راهنمای استفاده از ابسار مديريت نرمافسار سیتريکس
تزای تاس کزدى راتط هذیزیتی سیتزیکس تایذ اس هٌَی استارت هطاتك شکل یک تز رٍی Aceess Management Console
کلیک کزد.

شکل یک

پس اس اًتخاب  Aceess Management Consoleتزًاهِ ای هشاتِ تظَیز دٍ ًواایش دادُ های شاَد کاِ در ایاي ل او
هیتَاى تٌظیوات هذیزیتی سیتزیکس را اًجام داد.

تظَیز دٍ

تزای در اختیار گذاشتي یک تزًاهِ ٍ یا  Desktopتِ کارتز(اى) تایذ هطاتك تظَیز سِ تز رٍی  Applicationراس کلیاک کازد
ٍ اس هٌَی  Newگشیٌِ  Publish Applicationرا اًتخاب ًوَد.

تظَیز سِ

در هزحلِ تعذ هطاتك تظَیز چْار ًام ٍ تَضیحاتی را در هَرد تزًاهِ هَرد ًظز کِ پس اس اًتشار ًواایش دادُ های شاَد را هشاخض
هی کٌین.

تظَیز چْار
در هزحلِ تعذ ًَع اًتشار را هشخض هی کٌین.
 :Server Desktop -1در اختیار گذاشتي دسکتاج تِ کارتز(اى) تِ ًَعی دادى اختیار کاهل تِ کارتز(اى)
:Content -2
 :Application -3در اختیار گذاشتي یک تزًاهِ خاص ( )Word – Excell – SystemGroupتِ کارتز(اى)
هطاتك تظَیز پٌج گشیٌِ  Applicationرا تزای اًتشار یک تزًاهِ خاص اًتخاب کزدُ ٍ هزاحل را دًثال هی کٌین.

تظَیز پٌج
در ایي هزحلِ (تظَیز شش) ه یز ًزم افشار هَرد ًظز را اًتخاب هی کٌین .در ایي هثاال لظاذ داریان ًازم افاشار  Notepadرا در
اختیار هذیز سی تن لزار دّین .پس ه یز آى را تا اًتخاب گشیٌِ  Browseهشخض هی کٌین.

تظَیز شش

در هزحلِ تعذ سزٍری کِ  ApplicationServerاس را اًتخاب کٌین.
 :ApplicationServerسزٍری کِ تزًاهِ ّای کارتزدی تز رٍی آى ًظة شذُ اًذ.
در ایي هثال یک سزٍر تِ عٌَاى ٍ ApplicationServerجَد دارد کِ ًام آى  ekt-ts10هی تاشذ ٍ هطاتك تظااٍیز سیاز آى را
اًتخاب هی کٌین.
هطاتك شکل ّف تز رٍی  Addکلیک هی کٌین.

شکل ّف
سپس  ekt-ts10را اًتخاب ًوَدُ ٍ تز رٍی  Addکلیک کزدُ (شکل ّش )
ٍ سپس  Okرا اًتخاب هی ًوایین( .شکل ًِ)

شکل ّش

شکل ًِ

پس اس اًجام هزاحل فَق سزٍر هَرد ًظز هطاتك شکل دُ تِ لی

هَرد ًظز اضافِ هی شَد.

شکل دُ
در هزحلِ تعذ کارتزاًی کِ هجَس استفادُ اس تزًاهِ هَرد ًظز ( )Notepadرا دارًذ اًتخاب هی کٌین( .شکل یاسدُ) در ایاي طافحِ
دٍ گشیٌِ ٍجَد دارد:
 :Allow Anonymous Users -1تا اًتخاب ایي گشیٌِ ًزم افشار هَرد ًظاز در اختیاار تواام کاارتزاى تعزیا شاذُ در
سی تن لزار هی گیزد.
 :Allow Only Configured Users -2تا اًتخاب ایي گشیٌِ هی تَاى تزًاهِ را در اختیار کارتزاى خاطی لازار داد کاِ
در اداهِ تَضیح دادُ هی شَد.

شکل یاسدُ
تا اًتخاب گشیٌِ  ٍ Allow Only Configured Usersکلیک تز رٍی دکوِ  Addطفحِ ای هطاتك شکل دٍاسدُ ًوایش دادُ
هی شَد کِ اس طزیك آى هی تَاى کارتزاًی کِ تایذ تِ ًزم افشار هَرد ًظز دستزسی داشتِ تاشٌذ را اًتخاب هی ًوایین.

شکل دٍاسدُ

در ایي طفحِ (تظَیز سیشدُ) هی تَاى کارتزاًی کِ در سزٍر سیتزیکس ّ تٌذ را اًتخاب ًوَد کِ تذیي هٌظاَر تایاذ تاز رٍی ًاام
سزٍر سیتزیکس ()ekt-ts10کلیک کزد.
در حال دیگز هی تَاى کارتزاًی کِ در سزٍر  ActiveDirectoryتعزی شذُ اًذ را اًتخاب ًوَد کِ تذیي هٌظاَر تایاذ تاز رٍی
ًام سزٍر  ActiveDirectoryکلیک کزد .الثتِ پیش ًیاس ٍجَد سزٍر  ActiveDirectoryدر ایي لی ا  Joinتاَدى سازٍر
سیتزیکس تِ سزٍر  ActiveDirectoryهی تاشذ.
در ایي هثال لظذ دارین تزًاهِ  Notepadرا در اختیار هذیز سزٍر سیتزیکس لزار دّاین پاس تاز رٍی سازٍر سایتزیکس (ekt-
 )ts10کلیک کزدُ ٍ یَسر  Administratorرا در طفحِ تعذ (شکل چْاردُ)اًتخاب هی ًوایین.

