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 مقدمه

 

به صورت توزيع شده و پراکنده  تحت ويندوز با پراکندگي جغرافيايي کاربران، استفاده از نرم افزارهاي 

با استفاده از ابزار هايي  ، ناگزير مي نمايد. استفاده از اين نرم افزار ها در هر نقطه و فارغ از مكان جغرافيايي کاربر

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 يك سرور که در مكان جغرافيايي خاصي قرار دارد استقرار يافته است، کاربران ديگر که در محل 

پهناي باند محدود قادر به دسترسي به پايگاه داده مورد نظر و کار با آن جغرافيايي متفاوتي هستند به دليل 

که با حل اين مشكل، کاربران راه  مي خواهد ابزاري را به شما معرفي کند  خانه سيتریکس ایران. نخواهند بود

افزار هاي استفاده از نرم  ا قادر به که در شعبات مختلف شرکت يا سازمان تان مشغول فعاليت هستند را دور

با نرم افزار مورد  web. بدين وسيله کاربران قادر خواهند بود از راه دور و از طريق مختلف درون سازمان بنمايد

نظر ارتباط برقرار کنند، که اين ارتباط با وجود پهناي باند اندك نيز ميسر خواهد شد. يكي از شرکت هاي 

از محصوالت متنوعي برخوردار است. ، در اينجا نرم  است که citrixصاحب نام پيشرو در اين امر، شرکت 

استتفاده مي شود. در اين پيشنهاد، جنبه  Application Sharingافزاري از اين شرکت معرفي مي گردد،که جهت 

هايي از اين نرم افزار را مورد توجه قرار داده و با توجه به آن پيشنهاداتي جهت پيشبرد تحقيقات در زمينه استفاده 

 را ارائه خواهيم نمود.    مختلف تحت ويندوزپارچه از نرم افزارهاي يك
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 راه هاي استفاده راه دور از نرم افزار ها

 

دو راهكار کلي وجود دارد، يكي کار با نرم افزار به تحت ويندوز  از راه دور، براي کار با نرم افزار هاي 

کردن اطالعات به سرور مرکزي و ديگري استفاده از سرويس هاي از راه دور مانند  replicateو  localصورت 

remote desktop .ويندوز 

 

 

 Replicationسيتریکس و  -2-1
 

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

در دو محل متفاوت نصب مي گردند و هر چند وقت يك بار به هاست، به اين شكل که دو ديتابيس يكسان 

 کرده و اطالعات، را يكسان مي کنند.  replicate)و نه بالدرنگ( offlineصورت 

 

 

Replication يك روش پرهزينه محسوب مي شود. بدين معني که مشتري موظف است بدون توجه به ،

اقدام نمايد.  Databaseو  Applicationت به خريد سرور تعداد کاربران مستقر در دفتر مرکزي و يا شعب نسب

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 

اهد شد. جهت فائق آمدن بر اين مشكل الزم است کاربران از تونل امن براي انتقال داده ها استفاده منتقل خو

 کنند که اين، خود به معناي سربار هزينه براي کاربران است.
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ابزاري جهت انتشار و يكسان سازي اطالعات در فواصل جغرافيايي است، اما استفاده از  Replicationگرچه 

اين ابزار روي خطوط غير قابل اطمينان مشكالت مضاعفي به همراه خواهد داشت. از جمله اين معايب مي توان 

دم وجود پهناي باند به عدم يكسان بودن داده ها در فواصل زماني بسيار کم اشاره نمود. اين مشكل به دليل ع

 کافي براي انتقال بالدرنگ داده هاست.

