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مستند آموزش استفاده از سیتریکس

خانه سیتریکس ایران

مقدمه
اين مستند به معرفی سرويس استفاده راهدور از نرمافزارهای مختلف تحت ويندوز می پردازد که در اين جا
از نرم افزار های شرکت همکاران سیستم ،به عنوان بزرگترين شرکت نرم افزاری ايران به عنوان نمونه پرداخته
می شود  .در ابتدا ،پس از يك مطلب کوتاه در مورد تاريخچه استفاده از نرمافزارها به صورت راه دور ،به معرفی
اجمالی راهکار و بخشهای مختلف آن پرداخته و سپس نحوه کار با سیستم توضیح داده میشود.

تاریخچه
صنعت و علم کامپیوتر ،در طول مدت کوتاهی که عمر آن میگذرد ،تغییرات فراوانی کرده است .صرف
نظر از اين موضوع که در طول اين زمان چه كاري با کامپیوترها انجام میشده است ،چگونگی انجام كار
نیز دستخوش تغییرات فراوانی شده است.
همان طور که میدانید ،کامپیوترهای اولیه بسیار گرانقیمت و حجیم بوده اند ،بطوريکه موسسات بسیار بزرگ نیز
اغلب از خريد چندين دستگاه از آن ها برای برآورده کردن منظورهای مختلف بر نمیآمده اند .در اين زمان،
طراحان سختافزار و نرمافزار به اي ن فکر افتادند تا به طريقی ،مشکل را حل کنند .به اين ترتیب ايده Remote

 Computingيا کار با کامپیوتر از راه دور شکل گرفت .از آنجا که نرمافزارها در آن زمان فاقد رابطهای
کاربری گرافیکی پیچیده امروزی بودند ،موضوع به انتقال دادن آنچه کاربر (که در محلی دور از سرور واقع
بود) بر روی صفحه کلید خود وارد میکرد به سرور و بازگرداندن پاسخ سرور به کاربر خالصه میشد.
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در اين مدل هیچ گونه پردازشی بر روی داده در سمت کاربر انجام نمیشد ،در واقع اصالً دادهای برای پردازش
در سمت کاربر وجود نداشت .آنچه در سمت کاربر وجود داشت به يك دستگاه ورود اطالعات (مانند صفحه
کلید) و يك دستگاه خروجی اطالعات (مانند نمايشگر يا چاپگر) محدود بود .اين موضوع باعث میشد با
هزينه ای کم به کاربران امکان دسترسی به توان پردازشی سرور مرکزی داده شود و از سويی از هزينه خرج شده
برای سرور مرکزی نهايت استفاده به عمل آيد .در اين روش ،به آنچه در سمت کاربر موجود بود Terminal

 Clientو به آنچه در سمت سرور موجود بود Terminal Server ،گفته میشد.
يکی از ايرادات اين روش اين بود که الزم بود نرم افزار مورد استفاده ،از ابتدا برای کار با مدل باال طراحی شده
باشد .يعنی ممکن نبود به يك نرمافزار دلخواه امکان فوق اضافه شود.
در سالهای میانی دهه هشتاد تا اوسط دهه نود میالدی ،با ارزان شدن کامپیوترهای شخصی و راه يافتن آنها به
زندگی روزمره افراد ،نیازهای جديدی در زمینه  Remote Computingمطرح شد .از طرفی کاربران قادر بودند
بسیاری از نیاز های روزمره خود را بر روی کامپیوتر متعلق به خود برآورده کنند و الزم نبود برای هر کاری به
سراغ سرورهای مرکزی بروند ،از سويی ديگر با گسترش روزافزون شبکهها ،داشتن چندين ساختمان در شهرها
و يا حتی در کشورهای مختلف برای سازمانها به امری معمول بدل گشته بود.
به عنوان مثال فرض کنید سازمانی در سطح جهان چندين انبار محصول داشته و نیاز دارد موجودی انبارهای خود
در يك زمان معلوم را بداند .بديهی است اگر هر يك از انبارها به صورت مستقل اقدام به درج موجودی کنند،
جواب مورد نیاز به دست نخواهد آمد .انجام پرس و جو از همه انبارها در لحظه هم بنا بر محدوديتهای سرعت
سرورهای شهر های مختلف و پهنای باند شبکه و  ...معقول به نظر نمی رسد .بنابراين بايد به طريقی داده همه
انبارها متمرکز شود تا بتوان بر روی آن داده عمل پرس و جو را انجام داد.
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تا چندی پیش ،روش معمول برای حل چنین مشکالتی ،همگامسازی گاهبهگاه پايگاههای داده همه بخشهای
مختلف سازمان با يك پايگاه داده اصلی ب ود .به اين ترتیب دست کم در يك جا دادة معتبری وجود داشت که
بتوان به آن اتکاء کرد .اين روش چند محدديت عمده دارد:
 الزم است تا سازمان به ازاي هر یك از شعب خود ،تجهیزات مربوط را خریداري و نصب نماید.
 همگام سازي داده ها لزوماً تاخیر دارد ،در بسیاري از موارد محدودیتهاي شبکهاي امکان همگام
سازي در فواصل زماني بسیار كوتاه را نميدهد.
 اغلب تکنولوژي هاي همگام سازي موجود ،به اندازه كافي قابل اتکاء نیستند.
 مسائل و مشکالت نگهداري سیستم مانند تهیه نسخه پشتیبان به ازاي هر شهر مطرح ميشود.
فرض كنید شما از سرور اصلي سیستم نسخه پشتیبان تهیه ميكنید و مراقب هستند كه این سرور
به ویروس نیز آلوده نشود ،اما چنانچه دادة موجود در سرور یکي از شهرها پیش از همگامسازي با
سرور اصلي به یکي از دالیل فوق از دست برود همه زحمات شما به هدر ميرود.
 به دالیل فني ،امن كردن این تبادل داده پیچیدهتر از روش هاي جدید و جایگزین است.

