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  easyscaler بهترین سامانه دورکاری رها 
 .باشد می Citrix Gateway (NetScaler) به عنوان جایگزینی برای سرویس VDI دهندگانی ابری توسعه سامانه 

افزار بر روی وب را برای استفاده در اختیار  های تحویل نرم ی زیرساختکلیه  EasyScaler این سامانه دورکاری با نام
 .دهدقرار می 

جایگزینی فقط و فقط در راستای تحویل نرم افزار و میز کار مجازی   easyscaler سامانه دورکاری رها توجه کنید که 
 .است

 VDI وسیله ی موتور پردازشی قدرتمندبه  VDIDEV یدر سامانه  Application high availability مباحثی مانند
 .گردندسازی می پیاده Virtual Apps and Desktops یعنی Citrix شرکت

 .شودمی  Citrix Storefront افزارای قدرتمند جایگزین نرم به عنوان پوسته  VDIDEV یهمچنین سامانه 
 .ها خواهیم پرداختافزاید که در ادامه به بیان آنمی  Delivery Controller نظیری به امکانات بی 

شده استفاده ن Citrix Gateway به هیچ وجه از زیرساخت VDIDEV یا easyscaler در سامانه ی دورکاری رها
 .است
های متن باز صورت  با تلفیق تکنولوژی  StoreFront های کاربردی این سیستم بر روی زیرساختی توسعه کلیه 

 .گرفته است
VDIDEV به هیچ عنوان مسائل مرتبط با licensing یا trademark شرکت Citrix  دهد و را تحت تاثیر قرار نمی

 .این شرکت در کار نیستیا سو استفاده از محصوالت ستودنی  Crack هیچ
هایی که نیاز به ی بیزینس به توسعه  Citrix افزاری شرکتها و دارایی های نرمتواند با حفظ ارزشاین سامانه می

 .ها به صورت امن دارند بپردازدتحویل زیر ساخت 
 Virtual به عنوان یک طرح اولیه جهت بیان پیشنهاداتی در راستای ارتقای زیرساخت VDIDEV همچنین

Desktop طراحی و توسعه یافته است. 
ی این سامانه ی این سند فضای توسعه های خواننده باشند یقینا با حمایتبعضی از امکانات آن در حال توسعه می 

 .فراهم است

 .را بیشتر بشناسیم  easyscaler سامانه دورکاری رها 

 .تولید شده است VDIDEV یمنطبق با سامانه  VDIDEV PC ، دستگاهVDIDEV افزایی نرم در کنار سامانه 
های شخصی یا سازمانی را تحت  Resource ای از جهانتواند در هر نقطه می  easyscaler سامانه دورکاری رها

 .قرار دهد هاقالب یک کامپیوتر ابری در اختیار سازمان 
VDIDEV PC  های شخصی و سازمانی خواهد بودجایگزین بهترین رایانه ( ۴۰ی بسیار پایین )در حدود $با هزینه. 

نیست! بلکه یک کامپیوتر تک بردی است که مبتنی بر  Raspberry pi معروف مثل SBC ی ابری یکاین رایانه 
 .است ARM معماری

شده است که دارای یک رسیور اختصاصی با امکانات منحصر به فردی  سازیپیاده Rockchip یتوسط پردازنده 
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 .باشدمی 
توسعه   شود. )جهت دریافت دمو به وب سایتدیده نمی   Citrixهای مبتنی بر  Zero Clientدر هیچ یک از

 (مراجعه کنید  VDI دهندگان
به  Citrix کنندگان مدارک رسمیو دریافت  Citrix مدرس (Experts) توسط تیم خبرگان   VDIDEV سامانه ی

 .طراحی و توسعه یافته است CTX757968 ی الیسنسشماره
 Citrix هایی نقض های بسیار در طراحی سامانه است که نقش اصالح کنندههمین مساله دلیل حساسیت

Gateway  کندرا ایفا می . 