 

کارشناسان پشتيباني فني نرم افزاري شرکت هاي پياده سازي و نگهداري اين روش نيز به گواه تجربيات 

، … و هلو، رايان حساب ، فراگستر پايا، ماندگار، تدبير، سيستم، همكاران  رايورز، چارگون،مختلف از جمله 

ر و با مشكالت گوناگون به نظر مي رسد. همه اين مشكالت اعم از سربارهاي مالي و نگهداري، امري دشوا

 از اين راهكار شده است. فني نرم افزاري  و بخش پشتيباني اين شرکت ها باعث دوري گزيدن مشتريان

 

از نرم افزار را بدون  کاربران شعب Offlineامكان استفاده  Replicationبايد اين نكته را مد نظر قرار داد که 

 نياز به دسترسي دائم به اينترنت فراهم مي کند.

 

 

 
  1Replication Model  شماره شکل
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 را در جدول زير آورده ايم: Replicationنقاط ضعف و قوت سيتريكس و 

Replication سيتریکس 
 غير وابسته به خط ارتباطي: 

)در صورت قطع ارتباط امكان  Offlineامكان استفاده به صورت 

 کار با سيستم وجود دارد(

 وابسته به خطوط ارتباطي: 

قابل استفاده مي باشد و در صورت قطع  Onlineفقط به صورت 

 ارتباط امكان استفاده وجود ندارد.

 امكان استفاده به صورت غير متمرکز: 

 قرارداد پشتيباني جداگانه ميباشد.نياز به خريد اليسنس، سرور و 

 امكان استفاده به صورت متمرکز: 

وجود دارد و باقي شعب از نرم  مادامالعمري سنسينياز به يك ال

 افزار مرکزي استفاده مي کنند.

اطالعات  Replicationبه روز رساني اطالعات با تاخير )پس از هر 

 به روز مي شود(

 به روز مي باشد Onlineاطالعات به صورت 

 فراهم است. و اينترانت استفاده از نرم افزار از طريق بستر اينترنت استفاده از نرم افزار از طريق اينترنت وجود ندارد.

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

 هزينه هاي نگهداري پايين است. مي باشد.  شرکت نرم افزاري باال هزينه نگهداري براي

 کم هزينه براي مشتري پرهزينه براي مشتري

 پاسخگو به مشتريان با شعب فراوان عدم پاسخگويي به مشتريان با شعب فراوان

 عدم دسترسي به نرم افزار در سيستم عامل هاي ديگر 

  )مانند لينوکس و يونيكس و ... (

 امكان دسترسي به نرم افزار از طريق سيستم عامل غير ويندوزي

 

 نکات فنی  سيتریکس 

سيتريكس مي باشد، بنا  Presentation virtualizationراهكاري که در اين پيشنهاد در نظر گرفته شده است، 

به داليل متعدد براي کاربرد مورد نظرمان و با شرايط پهناي باند در کشورمان، بهترين گزينه، محصول شرکت 

 سيتريكس مي باشد. 

 

ار مي کند که از لحاظ ک ICA (Independent Computer Architecture)سيتريكس بر اساس پروتوکل 

 از لحاظ کارايي بسيار پرقدرت تر و پرسرعت تر و تخصصي تر از آن است. ومايكروسافت  RDPبه  عملكرد شبيه

در نوع  RemoteAppو  ThinApp ،APPVتفاوت محصول شرکت سيتريكس با محصوالت مايكروسافت همچون 

که  RDPکه مختص سيتريكس است و  ICAپروتوکلي است که استفاده مي کنند. در زير به مقايسه دو پروتوکل 

 ايكروسافت است، مي پردازيم :مربوط به م
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7- ICA  در برقراري يكsession  بينkbps 7 تاkbps  71  پهناي باند اشغال مي کند، در حالي کهRDP  براي

دارد. بنابر اين با پهناي باند  kbps  77تا  kbps47 ه احتياج به پهناي باندي به انداز sessionبرقراري يك 

 محصوالت سيتريكس بهينه تر مي نمايد.اندك در دسترس استفاده از 

2- RDP  قادر بهpublish  کردن يك نرم افزار خاص با استفاده ازresource  هاي سرور نيست. پروتوکلICA 

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

افزار به کل سمت سرور اجرا مي شود و فقط تصوير آن اختيار کاربر قرار مي دهد، ولي در واقع نرم 

 سمت کاربر فرستاده مي شود.

