
Begrippen 
SOAP: Simple Object Access Protocol, simpel op XML gebaseerd communicatie protocol. De 
management console maakt ook gebruik van SOAP. 
UDP: User Datagram Protocol, is het primaire protocol dat Provisioning Server gebruikt. 
VHD: Microsoft’s Virtual Hard Disk formaat. Naast een VHD file wordt ook een PVP file opgeslagen 
met additionele eigenschappen. Max 2TB voor NTFS en 4096MB voor FAT. 
DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol. 
BOOTP: Bootstrap Protocol. 
TFTP: Trivial File Transfer Protocol. 
PXE: Preboot Execution Enviroment. 
 
Poorten 
Management Services Communications: 6905 – 6909 UDP 
Provisioning Services: 6910 – 6930 UDP 
License Server: 27000 TCP 
Management Console: 8000 TCP 
DHCP: 67 & 68 UDP 
PXE: 67 / 4011 UDP 
TFTP: 69 UDP 
 
Console 

 Farms: Groep van Provisioning Servers die dezelfde SQL db gebruiken. Heeft een licentie 

server nodig en kan meerdere Provisioning Servers bevatten. 

 Sites: Zorgen voor een methode om logische groepen van Provisioning Servers, device 

collections en site-specific stores te tonen en managen. 

 Device Collections: Geeft de mogelijkheid om logische groepen van target devices te maken 

en beheren. Dit kan staan voor een fysieke locatie, een subnet range of een logische 

groepering van target devices. Een Target device kan maar van één device collection lid zijn. 

 Stores:  Is een logische naam voor een fysieke locatie waarin vDisks zich bevinden. Een store 

kan zichtbaar zijn voor meerdere Provisioning Servers. In een store kunnen meerdere write-

cache paden opgegeven worden. Op deze manier kan de load verdeeld worden over fysiek 

verschillende drives. 

o Server Based Stores: 

 Private Store: alleen zichtbaar voor een enkele Provisioning Server. 

 Distributed Store: Is zichtbaar voor meer dan één Provisioning Server. 

o Centralized Stores: 

 Farm Store: is zichtbaar middels het opgeven van een UNC pad. 

 Site Store: ook zichtbaar middels een UNC pad, maar is beperkt tot bepaalde 

sites. 

 Distributed Store: is zichtbaar voor meer dan één Provisioning Server. 

 vDisk Pools: Hierin staan alle vDisks die voor een site beschikbaar zijn. Er is enkel één vDisk 

pool per site. 

 Views: Hiermee is het mogelijk om taken te tonen en creëren op logische groepen van Target 

Devices binnen farms of sites. Target Devices in een view kunnen verdeeld zijn over 

meerdere sites en Device Collections. 

Administratieve rollen 



Zijn gebaseerd op groepen (Windows of Active Directory) 

 Farm Administrator: Kan alle objecten binnen een farm bekijken en beheren, kan nieuwe 
sites aanmaken en kan rechten op de gehele farm beheren. 

 Site Administrator: Kan alle objecten binnen een site bekijken & beheren en kan rechten 
binnen de site beheren. 

 Device Administrator: Kan Device Collections beheren binnen een Site. 

 Device Operator: Kan de eigenschappen van vDisks en Target Devices bekijken en kan Target 
Devices booten, uitschakelen en berichten sturen binnen een Device Collection.  

 
Configurations Wizard 
Is voor het maken van een nieuwe farm, het toevoegen van een provisioning server aan een 
bestaande farm of het herconfigureren van een bestaande Provisioning Server. 
Errors in de Configuration Wizard worden weggeschreven naar: C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\Citrix\Provisioning Server\ConfigWizard.log 
 
Stream Process & SOAP Server, draaien in de context van een gebruiker en hebben minimaal de 
volgende rechten nodig: 

 Run as service; 

 Registry read access; 

 Read/write access to Program Files\Citrix\Provisioning Server; 

 Read/write access to any vDisk location. 
 
Network Service Account: Wanneer men gebruik maakt van lokale storage; 
Specified User Account: Wanneer men gebruik maakt van een CIFS/NFS share; 
Local System Account: Wanneer men een gekoppelde LUN op een SAN gebruikt; 
Configure the database for the account: Zet de database rechten (read & write) voor de Network 
Service Account (=machine) of Specified User Account (=gebruiker). 
 
Iedere cliënt moet automatisch geconfigureerd worden middels DHCP (Optie 66, Boot Server Host 
Name & 67, Bootfile Name) of BOOTP en vervolgens een bootfile te downloaden middels TFTP 
(eventueel via een TFTP server). 
 
