی ماشین 

شکالت آن پیدا انجام شود تا م

ی سه شود، در قسمت شماره

https://labs.vmware.com/flings/vmware-os-optimization-tool
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کلیک کنید تا  Optimizeبر روی  چهاری را انتخاب و در قسمت شماره …Apply HKCUی تیک گزینه

 مشکالتی که پیدا شده حل شود.

که مشاهده  طورهمان

کنید نتیجه کار در تب می

Optimize  مشخص

شده است، در کنار 

ها از گزینه هرکدام

 SUCCESSی گزینه

نوشته شده است و به 

 موردنظرمعنی حل مشکل 

است اگر چنانچه با 

 FAILEDی گزینه

شکل  مانندبهبرخوردید 

روبرو باید بر روی مشکل 

 مشخص شود. موردنظرکلیک کنید تا جزئیات و مشکل  موردنظر

مشخص شده مشاهده را با تاریخ و ساعت  Optimizationتوانید تعداد دفعات انجام هم می Historyدر تب 

 کنید.
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 Desktop Poolsتنظیم و مدیریت 

 Horizonرا در  Desktop Poolsشده است و حاال باید  آماده Desktopدر حال حاضر سیستم مجازی برای 

Connection سازی کنیم.آماده 

که به  داریم Desktop Poolsمختلفی ایجاد کنید، در کل سه نوع  Desktop Poolsتوانید می Horizonدر 

 (را با هم بررسی کردیم RDS desktop pool: )شرح زیر است

 Automated desktop pool 

 Manual desktop pool 

 RDS desktop pool 

 Automated desktop poolایجاد 

خواهیم داشت، برای شروع  Horizon Viewاستفاده را در  باشد که بیشترینهمین می Desktopترین نوع اصلی

 Log Inخود را وارد و بر روی  موردنظرمتصل شوید نام کاربری  Horizon Connectionپنل لکار به کنتر

 کلیک کنید.

نصب کردیم  VMware Agentکه بر روی آن  PC1با این قسمت کار کنیم، باید از ماشین مجازی  قبل از اینکه

تهیه کنیم تا بتوانیم در ادامه  Snapshootیک 

ستفاده کنیم، برای از آن ا Desktop Poolsدر 

را باید خاموش  PC1این کار ماشین مجازی 

 کنید.

 

 

بر  PC1ماشین مجازی  کردنخاموشبعد از 

روی آن کلیک راست کنید و از قسمت 

Snapshots ی گزینهTake Snapshot  را

 انتخاب کنید.
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خودتون وارد کنید و بر  دلخواهبهدر این صفحه یک اسم 

انجام شود.بعد  درستیبهعملیات کلیک کنید تا  OKروی 

 را روشن کنید. موردنظراز این کار ماشین 

 

 

 

 

بر روی   Desktop Poolsبرای ایجاد 

Add توجه داشته باشید . کلیک کنیدRDS 

 را از قبل ایجاد کرده بودیم.

 

 

 

 

 

 

 

 Automaticی در این صفحه گزینه

Desktop Pool  را انتخاب و بر

 کلیک کنید. Nextروی 
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 Viewی در این قسمت گزینه

composer Linked Clones 
را انتخاب کنید، اگر به لیست 

موجود توجه کنید سرور 

cconnect  که مربوط به

Composer  است مشخص شده

 است.

 

کنید، در این صفحه دو گزینه را مشاهده می

را انتخاب کنید  Dedicatedی اگر گزینه

مجازی خود  پدسکتاکاربران بعد از ورود به 

کتاپ قرار در آن دساگر تغییرات یا اطالعاتی 

توانند از آن دهند در دفعات بعد هم می

تر اطالعات استفاده کنند، به معنی ساده

ی کاربران حذف نخواهد شد، اما اگر گزینه

Floating  را انتخاب کنند اطالعات کاربران بعد از خروج از دسکتاپ مجازی حذف خواهد شد، یعنیProfile 

 را انتخاب کنید. Floatingی آنها پاک خواهد شد، در حال حاضر گزینه

در این قسمت باید مشخص کنید که مقدار 

سازی اطالعات کاربران در فضا برای ذخیره

Disk  مربوط بهComposer  ،چقدر باشد

البته توجه داشته باشید حالت دیسک بر 

قرار گرفته و  Non-Presistentروی 

ین است که اطالعات کاربران بعد از نشانه ا

 خروج حذف خواهد شد.
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ای دست نزنید در این قسمت به گزینه

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

یک  IDدر این صفحه و در قسمت 

خود وارد و بر روی  دلخواهبهنام 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 عنوانبهدر این صفحه باید یک نام 

Pattern  ًوارد کنید، مثال

های مجازی که در این ماشین

قسمت قرار است ایجاد شوند با نام 

VM7 شوند و به جای شروع می

 صورتبهیک عدد  Nحرف 

گیرد، مثالً برای اتوماتیک قرار می

و به  VM71شود ماشین اول می

همین صورت تا آخر، در قسمت 

Maximum Machines رور ایجاد شود که در حال توانید مشخص کنید که چند ماشین مجازی بر روی سمی

 کند.حاضر یک عدد کفایت می
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در این صفحه باید ماشین 

را انتخاب کنید، قبل از  موردنظر

این کار باید به دو نکته توجه 

افزار باید نرم ازهمهاولکنید که 

Agent  موردنظربر روی ماشین 

نصب شده باشد و دوم اینکه 

Snapshot  از ماشین تهیه شده

این قسمت برای شما  باشد تا

 فعال شود.

را  PC1در این صفحه ماشین مجازی 

 که با هم ایجاد کردیم را انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 Snapshotدر قسمت دوم هم باید 

که با هم ایجاد کرده بودیم را انتخاب 

 کلیک کنید. Submitکنید و بر روی 
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هم  Host or Clusterدر قسمت 

را که  ESXiهای باید یکی از سرور

فضای کافی و قدرت مورد نیاز را 

 دارد را انتخاب کنید.

 

این قسمت مربوط به تنظیمات 

Desktop Pool توانید است که می

 تغییرات خود را اعمال کنید.

