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לקוחות נכבדים שלום,
תודה על השתתפותכם במפגש שולחן עגול  Round Tableבנושא יישום טכנולוגיות
.VDI\SBC
מצ"ב סיכום עקרי הדברים שעלו במהלך המפגש .במפגש עלו נושאים מהותיים שתומצתו
בסיכום כפי שעלו .אין בסיכום זה המלצה גורפת ללקוחות אלא מתן פרספקטיבה והצגה של
ההתלבטויות שעלו במפגש כלומר "מהשטח".
אין ספק שתחום ה VDI -התפתח ו"התבגר מאוד" בשנים האחרונות .כבר לא מדובר על
טכנולוגיה בתחילת הדרך וישנם כבר פרויקטים גדולים שכבר נמצאים בייצור ונותנים ערך
ללקוחות .דוגמה לערך שמקבל אחד הארגונים – עבודה על סביבה ארגונית מתוך IPADS
באמצעות טכנולוגיה של  TS\VDIעם שביעות רצון גבוהה של המשתמשים.
עם זאת עדיין ישנן הסוגיות הבסיסיות לגבי  VDIביניהן נושא של ( ROIנדון על כך בהמשך),
נושא של שרידות (כי תקלה בתחום ה VDI -עלולה לפגוע במשתמשים רבים) וכד' .ישנם גם
סוגיות חדשות בתחום ה VDI -שלא היו בפוקוס ביישומים הראשונים .לדוגמה נושא של רישוי.
נניח שיש תוכנה שבשימוש  03%מהארגון .כאשר בוחרים לכלול תוכנה זו בimage -
הסטנדרטי בסביבת  none-persistentכלומר היא משוכפלת בפועל לכל המשתמשים ,האם
מדובר על חריגה במספר ההתקנות המותר על פי תנאי הרישוי?

לסיכום ,מדובר על טכנולוגיה שכבר בשלה ומאפשרת "להרים" פרויקט במידה ונדרש.
עם זאת אין ספק שטכנולוגיה זו מחייבת מעבר קונספטואלי מניהול של ( PCחומרה מבוזרת)
לניהול מרכזי עם דגש על הצד הארגוני\או"שי.
בברכה,
פיני כהן
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סיבות ותזמון כניסה לפרויקט VDI
במפגש עלו מספר סיבות לכניסה לפרויקט  .VDI\SBCהסיבות (גם סיבות שעלו במפגש
הנוכחי וגם סיבות שעלו במפגשים קודמים יותר) כוללות בין היתר שיקולים של


אבטחת מידע .מחשוב מרכזי יותר מאובטח ומאפשר שליטה טובה יותר.



קלות תפעול במיוחד לארגונים שבהם יש אין הקשחה מלאה של סביבת העבודה או ארגונים
עם מיקומים גאוגרפיים אשר מקשים על הגעה של טכנאים SBC .בהחלט יכול לסייע.
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התנגשויות של אפליקציות – ואז עובדים רגיל כאשר את האפליקציה שמתנגשת מריצים ב-
.SBC



מערכות  client serverאשר עובדות לא טוב בתקשורת  – WANכאשר עובדים ל SBC -המרחק
בין ה client -ל Server -מתקצר כאשר פרוטוקול ה RDP\ICA -וכד' מתנהג בצורה יותר טובה
ב.WAN -



המשכיות עסקית משופרת – כאשר עובדים  SBCובייחוד  ,VDIכאשר יש מעבר לאתר חילופי
הדבר מתבצע גם לסביבת תחנות הקצה עד לנקודת התקלה (למעט ביצוע  bootבאמצע
העבודה) .זאת לעומת תחנות  PCרגילות שמחייבות המצאות  PCבאתר המשני והתקנה
ארוכה במקרה חירום.



כאשר עובדים עוברים פיזית ממקום למקום  SBCחוסך את הזזת המחשב (צוות שמזיז מחשב
ממקום למקום).



מקומות שבהם סביבת העבודה גורמת לשחיקה של ציוד – חומציות ,מלח ,שמש –thin clients
עמידים יותר וחוסכים תקלות .כנ"ל במקומות שבהם המשתמשים בעייתיים (בתי ספר וכד').



במקום שבהם זמינות היא מאוד חשובה ורוצים לחסוך זמן תיקון  .PCב thin client -מחליפים
את המכשיר במהירות (ללא צורך בטכנאי).



גישה מרחוק לשותפים ,מתכנתים ואפילו גישה מרחוק באופן כללי לעובדים של הארגון.

תזמון נוח של הפרויקט הוא בזמן שדרוג מערכת הפעלה ו\או סביבת  .Officeתזמון כזה אומנם
גורם לפרויקט ה VDI -להיות במקום יותר מרכזי מבחינת פעילות הארגון (כלומר הסיכון
בעמידה חלקית ביעדים גבוה יותר) אך מצד שני הוא מקדם מהותית את הסיכוי להצלחת
הפרויקט .וגם מימון חלקי של פרויקט ה VDI\SBC -מתקבל מהחיסכון באי רכישת החומרה
החדשה.

אתגרים ארגוניים בפרויקט SBC\VDI
יישום פרויקט  SBCמחייב את הארגון להיות בסביבה שהנה  033%מנוהלת  .ITכלומר כל
התוכנות שמותקנות על תחנות הקצה מטופלות על ידי ה .IT -בארגונים אשר לא נמצאים במצב
כזה לפני הפרויקט (כלומר ישנם משתמשים אשר מתקינים תוכנות או גרסאות של תוכנות
באופן עצמאי) המעבר ל SBC -בעייתי מכיוון שחלק מהמשתמשים נדרשים לוותר על התוכניות
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ה"רגילות" שלהם ולעבור לתוכניות הנתמכות .אחת המסקנות שעלתה בארגון היא שללא גיבוי
מחברי ההנהלה הגבוהה ביותר (עד מנכ"ל) ישנה סכנה מהותית למימוש פרויקט .SBC\VDI
לדברי אחד הלקוחות בזמן הפרויקט התגלה שלמרות שבארגון יש הנחייה שלא לשמור חומר
על הדיסק המקומי ב PC -הסתבר שישנם משתמשים לא מועטים שכן שומרים מידע באופן
זה .כאשר חלק מפרויקט ה SBC -היה להעביר חומרים אלו לאחסון משותף ברשת.