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een PXE server dan moet ook DHCP optie 60 (PXEClient 
indentifier) worden meegegeven. 
 
Bootstrap File: Het bestand waarvan het Target Device van het netwerk opstart. Standaard heet 
deze: ARDBP32.BIN. Er kunnen maximaal 4 Provisioning Servers worden opgegeven als source voor 
de Bootstrap file, voor het login proces. 
 
Voor de Stream Service kunnen meerdere netwerkkaarten gebruikt worden, deze moeten in 
hetzelfde subnet geconfigureerd zijn. Twee losse netwerkkaarten presteren hierbij beter dan een 
dual port netwerkkaart. 
 
De Manage Boot Devices Utility: biedt een alternatieve manier voor het benaderen van de 
Provisioning Server in plaats van de DHCP/BOOTP,PXE en/of TFTP methode kan men met deze utility 
een bootable CD-ROM / USB-stick maken welke connectie maakt met de Provisioning Server. 
 
vDisk bouwen 
De volgende componenten moeten altijd identiek zijn bij het gebruik van een enkele vDisk: 

 Moederbord; 

 Netwerkkaart, welke PXE ondersteunt; 



 Videokaart. 
 
Common Image Feature: Hiermee kan een enkele vDisk gemaakt worden welke ondersteuning heeft 
voor systemen met verschillende moederborden en videokaarten. De HAL moet wel hetzelfde zijn, 
met evenveel logische CPU’s. De drivers van alle apparatuur moet aanwezig zijn. 
 
Voor het installeren van de Provisioning Server target device software op het Master Target Device 
moeten alle virus scanners (BIOS & OS) uitgeschakeld worden. Voor het builden van de vDisk moet 
deze weer ingeschakeld worden. Doormiddel van het uitvoeren van CIM.exe op ieder systeem wordt 
een .dat file gemaakt met de unieke informatie van ieder systeem. 
 
De Provisioning Server Target Device Software bevat: 

 Provisioning Server Virtual Disk: dit is de virtuele disk; 

 Provisioning Server Network Stack: dit is een filter driver die over de NIC driver geladen 
wordt om communicatie met de Provisioning Server mogelijk te maken; 

 Provisioning Server SCSI Miniport Virtual Adapter: Dit is een driver die het mogelijk maakt 
dat een vDisk gemount kan worden op het target device; 

 Virtual Disk Status Tray Utility: Deze toont de vDisk status, statistieken en de help; 

 Target Optimizer Utility: Hiermee kan de prestatie van het target device verbeterd worden. 
 
NIC failover kan op twee manieren: 

1. NIC Teaming Software van de fabrikant (Werkt enkel in Private Image Mode!); 
2. Provisioning Server NIC Failover. 

 
Troubleshooting 
In de Configure Advanced Bootstrap settings van de Provisioning Server staan enkele opties voor 
troubleshooting: 

 Verbose Mode: Dit geeft systeemmeldingen weer op de Target Device tijdens het booten. 

 Interrupt Safe Mode: Schakel dit in als de Target Device blijft hangen aan het begin van het 
boot proces. 

 
Er zijn een aantal componenten om te troubleshooten: 
Deze zijn te vinden in: %Program Files%\Citrix\Provisioning Server\ 

 Stream Service: StreamConsole.exe  
  Met Set debug level kan je instellen hoe verbose de logging moet zijn: 

0. None 
1. Errors 
2. Info 
3. Messages 
4. R/W 

 Soap Service: soapserver.exe 

 Provisioning Server Console: Console.msc  

 Configurations Wizard: ConfigWizard.exe 

 MAPI Command Line Interface: MCLI.exe 
 
Ook zijn hier configuratiefiles te vinden: 

 Stream_log.config 

 Soeapserver_log.config 

 Enterpriseaccess_log.config 

 Cw_mapi_log.config 

 Mcli_log.config 



 
De log output wordt geplaatst in: 
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Citrix\Provisioning Server 

 Stream.log 

 Soapserver.log 

 Eaapi.log 

 Cw_mapi.log 

 Mcli.log 
 
Disk modes 

 Private --> 1:1 

 Difference --> Wijzigingen blijven bewaard op een differencing disk (uniek dmv MAC & Disk 
Indentifier) 

 Standard --> 1:x --> vDisk read-only --> Write Cache 
 
Private Image Mode 
Voordelen ten opzichte van reguliere HDD's: 