3- ICA  به نرم افزارهاي ويندوزي اجازه مي دهد که روي يك سرور مرکزي اجرا شوند، ولي تقريبا از تمام

Platfrom ه( اwindows,unix,… به عنوان )client .قابل دسترس خواهد بود 

4- RDP  فقط با پروتوکلTCP/IP  کار مي کند، در حالي کهICA  توانايي کار باIPX,SPX,NetBEUI,Direct 

Asynch .را هم دارد 

7- RDP.اينترفيس تحت وب ندارد ، 

5- RDP  قابليتLoad balancing  در سطحApplication .را ندارد 

 

 
در نظر با توجه به موارد باال، محصول شرکت سيتريكس به عنوان بهترين محصول براي کاربرد مد نظر، 

شدن بيشتر اين راهكار  گرفته شده است. در ادامه به ارائه پاره اي توضيحات خواهيم پرداخت که به روشن

 کمك مي کند.

 

 سيتریکس به عنوان راهکار بهينه -1

 

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

( ويندوز دارد با اين تفاوت که سيتريكس به جاي دسترسي به دسكتاپ  Remote Desktopترمينال سرويس )

 ويندوز، فقط خود نرم افزار را در اختيار کاربر قرار مي دهد. 
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است که امكان دسترسي به نرم افزارها را بدون در نظر گرفتن نوع  RDPبهينه شده پروتكل  ICAپروتكل 

 اي باند کم براي کاربران راه دور فعال مي کند.سيستم عامل و با استفاده از يك پهن

 به وسيله راهكار ارائه شده، نرم افزار مورد نظر به سادگي و تحت وب در اختيار کاربر قرار مي گيرد.

 

 

 

درگير نخواهند بود، عالوه بر آن براي هر  clientاي سمت ه Resourceبه دليل اجرا شدن نرم افزار، سمت سرور، 

هاي محلي و يا  userبا  authenticationمجزا ايجاد مي شود که توانايي  sessionت مجازي يك کاربر به صور

 را دارد. domainتحت 
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( يكي ديگر از خصوصيت مهم 56Kbpsبه غير از دسترسي به نرم فزار از طريق يك پهناي باند کم )حداقل 

سيتريكس اين است که امكان دسترسي به نرم افزارهاي ويندوزي را در سيستم عامل هاي غير ويندوزي مانند 

 لينوکس فراهم مي کند. 

 

 سيستم، همكاران  رايورز، چارگون،هاي مختلفي نظير از اين راهكار را براي نرم افزاراستفاده متعدد، تجربيات 

با  مختلف، تجربه موفقي نشان داده است. نرم افزارهاي  … و هلو، رايان حساب ، فراگستر پايا، گار،ماند تدبير،

 . قرار گرفته انددر دسترس  ،و تحت اينترنت و اينترانت و وب  استفاده از  اين راهكار با پهناي باند پايين

 

را روي محيط ناامن  هاهاي اين نرم افزار همچنين مي توان با استفاده از مكانيزم هاي رمزگذاري، انتقال داده

و  اينترنت، با اطمينان انتقال داد. گذشته از اين موارد هزينه تمام شده آن، به خصوص براي مشتري ، بسياراندك

 .راه اندازي آن ساده تر خواهد بود

 

 خدمات مجازي سازي مجموعه با استفاده از محصوالت شرکت سيتريكس:

 مجازی سازی برنامه

 
Application Virtualization 

 

 

 مجازی سازی سرور

 
Server Virtualization 

 

 مجازی سازی دسک تاپ

 
Desktop Virtualization 

 

 الیسنس ترمینال سرویس  

 

Terminal Service Licensie 

 

کسالیسنس محصوالت سیتری  

 
Citrix Product License 

 

