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انواع تکنولوژی های مهم مجازی ساز
الف ) مجازی سازی سرور
ب ) مجازی سازی برنامه
پ ) مجازی سازی دسک تاپ
الف ) مجازی سازی سرور

امروزه مجازی سازی سرور و یا دیتا سنتر به جزء جدایی ناپذیر اکثر دیتاسنترهای بزرگ تبدیل شده است.
دلیل این امر را نیز می توان امکاناتی دانست که مجازی سازی سرور در اختیار مدیران  ITقرار قرار می دهد.
از طرف دیگر مجازی سازی سرور با افزایش بهره وری در استفاده از منابع سخت افزاری در بحث کاهش
هزینه ها نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
ب ) مجازی سازی برنامه

مجازی سازی یک برنامه ی کاربردی ) (Application Virtualizationعبارتست از :نصب یک نسخه از برنامه
کاربردی بر روی یکی از سرورهای مستقر در مرکز داده ها و فراهم آوردن امکان اجرای همزمان و از راه دور
آن برای کاربران مورد نظر سازمان .در رویکرد مجازی سازی برنامه های کاربردی ،بدون نیاز به هرگونه تغییر
در متن برنامه ها یا ایجاد تغییر در ساختار فعلی نصب و ارتباطات شبکه ای ،و تنها با داشتن یک مرورگر و
نصب یک افزونه ) (pluginامکان اجرای کاربرد(های) دلخواه بوجود می آید.
پ ) مجازی سازی دسک تاپ

تکنولوژی مجازی سازی میز کار ،با استفاده ازمدل پردازشی مبتنی بر سرور ،میزکار کاربر را از محل فیزیکی
سخت افزار مستقل می کند .در این مدل ,میز کار کاربر بجای اینکه روی حافظه محلی رایانه روی میز کاربر
ذخیره شود ،روی سرور ذخیره می شود  .بنابراین زمانی که کاربر در حال کار است ،تمامی برنامه ها ،پردازش
ها و داده ها روی سرور در حال اجرا و نگهداری هستند .کاربران با استفاده از  Desktop Virtualizationقادر به
دسترسی به دسکتاپ و برنامه های مجازی سازی شده خود از هر شبکه و دستگاهی خواهند بود
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آشنایی باVMware View

نرمافزار  VMware Viewیک راهکار تجاری جهت مجازیسازی کامپیوترهای دسکتاپ است .این نرمافزار
همانند نرم افزارهای مشابه مجازیسازی سرور به مرکزیت بخشی یا بهتر بگوئیم «مدیریت مرکزی منابع» در
کامپیوترهای شخصی می پردازد .این نرمافزار با استفاده از زیرساخت  VMware vSphereاقدام به یکپارچه
سازی و ایمن سازی ماشین های مجازی دسکتاپ می کند .در واقع دسک تاپ های مجازی یا همان سیستم
عامل های  Workstationرا در اختیار کار بران قرار می دهد و راهکاری در بستر  Lanمی باشد.
از قابلیت ها و توانایی های نرمافزار  VMware Viewمی توان به موارد زیر اشاره کرد:


کاهش در هزینه ها از طریق استفاده از  Thin Clientها در ادارات و مناطق دور در ازای استفاده از
سیستم های کامپیوتری سنتی



نصب و راه اندازی کامپیوترهای دسکتاپ بطور هوشمند یا غیرهوشمندی



قابلیت  View Composerکه با استفاده از تکنولوژی  VMware Cloneشما را قادر می سازد تا یک
نمونه شبیه سازی شده از ماشین را با دسته ای از ماشین های مجازی دسکتاپ به اشتراک بگذارید و در
فضای ذخیره سازی صرفه جویی کنید.



از آنجایی که ماشین های مجازی دسکتاپ تولید شده توسط نرمافزار  VMware Viewدر دیتاسنتر
ذخیره می شوند به همین جهت می توانید از قابلیت های نرمافزار  VMware vSphereهمانند
VMotion ،VMware HAو  VMware DRSبرای تضمین دسترسی و تقسیم میزان بار در دیتاسنتر
سود برید.



کاهش در هزینه های خرید انرژی با استفاده از رایانه های کوچک با مصرف انرژی موثر



یکپارچه سازی دسترسی سرویس گیرندگان به دیگر نرم افزارها (از طریق ترمینال سرورها،
کامپیوترهای دسکتاپ فیزیکی ،کامپیوترهای دسکتاپ



امکان همزمان سازی و بررسی سیستم با  Imageماشین مجازی اصلی ) (Masterبرای ماشین های
مجازی دسکتاپ که در وضعیت «آفالین» می باشند وجود دارد.