 Persistentלעומת  None-Persistentומספר הimages -
ארכיטקטורה המבוססת על  None-Persistentצורת משאבים פחותים משמעותית (בעיקר
אחסון) מאשר פריסה שהיא .Persistent
כאשר עובדים  none-persistentמגדירים מספר  imagesאשר ישמשו אוכלוסיות שלמות של
משתמשים .האתגר בעבודה מסוג זה הנו לעבוד עם מספר  imagesמצומצם ביותר כי
בארגונים  enterpriseישנה שונות גדולה בין המשתמשים ובמקביל שימוש באפליקציות רבות
(ארגונים בני מאות עובדים עלולים להגיע למאות אפליקציות וארגונים בני אלפי עובדים יכולים
להגיע עד אלף ויותר גרסאות של אפליקציות שנמצאות בשימוש העובדים) .אולם בכדי להגיע
לתצורה  none-persistentיש להשתמש בטכנולוגיות ( application virtualizationכגון app-
 vאו  thinappאו  )installfreeאשר מתקינות תוכנות באופן מידי על ה image -המשותף ובכך
מונעות את הצורך להגדיר  imagesנוספים.
הטכנולוגיה של  none-persistentהתפתחה בשנים האחרונות .לדוגמה לקוחות ציינו יכולת
של  – Static poolהמקבעת ל -למשתמש וירטואלי  IPו mac address -למרות שהIMAGE -
עצמו הנו  imageמשותף (כלומר .)none persistent

 ROIלפרויקט VDI\SBC
ישנה שונות רבה בין הארגונים לגבי הנקודה של  ROIמפרויקט בתחום זה .ארגון שממוקם
פיזית במקום אחד ואשר בו תחנות הקצה מוקשחות ושבו אחוז גדול של התקלות מטופל
מרחוק יתייחס לפרויקט באופן שונה מארגון מבוזר פיזית אשר תחנות הקצה בו אינן מוקשחות
לגמרי (כלומר ישנם משתמשים אשר מתקינים תוכנות שאינן נתמכות על ידי מערכות המידע)
ושבו אחוז גדול של התקלות מחייב הגעה של טכנאי.
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מספר שעלה בדיון באופן מדגמי דיבר על ירידה של  03%בגישה של טכנאים ללקוח הסופי
(כאמור מאוד תלוי "מאיפה מתחילים").
ישנם מספר גדול של שיקולים הרלוונטיים לחישוב  ROIאיך לא ניתן לכמת אותם באופן מדויק.
לדוגמא פרויקט  VDI\SBCבהחלט גורם לכך שתיקון תקלה ברמת המשתמש יהיה מהיר יותר
(לדוגמא ,לא צריך להזרים מערכת הפעלה ל PC -המרוחק) אולם יש מקרי קצה של תקלות
שמטופלות באופן פחות מיטבי מבחינת הלקוח .לדוגמה לקוח שמקבל  blue screenיכול
בעצמו ב PC -רגיל לבצע ( forced bootניתוק החשמל והדלקה) כאשר בסביבת SBC\VDI
הדבר מחייב התערבות של צוות ה .service desk -גם תקלות מערכתיות משפיעות יותר על
המשתמשים (תקלות מערכתיות הנן מקצה קצה – לא עלו בדיון דוגמאות לתקלות כאלה).
פרויקט  SBC\VDIמעלה את רמת האבטחה בארגון וגם מקל באופן משמעותי על האפשרות
לקיים פתרון המשכיות עסקית ( )BCPלמשתמשי הקצה.
אולם נקודות אלו קשות לכימות בחישוב .ROI
נקודה רלוונטית נוספת המקשה על חישוב  ROIמהפרויקט היא רישוי מיקרוסופט .ארגונים
שנמצאים כעת בהסכם  EAשל מיקרוסופט לא אמורים לשלם יותר על שימוש ב VDI -אשר
מחייב רישוי של  . virtual desktop access – VDAאולם בזמן חידוש ה EA -הלקוחות יהיו
במצב "פחות טוב" מבחינת המשא ומתן כי ללא  EAיצטרכו לשלם עבור .VDA
לסיכום הנושא ,בדיון הייתה פחות או יותר תמימות דעים שללא הכללת הנושאים ה"רכים"
(שיפור הזמינות למשתמשים ,שיפור אבטחת מידע ,שיפור יכולת  )BCPאין  ROIמידי
לפרויקט .דובר על כך ששדרוג למערכת הפעלה הבאה ( )windows 9או  officeהבא יהיה
הרבה יותר זול מקודם.
אחד הלקוחות בצע חישוב תאורטי של עלות פרויקט והגיע למסקנה שבקונפיגורציה שלו מדובר
על עלות של  ₪ 053למשתמש לשנה ל 0 -שנים.
נתון נוסף שעלה בדיון לגבי  sizingדיבר על כך שבחוות הגדולות שמים כ 05 -משתמשים על
שרת –  BLADE G7עם  G651עם  .CORES 43כל משמש מקבל  G6זיכרון.
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אלטרנטיבות של  TS :SBCלמול VDI
למרות ש TS -יעיל יותר מ VDI -מבחינת ניצולת המשאבים אך עבודה ב TS -מחייבת תאימות
אפליקטיבית גבוהה יותר מאשר עבודה ב .VDI -אפליקציות אשר משנות פרמטרים בHKEY -
 LOCAL MACHINEלא יכולות לרוץ בסביבת  TSהמתבססת על  .multiuserכמו כן ישנם
 driversשנדרשים לאפליקציות מסוימות וקיימים ב PC -בגרסת  BIT06אך לא קיימים
בסביבת  BIT14שבה שרתים עובדים .כמו כן ה TS -בדרך כלל לא ניתן לבצע ניהול משאבים
בין המשתמשים השונים ולכן משתמש אחד עלול להכביד על סביבה שלמה של משתמשים.
גם ב VDI -ישנם לעיתים סוגיות של תאימות אפליקטיבית -לדוגמה אם אפליקציה משתמשת
בשם ה PC -לצורך אפליקטיבי ,בדרך כלל ב VDI -יש שם רנדומלי ל PC -ולכן התאימות
האפליקטיבית נפגעת.