کسپشتیبانی راهکار های سیتری    

 
Support Citrix Solutions 

 

 کمپ های آموزشی سیتریکس

 
Citrix Boot Camp 

 

سمحصوالت مختلف سیتریک  

 

All Citrix products 

 

سسامانه پشتیبانی سیتریک    

Citrix Remote Support 
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http://www.citrixhome.ir/Citrix3.asp
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http://citrixhome.ir/Citrix1.asp
http://www.citrixhome.ir/Citrix2.asp
http://www.citrixhome.ir/Kamp.asp
http://www.citrixhome.ir/Dpages.asp?IDm=1084
http://http/support.palnetgroup.ir:4000
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 با محصوالت مجازی سازی و پشتیبانی خدمات نصب و راه اندازی

 XenApp & XenDesktop & XenServer  به همراهNetScaler Gateway 

 پروژه اجرای در فنی های با سابقه طوالنی در امر پیاده سازی و راه اندازی محصوالت شرکت سیتریکس در ایران و ارائه مشاوره خانه سیتریکس ایران

را به  XenApp & XenDesktop & XenServer سیتریکس ساز مجازی محصوالت از پشتیبانی و اندازی راه و نصب خدمات مختلف، های

 در سیتریکس شرکت محصوالت آموزش و اندازی، راه و نصب فروش، مشاوره، تیم ترین با تخصصی NetScaler Gatewayهمراه اپلیکیشن فایروال 

 .دهد می ارائه ایران

د و ما با آن ها همراه می شویم تا از سرویس های مجازی ساز بو نخواهند تنها سیتریکس سامانه استقرار و اندازی راه و نصب از پس نیز عزیز مشتریان

 سیتریکس در حوزه سرور و دسک تاپ و اپلیکیشن بتوانند آنگونه که مورد نظرشان بود استفاده کنند.

 

 و الیسنس سرویس ترمینال سرور مایکروسافت Citrixارائه الیسنس محصوالت شرکت 

به همراه فایروال اپلیکیشن  Citrix XenApp & XenDesktop & XenServerهای شرکت سیتریکس خانه سیتریکس ایران الیسنس نرم افزار

NetScaler Gateway .انواع این  همه  را به مخاطبان و مشتریان عزیز ارائه می دهدLicense  ها از نوع مادام العمر بوده و از پشتیبانی دائمی

 خانه سیتریکس ایران برخوردار می باشند. از آنجا که محصوالت شرکت سیتریکس در کنار برخی از سرویس های مایکروسافت عرضه می گردد، خانه

 ز بر عهده می گیرد.را نی Microsoft Windows Server Terminal Service Licenseسیتریکس ایران ارائه الیسنس 

 

و  XenApp & XenDesktop & XenServerکاربردی آموزش نصب و راه اندازی  –کارگاه های علمی 
NetScaler App Firewall 

 پروژه اجرای در فنی های خانه سیتریکس ایران با سابقه طوالنی در امر پیاده سازی و راه اندازی محصوالت شرکت سیتریکس در ایران و ارائه مشاوره

 شرکت محصوالت آموزش و اندازی، راه و نصب فروش، مشاوره، مرکز ترین تخصصی خود، علمی کادر آموزش و امکانات نمودن فراهم با مختلف، های

 . .باشد می ایران در سیتریکس

 

و  XenApp & XenDesktop & XenServerخدمات پشتیبانی و نگهداری سامانه های سیتریکس 
NetScaler Firewall 

ر خانه سیتریکس ایران خدمات تخصصی نگهداری و ارتقاء و به روز رسانی سیستم های زیرساخت مجازی با استفاده از محصوالت کمپانی سیتریکس د

ابتدا خدمات سیتریکس حوزه اپلیکیشن و دسک تاپ و سرور را در قالب قرارداد های پشتیبانی یکساله ارائه می دهد. حتی مشتریان عزیزی که در 