در این شیوه به ازای هر کاربر استفاده کننده نیاز به یک  Workstationمجازی داریم و کاربر نیز تمام سیستم
عامل را در اختیار دارد و در عالم کاربرد چیزی شبیه  RemoteDesktopمایکروسافت ویندوز می باشد .به این
تکنولوژی به اصطالح  Desktop Virtualizationمی گویند که نمونه مشابه آن از کمپانی سیتریکس محصولی
به نام  Citrix XenDesktop ldمی باشد.
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آشنایی با Citrix XenApp

مجازی سازی برنامه با محصول

Citrix XenApp

 XenAppیک راهکار به منظور مجازی سازی برنامه ها می باشد.

 XenAppیک راهکار به منظور مجازی سازی برنامه ها برای کاهش  ۰۵درصدی هزینه های مدیریت برنامه های
ویندوز می باشد .با استفاده از این راهکار سازمان ها قادر به ارتقا سطح مدیریت برنامه ها با متمرکز کردن برنامه ها
در  Data Centerبرای کاهش هزینه ها ،کنترل و رمزگذاری دسترسی ها به داده ها و برنامه ها برای افزایش
امنیت و در اختیار گذاشتن برنامه ها به کارمندان در هر کجا خواهند بود .این راهکار یک تکنولوژی بر پایه Wan
می باشد و کاربران را قادر می سازد از بستر اینترانت و اینترنت و از راه دور به برنامه های مختلف دسترسی داشته
باشند.
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مزایای مجازی سازی برنامه با

خانه سیتریکس ایران

محصول Citrix XenApp

دسترسی به برنامه های مختلف سارمان در هر زمان و مکانی برای کاربران
ارائه برنامه های ویندوزی از طریق وب به کاربران
بدون نیاز به نصب نرم افزار بر روی دستگاه کاربران
ارائه برنامه های تحت وب به کاربران با امکانات اضافی
آنالین بودن سیستم و مشاهده تمامی اطالعات برای تمامی کاربران به صورت آنالین
قابلیت آپدیت نرم افزارهای ارائه شده به کاربران با کمترین هزینه و زمان
قابلیت کنترل کاربران در حال استفاده از نرم افزارها و تنظیم سطوح دسترسی
اضافه کردن الیه های امنیتی و  Load Balancingبه زیر ساخت تمامی برنامه ها
متمرکز کردن اطالعات و باال بردن ضریب امنیتی شبکه و داده های ان
افزایش توانایی سرویس دهی در حجم باال
قابلیت اجرای نرم افزارهای تحت ویندوز بر روی دستگاه هایی با سیستم عاملهای لینوکس  ،اپل مکینتاش ،
اندروید  ،ویندوز موبایل  ،بلک بری  ،ایفون  ،ای پد  ،جاوا یونیکس و...
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دموی آنالین نرم افزار  XenApp 7.6سیتریکس
به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان مبحث مجازی سازی برنامه با استفاده ار تکنولوژی قدرتمند برنامه Citrix
 ،XenAppتیم فنی خانه سیتریکس  ،دموی آنالین برنامه سیتریکس را اختیار مخاطبان عزیز قرار داده است.

این سرور دمو نسخه ای  Citrix XenApp 7.6جدیدترین برنامه مجازی ساز برنامه شرکت سیتریکس می
باشد که با امکانات کامل در اختیار شما قرار می گیرد تا آن امکانات و سرعت و کیفیت اجرای برنامه ها از راه
دور و از بستر اینترنت را تست نمایید .الیسنس این نسخه از برنامه از جنس  Evaluation Versionمی باشد و
به معنی نسخه ای برای ارزیابی می باشد و در هنگام اجرای برنامه یک اخطار در رابطه به همین موضوع نشان
داده می شود که در نسخه های اصلی این اخطار حذف می گردد.

نحوه استفاده از سرور دمو XenApp 7.6
 : 1برای اجرای این نرم افزار بر روی کامپیوتر خود نیاز به یک  Citrix Receiverدارید که در ابتدا می بایست
آنرا از آدرس زیر دانلود نموده و بر روی سیستم نصب نمایید .البته برنامه سیتریکس این قابلیت را دارد که
در صورت نصب نبودن این پالگین بر روی سیستم کابر ،به صورت آنالین و خودکار لینک دانلود را از روی وب
سرور سیتریکس سازمان پیشنهاد دهد تا نصب گردد.
http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/windows/receiver-for-windows-42.html
* دوستانی که می خواهند از طریق موبایل و یا تبلت به سیستم سیتریکس وصل شوند باید از پالگین Citrix
 Receiverبر روی دستگاه خود استفاده نمایند.
 : 2پس از نصب پالگین ،آدرس زیر را در  Browserخود تایپ نمایید.
http://Demo.Citrixhome.ir:7600
 : 3پس از بازکردن لینک باال وارد صفحه  Loginسامانه سیتریکس خواهید شد که باید نام کاربری و رمز عبور
سیتریکس خود را به شکل زیر وارد نمایید.
نام کاربری citrixhome :
روز عبور 123321 :
 : 3پس از ورود به سیتریکس ،لیستی از برنامه های قابل اجرا را مشاهده می کنید که با کلیک بر روی هر کدام
از آنها ،می توانید نحوه اجرای شان را مشاهده نمایید.
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