ТЕХНОЛОГИИ

NComputing
UTMA OfficeStation
ТЕРМИНАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС
КАМЕН КАМЕНОВ, Comel Soft
UTMA (UltraThin Multi Access) е иновативна технология на южнокорейската фирма NComputing за
изграждане на мрежи от ултратънки клиенти.
Насочена към решаване на едно от противоречията на съвременния офис, където се сблъскват
необходимостта от все повече и повече компютъризирани работни места със свръхвисоката
производителност на съвременните системи, която значително надвишава потребностите на
голяма част от потребителите, тя позволяват
на няколко потребителя да ползват ресурсите на
един-единствен компютър. В зависимост от операционната система, под който работи той, техният брой може да достигне 10 (Windows XP/2000)
и дори 30 (Windows Server 2003) и то без разлика в
качеството или забавяне на работата.
Устройствата на NComputing, наречени
OfficeStation, нямат нито процесор, нито схемен набор, нито твърд диск, нито CD-ROM устройство.
Това на пречи с тях да се изграждат напълно функционални и ценовоефективни системи, успешно
задоволяващи нуждите на работни групи от малкия и средния бизнес и образованието. Поместена
в елегантна кутия без вентилатор, всяка станцията се свързва посредством LAN с хост компютъра, който изпълнява ролята на терминален сървър, но това може да стане и отдалечено – през
Интернет. Към самата станция пък се свързват
клавиатура, мишка, монитор и озвучителни тела.

2

Администраторът има достъп от всяка конзола до
цялата система и може да извърши необходимите
настройки посредством интегрирания софтуер за
мениджмънт. Всеки един от потребителите се регистрира в системата със своето потребителско
име и парола и ползва зададените му от администратора права за достъп до системните ресурси.
Основните елементи на типичното решение,
изградено на основата на тази платформа, са:
 Ултратънък клиент на база на специализираната интегрална схема NC16C24A/NC26C24A, с
интегриран фирмуер и клиентски софтуер.
 Сървърен софтуер за управление на терминалите, работещ под Windows или Linux, както и
софтуер за мениджмънт, които се инсталират
на съответния хост компютър, изпълняващ ролята на терминален сървър.
 Протокол за връзка между хост компютъра и
ултратънките клиенти – WoIP (Windows over
IP), респективно LoIP (Linux over IP) със 128-битово кодиране.
OfficeStation, която се помества в елегантна
кутия без централен процесор, без твърд диск,
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Таблица 1. Минималните изисквания към терминалния сървър, работещ под управлението на Windows XP/2000, в зависимост от броя на включените клиентски OfficeStation
Брой на станциите
Процесор
Оперативна памет

1
Pentium 4 на 1,3 GHz
512 Мбайта

2~3
Pentium 4 на 2,4 GHz с
Hyper-Threading
512 Мбайта

4~7
Pentium 4 на 3 GHz с
Hyper-Threading
1 Гбайт

8 ~ 10
Pentium 4 на 3,2 GHz с
Hyper-Threading
2 Гбайта

Таблица 2. Минимални изискванията за сървър, работещ под Windows Server 2003
Брой на станциите
Процесор
Оперативна памет

10 ~ 15
двупроцесорен intel
Xeon на 3 GHz
3 Гбайта

16 ~ 20
двупроцесорен intel
Xeon на 3,2 GHz
4 Гбайта

без вентилатор, се свързва посредством LAN,
WLAN или Powerline със сървъра. Може да се свърже и отдалечено чрез интернет. Към устройството се свързват клавиатура, мишка, монитор и
озвучителни тела. Администраторът има достъп
от всяка конзола до цялата система и може да извърши необходимите настройки посредством интегрирания мениджмънт-софтуер. Всеки един от
клиентите се регистрира в системата със своето потребителско име и парола и ползва зададените му от администратора права за достъп до
системните ресурси.
Въвеждането в експлоатация става само за
няколко минути: Най-напред на сървъра се инсталира приложеният софтуер. Патентованият от
фирмата NComputing WoIP (Windows-over-IP) протокол работи със 128-битов код и пренася графична информация с максимална разделителна способност 1280х1024 пиксела, кадрова честота 75 Hz и
16-битов цвят.
След стартиране OfficeStation започва да работи съвсем безшумно. Системата зарежда мрежовите настройки чрез DHCP протокол и открива
автоматично всички терминални сървъри в мрежата. Потребителят може да се регистрира на
сървъра без допълнителни конфигурации, а работата да продължи както обикновено – в зависимост от конфигурацията стартира работният
плот на сървъра или се извиква директно предварително настроено приложение.
Недостатък на системите от този тип са
липсата на възможност за локално включване на
различни периферни устройства, но пък потребителят има достъп до всички мрежови устройства
и до всички устройства, инсталирани на сървъра –
принтери, скенери, външни твърди дискове и CD/
DVD ROM устройства, преносими памети и др.