انی یک ساله شرکت خود را از ما نیز تهیه نکرده باشند نیز می توانند خدمات پشتیبانی سامانه های مجازی شبکه سازمان خود را در قالب قرارداد پشتیب

 به مجموعه ما بسپارند.
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 Citrix XenApp 6.5خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی و ارائه الیسنس مجازی ساز اپلیکیشن 

..  Install and Configure Citrix XenApp 6.5 

Install and Configure Citrix XenApp 6.5 License Server 
  nstall and Configure Citrix XenApp 6.5 Plugins 

Configure Citrix Receiver for Windows & Android & IOS 
Create and customize Citrix XenApp 6.5 Web Interface sites 

Publish applications Over Internal Network 
Publish applications Over External and Internet Network 

Configure, apply Customize policies in Citrix XenApp 6.5 environment 
Configure printers and printer policies and manage print drivers  

Install Citrix XenApp 6.5 hotfixes & Service Pack 
Install Windows Server 2008 Terminal Service License Server  

شما می توانید برنامه های تحت ویندوز خود را به راحتی از طریق وب و اینترانت و  XenApp 6.5با استقرار سامانه مجازی ساز اپلیکیشن سیتریکس 

افت، می اینترنت در دسترس کاربران خارج از سازمان و شرکت خود قرار دهید. با برنامه سیتریکس زن اپ به همراه تکنولوژی ترمینال سرویس مایکروس

 ورت متمرکز در هر زمان و هر مکان در اختیار کاربران خود بگذارید. توانید تمامی نرم افزارهای تحت ویندوز خود را بص

. شود می فراهم نزدیک و دور کاربران تمامی همزمان استفاده امکان سازمان، یا شرکت  تنها با یک بار نصب برنامه های مورد نیاز روی سرور مرکزی

 مزایای جمله از اینترنت بستر طریق از حتی باال امنیت با آسان دسترسی و افزار نرم پشتیبانی و نگهداری های هزینه کاهش و دیتابیس کردن متمرکز

 . باشد می سامانه این

بر روی  XenApp 6.5و برنامه های پابلیش شده برای کاربران را مشاهده می نمایید. نرم افزار  XenAppصفحه الگین سیتریکس  پایین تصویر در

 Windows 2008 Terminalنصب می شود و برای ارائه سرویس نیاز به الیسنس  Windows Serverمایکروسافت  R2 8002ویندوز سرور 

Service License .نیز دارد  
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 NetScaler Gatewayبه همراه  Citrix XenApp 7.11اپلیکیشن  تیبانی و ارائه الیسنسخدمات نصب و راه اندازی و پش

   Install and Configure Citrix XenApp 7.11 
Install and configure Citrix NetScaler Gateway 11  
Install and Configure Citrix XenApp 7.11 License Server 

Configure Citrix Receiver for Windows & Android & IOS 
Configure and Configure Citrix XenApp 7.11 Delivery Controller  

Configure and Customize Citrix XenApp 7.11 Studio  
Install and Configure Virtual Delivery Agent (VDA) 

Publish applications Over Internal Network 
Publish applications Over External and Internet Network  
Publish applications Over Internal Network 
Publish applications Over External and Internet Network 

Configure, apply Customize policies in Citrix XenApp 7.11 environment 
Configure printers and printer policies and manage print drivers  

Install Citrix XenApp 7.11 hotfixes & Service Pack 
Install Windows Server 2012 , 2016 Terminal Service License Server 

یا همان  Presentation Virtualizationدارد و پیشنهاد می شود برای  XenApp 6.5نیز عملکردی مشابه  XenApp 1.77سیتریکس 

استفاده شود چرا که همه  XenApp 6.5مجازی سازی ترمینال سرویس ویندوز مایکروسافت برای پابلیش اپلیکیشن های داخل سازمان خود از نسخه 

 امکانات و مواردی را که می خواهید را به شیوه ساده تر و کارآمد تریی ارائه می دهد. 