 

 

 

 

 

 پروتکلتوانید نوع میدر این صفحه 

ارتباطی را انتخاب کنید که بهترین 

 VMware Blastتواند انتخاب می

توانید ی زیری آن مینهباشد در گزی

به کاربران  Yesی با انتخاب گزینه

اجازه دهید که پروتکل را خودشان 

انتخاب کنند در پائین صفحه هم اگر 

های شما زیاد هست تعداد مانیتور

توانید تا چند مانیتور را وارد کنید می

 ی نمایش را انتخاب کنید. و اندازه صفحه
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توانید از در این قسمت می

 Storageویژگی 

Accelerator  ،استفاده کنید

این ویژگی در بهبود عملکرد 

است، مثالً  کنندهکمکاطالعات 

افزار به کاربرانی که از یک نرم

کنند این خصوص استفاده می

ویژگی در عملکرد کار آنها 

کمک کننده خواهد بود، در این 

کلیک  Nextقسمت بر روی 

 کنید.

ین در این قسمت باید نام دوم

خود را انتخاب کنید و بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

ی در این قسمت باید تیک گزینه

Entitle…  را انتخاب کنید و

خواهید کاربری را که می

دسترسی الزم را داشته باشد را 

 انتخاب کنید.
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در این قسمت هم با کلیک بر روی 

Add  خود را به  موردنظرکاربر

 OK لیست اضافه کنید و بر روی

 Desktop Poolکلیک کنید تا 

 ایجاد شود. موردنظر

 

 

 

شوید، مشاهده خواهید کرد که یک  VMware VCenter، اگر وارد موردنظر Desktop poolبعد از ایجاد 

Clone  ازPC1  در حال گرفتن است و یک ماشین با اسم اولreplica ها اضافه شده است که به لیست ماشین

 ش فرض قابل پاک کردن نیست.کاربرد دارد و به طور پی ESXi در Cloneاین ماشین برای انجام 
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اتوماتیک  صورتبهایجاد شده است و  VM71کنید یک ماشین جدید با نام که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 عضو شبکه دومین شده است.

بعد از ایجاد ماشین مجازی، برای اینکه تست بگیریم که 

 Horizonانجام شده است یا نه باید وارد  یستدربهعملیات 

Client  شوید، البته توجه داشته باشید باید کاربری را که در

 وارد کردید را اینجا وارد کنید. Desktop Poolهنگام ایجاد 

 

را مشاهده  Desktop-Autoدر شکل روبرو 

با کلیک بر  که کنید که در لیست قرار گرفته استمی

مجازی برای شما نمایش داده  7روی آن ویندوز 

 توانید بر روی آن کار کنید.خواهد شد و می
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شکل زیر وارد تب  مانندبهمجازی را به کاربر دیگر دسترسی دهید، باید  Desktopاگر بخواهید این 

Entitlements  شوید و بر رویAdd Entitlements .کلیک کنید و کاربر جدید را به لیست اضافه کنید 

 

به لیست اضافه شده است  Babajaniر لیست روبرو کاربر د

 Vmware horizon Clientخواهیم از طریق و حاال می

 آن را تست بگیریم.

 

 

در این قسمت نام کاربری جدید به همراه رمز عبور آن را برای ورود 

 وارد کنید.

 

ربر برای کا موردنظر Desktopکنید که در شکل روبرو مشاهده می طورهمان

 تواند وارد آن شود.جدید به اشتراک گذاشته شده و کاربر می
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اگر کاربری را اضافه کردید و 

کاربر بعد از ورود به 

Desktop  با خطای روبرو

 Desktopمواجه شد، باید 

 کنید. Restartرا  موردنظر

 

 

 Horizon Connectionوارد 

 Desktopsشوید و از قسمت 

 ظرموردن Desktop poolوارد 

 Machinesشوید و از تب 

خود را انتخاب  موردنظرماشین 

 Restartکنید و دکمه 

Desktop  را انتخاب کنید، توجه

کاربری که ،داشته باشید با این کار 

 موردنظردر حال کار با ماشین 

 شود و به کاربر جدید اجازه ورود داده خواهد شد.است بیرون انداخته می

های مجازی پیام ارسال کنید باید بر به کاربران خود در ماشین Horizon Connectionاگر بخواهید از طریق 

 کلیک کنید.  Send Messageو بعد  More Commandsروی 
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در این صفحه باید پیام خود 

کلیک  OKرا وارد و بر روی 

برای  موردنظرکنید تا پیام 

 کاربران ارسال شود.

 

 

 م را مشاهده خواهید کرد.بعد از ورود به ویندوز این پیغا

 

 

 

 

 ارتباط دو کاربر یا بیشتر با ماشین مجازی

 Desktopتوجه داشته باشید وقتی یک 

Pool کنید و در آن مشخص ایجاد می

ها یک عدد باشد کنید که تعداد ماشینمی

 صورتبهیعنی اینکه فقط یک کاربر 

تواند وارد آن ماشین مجازی یم زمانهم

ه کاربران بیشتری وارد شود، برای اینک

مشاین مجازی شوند باید به تعداد کاربر 

هم ایجاد کنیم، وارد یک ماشین مجازی 

Horizon Connection  شوید و

Desktop را انتخاب و بر  موردنظر

 کلیک کنید. Editروی 
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 Provisioningدر این صفحه وارد تب 

شوید و مقدار عدد ماشین مجازی را بر 

با این کار دو ماشین  قرار دهید، 2روی 

 VCenterدر  ESXiمجازی بر روی 

 ایجاد خواهد شود.

 

 

 

شوید  VCenterاگر وارد 

مشاهده خواهید کرد که 

 VM72ماشین دوم با نام 

دریافت  IPایجاد شده است و 

کرده و همچنین عضو شبکه 

 شده است.

 

دو کاربری که  Machineی زیر و در قسمت بعد از ایجاد ماشین دوم اگر با دو کاربر وارد آنها شویم در صفحه

 نقطهاند را مشخص کرده است، اگر به آیکون این دو ماشین توجه کنید یک به این دو ماشین مجازی متصل شده

 ی استفاده شدن این دو ماشین در حال حاضر است.کنید که نشان دهندهسبز رنگ را مشاهده می
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 دهد.را نشان می Desktop Poolشوید به شما کاربران فعال به همراه نام  Sessionشکل زیر وارد  مانندبهاگر 
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 VM Customization Specifications VM Storageکار با 

فرض پیش صورتبهکنیم خواهیم کمی تغییرات به نسبت قبل اعمال کنیم، ماشینی که ایجاد میدر این قسمت می

ایجاد  موردنظرماشین مجازی  Horizon Viewخواهیم زمانی که از طریق یست ولی میی دامین نعضو شبکه

 VM Customization Specifications VMنیاز به  کار نیاعضو دومین شود، برای  یکاتومات صورتبهشد 

Storage  است که باید درvCenter .آن را ایجاد کنید 

شوید و بر روی  vCenterوارد 

vSphere Client کنید و در  کلیک

 VMی باز شده بر روی صفحه

Sustomization Specifications 
 کلیک کنید.

