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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 advanced VDI

اعتبار دهنده:   VMware پيش نياز: VCP-DCV , VCP-DTمدت)ساعت(:  20

معرفي دوره :
این دوره برای متخصصان مجازی سازی می باشد كه سعی دارند بستر پياده سازی شده 
دسكتاپ مجازی خود را بهينه كنند تا بتوانند از حد اكثر قابليت های مجازی سازی 

دسكتاپ VMware استفاده كنند.
همپنين این دوره به كارشناس های مجازی سازی دسكتاپ كمک می كند تا بتوانند به 
صورت چابک تمامی نرم افزار های سازمانی را در كسری از ثانيه به كاربران ارائه دهند.

تفاوت این متد با مابقی راهكار های موجود در دنيای IT این  است كه هر كاربر ورژن 
مختص به خود را بر روی سيستم خودش خواهد داشت.

حال فرض كنيد كه تعداد 100 عدد نرم افزار را در كسری از ثانيه بر روی سيستم 
1000 كاربر نصب كنيم!!

اهداف دوره :
مشخص شدن نحوه ارائه دادن هر نوع از Application های سازمانی
App Volumes در نصب و راه اندازی Best Practice پياده سازی

تخصيص User Profile به كاربران

VMware advanced VDI

   Course Outline :

 • Install & Configuring VMware UEM (User Environment Manager)

 • Cloud POD architecture Design & Configurations

 • VMware Horizon View SSL deployment 

 • Optimizing User Experience By Tuning Display Protocol (Advance)

 • VMware Horizon View Monitoring Using vRealize Operation Manager

 • Sizing VMware Horizon View Environment

 • Load Balancing RDSH without Any external load balancer

 • VMware App Volume Installation & Configuration

مخاطبان دوره :
كارشناسان مجازی سازی سرور

كارشناسان مجازی سازی دسكتاپ

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 :


