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مقدمه

با پراکندگي جغرافيايي کاربران ،استفاده از نرم افزارهاي تحت ويندوز به صورت توزيع شده و پراکنده
ناگزير مي نمايد .استفاده از اين نرم افزار ها در هر نقطه و فارغ از مكان جغرافيايي کاربر ،با استفاده از ابزار هايي
ميسر مي گردد که نرم افزار مورد نظر را به اشتراك مي گذارند .از آنجايي که پايگاه داده اين نوع نرم افزار ها بر
روي ي ك سرور که در مكان جغرافيايي خاصي قرار دارد استقرار يافته است ،کاربران ديگر که در محل
جغرافيايي متفاوتي هستند به دليل پهناي باند محدود قادر به دسترسي به پايگاه داده مورد نظر و کار با آن
نخواهند بود .خانه سیتریکس ایران مي خواهد ابزاري را به شما معرفي کند که با حل اين مشكل ،کاربران راه
دور که در شعبات مختلف شرکت يا سازمان تان مشغول فعاليت هستند راا قادر به استفاده از نرم افزار هاي
مختلف درون سازمان بنمايد .بدين وسيله کاربران قادر خواهند بود از راه دور و از طريق  webبا نرم افزار مورد
نظر ارتباط برقرار کنند ،که اين ارتباط با وجود پهناي باند اندك نيز ميسر خواهد شد .يكي از شرکت هاي
صاحب نام پيشرو در اين امر ،شرکت

citrix

است که از محصوالت متنوعي برخوردار است ، .در اينجا نرم

افزاري از اين شرکت معرفي مي گردد،که جهت  Application Sharingاستتفاده مي شود .در اين پيشنهاد ،جنبه
هايي از اين نرم افزار را مورد توجه قرار داده و با توجه به آن پيشنهاداتي جهت پيشبرد تحقيقات در زمينه استفاده
يكپارچه از نرم افزارهاي مختلف تحت ويندوز را ارائه خواهيم نمود.
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راه هاي استفاده راه دور از نرم افزار ها

براي کار با نرم افزار هاي تحت ويندوز از راه دور ،دو راهكار کلي وجود دارد ،يكي کار با نرم افزار به
صورت  localو  replicateکردن اطالعات به سرور مرکزي و ديگري استفاده از سرويس هاي از راه دور مانند
 remote desktopويندوز.

 -1-2سیتریکس و
Replication

Replication

يكي از راه هاي متداول براي انتقال اطالعات از راه دور و يكسان سازي اطالعات سرور

هاست ،به اين شكل که دو ديتابيس يكسان در دو محل متفاوت نصب مي گردند و هر چند وقت يك بار به
صورت (offlineو نه بالدرنگ)  replicateکرده و اطالعات ،را يكسان مي کنند.
 ،Replicationيك روش پرهزينه محسوب مي شود .بدين معني که مشتري موظف است بدون توجه به
تعداد کاربران مستقر در دفتر مرکزي و يا شعب نسبت به خريد سرور

Application

و

Database

اقدام نمايد.

همچنين با توجه به حجم داده هاي انتقالي ميان سرور و کاربر ،کاربر موظف به استفاده از پهناي باند باال در
شعب و دفتر مرکزي است .عالوه بر موارد باال داده هاي انتقالي روي خط اينترنت به صورت غير رمزگذاري
منتقل خواهد شد .جهت فائق آمدن بر اين مشكل الزم است کاربران از تونل امن براي انتقال داده ها استفاده
کنند که اين ،خود به معناي سربار هزينه براي کاربران است.
گرچه  Replicationابزاري جهت انتشار و يكسان سازي اطالعات در فواصل جغرافيايي است ،اما استفاده از
اين ابزار روي خطوط غير قابل اطمينان مشكالت مضاعفي به همراه خواهد داشت .از جمله اين معايب مي توان
به عدم يكسان بودن داده ها در فواصل زماني بسيار کم اشاره نمود .اين مشكل به دليل عدم وجود پهناي باند
کافي براي انتقال بالدرنگ داده هاست.
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پياده سازي و نگهداري اين روش نيز به گواه تجربيات کارشناسان پشتيباني فني نرم افزاري شرکت هاي
مختلف از جمله رايورز ،چارگون ،همكاران سيستم ،تدبير ،ماندگار ،پايا ،فراگستر  ،هلو ،رايان حساب و… ،
امري دشوار و با مشكالت گوناگون به نظر مي رسد .همه اين مشكالت اعم از سربارهاي مالي و نگهداري،
باعث دوري گزيدن مشتريان اين شرکت ها و بخش پشتيباني فني نرم افزاري از اين راهكار شده است.
بايد اين نكته را مد نظر قرار داد که  Replicationامكان استفاده  Offlineکاربران شعب از نرم افزار را بدون
نياز به دسترسي دائم به اينترنت فراهم مي کند.