21 ~ 25
двупроцесорен intel
Xeon на 3,4 GHz
5 Гбайта

26 ~ 30
двупроцесорен intel
Xeon на 3,6 GHz
6 Гбайта

Макар приложенията на сървъра да издържат на
пропадане на връзката или изключване на клиент,
потребителят няма поглед върху това, кои от неговите сесии евентуално са все още активни. По
този начин може лесно да стане така, че вече ненужни приложения и процеси да продължават о да
забавят сървъра.
Въпреки тези малки недостатъци, предложението на NComputing е много убедително. Възможностите за приложение са разнообразни: малки
предприятия или работни групи, училища, Интернет кафенета, домашни мрежи, производствени
помещения с висока степен на запрашаване. Предимствата в сравнение с използването на обикновени компютри са: опростената администрация,
намалените производствени разходи, повишената
сигурност. Дори само поради изключително ниската консумация от около 5 вата на устройствата
на NComputing една евентуална инвестиция би
могла да се изплати много бързо.
За да не бъдем съвсем голословни и за да докажем икономичността на решението с използване
на OfficeStation, нека да разгледаме най-простия
пример с 10 работни места (виж табл. 3).
Изчисленията в таблицата са за разходите за
хардуер, инсталация, ИТ поддръжка и електроенергия в продължение на 5 години. Правим сравнение между решение, при което за всяко работно
място се използва самостоятелно PC, и решение, при което се използват един сървър и девет
OfficeStation. Цените в USD, които са приети като
средни, са:
 Стандартно PC – 500 USD.
 Цена за инсталация на стандартно PC – 50
USD.
 Сървърен компютър – 1200 USD.

Таблица 3. Сравнение на разходите на система с PC-та и OfficeStation при 10 работни места.

Разходи за хардуер [USD]
Разходи за инсталация [USD]
1-ва година
Разходи за ИТ
2-ра година
поддръжка и
3-та година
електроенергия
4-та година
[USD]
5-та година
Общо

Април 2007

Стандартни PC

OfficeStation

5000,00
500,00
708,64
958,64
1157,68
1157,68
1407,68
10 890,32

2999,91
230,00
151,62
210,69
270,69
270,69
330,69
4464,29

Спестени средства Спестени средства
[USD]
[%]
2000,09
40,00
270,00
54,00
557,02
78,60
747,95
78,02
886,99
76,62
886,99
7662
1076,99
76,51
6426,03
59,01
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Таблица 4. Сравнение на разходите на система с PC-та и OfficeStation при 300 работни места.
Стандартни PC

OfficeStation

Разходи за хардуер [USD]

150 000,00

87 997,28

62 002,72

41,34

Разходи за инсталация [USD]

15 000,00

6840,00

8160,00

54,40

1-ва година

21 259,20

4264,19

16 995,01

79,94

2-ра година

28 759,20

5915,90

22 843,30

79,43

3-та година

34 730,40

7595,90

27 134,50

78,13

4-та година

34 730,40

7595,90

27 134,50

78,13

5-та година

42 230,40

9275,90

32 954,50

78,04

326 709,60

129 485,09

197 224,51

60,37

Разходи за ИТ
поддръжка и
електроенергия
[USD]

Общо

Цена за инсталация на сървърен компютър – 50
USD.
 OfficeStation – 200 USD.
 Цена за инсталация на OfficeStation – 20 USD.
При така приетите цени, разходите на работно място за хардуер са, както следва:
 За самостоятелно PC – 550 USD.
 За OfficeStation – 232 USD.
Годишните разходи за ИТ поддръжка като процент от цената на хардуера са съответно: 5%,
10%, 15%, 15%, 20% годишно за следващите пет
години.
За разхода на електроенергия са приети следните стойности:
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Спестени средства [USD] Спестени средства [%]

Мощност на стандартно PC – 245 W.
Мощност на сървърен компютър – 500 W.
Мощност на OfficeStation – 5 W.
Калкулацията е за 8-часов работен ден и 5дневна работна седмица.
От таблицата се вижда, че спестените средства при използване на OfficeStation само за хардуер и инсталация са 41,27% или 2270 USD. Като
се добавят и разходите за ИТ поддръжка и електроенергия, в края на петата година спестените
средства при използване на OfficeStation ще са вече 59% или повече от 6400 USD.
Нека да приложим същите изчисления когато
имаме 300 работни места (табл. 4).
Изводите оставяме за вас…
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