در اين جا ممکن است اين سوال به ذهن خطور کند که اصوالً چرا داده را در چند مکان ثبت کنیم تا برای
همگام سازی آن متحمل اين همه مشکل شويم؟ آيا راهی وجود ندارد که کاربران در عین کار از راه دور ،دادة
خود را به صورت متمرکز ذخیره کنند؟ در واقع راهکار مورد بحث ما در اين مستند ،پاسخ اين سوال است.

راهکار  Citrixبر پایه وب
گسترش انفجارگونه وب در نیمه دوم دهه نود میالدی ،همه جنبههای صنعت کامپیوتر را به شدت دگرگون کرد.
در اين میان  Remote Computingهم بیبهره نماند.
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شرکت  ،Citrixيکی از شرکتهای انگشت شماری است که در زمینه  Remote Computingايدهها و
محصوالت چشمگیری را به بازار عرضه کرده است .اين شرکت در سال  0757تاسیس شده و همکاری نزديکی
با غول نرمافزارسازی حال حاضر دنیا ،شرکت  ،Microsoftدارد که اين امر باعث سازگاری هرچه بیشتر
محصوالت اين دو با هم شده است .يکی از اولین همکاری های اين دو شرکت با يکديگر ،اضافه کردن قابلیت
استفاده از راهدور به  Windows NTنسخه  3و  4محصول شرکت  Microsoftبود که ابتدا به نام  Winframeو
بعدها به نام  Windows NT Terminal Server Editionبا بازار عرضه شد.
اساس کار در راهکار  Citrixمورد نظر ما ،همان اصولی است که در بدو پیدايش  Remote Computingمطرح
بود .يعنی:



پردازش و ذخيره و مديريت متمركز اطالعات



استفاده از امكانات سرور مركزي به صورت ترمينالي توسط كاربران راهدور

با اين تفاوت كه:


راهكار  Citrixامكان استفاده از نرمافزار هايي با واسط گرافيگي پيچيده را نيز فراهم ميكند.



اين راهكار مطلقاً به نرمافزاري كه ميخواهيم آن را از راهدور استفاده كنيم وابستگي ندارد.



اين راهكار براي استفاده بر بستر وب بهينه سازي شده است و حتي با ارتباطات بسيار كم سرعت هم
قابل استفاده است.



Citrix

در اين بخش از مستند شیوه کارکرد سیستم به اختصار توضیح داده می شود .احتمال دارد تاکنون از سرويس
 Remote Desktopکامپیوتر شخصی خود استفاده کرده باشید .در واقع راهکار مورد بحث ،تلفیقی از سرويس
 Remote Desktopو قابلیتهايی است که شرکت  Citrixبه آن افزوده است.
به اين ترتیب که سرور  Citrixبه عنوان يك واسط بین کاربر نهايی و سرور اصلی که نرمافزار مورد نظر بر روی
آن قرار دارد قرار گرفته ،نرم افزار را بر روی سرور اصلی اجرا کرده و تصوير آن را از طريق بستر وب در اختیار
کاربر نهايی میگذارد .پس کاربر نهايی صرفاً با سرور  Citrixدر ارتباط است.
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استفاده راهدور از نرمافزار همکاران سیستم به وسیله راهكار Citrix