 Citrix Storefront و  Citrix Gateway های در حوزه  VDIDEV خدمات 

با استفاده از  IP تحویل تعداد نامحدود سیستم عامل و نرم افزار مجازی بر روی یک آدرس •
 Virtual در Delivery Group به صورت اتوماتیک پس از پابلیش شدن   https و http پروتکل

 Desktopزبدون نیاز به استفاده ا Netscaler 

 قابل مقایسه نیست Session Reliability ساده در حوزه ی NAT این خدمت با یک ”
امکان ایجاد تونل برای تعداد نا محدودی از ریسورس    StoreFront چرا که پس از بازنویسی کتابخانه ی سامانه ی

 ها ایجاد شده است 
یک  وServer  یک یا چند به ریسورس های خود توسطValid DNS  و کلیه ی کاربران می توانند بدون داشتن

 “ به صورت امن دسترسی داشته باشند  Workspace app  وHTML5  و تحت تکنولوژی هایIP  آدرس

 مورد نظر توسط کاربر  Receiver امکان انتخاب •

 کاربران می توانند به سادگی روش دسترسی خود را به دسکتاپ و نرم افزار های ابری خود انتخاب کنند“ 
و   HTML5 صرفا محکوم به استفاده از شرایط خاص نظیر   Citrix و همانند زیر ساخت اصلی شرکت

 نیستند Workspace app صرفا
 “ اختیار کاربران سامانه قرار می گیرد این امکان با یک کلیک در

 به صورت پیش فرض  VDIDEV HTML5 رسیور اختصاصی •

 با گرافیک خیره کننده VDIDEV یا easyscaler وجود یک رسیور کامال اختصاصی در سامانه دورکاری رها“
 می باشد  Citrix Gateway و امکانات منحصر به فرد با سرعت بسیار باال از مزایای این سامانه نسبت به 

 : امکانات رسیور اختصاصی عبارتند از
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 تفکیک نرم افزار ها و امکان مشاهده ی آیکون نرم افزار در هنگام اتصال  •
 امکان داشتن چند داشبورد سیستم عامل در یک تب مرورگر و انتخاب سیستم عامل •
 TPL تی دربا اعمال تغییرا ( Native HTML5 درصد نسبت به  ۱۰سرعت باال در دسترسی ) تا  •
 توانایی پنهان سازی لینک دسترسی به ریسورس های ابری جهت باال بردن ضریب امنیت سامانه  •
 با یک کلیک  HTML5 Client توانایی ارتقا به آخرین نسخه های •
 “ گرافیک خیره کننده و مورد تایید کاربران و شخصی سازی آسان توسط سازمان ها •

 کاربر امکانات اختصاصی در حوزه ی تعامل با   •

کاربران می توانند امکانات شبیه به مدیریت حساب در شبکه های اجتماعی را  VDIDEV  تحت قالب سامانه ی ”  
 تجربه کنند

و از امینیت باالتری جهت استفاده برای ورود به سامانه بهره مند گردند در زیر به بیان چندی از این امکانات  
 : خواهیم پرداخت

نشست ها در   (Terminate) کاربر و قابلیت حذف مشاهده ی تمامی نشست های فعال در سیستم توسط .1
 صورت صالحدید کاربر 

 امکان مشاهده ی آخرین سیستم عامل یا نرم افزار اجرا شده .2
 امکان مشاهده ی تاریخچه ی ورود به سامانه با استفاده از موقعیت جغرافیایی  .3
 “ TSV امکان ورود با استفاده از احراز هویت دو مرحله ای .4

 Director امکانات اختصاصی در حوزه ی تعامل با زیر ساخت •

 کاربران می توانند به امکاناتی نظیر نمودار های پرفرمنس دسترسی داشته باشند VDIDEV تحت قالب سامانه ی ”
 “ این امکانات قابلیت توسعه و شخصی سازی را نیز دارا می باشند  و در صورت تمایل مجموعه های تجاری

 امکانات اختصاصی تعامل با مدیر سیستم  •

 ات سامانه را از طریق نوتیفیکشن دریافت کنندکاربران می توانند تغییر VDIDEV تحت قالب سامانه ی ”
 و برای مدیر سیستم پیام درخواست های خود را ارسال کنند
را دارد می تواند از طریق سامانه این  RAM برای مثال کاربری که نیاز به فضای ذخیره سازی یا حافظه ی

 “ درخواست را ثبت کند

 ای سامانه  %۱۰۰شخصی سازی  گرافیک باال در طراحی و امکان •
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مدیران مجموعه های بزرگ و کوچک می توانند به سادگی اقدام به شخصی   VDIDEV تحت قالب سامانه ی ”
کنند که این تغییرات  اقدام به تغییر رفتار منطقی سامانه  در حوزه ی رابط کاربری و نیز  VDIDEV سازی سامانه ی