ארכיטקטורת פתרון VDI
ארכיטקטורת פתרון  VDIכוללת במקרים רבים את הרכיבים העקרים הבאים (במימוש none-
:)persistent
 .0שרת הניהול של ה VDI-אשר מקבל את הבקשה מהתקן הקצה (לדוגמה  )thin clientולאחר
זיהוי המשתמש קובע לאיזה מהשרתים הבקשה תתנתב .גם לפי ה image -הרלוונטי
למשתמש וגם לפי העומס על החווה.
 .6על השרת נוצר  PCעם מערכת ההפעלה מה image -הנבחר.
 .0בתוך ה PC-נמצא רכיב ה application virtualization -אשר מציג למשתמש את סט
האפליקציות שהוא מורשה להפעיל .אפליקציות אלו יוזרמו ל PC -בזמן הפעלתן בפועל.
 .4רכיב נוסף בפתרון הוא  UPM – user profile managerאשר מחזיק עבור כל משתמש את
הפרמטרים האישיים שלו – לדוגמה קיצורי דרך  ,צבעים  ,תמונת רקע וכד' .כמו כן מטופלים
הפניות לתיקיות .folder redirection
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Application Virtualization
פתרונות מתחום ה( application virtualization -כגון  app-vשל מיקרוסופט או  thinappשל
 VMWAREוכד') נמצאו כנותנות פתרון טוב .אולם ישנם לא מעט קטגוריות של יישומים שאינם
אפשריים באריזה .לדוגמה כל אפליקציה שצריכה זכויות של  plugins ,kernel modeשל
תוכנות לא אפשריים באריזה ,דפדפנים וכד' – את כל אלא לא ניתן לארוז ולהפעיל באמצעות
.application virtualization
לכן ,נדרשים לעיתים פתרונות נוספים – הפעלת  terminal serverכפתרון להפעלת יישומים
(כאמור לא רוצים להוסיף את היישום ל image -כללי) .או פתרון של hosted application
אשר מריץ אפליקציה באופן ייעודי על  PCומוסר את תמונת המסך שלה.
בכדי להאיץ את פעולת ה application virtualization -ניתן בחלק מהטכנולוגיות (כדוגמת
 )app-vלשלוח את האפליקציות הארוזות ב CACHE -של המכונה ואז הפעלתם תהיה מהירה
ביותר .אומנם הדבר גורם ל CACHE -גדול אבל מכיוון שמדובר על רכיב שהוא read only
הדבר ישוכפל רק פעם אחת בכל שרת פיזי .בזמן הפעלת האפליקציה בודקת המערכת האם
קיימת גרסה חדשה יותר בשרת ואם לא (כך הדבר ברוב המקרים) ההתקנה תתבצע מה-
 CACHEהמקומי.

דגשים טכנולוגיים ביישום פרויקט SBC
המלצה חשובה הנה לבצע סימולציה של הסביבה הנדרשת .דוגמה לכלי בתחום זה הנו
 . /http://www.loginvsi.comלקוחות סיפרו שלמדו רבות על  sizingנדרש מהפרויקט (וגם
על אספקטים נוספים) ולכן בהחלט מומלץ לבצע סימולציה .יש לבצע סנריו של פעולות
שדורשות מהמחשב "להתאמץ" (פתיחת מסמך ,הסבתו ל ,PDF -הרצת מצגת וכד').
לקוח תאר מצב שבו קבצי העבודה של  outlookאינם יכולים להיות מופנים באופן דינמי ולכן
אם מדובר על יישום  none-persistentלא ניתן לעבוד ב cached mode -אלא חייבים לעבוד
ב online mode -ולכן פונקציית החיפוש אינה עובדת .כלומר מדובר על פונקציונליות מהותית
שאינה אפשרית בסביבת  outlookוגם בסביבת  officeבאופן כללי.
גם העברת וידאו מחייבת התייחסות מיוחדת .ה PC -תומך בסוגים רבים של פורמטים של
וידאו .אולם לא כל פורמטים אלו ( )video codecsמשודרים בצורה טובה בארכיטקטורת SBC
ולכן יש לבצע בחינה מוקדמת ובמידת הצורך להמיר מ codec-אחד לשני.
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בסביבת  none-persistentהשטח שנתפס בפועל תלוי בשינויים שבצע המשתמש מאז ה-
 loginהאחרון (הזיכרון \  swap fileגם הוא נשמר על הדיסק) .ולכן ,בכדי לחסוך מקום יש
לדאוג שהמשתמשים יבצעו מדי פעם ( Log-outסדר גודל של פעם בשבוע).
סביבת  non-persistentמהווה גם אתגר מיוחד (בחלק מהפתרונות) בסיטואציה של .DR
זאת מכיוון שכאשר עובדים ב non-persistent -יש קישור פיזי (רישום נתיב פיזי) בין הסביבה
עליה עובד המשתמש לסביבת ה BASE -המשותפת לכולם .כאשר מתבצע תהליך  DRרגיל
(בדרך כלל  )SRMבסביבה וירטואלית מתבצע תהליך של  resignitureשל מערכות ההפעלה
והדיסקים המחוברים אליהם (הפניה בין הדיסק המקורי לדיסק המשוכפל בסביבת ה)DR -
אולם תהליך זה "שובר" את ההפניה הפיזית של סביבת ה .VDI -ולכן פתרון שמצאו חלק
מהלקוחות הוא ביצוע כביכול  BOOTשל הסביבה ב DR -ולא הפעלת  .resignitureכלומר
מדובר על יכולת שעדיין לא בשלה לגמרי בכל הפתרונות.

