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كــاريــار ارقــام

مشاوره ، تحقيقات ، طرح و اجراي شبكه هاي ارتباطي
 و برگزاركننده دوره هاي آموزشي

تهـران : خيـابـان مالصدرا، بعد از خيابان شيخ بهائي ، ساختمان فردوس ، پالك 242   تلفن مستقيم آموزش: 8 ،88062203   فاكس :88065222        

» مالكيت مادی و معنوی این مستند منحصراً متعلق به كاریار ارقام است «
لطفا در باز نشر این مستند نام پدیدآورنده لحاظ گردد.

VMware Horizon View v7x

اعتبار دهنده:   VMware پيش نياز:  VCPمدت)ساعت(:  40

معرفي دوره :
دوره  )VMware Horizon (with View یكی از دو دوره ای می باشد كه منجر 

به دریافت مدرك
 VMware Certiified Professional - Desktop & Mobility- VCP-DTM  

می شود.
این دوره برای افرادی طراحی شده است كه می خواهند خود را برای امتحان VCP كه 
سطح حرفه ایی در زمينه Desktop Virtualization   می باشد آماده كنند .این 
دوره برای مدیران و كارشناسان مربوط به  IT شركت ها و سازمان ها و بانک ها و ...         
طراحی شده است . مدت زمان دوره و سيالبس دوره به صورت بين المللی و منطبق بر 

شركت VMware طراحی شده است .
اهداف دوره :

 مهاجرت وراه اندازی زیرساخت مجازی برای كاربران سازمان ها
VDI تسلط كامل بر نصب و راه اندازی

VDIآشنایی با رفع مشكالت بوجودآمده در
تحليل زیر ساخت فيزیكی و مجازی برای كاربران سازمان ها

مخاطبان دوره :
مدیران،  كارشناسان،  دانشجویان فعال در حوزه فناوري اطالعات

Install, Configure, Manage

   Course Outline :   محتواي دوره :

1. Course Introduction

2. Introduction to VMware Horizon

3. View Connection Server

4. VMware Horizon Pools and Desktops

5. Horizon Client Options

6. Creating Automated Pools of Full Virtual Machines

7. Creating and Managing Linked-Clone Desktops

8. Creating and Managing Instant-Clone Pools

9. Creating RDS Desktop and Application Pools

10. VMware Horizon 7 Authentication

11. Managing VMware Horizon Security

12. Command-Line Tools and Backup Options

13. VMware Horizon Performance and Scalability

14. Dedicated Instant Clone Support

15. Windows Server Operating System Support for Instant Clone

16. USB Over Session

17. Database support for SQL Server 2014

18. Blast Extreme Enhancement

اعطاي مدرك فارسي و انگليسي با مجوز رسمي از :
    سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمهوری سابق(

     مجوز از اداره كل نظام مدیریت امنيت اطالعات ) نما (
    شوراي عالي انفورماتيک  

    قابليت ترجمه وتایيد قوه قضایيه وامور خارجه
بهره گيري از البراتوارسخت افزاري ونرم افزاري مجهز

بهره گيري از اساتيد مجرب و تأیيد شده با سابقه حضور در پروژه هاي ملي

 امتيازات دوره :