نیز ارزان تر و نگهداری و پشتیبانی آن نیز ساده تر است. اما با استقرار سامانه مجازی ساز اپلیکیشن سیتریکس  XenApp 6.5هزینه استقرار سامانه 

XenApp 7.6 ما می توانید برنامه های تحت ویندوز خود را به راحتی از طریق وب و اینترانت و اینترنت در دسترس کاربران خارج از سازمان و نیز ش

 شرکت خود قرار دهید. 

نگهداری  نیز به همراه تکنولوژی ترمینال سرویس مایکروسافت ارائه می گردد. متمرکز کردن دیتابیس و کاهش هزینه های XenApp 7.6سیتریکس 

فحه الگین و پشتیبانی نرم افزار و دسترسی آسان با امنیت باال حتی از طریق بستر اینترنت از جمله مزایای این سامانه می باشد. در تصویر پایین ص

 8072و  8078ر بر روی ویندوز سرو XenApp 7.11نرم افزار  و برنامه های پابلیش شده برای کاربران را مشاهده می نمایید. XenAppسیتریکس 

 Windows 2012 , 2016  Terminal Serviceنصب می شود و برای ارائه سرویس نیاز به الیسنس  Windows Serverمایکروسافت 

License .نیز دارد 
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 NetScaler Gatewayبه همراه  XenDesktop 7.11سیتریکس  VDIالیسنس مجازی ساز دسکتاپ  شتیبانی وو پ خدمات نصب

Install and configure Citrix XenDesktop 7.11 
Install and configure Citrix NetScaler Gateway 11 
Install and configure a Citrix XenDesktop 7.11 license server 
Create and Configure and Adjust Citrix XenDesktop 7.11 virtual machine 
Configure a XenDesktop 7.11 hosts for desktop delivery 
Create and Configure Citrix XenDesktop 7.11 policies to restrict user access and shadow sessions 
Assign users to pooled virtual desktops and dedicated virtual desktops 
Modify desktop catalogs, groups, and a master virtual machine 
Use policies and Profile Management to restrict and allow XenDesktop features 
Configure Monitor XenDesktop sessions and Shadow XenDesktop sessions 
Install and configure Citrix XenDesktop 7.11 Provisioning services 
Create and Configure shared vDisk in Citrix XenDesktop 7.11 
Create and Configure streamed virtual desktops using Provisioning services  

 

 Virtualization Desktopکه مخفف  VDIیک راه حل مجازی سازی دسکتاپ کامپیوتر یا  Citrix XenDesktopتکنولوژی سیتریکس 

InfraStructure  هست می باشد و دسک تاپ های مجازی را با سرعت باال و در امنیت کامل به کاربران ارائه می دهد تا کاربران با استفاده از

دسکتاپ های مجازی شده قادر به بکارگیری از تمامی امکانات و برنامه های قابل دسترس در دسکتاپ مجازی باشند. در واقع سیتریکس 

XenDesktop جازی کاربران را تبدیل به یک فرآیند با ماهیت واقعی نموده است. کامپیوترهای م 

اولین محصول برای پشتیبانی از تمام مدل های مجازی سازی کامپیوترهای کاربران می باشد که به  XenDesktopراهکار مجازی سازی دسک تاپ 

درصدی مدیریت  00کاربران قادر به کاهش  Desktop Virtualizationصورت راهکاری مجتمع طراحی شده است. با پیاده سازی راهکار

Desktop  با متمرکز کردن دسکتاپ ها درData Center  .می باشندXenDesktop  بخشIT  را قادر به راه اندازی یک نمونه از هر سیستم

در مدیریت کامپیوتر مجازی کاربران و سریعتر شدن عامل، برنامه و پروفایل کاربر می کند و به صورت پویا آن ها را ترکیب کرده تا باعث افزایش سادگی 