בחירה ותאימות ברמת התקני הקצה
לקוחות שמיישמים פרויקט  VDI\SBCיכולים לבחור בין כמה אלטרנטיבות של התקני קצה.
החל משימוש ב PC -רגיל (ואז רק חלק מהיישומים יעבדו בטכנולוגיה של  SBC\VDIושאר
היישומים יעבדו מקומית) כלה בסוגים שונים של  thin clientsכאשר הטכנולוגיה המועדפת
כיום בתחום זה הנה  zero clientכלומר התקן שהוא רזה מאוד וגם שהמשתמש מתחבר
ישירות לסביבה המרכזית (כלומר לא מתחבר ל device -בעצמו) .דרך מקובלת ליישום יכולות
אלו הנה  – "system on chip" -חלק מהרכיבים עולה בחומרה -לינקס קטן שלא ניתן לגעת
בו .ברמת ה device -אפשר לתת רק "שם חווה"  certificationוכד' כאשר כל פרמטרים אלו
נשלטים מרחוק (כולל רזולוציה של מסך וכד') .ישנם התקנים המבוססים פרוטוקולים ייחודיים
( teradiciבסביבות  VDIשל  VMWAREאשר מכילים גם רכיב חומרה ייחודי אשר אמור
לשפר ביצועים וגם לשפר את נושא אבטחת המידע).
ה thin clients -הנם התקנים אמינים יותר מ PC -ואמורים לשמש את הארגון כ 03 -שנים.
גם צריכת החשמל של התקנים אלו נמוכה משמעותית מזו של .PC
לקוחות מסרו שבדרך כלל אין בעיות בחיבור התקנים סטנדרטים ()usb, serial, parallel
אולם התקנים שמתחברים בדרכים אחרות לא מתאימים לסביבת  .SBCגם התקנים שכן
מתחברים דרך החיבורים הסטנדרטיים אבל דורשים  driverייחודי מהווים אתגר .זאת מן
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הטעם ש( driver -או רכיבים "עמוקים" אחרים כמו  – antivirusלא ניתן לארוז בapplication -
 virtualizationולכן חייבים להיות מותקנים מראש) .יש אפשרות להשתמש בsmartcards -
אולם יש להתייחס לסוגיה זו בזמן בניית הפרויקט מכיוון שיש לאפשר שימוש בכמה drivers
ייחודיים ברמת החומרה .יש אתגר מיוחד בארגונים שבהם יש כמה חומרות של smartcards
הנשענים על  driversשונים.
נושא נוסף שמחייב התייחסות ספציפית הוא הסורקים שמחוברים להתקן הקצה (לא סורקים
שמחוברים לרשת) .זאת מכיוון שהסורק חייב להיות מוכר ברמת התקן הקצה ונכון להיום אין
 driverאחיד לכל הסורקים .לייתר דיוק היצרנים השונים מבצעים שינויים בtwain32 driver -
ולכן  twain32 driverשהותקן לטובת סורק אחד לא יעבוד עם סורק אחר .פתרון לסוגיה זו
היא העתקת כל ה drivers -של הסורקים במערכת ההפעלה אבל התקנתם בפועל בsilent -
 modeרק כשהלקוח מתחבר ובפועל בודקים לפי ה active directory -באיזה "קבוצת
סורקים" המשתמש נמצא ואז מבצעים התקנה של ה driver -המתאים .אותה סוגיה קיימת
גם בכרטיסים חכמים.

יישומים הנדסיים וסביבת פיתוח
בדיון הייתה תמימות דעים לכך שסביבת  SBC\VDIלא מתאימה למפתחים .לגבי יישומים
הנדסיים (או יישומים אחרים שדורשים גרפיקה גבוהה כמו  solidworksוכד') כן מדובר על
אופציה שמתחילה להיראות אפשרית זאת בעקבות התפתחויות טכנולוגיות אשר מנצלות
כרטיסי ( GPUבדרך כלל מדובר על  )NVidiaבשרתים לטובת החישובים הגרפיים .מדובר על
טכנולוגיה שנראית מבטיחה אולם אין עדיין ניסיון רב בתחום זה .התשתיות צריכות לתמוך ב-
 shared GPUוהיצרנים מתאימים את התוכנה כך שתדע לעבוד באופן זה).

אנטי-וירוס
ההתייחסות לאנטי-וירוס בסביבת  VDI\SBCשונה מהותית מההתייחסות בסביבת  .PCאנטי-
וירוס שמופעל בסביבת  VDIיכול לגרום לתפיסה של עד  03%מהמשאבים ב PC -הווירטואלי
ולכן ישנם הגורסים שבמיוחד בסביבת ( none-persistentסביבה אחידה שאינה נשמרת
לאחר ביצוע  )logoffאין צורך להשתמש באנטי-וירוס .זאת מכיוון שסורקים את הimage -
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לפני הפצתו וממילא לא ניתן לשנות את ה image -כלומר אין סכנה שבמידה ויש וירוס הוא
יתפשט לתוך ה.image -
לדברי לקוחות פתרונות אנטי-וירוס ברמת השרת הווירטואלי שצורכים הרבה פחות משאבים
עדיין לא מספקים מידע מלא על אירוע במידה והוא מתרחש .נראה שלקוחות בסופו של דבר
מתקינים אנטי-וירוס אולם ישנה ציפייה לשיפור טכנולוגי בתחום זה.