 

 

 کلیک کنید. Newدر این صفحه بر روی 

 

 

 

در این قسمت باید یک نام 

خود وارد کنید و نوع  دلخواهبه

 Windowsسیستم عامل را 

 Nextانتخاب کنید و بر روی 

 کلیک کنید.
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خواه خود را در این قسمت نام دل

 وارد کنید. موردنظربرای واحد 

 

 

 

ی اول را انتخاب در این قسمت گزینه

کنید تا نام ماشین در هنگام ایجاد آن 

 شود. ایجاد

 

 

خواهید از در این صفحه اگر می

ویندوز سرور برای ماشین خود 

توانید با انتخاب تیک استفاده کنید می

الیسنس سرور  واردکردنو  موردنظر

ن در هنگام نصب ویندوز سرور آاز 

 کمک بگیرید.

 

در این صفحه باید یک رمز عبور 

وارد  Administratorبرای کاربر 

کنید و تیک پائینی هم برای این است 

 صورتبهکه بعد از نصب ویندوز 

 اتوماتیک وارد ویندوز خواهد شد.
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در این قسمت باید منطقه زمانی خود را 

ی ی ایران گزینهانتخاب کنید که باید برا

Tehran +03:30 .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

توانید دستوراتی را که در این قسمت می

بعد از ورود کاربر به ویندوز اجرا شود 

توانید تعین آن را می تیاولورا وارد و 

 کنید.

ی توانید کارت شبکهدر این قسمت می

خود را انتخاب کنید، پیشنهادی که خود 

ین قسمت در ا VMwareشرکت 

 DHCPدهد این است که سرویس می

ای که باید بر روی آن کارت شبکه

کنید فعال باشد تا زمانی که انتخاب می

 اختصاص دهد. IPشود به آن ماشین مجازی ایجاد می

در این صفحه باید اطالعات دومین را 

به همراه نام کاربری که دسترسی به 

 کهیوقتشبکه داشته باشد را وارد کنید تا 

 صورتبهشود ماشین مجازی ایجاد می

 اتوماتیک عضو دومین شود.
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  Customizationبعد از ایجاد کلیک کنید. Finishاگر در صفحه آخر اطالعات نهایی را قبول دارید بر روی 

 

از شوید و  Horizon Connectionباید وارد 

کلیک کنید تا  Addبر روی  Desktopsقسمت 

 جدید ایجاد کنیم. Desktop Poolsبتوانیم یک 

 

 

 

 

ی در این صفحه گزینه

Automated Desktop Pool  را

 انتخاب کنید.
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 Viewی در این قسمت گزینه

Composer Linked Clones  را

از  Cloneانتخاب کنید تا عملیات 

انجام  Composerطریق سرور 

 گیرد.

 

 

 Floatingی در این قسمت هم گزینه

 را انتخاب کنید.

 

در این قسمت هم باید دیسک موقت 

برای کاربران مشخص کنید که حجم 

 گیگابایت است. 4پیشفرض آن 

 

 

 

 

کلیک  Nextدر این قسمت بر روی 

 کنید.
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به دلخواه  IDدر این قسمت یک 

 خود وارد کنید.

 

 

 

 

 

در این صفحه باید یک 

Pattern  برای اینPool  وارد

 توانیمکنیم که به صورت زیر می

 وارد کنیم:

VM-custom{n} 

داد یک عدد به تع nبه جای 

کنید قرار ماشینی که ایجاد می

 گیرد.می

 

 

ی در این قسمت هم باید گزینه

Use a customization 

specication  را انتخاب کنید

که در قسمت قبل  VMو همان 

 ایجاد کردیم را انتخاب کنید.
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کنید همانطور که مشاهده می

Pool نظر ایجاد شده  مورد

است و ماشین مورد نظر به 

صورت اتوماتیک ایجاد و 

ی آن دقیقاً اطالعات شبکه

برابر همان چیزی هست که 

 ایجاد کردیم. VMدر 

 

 

شوید مشاهده خواهید کرد که  Vcenterاگر وارد 

اتوماتیک ایجاد شده است و  صورتبه موردنظرماشین 

Rule که در قسمت  موردنظرCustomize یجاد ا

 کردیم بر روی این ماشین فعال شده است.

 

 

را اجرا کنید در قسمت ورود کاربران  موردنظراگر ماشین 

شده  INTمشخص شده است که این ماشین عضو دومین 

 وارد آن شوید. موردنظرتوانید با کاربر است و می
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برای ماشین در نظر گرفته  VM-CUSTOM1را مشاهده کنید، نام  موردنظرشکل زیر تنظیمات ماشین  مانندبهاگر 

 شده است. موردنظرعضو دومین  موردنظرشده و ماشین 
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 Manaual Desktop Pools تنظیم و مدیریت

خود را ایجاد و از  موردنظرماشین مجازی  Automatic Desktop Poolsدر بخش قبلی توانستیم از طریق 

 Manaual Desktop Poolsخواهیم از طریق م، حاال در این قسمت میمتصل شوی آنبه  Clientطریق 

 را ایجاد و بر روی آن کار کنیم. 10 دستی ماشین مجازی ویندوز صورتبه

ایجاد و روی آن عملیات را انجام دهیم، روال کار دقیقاً  10خواهیم یک ماشین مجازی ویندوز در این قسمت می

 ایجاد کنید. vCenterصورت یک ماشین جدید در  است و به همان 7ویندوز  صورتبه

 VMwareافزار بعد از نصب ویندوز حتماً نرم

tools بعد از نصب را بر روی آن نصب کنید ،

را  VMware Horizon Agentافزار باید نرم

نصب کنید، توجه داشته باشید که برای ویندوز 

توانید به بعد می 2016یا ویندوز سرور  10

Agent را بر روی آن نصب کنید. 8 ورژن 

 

 را انتخاب کنید. IPV4در این قسمت 
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ای دست نزنید و در این قسمت به گزینه

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 

 

 

را  موردنظرشکل روبرو ماشین  مانندبهبعد از نصب 

Restart .کنید 

 

 

 

از نوع   Desktopبرای ایجاد 

Manaual روی شکل روبرو بر  مانندبه

Add .کلیک کنید 
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 Manual Desktopی در این قسمت گزینه

Pool .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این صفحه برای اینکه ماشین مجازی را 

به سرور معرفی کنیم  vCenterاز طریق 

 ی اول را انتخاب کنید.گزینه

 

 

 

 موردنظررا از لیست  vCenterسرور  IPآدرس 

 لیک کنید.ک Nextانتخاب کنید و بر روی 
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ی گزینه دفعه نیادر این صفحه 

Dedicated کنیم را انتخاب می

تا اطالعات کاربران بعد از 

خود پاک  Desktopخروج از 

 نشود.