تظَیز سیشدُ

شکل چْاردُ
ّواًطَر کِ در طفحِ تعذ هالحظِ هی کٌیذ (شکل پاًشدُ) کارتز اًتخاتی تِ لی

شکل پاًشدُ

هَرد ًظز اضافِ شذُ اس .

در طفحِ تعذ (تظَیز شاًشدُ) هی تَاى تٌظیوات خاص (تغییز آیکي – ًوایش در استارت هٌَ – ًواایش در دساکتاج) را تاز رٍی
ًزم افشار هَرد ًظز اًجام داد.

تظَیز شاًشدُ
در طافحِ تعاذ (تظاَیز ّفاذُ) های تاَاى ًازم افاشار را فیاز فعاال ًواَد ٍ یاا تاا اًتخااب گشیٌاِ Configure Advanced
 Application Setting Nowهزاحل اًتشار ًزم افشار را تزای اعوال تٌظیوات خاص دیگزی اداهِ داد کِ در ایٌجا اًتشار را تاا
اًتخاب گشیٌِ  Finishتِ پایاى رساًذ.

تظَیز ّفذُ
پس اس اًتشار ًزم افشار هی تَاى تٌظیوات را تا راس کلیک تز رٍی ًزم افشار هَرد ًظز ٍ اًتخااب گشیٌاِ  Propertiesتغییاز داد.
(شکل ّجذُ ٍ ًَسدُ)

شکل ّجذُ

شکل ًَسدُ
تزای استفادُ اس ًزم افشار ّای هَرد ًظز تِ دٍ طزیك هی تَاى عول کزد.
 -1استفادُ اس  Browserتزای دستزسی تِ ًزم افشار ّای هَرد ًظز
 -2استفادُ اس  Pluginسیتزیکس تزای استفادُ اس ًزم افشار ّا در شثکِ LAN
تزای ساختي راتط دستزسی کارتزاى هطاتك شکل تی
( Create Siteشکل تی

تز رٍی  Web Interfaceراسا کلیاک ًواَدُ ٍ اس هٌاَی تااس شاذُ

ٍ یک) را اًتخاب هی کٌین.

شکل تی

شکل تی
در طفحِ تعذ (شکل تی

ٍ یک

ٍ دٍ) تزای دستزسای اس طزیاك  Browserگشیٌاِ  XenApp Webرا اًتخااب های کٌاین ٍ تازای

دستزسی اس طزیك  Pluginگشیٌِ  XenApp Servicesرا اًتخاب هی ًوایین.
در ایي هثال ّذف دستزسی اس طزیك  Browserهی تاشذ پس گشیٌِ  XenApp Webرا اًتخاب هی کٌاین ٍ هزاحال را اداهاِ
هی دّین.

شکل تی

ٍ دٍ

در طفحِ تعذ (شکل تی

ٍ سِ) تایذ آدرسی را کِ در ًَار آدرس هزٍرگز ًوایش دادُ هی شَد را رٍتزٍی گشیٌاِ ٍ Pathارد های

کٌین ٍ در طَرتی کِ تیک گشیٌاِ  Set as the Default Page for the IIS Siteرا تاشًین در طاَرت ٍجاَد چٌاذیي

 Interface Webآى راتطی تِ طَرت پیش فزع در ً Browserوایش دادُ هی شاَد کاِ تیاک Set as the Default
 Page for the IIS Siteآى گذاشتِ شذُ تاشذ.

شکل تی

ٍ سِ

در دٍ طفحِ تعذ تا تٌظیوات پیش فزع تز رٍی  Nextکلیک هی ًوایین( .شکل تی

شکل تی

ٍ چْار

ٍ چْار ٍ تی

ٍ پٌج)

شکل تی
در طفحِ تعذ (شکل تی

ٍ پٌج

ٍ شش) تیک گشیٌِ  Configure This Site Nowرا تزای اداهِ دادى تٌظیوات هی سًین.

شکل تی

ٍ شش

در طفحِ تعذ (شکل تی

ٍ ّف ) ًام  Farmرا رٍتزٍی فیلذ هزتَطِ ٍارد کزدُ .در ایي هثال SBSS-Farm

ًام  Farmرا هی تَاى در کٌ َل هذیزیتی سیتزیکس ٍ در سیز  XenAppهشاّذُ کزد.

شکل تی
سپس تز رٍی  Addکلیک ًوَدُ (شکل تی

ٍ ّف

ٍ ّش ) ٍ ًام سزٍر سیتزیکس را ٍارد هی کٌین ()ekt-ts10

شکل تی

ٍ ّش

توام طفحات دیگز را تِ طَرت پیش فزع تا رسیذى تِ گشیٌِ  Finishدًثال هی کٌین.

شکل تی

ٍ ًِ

شکل سی

شکل سی ٍ یک

شکل سی ٍ دٍ

شکل سی ٍ سِ
تزای دیذى کارتزاًی کِ تِ سزٍر سیتزیکس هتظل ّ اتٌذ (شاکل سای ٍ چْاار) تایاذ اس کٌ اَل هاذیزیتی سایتزیکس تاز رٍی
 Serversکلیک کزدُ ٍ سزٍر هَرد ًظز را اًتخاب هی کٌین .در ایٌجا ekt-ts10

شکل سی ٍ چْار

در طفحِ ًوایش دادُ شذُ هی تَاى کارتز هَرد ًظز را اس سزٍر  logoutکزد ٍ یا کارّای هختل دیگزی را هطااتك شاکل سای ٍ
پٌج تز رٍی آى اًجام داد.

سی ٍ پٌج