אחסון
מסתבר משאבי האחסון הנדרשים הנם הבעייתיים ביותר בפרויקט לעומת "כוח  "CPUולעומת
"תקשורת" ולכן ארגונים משקיעים מחשבה רבה בתחום זה.
כלל אצבע בתחום (כאמור מומלץ לבצע סימולציה) הוא חישוב של  43עד  IOPS 83למשתמש
כאשר ארגונים הגיעו למספרים אלו גם בפועל .לדוגמה לקוח תאר מצב שבו בזמן  loginשל
משתמשים רבים הגיעו בסביבה של  K6משתמשים ל.IOPS K043 -
הדעה ששלטה בדיון דיברה על הפרדת אחסון ה VDI -מהאחסון הכללי בארגון .זאת מכיוון
שלא רוצים שעומס ב VDI -יפגע במערכות הייצור ב.backend -
ישנן  0אופציות עקרוניות למימוש שכבת האחסון בפרויקט :VDI
 .0אחסון מרכזי שבו כל השרתים רואים את אותו האחסון .מדובר על הפתרון היעיל ביותר
מבחינת כמות האחסון בייחוד בסביבת  .none-persistentזאת מכיוון ש image-שלם נשמר
לכל המשתמשים וגם ההבדלים בין המשתמשים ( .)difsזאת לעומת האחסון המקומי שבו
 imageשלם נשמר לכל קבוצת משתמשים שיושבת על שרת (כלומר לכל שרת) .כלומר בפועל
יש שמירה של כמה  imagesכאלה .הפתרון מאפשר לשלב גם דיסקים מהירים  SSDוגם דיסקים
איטיים  .SATAכמו כן מדובר על הפתרון המתקדם ביותר מבחינת פונקציונליות (רפלקציות
 snapsניטור וכד') .עם זאת מדובר על הפתרון היקר ביותר.
 .6דיסקים  SSDפנימיים שנמצאים בשרתים .כאן מדובר על פתרון "פרימיטיבי יותר" במובן שיש
כמה שרתים שעובדים בנפרד .כאמור הניצולת כאן פחות טובה (יש כמה  imagesולא אחד
כמו באחסון מרכזי) .וגם הפונקציונליות של דיסקים אלו נחותה .אולם מדובר על פתרון זול
משמעותית מאחסון מרכזי .ובמובן מסוים גם על פתרון שריד יותר (נפילה של אחסון מרכזי
משביתה את כל הסביבה) .מכיוון שיש כמה  imagesבכל ארגון יש לדעת מראש כיצד לנתב
כל משתמש לשרת המתאים .לקוח תאר מצב שבו על שרת פיזי חזק מותקנים כמה דיסקים
של  SSDבנפח כולל של  G733ונותנים שירות לכ 063-משתמשים ( .)none-persistentאם
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בוחרים בדיסקים  SSDפנימיים נשאלת השאלה האם להשתמש ב( RAID -ממשפחת ה )5 -או
לא לבצע ( RAIDכלומר  .)raid 0לקוחות עדיין מתלבטים בסוגיה זו אך מהניסיון נראה שאין
הרבה תקלות בדיסקים אלו.
 .0פתרונות ממשפחת ה converged systems -או פתרונות מתקדמים אחרים – כדוגמת nutanix
 simplivity ,או  . atlantisלפתרונות אלו יתרונות רבים אך גם חסרונות ובשוק יש פחות ניסיון.
מכיוון שלכל פתרון יש ארכיטקטורה אחרת לא נרחיב כאן .עם זאת יש לציין שבשוק רואים
יותר ויותר פתרונות מתחום זה.

בדיון גם עלתה טכנולוגיית  VSANשל  VMWAREשנראית מאוד מבטיחה הן באופן כללי והן
ספציפית ל .VDI -נכון להיום לא נראה שהטכנולוגיה עדיין בשלה ליישומים מורכבים ומרכזיים.
בדיסקים  SSDעלולה להיות דגרדציה של ביצועים – כאשר הדיסקים עדיין עובדים .לכן
בעסקאות בתחום זה רצוי להגדיר מה מתי מכריזים על דיסק שהנו "בר החלפה" למרות שהוא
עדיין עובד בפועל.
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תגובות של ספקים
התגובות מובאות ככתבן וכלשונן.

HP

תגובה של חברת  HPלשולחן עגול בנושא :)STKI( VDI
ארגונים רבים כבר מבינים את היתרונות והאתגרים סביב  Desktop Virtualizationוכיצד להגדיל את הפרודוקטיביות של
משתמש הקצה על פני קשת רחבה של התקנים ,יישומים וצרכי קישוריות.
 Desktop Virtualizationמאפשר ניהול מרכזי וחכם של עמדות משתמשי הקצה בארגון המצמצמת דרסטית את כמות
התקלות הנגרמות מהגורם האנושי ,ומקלה עד לאין שיעור על מנהלי ה  ITליישם מדיניות כגון מדיניות אבטחה ,עדכונים
ותחזוקה .אנשי  ITכבר נהנים מביצועים טובים יותר עם התקדמות דיסקי ה ( SSDתוך כדי הוזלת העלויות שלהם) ורוחב
פס גדול יותר .כמו כן ,פרוטוקולים משופרים ,תמיכה בגרפיקה מבוססת חומרה ו Unified Communications -כבר נותנים
מענה לחשש הנובע מסוגיית עלויות.
 HPמספקת פתרון מקצה לקצה ליישום תחנות עבודה וירטואליות:
חומרה  -מימוש ארכיטקטורה תשתיתית מלאה מחברת ( HPשרתים ,אחסון ,תקשורת ,כלי ניהול ועוד)

המתבססת על Reference Architectureשל  HPונותנת מענה אופטימלי לצרכים הקיימים בסביבות
.Desktop Virtualization
תוכנה – יישום ורישוי תוכנות Citrix XenDesktop /VMware View

שירותים – מימוש פרויקטיי  . VDIל HP-ידע רב וניסיון מוכח של פרוייקטים מוצלחים בארגונים המובילים

בישראל ובעולם ,וכן צוות תמיכה מקומי (בישראל) בעל ידע וניסיון בטיפול בתקלות ובעיות אינטגרציה.
ל HPפורטפוליו מוצרים רחב הנותן מענה ותמיכה בכל ספקטרום המשתמשים הקיים:

סל הפתרונות של  HPל Desktop Virtualizationכולל בין השאר:

x:077HP App Map for Citrix XenDesktop on ConvergedSystem
 Blueprintהמתבסס על בדיקות מעבדה מחמירות ,עשרות שנים של מומחיות טכנית של  HPו Best Practice -של HP
ושותפיה ,ומגדיר את התצורה האופטימלית לשם תמיכה במאות משתמשים בסביבות ארגוניות משולבות ומעורבות .נועד
להקטין את סיכון הפריסה ולמנוע "ניסוי וטעייה" בעת פריסת משתמשים במסגרת יישום .Citrix XenDesktop
 Blueprintזה בנוי על מערכת ה : ConvergedSystem 700X
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בנויה במיוחד – בכדי לטפל ב  workloadהדרוש ,להרצת מערכות ווירטואליזציה באופן אופטימלי
אוטומציה – מערכת ניהול אחודה , OneView,אשר מפשטת ומקצרת משמעותית את משימות הניהול של
התשתית האחודה
הפחת עלויות – עלויות כוללות נמוכות יותר בזכות הפחת זמן היישום וצמצום משמעותי בעלויות הפרויקט
הפחתת סיכונים – מערכת אחת הכוללת שירות ייחודי כמערכת אחודה ,תוך כדי צמצום משמעותי של סיכויי
התקלות בשוטף ובשדרוגי מערכת

פתרונות ה Converged Systems -מאפשרים לנו וללקוחות לעבוד מסל קניות הבנוי בשיטת "עשה זאת בעצמך",
לפתרונות מובנים מראש.