 

 

 

در این قسمت باید نام دلخواه خود را برای 

Pool وارد کنید. موردنظر 

 

 

 

 

در این صفحه بر روی 

Next .کلیک کنید 
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حه هم تنظیمات این صف

اگر که قبالً انجام دادیم و 

نیاز دارید تا پروتکل 

را تست بگیرید  دیگری

 توانید آن را تغییر دهید.می

 

 

 

 10در این صفحه ویندوز 

را که با هم ایجاد کردیم را 

از لیست انتخاب کنید و بر 

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

در این صفحه بر روی 

Next .کلیک کنید 
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بر روی  در این صفحه

submit  کلیک کنید تا

Pool جادیا موردنظر 

 شود.

 

 

 

 

 ایجاد شده است. Horizon Connectionدر  موردنظر Poolکنید که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 
شوید مشاهده خواهید کرد که ماشین  vCenterاگر وارد 

Win10  بعد از ایجادPool اتوماتیک روشن شده  صورتبه

 است.
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شوید  Vmware Horizon Clientاگر وارد 

Pool را مشاهده خواهید کرد و با کلیک  موردنظر

خواهید شد، توجه  10بر روی آن وارد ویندوز 

داشته باشید برای ورود با کاربران عضو دومین باید 

را هم عضو دومین کنید تا با خطا  موردنظرماشین 

 روبرو نشوید.

 

 

 

 شویم. 10کنید با موفقیت توانستیم وارد ماشین ویندوز اهده میکه در شکل زیر مش طورهمان
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 با ویندوز سرور  Desktop Poolsایجاد 

دسکتاپ مجازی خود را ایجاد و از آن استفاده کنیم، در این  10و  7تا به اینجا توانستیم با استفاده از ویندوز 

دهیم که یک نکته در تنظیمات آن وجود دارد که با هم خواهیم همین کار را برای ویندوز سرور انجام قسمت می

 کنیم.آن را بررسی می

این است که یک  دهیماولین کاری که انجام می

ایجاد  ESXi-02در  2019ماشین با ویندوز سرور 

 VMwareافزار  کنیم و در ادامه نرممی

Horizon Agent کنیم را بر روی آن نصب می

 Horizon Connectionتا بتوانیم از آن در 

 استفاده کنیم.

 

 

 Horizonافزار شوید و نرم موردنظروارد ماشین 

Agent  شکل روبرو اجرا کنید. مانندبهرا 

 

 

 Agentشود که می سؤالدر این صفحه از شما 

به چه صورت بر روی این ماشین فعال شود که 

را انتخاب  Desktop Modeی شما باید گزینه

کند ایجاد می VDI صورتبه ها راکنید که ماشین

 Remote Desktopیا همانم  RDSو به نسبت 

Service .عملکرد بهتری خواهد داشت 
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خود را انتخاب کنید و  IPی در ای صفحه نسخه

 کنید. کیکل Nextبر روی 

 

 

 

 

 

 Horizon instantی در این صفحه باید گزینه

clone agent ی فعال و گزینهرا غیرHorizon 

View Composer Agent .را فعال کنید 

از یک  View Composer Agentی گزینه

کند و به این تهیه می Cloneایمیج اصلی یک 

صورت عملکرد بهتری در ایجاد ماشین مجازی 

 خواهیم داشت.

 

ی اول قسمت در این قسمت با انتخاب گزینه

برای کارایی  Remote Desktopفایروال و 

Agent توجه داشته  البته، تنظیم خواهد شد

باز  3389ی اول پورت باشید با انتخاب گزینه

دانید از امنیت پایینی می طورهمانخواهد شد که 

 برخوردار است و باید به این موضوع توجه کنید.
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شکل روبرو ماشین  مانندبه Agentبعد از نصب 

 مجازی را خاموش کنید.

 

 

 

 

 

یک  موردنظردر این صفحه از ماشین 

Snapshot  آن  ازتهیه کنید تا در ادامه کار

 استفاده کنیم.

 

 

 

وارد  دلخواهبهخود را  موردنظردر این صفحه نام 

 کلیک کنید. okو بر روی 
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 Horizonمجازی تهیه کنیم باید قبل از این کار تنظیمی را در  Desktop ،برای اینکه بتوانیم از ویندوز سرور

Connection کار وارد قسمت  نیا یراانجام دهیم بSettings  و بعدGlobal Settings ی شوید و در صفحه

 کلیک کنید. Editشکل زیر بر روی  مانندبهباز شده 

 
 Enableی در این صفحه باید تیک گزینه

Windows Server Desktops  را انتخاب کنید

 .کلیک کنید OKو بر روی 
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 Desktop Poolsدر ادامه باید 

را ایجاد کنیم برای  نظرمورد

در  Addهمین کار باید بر روی 

 شکل روبرو کلیک کنید.

 

 

 

 

 Automatedی در این صفحه گزینه

Desktop Pool .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

در این صفحه برای 

 Composerسازی فعال

ی دوم را انتخاب گزینه

 Nextکنید و بر روی 

 کلیک کنید.
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توضیح دادم و  ها را هم قبالً این قسمت

 کنیم.از آن عبور می

 

 

 

 

را انتخاب  موردنظری گزینه

 کلیک کنید. Nextو بر روی 

 

 

 

 Nextدر این صفحه بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 Poolدر این قسمت نام 

خود را وارد و بر  موردنظر

 کلیک کنید. Nextروی 
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در این قسمت باید 

Pattern خود را  موردنظر

م برای ماشین برای ایجاد اس

در  مجازی وارد کنید و

توانید تعداد پایین صفحه می

ماشین مجازی را مشخص 

 کنید.

 

 

 

در این قسمت باید ماشین 

را که با هم ایجاد  موردنظر

کردیم را در این قسمت 

معرفی کنیم، برای این کار 

کلیک  Browseبر روی 

 کنید.