 عملکرد آن شود.
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 Citrix XenServer 7.1خدمات نصب و راه اندازی و پشتیبانی و ارائه الیسنس مجازی ساز سرور سیتریکس 

Install and Implementing Citrix Xenserver 7.1 
Creating and Managing Citrix Xenserver 7.1 Networks 
Configuring a XenServer 7.1 virtualization server 
Configuring Citrix Xenserver 7.1 Storage 
Managing a XenServer using XenCenter 
Managing and Maintaining Citrix Xenserver 7.1 Virtual Machines 
Creating Windows and Linux virtual machines 
Installing and Configuring Citrix Xenserver 7.1 Provisioning Services 
Managing Citrix Xenserver 7.1 vDisks and Target Devices 
Creating XenServer resource pools and connecting to remote storage 
Using XenMotion and automatic virtual machine placement 

 تکنولوژی. باشد  می Xen Hypervisor مبنای  بر  کامل  مجازی سرور  شده  مدیریت  یک سکوی Citrix XenServerمحصول سیتریکس 

Xen  به عنوان سریعترین مجازی ساز سرور با اطمینان بسیار باال در صنعتIT .مورد تایید قرار گرفته است 

 XenServer  برای مدیریت کارآمد سرورهای مجازی ویندوز و لینوکس طراحی شده است و نتیجه آن تجمیع کم هزینه سرورها و تداوم تجارت می

یک برنامه مجازی سازی قدرتمند است که امکان ساخت و برپاسازی چندین ماشین مجازی با قابلیت اجرا توسط سیستم عامل  Xenserverباشد. 

از زیرساخت های مدیریت برای بهینه سازی عملیات و از فرآیندهای خودکار  XenServerسخت افزار واحد فراهم می کند.  های مختلف را روی یک

 کلیدی است که از طریق آن می توان خدمات فناوری اطالعات ارائه داد.

 XenServer  .کار انتقال داده ها به صورت آنالین و متمرکز سازی مدیریت چندین سرور را بدون هیچ هزینه ای ارائه می دهدXenServer  یک

با تبدیل محیط پیچیده و استاتیک آن به محیطی  Data Centerراهکار مجازی سازی قدرتمند و باز است که اساسا به منظور کاهش هزینه های 

 پویا تر می باشد.

 مشاهده دموی آنالین راهکار های مجازی سازی سیتریکس
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 مشتریان سيتریکس خانه سيتریکس ایران
 

سامانه نرم افزاری شرکت ایرانی در حوزه های مختلف، مشتریان ما هستند و پشتیبانی  044ما مفتخریم که در حال حاضر بیش از 

  سیتریکس خود را به ما سپرده اند.

 
کمپاني  Desktopو  Serverو  Applicationخانه سيتريكس با بهره گيري از آخرين تكنولوژي هاي مجازي سازي در حوزه 

 سيتريكس، مشتريان خود را جهت استفاده بهينه زيرساخت شبكه و سرويس هاي تخصصي ياري مي نمايد.

، به منظور عملكرد تخصصي و سرويس دهي مناسب، خدمات خود را در کار "شرکت مهندسي شبكه پال نت"  متخصصين

 گروهي و تخصصي خالصه نموده است.

 ز موفقيت و پيشرفت اين مجموعه مي باشد. تجربه، تخصص و مشتري مداري، رم

 رضايت مشترك، آرمان و هدف ماست. سرويس دهي مناسب، کيفيت، خدمات مداوم، پشتيباني مناسب و 

 

 ما به همه مشتريان عزيز خود افتخار مي کنيم و در ذيل نام برخي مشتريان را آورده ايم:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

 

 
Citrixhome.ir 

http://www.palnetgroup.ir/
http://palnetgroup.ir/
http://palnetgroup.ir/
http://citrixhome.ir/DpagesNews.asp?IDm=594
http://citrixhome.ir/DpagesNews.asp?IDm=594