Hosted Desktop Solutions:
מה קורה כאשר משתמש הקצה אינם צרכנים בסיסיים של שירותי מחשוב (רק יישומי אופיס ,ו  web browsingבסיסי)?
במצב בו משתמש צורך יותר כוח מחשוב מהמערכת כמות המשתמשים הכללית למערכת פוחתת והעלות למשתמש
גדלה.
המשחק בעולם זה הוא עלות המשתמש – לחילופים ה  TCOלפתרון.
משתמשים כבדים אינם אופטימאליים למעבר ל  VDIשכן מעברם לסביבת ה  VDIיגזול משאבים רבים מאוד מהמערכת
המארחת .ולכן דינם נגזר להשאר בתצורות התחנה הסטנדרטית ודינם של מנהלי התשתית באותם ארגונים נגזר לטפל
באותו מודל של "תחנה מתחת לרגל" ..האומנם?
ובכן ..יש פיתרון!  HPבשת"פ עם חברת  Citrixמביאים לשוק את פיתרון ה  HDIהראשון – מערכת
הConvergedSystem 100
 HDI – Hosted Desktop infrastructureבא להשלים את הפער לאתם אירגונים בהם קיימים משתמשים כבדים יחסית
שעד עתה לא היו מועמדים ראויים לפתרונות הקונסולידציה הקיימים .לדוגמא:
-

משתמשי מולטימדיה ()video conferencing / Lync, Flash HTML5
מפתחים העושים שימוש בשפות תוכן כגון HTML5
משתמשים העושים שימוש בתכני תלת מימד בסיסיים

המשמעות היא שלארגון תהיה אפשרות לספק למשתמשיו סביבת עבודה מבוססת חומרה יעודית למשתמש ,כאילו
העמדה יושבת מתחת לרגליהם ,בעודד שלמנהל המערכת תהיה האפשרות לנהל פרופילי משתמשים ,גיבויי תוכן
ושחזורים ,ניטור ,החלת מדיניות וכו' ממש בדומה למודל ה  VDIואף לצידו בסביבות משולבות .

מערכת ה  CS100מבוססת על תשתית מערכת ה  Moonshotשל חברת  HPאשר מאפשרת לספק במארז של  4.3Uעד
ל 083תחנות כ"א עם  4ליבות  068 ,x86ליבות עיבוד גרפיות ,כוננן  SSDוזוג מבואות .1GbE
המשמעות היא שלכל משתמש במערכת חומרה יעודית משלו ואין השפעה של משתמש אחד על האחר.
מודל ההפעלה של ה  CS100מבוסס על מערכת מערך  Citrix Xen-Desktopהמוכר מעולם ה  VDIכמערכת מעולה
לניהול יישומים ומידע עבור סביבות משתמשי הקצה השונות בארגון.
לקריאה נוספת:
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קראו על דעתו של  IDCעל ההחזר על ההשקעה הצפויה הקשורים לשימוש בוירטואליזציה של שולחן עבודהRead -
.about IDC’s view



http://h17007.www1.hp.com/il/en/converged-infrastructure/convergedsystems/virtualization-client-virtualization.aspx#.VA1oDfmSz2l


https://www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/partner -documents/effectivehosted-desktops-hp-convergedsystem-100-for-hosted-desktops-with-citrix-xendesktop.pdf


http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA5 -2739ENW&cc=us&lc=en



/http://blogs.citrix.com/2013/12/12/hp-and-citrix-deliver-impactful-results-with-moonshot-hdi



https://www.youtube.com/watch?v=7HIYQIlnz-c



https://www.youtube.com/watch?v=_8GGIgyGMx0

פתרון אחסון לסביבות VDI
מוסכם וידוע שסוגיית האחסון הינה החוליה המשמעותית בתכנון פתרון  , VDIהן מבחינת השפעתה על הביצועים ומכאן
חוויית המשתמש והן מבחינת העלות של מרכיב האחסון והשפעתו על העלות הכוללת של פרויקט ה.VDI -
כאמור  ,ישנן שתי גישות עיקריות בבחירת האחסון :
אחסון פנימי בשרתים – עם או בלי תוכנה שמאגדת את האחסון הפנימי לכדי "אחסון מרכזי ווירטואלי"

אחסון מרכזי – גם כאן יש לשקול האם "ללכת עד הסוף" לפתרון  All-Flashאו משולב דיסקים רגילים

השיקולים העיקריים הינם עלות/תועלת מצד אחד ,אם העלות ל TB -של פתרון אחסון מרכזי מבוסס  All-Flashהייתה
קרובה או שווה לעלות ל TB -בדיסקים "רגילים"  ,האם הייתה כאן התלבטות ? ברור שלא (!)
אחסון פנימי  /מקומי בשרתים
בין אם מדובר על שימוש בהם כדיסקים "טיפשים" או ע"י שימוש בתוכנה כגון  StoreVirtual VSAאשר מאגדת את כלל
משאבי האחסון מהשרתים ומאפשרת לקבל את כול אותן יכולות אשר מוצעות במערכי אחסון מרכזיים כמו :
רפליקציה