 

 

کنید ماشین که مشاهده می طورهمان

ایجاد کرده بودیم در لیست مجازی که 

قرار دارد، آن را انتخاب و بر روی 

Submit .کلیک کنید 
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هم  Snapshotدر قسمت 

که با  Snapshotباید همان 

هم ایجاد کرده بودیم را 

انتخاب کنید و بر روی 

Submit .کلیک کنید 

 

 

بعد از تکمیل 

 مانندبهاطالعات 

شکل روبرو بر روی 

Next .کلیک کنید 

 

 

 

 

در این قسمت هم 

 Nextبر روی 

 کلیک کنید.
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در این قسمت 

توانید پروتکل می

خود را  موردنظر

 انتخاب کنید.

 

 

 

 

 

 Nextبر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 Use aدر این صفحه و در قسمت 

Customization  ی گزینه

را که در قسمت قبلی ایجاد  موردنظر

کردیم را انتخاب کنید تا ویندوز 

اتوماتیک ایجاد و  صورتبه سرور

 عضو دومین شود.
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این صفحه هم تیک  در

را انتخاب و کاربرانی  موردنظر

که قرار است به این 

Desktop Pool  دسترسی

 داشته باشند را مشخص کنید.

 

 

کنید که مشاهده می طورهمان

Desktop Pool با  موردنظر

 موفقیت ایجاد شده است.

 

 

 

کنید یکه مشاهده م طورهمان

ماشین مجازی با ویندوز سرور 

ایجاد شده است و آن را  2019

توانید برای کاربران خود به می

 اشتراک بگذارید.
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 تحت وب Horizon Connectionار با ک

را بر روی سیستم  Horizon Clientافزار مجازی مجبور بودیم که حتماً مجازی و نرم Desktopبرای استفاده از 

این است که از  ای که وجود داردکار دیگهدادیم، راهمی را انجامنصب کنیم و از آن طریق کار خود کالینت خود 

 مجازی را فعال کنید. Desktopو افزار طریق وب نرم

 را اجرا کنید: Horizon Connectionآدرس زیر  مانندبهباید  Web Clientبرای اجرای 

http://hconnect/portal 

 

 

در بعضی با  موردنظری بعد از کلیک بر روی گزینه

شود که به علت پیغام خطای روبرو مواجه میمواقع با 

دهد و برای حل آن باید رخ می Certificateمشکالت 

 زیر عمل کرد. صورتبه

http://hconnect/portal
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با نام  TXTشوید، یک فایل  موردنظرزیر وارد آدرس  مانندبهشوید و  Horizon Connectionوارد سرور 

locked.properties  ایجاد کنید، توجه داشته باشید که پسوندproperties یجابه txt  قرار بگیرد، بعد از

 باز کنید. NotePadایجاد فایل آن را با استفاده از 

و فایل را ذخیره  از باز شدن فایل خط زیر را در آن وارد بعد

 کنید:

checkOrigin=false 

 

 

 کنید. Restart  را حتماً Horizon Connectionبعد از انجام این کار سرور 

 

توانید آدرس می Horizon Connectionبعد از اجرا شدن سرور 

شکل روبرو نام کاربری و رمز  مانندبهرا دوباره اجرا کنید و  موردنظر

کلیک  Loginشود که باید وارد و بر روی یعبور از شما درخواست م

 کنید.
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تحت وب در دسترس قرار گرفتن،  صورتبهمجازی  Desktopها و افزارمکنید، تمام نرکه مشاهده می طورهمان

 کلیک کنید. Wordافزار برای تست این موضوع بر روی نرم
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 صورتبهتواند در آن اجرا شده و کاربر می Wordافزار که در شکل صفحه قبل مشاهده کردید، نرم طورهمان

افزار مجازی و یا توانید، نرمتایپ کند، از منوی سمت چپ هم می ازیموردنفارسی و انگلیسی به همراه فونت 

Desktop .خود را باز و بسته کنید 

ی استفاده کنید باید با فارسی تایپ کنید و یا از فونت فارس صورتبههای مجازی افزارنکته: اگر بخواهید در نرم

ان را به فارسی و فونت فارسی را هم به آن اضافه کرد و در آخر باید شوید و زب Desktopوارد  موردنظرکاربر 

 .کنید Restartرا  موردنظرسرور 

 Horizon Replica Connection Serverاندازی نصب و راه

است که در صورت از دست رفتن سرور  Horizon Cenectionیک سرور جایگزین برای  عنوانبهاین سرور 

Horizon Cenection توانند با سرورکاربران میHorizon Replica Connection .به کار خود ادامه دهند 

اندازی این سرور یک ماشین مجازی دیگر با مشخصات سرور برای راه

Connection  قبل یک آدرس  مانندبهایجاد کنید وStatic  برای آن

برای آن  192.168.5.19آدرس  IPر بگیرید که در شکل روبرو در نظ

 در نظر گرفته شده است.

 

 

 

روبرو نام سرور را تغییر شکل  مانندبهآدرس باید  IP واردکردنبعد از 

 کنید. Restartن را عضو دومین کنید  بعد از تایید سرور را داده و آ
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 Vmware Horizon Connection Serverدوباره فایل 

 را اجرا کنید.

 

 

پیش بروید و در این  قبلتمام مراحل را طبق 

را  Horizon Replica Serverی صفحه گزینه

 کلیک کنید. Nextانتخاب کنید و بر روی 

 

 

 

 Horizonاین صفحه باید آدرس سرور  در

Cennection  را وارد و بر رویNext  کلیک

 کنید و سرویس را نصب کنید.

ه داشته باشید اگر چنانچه ساعت نکته مهم: توج

 Connectionبا ساعت سرور  Replicaسرور 

یکی نباشد در این قسمت با پیغام خطا روبرو 

خواهید شد و اجازه ادامه کار را نخواهد داد، برای 

با  درستیبهاینکه ساعت و تاریخ سرور خود را 

اجرا کنید و دستور زیر را در آن  Administratorرا با دسترسی  CMDتنظیم کنید بهتر است  Activeساعت 

 اتوماتیک تنظیم شود. صورتبهرا وارد کنید تا ساعت و تاریخ  Yوارد و اجرا کنید و در آخر 

Net Time \\Active /Set  

آن فعال است  روی NTPکه سرویس  Activeیا سرور  NTPآدرس سرور  Active یجابهدر دستور باال باید 

 را وارد کنید.

file://///Active
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 Serversبر روی  Settingsاز قسمت  شوید Horizon Connectionاگر وارد سرور  Replicaبعد از نصب 

که در شکل زیر مشاهده  طورهمانشوید،  Connection Servresکلیک کنید و در صفحه باز شده وارد تب 