 “  می تواند به توسعه ی اهداف کاربران سامانه کمک به سزایی نماید

 VDIDEVآموزش مقدماتی کاربری آزمایشی سامانه ی 

قابل دسترسی است   VDIتوسعه دهندگان به سادگی و با ورود به وب سایت   VDIDEVسامانه ی نرم افزاری 
در    VDIDEVتمام آن چیز که جهت آزمون کاربری سامانه مورد نیاز است در این آدرس محیا شده است . سامانه ی 

شروع ارتباط کلیه ی استاندارد هایی که جهت ارتباط امن و دسترسی قطعی شماست بررسی کرده و سپس به شما  
" به این مفهوم است که کلیه ی  ”Explore The Systemرا خواهد داد ، مشاهده ی کلید اجازه ی دسترسی به منابع 

نسبت به    VDIDEVشرایط جهت دسترسی بدون قطعی شما به سامانه مهیاست . ) این یکی از برتری های سامانه ی 
 سایر روش های دسترسی است ( 
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 internetبه جز مرورگر های مایکروسافت نظیر مرورگر های رسمی جهان با کلیه ی  VDIDEVدر حال حاضر سامانه ی  
explorer  وedge  سازگار است 

 
 

پس از ورود به سامانه یک نام کاربری موقتی به شما اختصاص داده می شود و پیغامی مبنی بر موفقیت در ورود به   •
از سیستم عامل ها و نرم افزار های کاربردی به   شما نمایش داده می شود ، شما می توانید با کلیک بر روی هر کدام 

 سادگی و در مدت چند ثانیه به آن ها دسترسی پیدا کنید .
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 را به عنوان سیستم عامل مورد عالقه انتخاب کنید . 10به عنوان مثال می توانید ویندوز  •

 

 ندوز را مشاهده کنید  بالفاصله پس از کلیک بر روی ویندوز می توانید پروسه ی دسترسی به وی •
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را   VDI.DEVدقت کنید اگر پس از دسترسی به سیستم عامل یا نرم افزار ابری در آدرس بار مرورگر هیچ چیز جز آدرس  •
هستید که امکانات موثری را برای   VDIDEV HTML5مشاهده نکنید ، شما در حال استفاده از نرم افزار اختصاصی 

 دسترسی به سیستم عامل در اختیار شما قرار می دهد ) جهت آگاهی از جزئیات از همین سند استفاده کنید ( 

 

و  Citrix Native HTML5به  (Receiver)یکی از امکانات فوق العاده ی این سامانه امکان تغییر نرم افزار اتصال  •
Citrix Workspace app   می باشد اگر تمایل به تغییر نرم افزار اتصال دارید می توانید از منوی اصلی اقدام به تغییر

Receiver   . کرده  و سپس مجددا اقدام به اتصال به نرم افزار های ابری خود نمایید 
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  Receiverکنید تا بوسیله ی نرم افزار  پس از تغییر رسیور بر روی نرم افزار یا سیستم عامل ابری دلخواه خود کلیک •
 تبدیل می شود .  Citrix HTML5برگزیده ی شما اجرا گردد ، پس از این آدرس لینک دسترسی به حالت  

 

 

با گرافیکی بسیار متفاوت به کلیه ی نرم افزار های خود با    VDIDEV HTML5همچنین می توانید با استفاده از  •
را جهت دسترسی به   VDIDEVان دسترسی داشته باشید . استفاده از منوی شناور امکانات بی نظیر به صورت هم زم

 سیستم عامل فراموش نکنید !
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  5با عشق و عالقه به تکنولوژی رایانش ابری و زیر ساخت میز کار مجازی در طی مدت     VDI.DEVسامانه ی نرم افزاری 
ه سازی شده است تیم ما در این راستا ساعت ها مطالعه داشته است و چندین هزار خط کد برنامه  سال طراحی و پیاد 

  Virtual Apps and Desktopنویسی ماحصل همین مطالعات می باشد و به طور معمول سامانه با هر ارتقا در ویرایش  
نباشد و یک   Citrixاما در بسته ی محصوالت الز ماه ویژگی جدیدی به آن افزوده میگردد که 6ارتقا میابد و معموال هر 
  14می باشد و تا کنون بیش از    0.19.11هم اکنون در ویرایش  VDIDEVسامانه ی نرم افزاری   نوآوری محسوب گردد

 ویرایش از این سامانه عرضه شده است . 

در سراسر جهان کمک   Citrixامیدوارم تا این توسعه بتواند به توسعه ی ساختار های  
کند ، یقینا در قسمت های مختلف سامانه مسائلی در دست تولید می باشد که نیاز به 

 زمان و حمایت عالقمندان به این سامانه را دارد . 
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