Snapshots

גידול שפוט בנפח

יתירות של המידע הפרוס על פני השרתים

בדרך זו אנו בעצם מקבלים את כל יתרונות האחסון המרכזי בעלות קרובה לזו של שימוש בדיסקים פנימיים בשרתים.
אגב שימוש בדיסקים פנימיים כמו שהם ,ללא תוכנה כמו  , StoreVirtual VSAאנו מפסידים ומוותרים על תכונות היתירות
וההגנה על המידע  ,פשרה שצריך לתת עליה את הדעת.
אחסון מרכזי
כמו שאמרנו  ,אם העלות הייתה "נכונה"  ,אז כנראה שלא היינו מחפשים פתרונות זולים יותר כגון שימוש בדיסקים פנימיים
"טיפשים" בשרתים או בפתרון מתוחכם יותר כמו ( StoreVirual VSAהמוזכר מעלה) אשר מביא את חוכמת ויתרונות
האחסון המרכזי אל השרתים עצמם.
וגם ,ככל שסביבת ה VDI -גדולה יותר  ,כך גם דרישות הביצועים וההשפעה שלהן על חוויית המשתמש אשר רגישה
במיוחד לביצועים.
כשאנו מדברים על ביצועים IOPS ,זה רק קצה הסיפור ,הדבר החשוב יותר הוא  Response Timeאו  Latencyבמילה
אחרת.
זהו הנתון אשר משפיע יותר מכל על חוויית המשתמש ולהבדיל מ IOPS -שניתן לחישוב ברמת כל משתמש ,כאן אנו
שואפים לזמן תגובה קטן כמה שיותר.
את היעד הזה משיגים כמובן באמצעות שימוש ב , Flash -ובכדי שנוכל ליהנות מכך אנו נדרשים למצוא פתרונות אשר יוזילו
את העלות היחסית ל TB -וכך להימנע מפשרות בתחום האחסון.
המענה של  HPלתחום הזה הינו מערכת  , 3PAR All-Flashוהחידוש הגדול הינו היכולת של  3PARלהשתמש
בטכנולוגיות  Compactionכגון  Thin Clones , Inline DeDuplication , Inline Zero-detection :וכדומה אשר
מאפשרות לנו לקחת נפח נתון של דיסקי  SSDולהכפיל אותו פי ארבעה !
המשמעות הינה דרמטית ,הפחתה של עלויות הנפח בדיסקי  Flashלעלות הנפח בדיסקי  , SASבשפת השוק  2000$ :ל-
 1TBשל .Flash
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תחשבו על זה  ,מאות-אלפי  IOPSבזמן תגובה של פחות מ , 1ms -כל הזמן וללא פשרות וללא נקודות חמות שנשארות
ללא מענה.

כאן אנו רואים שלא משנה כמה "נכביד" על המערכת ב , IOPS -זמן התגובה תמיד יהיה נמוך מ 1ms -ומכאן גם חוויית
המשתמש מהירה וזריזה הרבה יותר.
חומר קריאה נוסף :
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=4AA4 -6962ENW
http://bcove.me/p4cnnv0e

F5
אין ספק כיום בנחיצות פתרונות  VDIעל מנת לפשט ,להקטין עלויות ולשלוט בתשתיות
הרבות בארגון תוך מתן סביבה מלאה לצרכי לקוחות הארגון.
המעבר לפרויקטי  VDIכורך בתוכו אתגרים רבים ונושאים שיש להביא בחשבון:
 .0אבטחת המידע או אבטחת הגישה לתשתית ה VDI -תוך מתן מענה אחיד לגישה
אפליקטיבית כוללת לארגון
 .2תמיכה במספר יצרנים או סביבות – תמיכה בסביבות הטרוגניות ללא תלות בספק יחיד
כגון שילוב של :מייקרוסופט vmware ,ו  XenApp/Desktopלדוגמא
 .0פישוט הארכיטקטורה – הקטנת המשאבים הנדרשים ,חסכון ברכיבים (כגון רכיבי אימות ,
הזדהות Reverse Proxy ,וכו')
 .4זמינות התשתית בכל זמן ומכל מקום – טיפול בנפילות ,הקצאה גאוגרפית וגישה תחת
שם יחיד Global Unified Name Space
אחד החסרונות של מורכבות ארכיטקטורת  VDIהוא לעתים קרובות בבסיסו ההסתמכות על
ספק אחד כפתרון  VDIשלמעשה מנוגד מהיסוד לבעיה שוירטואלזציה פותרת .סוג כזה של
בחירה מתאפשר בפועל באמצעות גמישות של תשתית רשת אספקת יישומים ,וזה בדיוק

Page 16 of 19

Moshav Bnei Zion P.O.Box 151, 60910 Israel Tel. 972-9-7907000 Fax. 972-97442444

התפקיד של  F5במרכז הנתונים .תשתית  F5מאפשרת לטפל בכל פתרון  VDIמהיצרנים
הגדולים ובכך לרכז את דרישות הזמינות והאבטחה לאותן סביבות ממקום אחד.
כיום תשתיות  F5מאפשרות גישה אחודה לתשתיות XenApp, XenDesktop, Microsoft
 RDP aו  Vmware Horizon Viewתוך טיפול בגישה מאובטחת ,זיהוי המשתמש ,יצירת
חיץ של  , Reverse Proxyטיפול בהצפנה Single sign On ,ולבסוף באיזון העומסים
המקומי או הגאוגרפי הנדרש עלמנת לספק את הזמינות הקרטית.
לקריאה נוספת:
http://www.f5.com/pdf/white-papers/vdi-architecture-wp.pdf
http://www.f5.com/it-management/solutions/desktop/virtualization/overview
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאור יעקב ,מהנדס בכיר ב F5 -ישראל
354-4901113 ,o.yaacov@f5.com