 اضافه شده است Horizon Connectionبه لیست سرور  درستیبه Replicaکنید سرور می

 Horizonی شکل زیر وارد کنید دقیقاً همان صفحه مانندبهرا  Replicaاگر در مرورگر آدرس سرور 

Connection .برای شما ظاهر خواهد شد 
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برای اینکه تست بگیریم ببینیم که آیا سرور 

Replica  جایگزینی برایConnection  است

و ماشین مربوط به  شویممی vCenterوارد 

Horizon Connection  که با نام

Hconnect  ایجاد کرده بودیم را خاموش

 کنیم.می

 

سرور اصلی وارد آدرس  کردنخاموشبعد از 

شوید و نام کاربری  Replicaروبرو برای سرور 

 را وارد کنید. موردنظرو رمز عبور 

 

 

 

 

 شده است. Connectionجایگزین سرور  تیدرسبه Replicaکنید سرور که مشاهده می طورهمان
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 از طریق اینترنت Horizon Viewدسترسی به 

خود انجام دهیم این است که بتوانیم از طریق اینترنت  Horizonهایی که باید برای سرور کار نیترمهمیکی از 

مالی مهم را برای کاربران خود افزار توانید یک نرمو از راه دور به اطالعات سرور دسترسی داشته باشیم، مثالً می

 دسترسی داشته باشند.افزار عاملی بتوانند به آن نرمبه اشتراک بگذارید و کاربران با هر سیستمی و با هر سیستم

 برای شروع کار به چند مورد نیاز داریم:

 یک دومین خارجی -1

 که بتوانیم به سرور داخلی خود متصل شویم. IP Publicیک آدرس  -2

 که را انجام دهیم.بکه بتوانیم تنظیمات ورودی به شیک فایروال  -3

 Horizon Connectتنظیمات  -4

دهیم، وارد م و تنظیمات آن را انجام میشویمی Horizon Connectionوارد سرور  ازهمهاولبرای شروع کار 

 یدشو Connection serversی باز شده وارد تب شوید و در صفحه Settingsاز مجموعه  Serversقسمت 

 کلیک کنید. Editرا انتخاب کنید و بر روی  HCONNECTو سرور 
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وارد  Httpsاگر بخواهیم از طریق 

توانیم در شویم می Horizonسرور 

این قسمت آدرس بیرونی خود را که 

 اینترنت اعتبار دارد را وارد کنیددر 

، توجه کلیک کنید OKو بر روی 

داشته باشید که دو قسمت دیگر هم 

( که Blastو  PcoIPرد )وجود دا

نها را هم در صورت نیاز در ادامه آ

 کنیم.بررسی می

 موردنظرپورت  Forwardingبعد از انجام مراحل باال باید وارد روتر و فایروال خود شوید و تنظیمات مربوط به 

 را انجام دهید.

خواهیم استفاده کنیم، میکروتیک است که فایروالی که در این قسمت می

 Firewallدهیم، برای شروع وارد را انجام می آنتنظیمات مربوط به  با هم

 شوید.

یکسان است و فقط تنطیمات  در هر فایروال Ruleنکته: کالً روش ایجاد 

 دسترسی آن متفاوت خواهد بود.

 

 

 

 +بر روی آیکون  Filter Rulesدر تب 

 کلیک کنید.
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 باید مشخص کنیم Generalدر این صفحه و در تب 

که چه پورتی اجازه ورود به شبکه ما را دارد، در قسمت 

Chain ی باید گزینهForward  را انتخاب کنید، در

را انتخاب کنید  tcpی باید گزینه Protocolقسمت 

که  443باید پورت  Destination Portدر قسمت 

است را وارد کنید و در قسمت آخر  SSLبه  مربوط

را انتخاب  Interface ورودی باید  Interfaceیعنی 

 شوند.کنید که کاربران از بیرون وارد آن می

 

 

 

 

را انتخاب کنید  Acceptی هم گزینه Actionدر تب 

 کلیک کنید. OKو بر روی 

اجازه ورود به  443هایی با پورت با این کار کانکشن

 ی داخلی شما را از طریق اینترنت دارند.شبکه

 

 

بیرونی ما که بر روی  IPکه در ادامه باید مشخص کنیم 

شبکه اینترنت خود فعال کردیم، در زمان ورود باید وارد 

چه سروری با چه پورتی شود، برای این کار وارد تب 

NAT  کلیک کنید. +شوید و بر روی 
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باید  Dst.Addressدر قسمت  Generalدر تب 

را وارد کنید، در  IP Publicی یا همان تآدرس اینترن

را انتخاب کنید  tcpهم باید پورت  Protocolقسمت 

را  443باید پورت  Dst.Portو در آخر هم در قسمت 

 وارد کنید.

 

 

 

شوید و در قسمت  Actionدر ادامه کار وارد تب 

Action ی گزینهdst-nat  را انتخاب کنید و در قسمت

To Addresses  باید آدرس سرورHorizon 

Connection 443ر هم پورت را وارد کنید و در آخ 

 کلیک کنید. okرا وارد و بر روی 

 

 

 

خارجی را برای سرور  DNSن خود شویم و آدرس سایت و دومی Cpanelبعد از انجام این مراحل باید وارد 

Horizon های سایت زیاد تفاوت ندارد.پنلی ایجاد با دیگر کنترله داشته باشید نحوهمشخص کنیم، توج 

باید به  cPanelبعد از ورود به 

مراجعه کنید و  DOMAINSقسمت 

 کلیک کنید. Zone Editorبر روی 
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 کلیک کنید. Manageبر روی در این صفحه 

 

 

 

 

در این صفحه بر روی 

ADD Record 
 کلیک کنید.