شکل شماره
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نقاط ضعف و قوت سيتريكس و  Replicationرا در جدول زير آورده ايم:

سیتریکس

Replication

غير وابسته به خط ارتباطي :امكان استفاده به وابسته به خطوط ارتباطي :فقط به صورت

Online

صورت ( Offlineدر صورت قطع ارتباط امكان کار قابل استفاده مي باشد و در صورت قطع ارتباط
امكان استفاده وجود ندارد.

با سيستم وجود دارد)

امكان استفاده به صورت غير متمرکز :نياز به خريد امكان استفاده به صورت متمرکز :نياز به يك
اليسنس ،سرور و قرارداد پشتيباني جداگانه مي اليسنس وجود دارد و باقي شعب از نرم افزار
مرکزي استفاده مي کنند.

باشد.

به روز رساني اطالعات با تاخير (پس از هر اطالعات به صورت  Onlineبه روز مي باشد
 Replicationاطالعات به روز مي شود)
استفاده از نرم افزار از طريق اينترنت وجود ندارد.

استفاده از نرم افزار از طريق بستر اينترنت (حتي
 )Dialupفراهم است.

هزينه باال براي مشتري( خريد اليسنس جديد در هزينه پايين براي مشتري (خريد يك اليسنس براي
هر مرکز)

کل مراکز)

هزينه نگهداري براي شرکت نرم افزاري باال

هزينه هاي نگهداري پايين است.

مي باشد.
پرهزينه براي مشتري

کم هزينه براي مشتري

عدم پاسخگويي به مشتريان با شعب فراوان

پاسخگو به مشتريان با شعب فراوان

عدم دسترسي به نرم افزار در سيستم عامل هاي امكان دسترسي به نرم افزار از طريق سيستم عامل
ديگر (مانند لينوکس و يونيكس و ) ...
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در تصوير زير مقايسه بين اين دو تكنولوژي به صورت تصويري آورده شده است
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نکات فنی سیتریکس

راهكاري که در اين پيشنهاد در نظر گرفته شده است Presentation virtualization ،سيتريكس مي باشد ،بنا
به داليل متعدد براي کاربرد مورد نظرمان و با شرايط حاکم بر پهناي باند در کشورمان ،بهترين گزينه ،محصول
شرکت سيتريكس مي باشد.
سيتريكس بر اساس پروتوکل ) ICA(Independent Computer Architectureکار مي کند که از لحاظ کارايي
شباهت هاي بسياري به  RDPمايكروسافت دارد .تفاوت محصول شرکت سيتريكس با محصوالت مايكروسافت
همچون  APPV ،remote desktopو  RemoteAppدر نوع پروتوکلي است که استفاده مي کنند .در زير به مقايسه دو
پروتوکل  ICAکه مختص سيتريكس است و  RDPکه مربوط به مايكروسافت است ،مي پردازيم :
 ICA -7در برقراري يك  sessionبين  7 kbpsتا  71 kbpsپهناي باند اشغال مي کند ،در حالي که  RDPبراي
برقراري يك  sessionاحتياج به پهناي باندي به اندازه 47kbpsتا  77 kbpsدارد .بنابر اين با پهناي باند
اندك در دسترس استفاده از محصوالت سيتريكس بهينه تر مي نمايد.
 RDP -2قادر به  publishکردن يك نرم افزار خاص با استفاده از  resourceهاي سرور نيست .پروتوکل
در واقع يك

session

ICA

براي هر کاربر ايجاد مي کند و طي آن در يك محيط مجازي نرم افزار را در

اختيار کاربر قرار مي دهد ،ولي در واقع نرم افزار به کل سمت سرور اجرا مي شود و فقط تصوير آن
سمت کاربر فرستاده مي شود.
 ICA -3به نرم افزارهاي ويندوزي اجازه مي دهد که روي يك سرور مرکزي اجرا شوند ،ولي تقريبا از تمام
Platfromها (… )windows,unix,به عنوان  clientقابل دسترس خواهد بود.
 RDP -4فقط با پروتوکل