סימנטק
פתרונות  VDIמחייבים התיחסות לאפליקציות בסביבת ה .Image
חברת סימנטק בעזרת פתרונות  Application Virtualizationו Application Streaming
מאפשרת עבודה חלקה למשתמשי  .VDIפתרונות אילו מאפשרים למנהלי המערכת להחליט
באיזה אופן האפליקציה תנוהל ב  VDIוזאת ללא צורך בהתקנה מלאה בתוך ה .Image
פתרונות  Symantec Workspace Virtualizationו Symantec Workspace
 Streamingמשלבים פתרונות  Streamingו  Virtualizationבמוצר אחד.פתרונות אילו
מאפשרים הקמת  Non-persistent VDIודחיפת אפליקציה בהתאם לדרישת המשתמש
(בחירת  iconעל שולחן העבודה) או הכנסתם באופן מידי לאחר עליית התחנה.
הפתרון מתבסס על יישום סביבה וירטואליות לאפליקציות וניתוב בקשות לבלוקים של
האפליקציה דרך פתרון זה .בדרך זו מאפשרת האפליקציה החזקת בלוקים באופן חסוי
בדיסק המקומי או מרוחק ועטיפת האפליקציה באופן שאינה מתנגש עם אפליקציות אחרות
או מערכת ההפעלה .לדוגמא מאפשר הפתרון הרצה של מספר גרסאות  IEעל אותה תחנה
(הרצת  IE6ב .)Windows 7
לפתרון אפשרויות עבודה שונות המשלבות דחיפה של אפליקציות בצורת חבילה בדומה ל
 MSIאו בתהליך  Streamingבו המידע מוזרם לתחנה בהתאם לדרישות האפליקציה תוך
כדי עלייתה והשימוש שנעשה בה .שימוש בשיטות עבודה אילו מאפשרת התאמת הפתרון
לדרישת הלקוח ומניעת מצבי המתנה של משתמשים במצבי עומס כדוגמת תחילת עבודה
בבוקר .בנוסף מאפשר הפתרון שילוב בין סביבות  VDIוסביבות פיזיות ללא שינוי באופן
העבודה וחווית המשתמש.
הפתרון מאפשרת בנוסף גם ניהול שימוש ברשיונות ומניעת שימוש באפליקציות ללא רישוי
או ברישוי חסר.
פתרונות אילו באים כחבילות נפרדות או משולבים בפתרון ניהול התוכנה Software
 Managementבמערכת ניהול תחנות  Client Management Suiteמבית אלטיריס.
לפרטים נוספים ניתן לעיין ב  http://www.symantec.com/workspace-streaming -או
לפנות למשרדי סימנטק .03-9180400
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פתרונות  VDIמחייבים התיחסות למערכות .Endpoint Security
בשלב זה פתרונות ה  AVהמופעלים ברמת ה  hypervisorאינם מספקים עדיין תחליף מלא
למערכות ה  Endpoint Securityהכוללות יכולות רבות במספר שכבות.
כדי להגמיש וחזק את היכולות הנ"ל מבצעת סימנטק  6מהלכים במקביל:
א .בניית תשתית  Endpoint securityחזקה וגמישה יותר על בסיס ה  Hypervisorהמספק
יכולות  AVו  IPSתוך ניצול יכולות תשתית ה  NSXשל  ,VMWAREתשתית זו מאפשרת
גמישות בקביעת מדיניות פרק  GUESTבמקום מדיניות כוללות ברמת ה .ESX
ב .התאמת ה  AGENTלעבודה
מערכות ה  Endpoint Securityהינם מערכות מסוג  IO Consumingומכיוון שמערכות VDI
מנצלות שיתוף דיסקים (במקרים רבים כל מערכות ה  VDIהינם  Snapshotשל Image
אחד) כך שנגיעה ב  033קבצים וירטואלים ב  033מערכות  VDIשונות (הפעלת Office
למשל) תגרום ל  033נגיעות בסקטור פיסי אחד בדיסק ולמעשה יכולה להוביל לקריסת ה
 – Storageתופעה הידועה בשם .AV Storm
כדי להימנע מתופעה זו פתחה סימנטק מספר יכולות.
 :Randomizationיכולת זו גורמת ליצירת אקראיות לפעולות מתוזמנות ,למשל אם תוזמנה
סריקת המערכת לחלון בין השעות  33:33ו  34:33כל תחנה תגריל זמן התחלה אחר ובצורה
כזו תימנע עבודה על קבצים זהים בתחנות באותו הזמן.
 :Smart Scanאחת מדרשיות אבטחת המידע היא לסרוק את כל הקבצים בדיסק אחת
לתקופה .דבר היכול להכביד כפי שנכתב למעלה על מערכת האחסון ,כדי המנע מכך
אלגוריתם ה  Smart Scanמייצר סריקה רק על קבצים הזמינים לשימוש וזאת ע"י זיהוי
נקודות התחלה ( ,Temp ,registry ,System ,Program files ,Desktopכד' כל ספריה כזו
נסרקת ואם נמצא בה קיצור דרך או הפניה בקובץ הגדרות לספרייה אחרת ,תיבדק גם
הספרייה הבאה וכן הלאה .בצורה כזו נסרקים החלקים הקריטיים בלי צורך להכביד ולסרוק
קבצים לא רלוונטיים.
 :Image Scanיכולת זו מאפשרת לנו לסרוק קבצים מסוג  ,VMDKולבדוק האם הם מכילים
קבצים חשודים ,תכונה זו מאפשרת לבדוק מכונות לפני הכנסה ליצור ,לפני הפיכה ל
 templateוכד'
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 :VIE – Virtual Image exceptionיכולת זו מאפשרת לנו "להלבין" קבצים וספריות בהם
אנו יודעים להבטיח שאין "וירוסים" וכדומה הן ע"י סריקה עם מערכת מותקנת או שימוש
ביכול ה  .Image Scanבדרך כלל ההלבנה היא או לסריקת  On Lineאו סריקה מתוזמנת
אך לא לשתי הסריקות.
 :Extended File Attributeזוהי יכולת של מערכת ההפעלה (מערכת ניהול הדיסק למעשה)
המנוצלת ע"י מערכת ה  Endpoint securityכדי לרשום שקובץ שנבדק על ידי המערכת לו
ייבדק שנית אם ה  Hashשל הקובץ לא השתנה וקובץ החתימות לא השתנה.
 :Shared Insight Cacheיכולת זו יוצרת בסיס נתונים משותף של נוני ה  EFAמהסעיף
הקודם כך שאם מערכת אחת בדקה קובץ מסוים ,מערכת אחרת לא תבדוק את הקובץ אם
קובץ החתימות זהה והחתימה של הקובץ  Hashזהה .בצורה כזו המערכת הראשונה בודקת
 033%מהקבצים ,בעוד שבמערכות הבאות יסרק מספר נמוך הרבה יותר מכיוון שהרבה
מרוד קבצים נסרקו כבר ונתגלו כתקינים אין צורך לסרוק אותם שנית.
סיכום
שימוש במערכות הגנה נגד איומים יכול להכביד באופן ניכר על מערכות וירטואליות ,הגדרה
נכונה של המערכת יכולה לשפר את ביצועי המערכת בצורה ניכרת ולאפשר עבודה יעילה
מצד אחד ובטוחה מצד שני.
לפרטים נוספים ניתן לעיין ב  /http://www.symantec.com/endpoint-protection -או
לפנות למשרדי סימנטק .03-9180400
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