 Gebruikers kunnen hun eigen applicaties installeren 

 Software en data kan in no-time naar een andere machine worden verplaatst 

 Alle user data wordt automatisch op servers opgeslagen 

 Geen falende hard disks meer 

 Voorkomt informatie van gestolen of gedownload worden 
 
Nadelen Private Image Mode 

 Verhoogde Provisioning Server load 

 Veel meer opslagruimte nodig 

 Elke vDisk moet onderhouden worden 
 
Voordeel Difference Disk Mode 

 Opslaan van wijzigingen die zijn gemaakt in een vDisk image 

 Zelfde voordelen als Standard Image Mode 
 
Nadelen Difference Disk Mode 

 De cache file wordt zo lang bewaard als de originele basis vDisk. Wanneer er een wijziging 
komt in de basis vDisk. 

 
Wijzigingen: 

- Automatic updates 
- Incremental updates 
- Het mappen van de drive in de console 
- Het veranderen van de locatie van de Difference Disk File 
- Opstarten in Private Image Mode 
- Het veranderen van de write cache paden voor een server 
- Het veranderen van het MAC address van een target device 

 
Write Cache 

 On a Server Disk, nadeel: verhoogde Disk en netwerk IO 

 In Target Device RAM, snelste methode maar RAM is nooit erg groot 

 On Target Device Hard Drive, ontlast de Provisioning Server aangezien er geen write requests 
meer zijn 

Voor cache on disk kan er encryptie ingeschakeld worden. 



Update modes 
Om automatic updates mogelijk te maken moeten de eigenschappen van het Target Device en de 
vDisk worden aangepast met dezelfde Class. 
 
Het updaten van een Differencing Disk mode heeft als gevolg dat alle cache verloren gaat. 
Incremental updates zijn enkel mogelijk bij vDisks in Standard Image mode. 
 
Automatic Update 
Het Automatisch Updaten van een vDisk bestaat uit de volgende stappen: 

1. Controleer de vDisk Access Mode en Cache Settings 
2. Inschakelen van Automatic Updates op de originele vDisk 
3. Het maken van een kopie van de originele vDisk om te gebruiken voor het updaten 
4. Het toevoegen van de nieuwe vDisk file aan de vDisk Store 
5. Aanpassen van de disk access mode van de nieuwe vDisk naar Private Disk Mode 
6. Het toekennen van de vDisk aan een machine waarop de aanpassingen gemaakt worden 
7. Booten van de machine van de nieuwe vDisk 
8. Software toevoegen / aanpassingen maken aan de nieuwe vDisk 
9. Verhogen van het nieuwe versie nummer 
10. Het updaten van de oude naar de nieuwe vDisk dmv het check for updates menu 

 
Incremental Update 
Er kan ook gekozen worden voor Incrementally Updating van een vDisk. Dit heeft als voordeel dat er 
gebruik gemaakt kan worden van relatief kleine Delta Files. 

1. Activeren van de Incremental Update Feature op de Provisioning Server 
2. Het maken van een delta file met behulp van AutoUpdate.exe 
3. Het toepassen van de delta file op de oude vDisk met behulp van AutoUpdate.exe 

 
Voor een incremental update moet het volgende commando worden uitgevoerd: 
 AutoUpdate.exe create imagefileA.vhd imagefileB.vhd deltafileAB.pva 
Het serial number van de deltafile moet overeenkomen met die van de imagefile. 
 
Het instellen van de activatie datum: 
AutoUpdate.exe activate deltafileAB.pva 02/25/09 
 
Om een rollback uit te voeren moet de aangemaakte .rbk file gebruikt worden: 
AutoUpdate.exe merge updatedimagefile rollbackfile.pvr 
 
Check for Updates menu 
Check for new versions of a vDisk: Hiermee kan gescheduled worden wanneer een nieuwe versie 
van de vDisk in gebruik genomen moet worden. Hiervooer moet het Class en Type field hetzelfde 
zijn, en het versienummer van de nieuwe vDisk moet hoger zijn. En in de disk eigenschappen moet 
automatic updates ingeschakeld zijn. 
Check for incremental updates to  a vDisk: Hierbij wordt een delta file gebruikt om de vDisk te 
updaten, zo kan bv Software worden toegevoegd zonder dat een compleet nieuwe vDisk nodig is. 
Class, Type en Version nummers in de delta file moeten gelijk zijn aan de vDisk. De activation data 
wordt vergeleken met de systeemtijd en er mag geen device op dat moment geboot zijn van de 
vDisk. 
Check for updates daily at: Het tijdstip waarop het automatic updates proces plaat vindt, dit is 
normaal gesproken een moment waarop alle target machines uit staan. 
 