استفاده از نرم افزارهای همکاران سیستم با استفاده راهکار  Citrixبسیار آسان است .شما به عنوان کاربر نهايی
سیستم در واقع فقط با يك وب سايت سر و کار داريد .آدرس مربوط به سرور  Citrixرا در  web browserخود
وارد نمايید ،به طور مثال:

http://Demo.citrixhome.ir:5000
در صورتیکه از بستر  Internetبرای  connectشدن به سرور  citrixاستفاده مینمايید دقت کنید که حتماً Valid

 IPسرور  Citrixرا در web browserذکر کنید.
برای استفاده از اين  web interfaceنیاز است تا حتما  XenAppWeb.msiبر روی سیستم شما نصب باشد .اين
 softwareدر واقع يك  add onاست که امکان اتصال شما به سرور citrixرا فراهم میکند .حجم اين نرمافزار
تنها حدود  3 MBمیباشد و به راحتی و بدون تنظیم خاصی بر روی سیستم نصب میشود .در صورتیکه اين نرم
افزار بر روی سیستم شما نصب نبود پیغامی ظاهر می شود که تقاضای دانلود اين نرم افزار را میپرسد .شما می
توانید از طريق لینك زير اين پالگین را دانلود نمايید.
http://citrixhome.ir/website/download/XenAppWeb.msi

اگر از طريق اين لینك نتوانستید پالگین را دانلود کنید می توانید به وب خانه سیتريکس ايران مراجعه نمايید
 www.citrixhome.irپس از آن و ارد گزينه دانلود شود و سپس پالگین های سیتريکس را دانلود نمايید.
به شما يك نام کاربری و رمز عبور اعالم می شود که با وارد کردن اين اطالعات در مرورگر وب خود ،همانطور
که در شکل زير میبینید ،میتوانید به نرم افزارهای به اشتراک گذاشته شده برای خود دسترسی يابید.
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در اين بخش لیستی از نرمافزارهای مورد بحث را مشاهده میکنید .با کلیك بر روی هر نرمافزار ،نسخهای از آن
برای شما اجرا میشود .در صورت ديدن پنجره زير مطمئن میشويد که  Citrixکار خود را به درستی انجام داده
و اگر از اين به بعد به مشکلی بر خوردکرديد ،به سرور سیتريکس ارتباطی ندارد و علت مشکل را بايد در جای
ديگری جستجو کرد.

در اين مرحله با کلیك کردن روی برنامه مورد نظر خود ،آنرا انتخاب کنید .حال نام کاربری و کلمه عبور مورد نظر
نرمافزار همکاران سیستم را وارد نمايید و سپس زيرسیستم مورد نظر خود را انتخاب نمايید.
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با توجه به اينکه يك  Userنمیتواند بیش از يك ارتباط با سرور داشته باشد و به منظور مديريت بهتر سیستم،
بهتر است در صورت تمايل به قطع ارتباط حتماً از سیستم  Logoffنمايید تا ارتباط غیرضروری باز نماند و در
ارتباطها اختاللی ايجاد نگردد.
میان استفاده از نرمافزارها به صورت محلی و راهدور تفاوتهايی وجود دارد .در اين میان مهم ترين نکته در
مورد استفاده از Printerها میباشد Printer .بايد  Set as defaultشده باشد .در غیر اين صورت ممکن است
پرينتهای شما با اشکال چاپ گردند.
تفاوت ديگر در محل ذخیره شدن اطالعات میباشد .بصورت پیش فرض محل ذخیره شدن اطالعات ،روی
سرور  Citrixاست.

به طور مثال در شکل باال درايو  Cمتعلق به  Citrixمیباشد ،و درايوهای  C$, D$,E$,G$درايوهای سیستم
کاربر میباشند.