TCP/IP

کار مي کند ،در حالي که

ICA

توانايي کار با

IPX,SPX,NetBEUI,Direct

 Asynchرا هم دارد.
 ،RDP -7اينترفيس تحت وب ندارد.
 RDP -5قابليت  Load balancingدر سطح  Applicationرا ندارد.
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با توجه به موارد باال ،محصول شرکت سيتريكس به عنوان بهترين محصول براي کاربرد مد نظر ،در نظر
گرفته شده است .در ادامه به ارائه پاره اي توضيحات خواهيم پرداخت که به روشن شدن بيشتر اين راهكار
کمك کي کند
-3

سیتریکس به عنوان راهکار بهینه

اگر بخواهيم به طور ساده کارکرد سيتريكس را شرح دهيم بايد بگوييم امكانات آن شباهت بسياري به
ترمينال سرويس

(Remote Desktop

) ويندوز دارد با اين تفاوت که سيتريكس به جاي دسترسي به دسكتاپ

ويندوز ،فقط خود نرم افزار را در اختيار کاربر قرار مي دهد.
پروتكل  ICAبهينه شده پروتكل  RDPاست که امكان دسترسي به نرم افزارها را بدون در نظر گرفتن نوع
سيستم عامل و با استفاده از يك پهناي باند کم براي کاربران راه دور فعال مي کند.
به وسيله راهكار ارائه شده ،نرم افزار مورد نظر به سادگي و تحت وب در اختيار کاربر قرار مي گيرد.
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به دليل اجرا شدن نرم افزار ،سمت سرورresource ،هاي سمت  clientدرگير نخواهند بود ،عالوه بر آن
براي هر کاربر به صورت مجازي يك  sessionمجزا ايجاد مي شود که توانايي  authenticationبا  userهاي محلي
و يا تحت  domainرا دارد.
به غير از دسترسي به نرم فزار از طريق يك پهناي باند کم (حداقل  )56Kbpsيكي ديگر از خصوصيت مهم
سيتريكس اين است که امكان دسترسي به نرم افزارهاي ويندوزي را در سيستم عامل هاي غير ويندوزي مانند
لينوکس فراهم مي کند .تجربيات متعدد ،استفاده از اين راهكار را براي نرم افزارهاي مختلفي نظير رايورز،
چارگون ،همكاران سيستم ،تدبير ،ماندگار ،پايا ،فراگستر  ،هلو ،رايان حساب و …  ،تجربه موفقي نشان داده
است .نرم افزارهاي مختلف با استفاده از اين راهكار با پهناي باند پايين ،نظير  Dial-UPدر دسترس قرار گرفته اند.
همچنين مي توان با استفاده از مكانيزم هاي رمزگذاري ،انتقال داده هاي اين نرم افزارها را روي محيط ناامن
اينترنت ،با اطمينان انتقال داد .گذشته از اين موارد هزينه تمام شده آن ،به خصوص براي مشتري  ،بسياراندك و
راه اندازي آن ساده تر خواهد بود.
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برخی از مشتریان و پروژه هاي انجام شده
 رایتل 7 oسايت

 انتشارات بین المللی گاج 78 oسايت

 گل گهر سیرجان0
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تجربيات خانه سیتریکس ایران در محيط مشتري استفاده از اين راهكار را براي نرم افزارهاي مختلف مشتريان که
از محصوالت شرکت هاي مختلف نرم افزاري استفاده مي کنند ،تجربه موفقي نشان داده است .نرم افزارهاي
مختلف با استفاده از اين راهكار با پهناي باند پايين در دسترس واقع شده است .همچنين مي توان با استفاده از
مكانيزم هاي رمزگذاري ،انتقال داده هاي اين نرم افزارها را روي محيط ناامن اينترنت ،با اطمينان انتقال داد

.

گذشته از اين موارد هزينه تمام شده آن ،به خصوص براي مشتري  ،بسيار اندك و راه اندازي آن بسيار ساده
خواهد بود.

خانه سیتریکس ایران به پشتوانه تجربیات و تحقیقاتی که در طی سالیان متمادی در زمینه دورکاری و مجازی سازی نرم
افزارها حاصل کرده است در حال حاضر آماده ارائه مشاوره حضوری و تلفنی جهت یاری رساندن مدیران آی تی شرکت ها و
سازمان ها در امر گسترش حوزه کاری شرکت های مربوطه در امر حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد.
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