 

 

 

 

هم وارد کردید  Horizon Connectionدر قسمت اول باید آدرس کامل سرور خود را که در شکل زیر  مانندبه

 کلیک کنید ADD RECORDهم وارد کنید و بر روی  (Public) خود را IPاینجا وارد کنید و آدرس را 
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ی داخلی و سرور به شبکه IP Publicخارجی را با استفاده از یک  FQDNبا این کار توانستیم یک آدرس 

Horizon  ا اجرا کنید صفحه ر موردنظرشکل زیر آدرس  مانند بهاگر خود متصل کنیم، برای تست این موضوع

ای که دسترسی به عاملی و از هر نقطهزیر نمایان خواهد شد، توجه داشته باشید با هر سیستم صورتبهورود 

 را بررسی کنید. موردنظرشوید و اطالعات  Horizonتوانید وارد سرور اینترنت داشته باشد می
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 Horizon Connectionاز تنظیمات  یریگبانیپشت

که از تنظیماتی که در برای این

Horizon Connect  انجام دادیم

پشتیبان تهیه کنیم، باید سرویس 

Backup  تنظیم کرد  درستیبهآن را

 واردشکل روبرو  مانندبه

Connection Servers  شوید و

ها را انتخاب و بر روی یکی از سرور

Edit .کلیک کنید 

شوید، برای اینکه  Backupدر این قسمت وارد تب 

روزانه انجام شوید  صورتبهپشتیبانی از تنظیمات 

 Automatic backupباید جلوی قسمت 

freauency ی گزینهEvery day  یا همان روزانه

 Folder Locationرا انتخاب کنید و در قسمت 

 گیری را مشخص کنید.باید مسیر پشتیبان

 شود.ام میگیری انجدستی پشتیبان صورتبه Backup Nowبا کلیک بر روی 

شکل روبرو وارد  مانندبهاگر 

های شوید فایل موردنظرآدرس 

Backup کنید.را مشاهده می 
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 Horizon View Enrollmentاندازی نصب و راه

رسیم، این سرور برای کاربرانی است که می Horizon View Enrollmentها به سرور در ادامه نصب سرور

اندازی چنین سروری نیاز دارد تا رای دسترسی به شبکه استفاده کنند، برای راههای امنیتی بباید از گواهینامه

اندازی کنید و از آن برای صدور خود را در شبکه راه Certificate authority Active Directoryسرویس 

 Vmware Horizon Viewتواند بر روی سرور نمی CAها استفاده کنید، توجه داشته باشید سرور گواهینامه

Connection خود  دسازی شود، پیشنهانصب شود و باید در یک سرور جدا پیادهVMware  این است که از

استفاده کنید تا با قطع شدن یک سرور سرور بعدی به شبکه  Certificate authorityیا همان  CAدو سرور 

 خدمات دهد.

 Activeقابلیت به کاربرانی که اکانت به کار برده شده است که این  True SSOدر این سرویس قابلیت 

Directory دهد از بیرون شبکه به سرور متصل شوند.ندارند اجازه می 

هایی و با استفاده از گواهینامه Certificate authorityبه طور کل اعتبار یک کاربر با استفاده از سرویس 

مشخص  ،دارای زمان مدتکوتاه

 شود.می

 مانندبهر اندازی این سروبرای راه

گیگابایت رم برای آن  4سرورهای قبلی 

شکل روبرو  مانندبهدر نظر بگیرد و 

دستی یا همان  صورتبهرا  آن IPآدرس 

Static .وارد کنید 

 

نام سرور را هم تغییر دهید و آن را عضو دومین کنید، نام سروری که 

 است. Enrollmentبرای آن در نظر گرفتیم 
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افزار یس از همان نرمبرای نصب این سرو

Horizon View Connection  استفاده کنید و

  Horizonی در این صفحه گزینه

Enrollment server در صفحه  را انتخاب کنید

  Installدر آخر بر روی  و Nextبعد بر روی 

 کلیک کنید.

 

 

 Active Directory Certificate Serviceاندازی نصب و راه

دیگر برای ایجاد گواهینامه در شبکه ایجاد کنید برای  باید یک سرویس Enrollment سرویس یاندازراهبعد از 

سازی کنیم، برای انجام این کار باید دهرا پیا Active Directory Certificate Serviceاین کار باید سرویس 

 را نصب کردید این سرویس را نصب کنید.  Enrollmentدر همان سروری که سرویس 

شوید و  Server Managerد وار

 Add role andبر روی 

Features  کلیک کنید و بعد در

 بر روی روبرو یبازشدهی صفحه

Next .کلیک کنید  
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اوّل را  یگزینه در این صفحه،

کلیک  Nextانتخاب و بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

ی اوّل را انتخاب و بر در این صفحه، گزینه

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

 

-، گزینهServer Rolesلیست ر د

 Active Directory Certificateی

Service ی را انتخاب کنید و در صفحه

، کلیک Add Featuresباز شده بر روی

  کلیک کنید. Next و بر روی
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کلیک  Nextدر این صفحه فقط بر روی 

 کنید.

 

 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

 

 Roleقسمت  در این صفحه در

Servicesی مشخص شده را از ، گزینه

کلیک  Nextلیست انتخاب و بر روی 

 کنید.
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ی ی آخر هم تیک گزینهدر صفحه

را انتخاب و بعد بر روی  موردنظر

Install .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

ی صفحه، موردنظربعد از نصب سرویس 

-شود و از شما درخواست میروبرو ظاهر می

را تنظیم کنید  Certificateشود که سرویس 

 configureکه برای این کار باید بر روی

Active Directory Certificate 
Services on the destination server 

 کلیک کنید.

 

 

-می Changeدر این صفحه با کلیک بر روی 

توانید کاربری با اوّلویت کاربر 

Administrator  انتخاب کنید که کار

 را انجام دهد. تنظیمات این سرویس
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 Certificationی در این صفحه، گزینه

Authority  را انتخاب و بر رویNext 

 کلیک کنید.

 

 

 

 

 Enterprise CAی در این قسمت، گزینه

 کلیک کنید. Nextرا انتخاب و بر روی 

 

 

 

 

 

را  Root CAی در این صفحه، گزینه

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 
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ی اوّل را انتخاب و بر ن صفحه، گزینهدر ای

 کلیک کنید. Nextروی 

 

 

 

 

را انتخاب و  موردنظری در این صفحه، گزینه

کلیک کنید؛ این صفحه برای  Nextبر روی 

الگوریتم رمزنگاری کاربرد  کردنمشخص

 دارد.

 

 

 

 

 Certificateتوانید نام در این صفحه می

 .خود را به همراه توضیحات وارد کنید

 کلیک کنید. nextبر روی 
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توانید مشخّص کنید که این در این صفحه می

گواهینامه، چند سال یا چند ماه اعتبار داشته 

سال وارد شده  10باشد که در این صفحه، 

 است.