الزامات و پیش نیازهاي نرم افزاري
برای نصب  citrixنیاز به  windows server 2008 64 bitمیباشد .سرور  citrixبايد اختصاصا برای نصب
 citrixاختصاص يابد و به جز  antivirusهیچ گونه نرم افزار جانبی ديگری نبايد روی آن نصب باشد.
برای اطمینان از کار کردن برنامه همکاران سیستم نیاز است تا  shortcutبرنامه همکاران بر روی سرور citrix

ساخته شود که به منظور اين امر نیاز است تا  BDEنصب و تنظیم شود.
ضمنا  ODBCبايد برای همه اين کاربرها تنظیم شده باشد.
گروه پال نت
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مشخصات سرور برنامه سیتریکس
براساس تعداد کاربر راه دور که از طريق سیتريکس از نرمافزارهای مختلف استفاده میکنند ،سرور سیتريکس
بايد مشخصات زير را دارا باشد:
ردیف

تعداد كاربر راه دور

0

 0تا  28کاربر

2

 28تا  86کاربر

3

 86تا  066کاربر

4

 066تا  086کاربر

8

 086تا  286کاربر

6

بیشتر از  266کاربر

نوع سرور

پردازنده )(CPU

مقدار حافظه

)(RAM

Pentium4 Core2Duo
PC
2.5GHz or higher
Pentium4 Corei3
6GB
PC
2.5GHz or higher
Intel Xeon 5506 or
HP ML150G6 or
10GB
higher
higher
Intel Xeon 5530 or
HP ML350G6 or
12GB
higher
higher
Intel Xeon 5550 or
HP ML370G6 or
16GB
higher
DL380G6
نیازمند بررسی شرايط با هماهنگی خانه سیتريکس ايران دارد
3GB

ارتباط داده مراكز باید شرایط جدول زیر را دارا باشد:
پیش نیاز

رديف

موضوع

0

لینك ارتباطی داده

ارتباط داده بین شبکه مرکزی و کاربر يا کاربران راه دور ،بطوريکه به
ازای هر کاربر پهنای باند  64Kbpsاختصاص يابد
وجود  IP ،Public IPاستاتیك برای شبکه شرکت ضروری است

استفاده از قابلیتهايی مانند منبع تغذيه  Redundantو سیستم  Raidبرای هارد ديسك ها ،میتواند باعث افزايش
اطمینان در سرورهای فوق شود و درصورت حساس بودن کار کاربران راه دوری که از سیستمهای همکاران
سیستم استفاده میکنند ،توصیه میشود.
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خانه سیتریکس ایران

مستند آموزش استفاده از سیتریکس

سواالت متداول
س :آیا برای استفاده از قابلیت راه دور باید تنظیم خاصی روی دستگاه کاربر نهایی انجام شود؟

ج :نیاز به تنظیم خاصی نیست ،اما بايد  Internet Explorerبا  versionحداقل  6بر روی دستگاه موجود باشد و
برنامه  XenAppWeb.msiرا بر روی کاربر نصب کرده باشیم.
س :آيا کاربر راه دور برای استفاده از چاپگر محدوديتی دارد؟
ج :خیر  ،چاپگر می تواند به دستگاه کاربر متصل باشد و يا امکان استفاده از چاپگرهای  shareشده شبکه هم
وجود دارد.
س :آيا میتوان  Error Logرا در وضعیت استفاده از راه دور مشاهده نمود؟
ج :به دلیل آنکه  logها بر روی سرور سیتريك ذخیره می گردند ،برای مشاهده بايد فولدر مربوطه را بر روی
سرور سیتريکس  shareکرد.
س :آيا قابلیت استفاده از چند برنامه وجود دارد؟
ج :بلی ،پس از اجرای فايل اصلی شما میتوانید به هر کدام از برنامهها که نیاز داريد ،وارد شويد.
س :آيا انتقال اطالعات در اين روش در مقايسه با روشهای ديگر افزايش میيابد؟
ج :بلی ،به دلیل آنکه  citrixاز پروتکل  ICAبرای تبادل اطالعات بین کاربران و منابع منتشر شده بر روی
سروری که برنامه  Citrix XenAppبر روی آن نصب است ،استفاده مینمايد ،کاربر میتواند بصورت سريعتر و
امنتر نسبت به ساير روشها ،به برنامهها متصل گردد.
س :بعد از چه مدتی  sessionهای غیر فعال قطع میگردند؟
ج Session :های غیرفعال بعد از  0ساعت قطع میگردند.
س :برنامهها بر روی سرور اجرا میشوند يا بر روی کالينت؟
ج :برنامهها بر روی سرور اجرا میگردند و بار روی کالينتها حداقل میباشد ،اما چون پروتکل  ،ICAضربات
کی برد ،کلیکهای موس و تغییرات صفحه را بین سرور و کامپیوتر کاربر منتقل مینمايد ،کاربر احساس میکند
که برنامه بصورت محلی در حال اجرا است.
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