Inschakelen van Domain Management 

1. Uitschakelen van Machine Account Password Changes in een lokale of domein policy 



2. Inschakelen van Machine Account Password Management in de eigenschappen van de vDisk 
3. Inschakelen van Automatic Password Management in de eigenschappen van de Provisioning 

Server 
 
Verwijderen Provisioning Server 
Een Provisioning Server kan pas verwijderd worden wanneer deze als Down wordt gemarkeerd. 
Hierna is de Delete optie beschikbaar. Alle vDisks blijven hierbij bewaard, alleen de paden worden 
niet opgeslagen. Target Devices zijn niet langer gebonden aan de verwijderde Provisioning Server en 
kunnen dus niet booten. 
 
Taken 
Force password update: Eigenschappen Provisioning Server  Tabblad Options  Enable Automatic 
Password Control. 
 
Create/Change/Reset machine account: Rechtermuisknop op het Target Device  Active Directory. 
 
Enable Auto-add: Eigenschappen van de Farm   Tabblad Options  Enable Auto-add 
Hiermee worden nieuwe Target Devices automatisch toegevoegd, de eigenschappen worden 
gebaseerd op het ingestelde template in de device collection. Per site kan aangegeven worden in 
welke Device Collection de machine moet worden opgenomen. Door de template machine te 
disablen worden standaard nieuwe machines uitgeschakeld zodat ze eerst door een beheerder 
gevalideerd kunnen worden. 
 
Port Blocker Feature 
Met deze optie kunnen per Target Device het gebruik van apparaten en poorten beperkt worden 
zoals: Drives, PCMCIA, USB, SCSI, Firewire, LPT, Floppy Drive. 
 
Device Personality 
Hiermee kunnen Target Devices unieke eigenschappen toegewezen krijgen (zoals een specifieke 
printer). In de console kan in een Personality String Value meegegeven worden. Deze strings worden 
opgenomen in het Personality.ini bestand in de root van het Target Device. Vervolgens kan 
GetPersonality.exe in scripts gebruikt worden om de strings uit te lezen en er acties aan te hangen 
zoals het aanpassen van het register of het uitvoeren van een batch file. 
 
Importeren van Target Devices 
Dit kan met een .csv file met daarin alle machines volgens het volgende format: 
DeviceName,MAC-Address,SiteName,CollectionName,Description 
De wizard kan benaderd worden met een rechtermuisklik op het Farm, Site of Device Collection 
menu. 
 
Views 
Kunnen gemaakt worden op Farm en Site niveau. Een Target Device kan in meerdere Views worden 
opgenomen. 
 
High Availability 

1. Configureren van de Boot File voor HA: Er moeten in de boot file minimaal 2 login server - 
Provisioning Servers opgegeven worden. Dit kan in de Configuration Wizard. Er moet dan 
gekozen worden voor de Use the Provisioning Server TFTP Service optie. Vanuit de console 
kan het ook ingesteld worden in de Configure Bootstrap (Beschikbaar met een 
rechtermuisklik op een Provisioning Server). 

2. Inschakelen van HA op de vDisk: Dit moet gedaan worden in de eigenschappen van iedere 
vDisk die HA moet zijn.  



3. Provisioning Servers toegang geven tot de vDisk Store: Per vDisk Store moet worden 
aangegeven welke Provisioning Servers toegang hebben. Dit moeten er uiteraard minimaal 2 
zijn. Alle Provisioning Servers moeten full control hebben op de vDisk Store voor  het account 
waaronder de Stream Service draait. 

 
Netwerkverkeer beperken 
Door het uitschakelen / aanpassen van de onderstaande Windows opties kan de performance 
aanzienlijk verbeterd worden: 

 Recycle Bin 

 Offline Folders 

 Event Logs 

 Hibernation 

 System Restore 

 Logical Prefetch 

 Automatic Disk Defragmentation 
 
Verder is het verstandig om roaming profiles met folder redirection te gebruiken. 
 
Upgraden netwerkdrivers 
Hiervoor moet gestart worden van de originele fysieke machine waarvan een vDisk is gemaakt. 
Vervolgens moet de Target Device Software gede-installeerd worden. 
Na een reboot de nieuwe drivers installeren en dan de Target Device Software installeren. 
Nu kan er weer een vDisk image van gemaakt worden. 