 کلیک کنید. Nextبر روی 

 

 

 کلیک کنید. Nextدر این صفحه بر روی 

 

 

 

 

 

 

بر در این صفحه اگر همه چیز درست بود 

کلیک کنید تا تنظیمات  configureروی 

 اعمال شود.
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کنید، سرویس که مشاهده می طورهمان

کامل نصب و کانفیگ شده  صورتبه موردنظر

کلیک  closeی کار بر روی است؛ برای ادامه

  کنید. Restartو سرور را 

 

 

 

  

 Horizon Cennectionبر روی سرور  SSLنصب گواهینامه 

شویم  Horizon Connectionاندازی کردیم باید وارد سرور را نصب و راه Certificate یسکه سروبعد از این

 W+Rرا بر روی آن فعال کنیم برای این کار  موردنظرو گواهینامه 

را وارد و اجرا  MMCفشار دهید و دستور  دیکلصفحهرا بر روی 

 کنید.

 

 

 Add/Remove Snap-inدر این صفحه بر روی 

 نید.کلیک ک
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ی گزینه موردنظردر این صفحه از لیست 

Certificate  را انتخاب و بر رویAdd  کلیک

 کنید.

 

 

 Computerی در این قسمت گزینه

account  را انتخاب و بر رویNext  کلیک

 کنید.

 

 

 

 

 

 

را  Local computerی در این صفحه گزینه

 کلیک کنید. Finishانتخاب و بر روی 

 

 

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

154 

 

ز باز شدن سرویس بر روی فولدر بعد ا

Personal  کلیک راست کنید و از قسمت

All Tasks ی گزینهRequest New 

Certificate .را انتخاب کنید 

 

 

 

 Activeی در این صفحه گزینه

Directory Enrollment Policy  را

 کلیک کنید. Nextانتخاب و بر روی 

 

 

 

 

ی در این قسمت تیک گزینه

Computer  انتخاب کنید بعد از آن را

کلیک کنید و در  Detailsبر روی 

کلیک  Propertiesجزئیات آن بر روی 

 کنید.
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 دلخواهبهیک نام  Generalدر این صفحه با ورود به تب 

 وارد کنید.

 

 

ی شوید و تیک گزینه Private Keyدر ادامه وارد تب 

Make private key exportable .را انتخاب کنید 

 

 

 

 

 Certification Authorityدر این قسمت وارد تب 

شوید و سروری که برای صدور گواهینامه ایجاد کردید 

را انتخاب کنید، البته در این شبکه دو سرور دیگر هم 

توانید از دو بودند که نیاز به انتخاب آنها نیست، البته می

 استفاده کنید. Redundancyسرور برای 

 

کلیک  Enrollروی  در این قسمت باید بر

با  Horizon Connectionکنید تا سرور 

را  اطالعات و هماهنگ شود CAسرور 

 دریافت کند.

 Finishبعد از دریافت پیغام روبرو بر روی 

 کلیک کنید.
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را  موردنظر Certificateبعد از اینکه 

جدید را  Certificateاعمال کردیم باید 

ید قدیمی معرفی کن Certificateبه جای 

از این  Horizon Connectionتا سرور 

Certificate  مانندبهاستفاده کند، اگر 

شوید، در  Personalشکل وارد قسمت 

، بر روی آن وجود داشته باشد vdmتوجه کنید، باید کلمه  Friendly Nameلیستی که وجود دارد به ستون 

Certificate ی کلیک راست کنید و گزینهProperties ب کنید.را انتخا 

 

نام را به  Friendly nameشکل روبرو در قسمت  مانندبه

vdm-orginal  تغییر دهید و بر رویOK .کلیک کنید 

 

 

 

 

 

جدید که ایجاد  Certificateدر ادامه کار بر روی 

 Propertiesی کردیم کلیک راست کنید و گزینه

 را انتخاب کنید.
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دهید، با این کار این تغییر  vdmدر این قسمت باید نام را به 

Certificate عنوانبه Certificate  اصلی سرور

Horizon Connection شود.انتخاب می 

 

 

 

 

 

 

 انجام شده است. درستیبهکنید عملیات که در شکل زیر مشاهده می طورهمان

 Servicesعملیاتی شوید باید وارد  Horizon Connectionبر روی سرور  Certificateبرای اینکه این 

 کنید. Restartرا  VMware Horiozon View Connection Serverشوید و سرویس 
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دیگر  Dashboardشوید در قسمت  VMware Horizon Connectionبعد از انجام مراحل باال اگر وارد 

 نیست. SSLخبری از خطای 

 



VMware Horizon View 8 - Farshid Babajani -09382109855 
 

159 

 

 صورتبهبخواهید به سرور متصل شوید  Vmware Horizon Clientبعد از انجام مراحل باال اگر با استفاده از 

 را قبول کرده و به رنگ سبز به شما نشان خواهد داد. SSLشکل زیر گواهینامه 
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 ...پایان

امیدوارم این کتاب رضایت شما خواننده محترم را جلب کرده باشد، اگر تمایل دارید در مبحث شبکه به مباحث 

 دریافت کنید. isco.ir3ما را از سایت  هایتوانید کتابدیگر هم بپردازید می

توانید مبلغ مورد نظر برای حمایت از نویسنده کتاب و همچنین اگر از کتاب پیش رو رضایت کافی داشتید می

انشاهلل ا به نام فرشید بابجانی زاده )باباجانی( واریز کنید، ت 6219861026032390ی کارت خود را به شماره

 های رایگان بیشتری را برای شما عزیزان آماده کنیم.کتاببتوانیم با قدرت، 

 هایی که در سایت قابل دسترس است:لیست کتاب

  200CCNA-301کتاب آموزشی  -1

 CCNA Securityکتاب آموزشی  -2

 VMware Systems  کتاب آموزشی -3

  2016Sharepoint  کتاب آموزشی -4

  2013Sharepointکتاب آموزشی  -5

  1Network Administratorکتاب آموزشی  -6

  2Network Administrator یکتاب آموزش -7

 CCNA ++وزشی کتاب آم -8

 Kerio Controlکتاب آموزشی  -9

  2016Exchange & Skypeکتاب آموزشی  -10

 برای شیرپوینت PowerFormsکتاب آموزشی  -11

  2012MCSEکتاب آموزشی  -12

 Linux Ubuntuکتاب آموزشی  -13

 

های جهت مشاوره و انجام پروژه 09382109855ی واتس آپ توانید با شمارهبرای ارتباط با نویسنده کتاب می

 خود تماس بگیرید.

 1399اسفند  5 –فرشید باباجانی  –با تشکر 

http://3isco.ir/
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/19--ccna-security.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/17--ccna-security.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/16--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/7-sharepoint-2013.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/1-sharepoint-2013.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/9-sharepoint-2013.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/10-sharepoint-2013.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/15--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/12--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/13--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/18--ccna-security.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/11--mcse.html
http://www.3isco.ir/new/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87/14--mcse.html
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