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Значна кількість програмних засобів Web 2.0 побудовані на основі 

моделі SaaS (Software as а service – програмне забезпечення як послуга) –
пропозиції програмного забезпечення користувачеві, за якої постачаль-
ник розробляє Web-додаток, розміщує його і управляє ним з метою і 
можливістю використання замовниками через Інтернет [1, 264]. Доступ 
до існуючого програмного забезпечення може бути наданий через proxy-
додаток, що надає інтерфейс «програма за запитом» (On-Demand). Ос-
новними протоколами, необхідними для реалізації такого інтерфейсу, є 
HTTP (для взаємодії між серверами сесій та додатків), RFB та RDP (для 
відображення віддалених робочих столів та додатків), SSH (для тунелю-
вання потоку RFB). 

В Ulteo Open Virtual Desktop (OVD) сервер сесій ідентифікує серве-
ри додатків та взаємодіє з ними (рис. 1). Так, користувач, який бажає 
отримати доступ до програми, звертається до серверу сесій, що надає 
перелік доступних серверів додатків (рис. 2). 

 
Рис. 1 
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Рис. 2 

 
Сервер додатків надає користувачеві можливість управління про-

грамами та файлами, в т.ч. – спільного виконання програм, за якого кі-
лька користувачів керують однією й тією ж копією програми (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
Пропонований підхід надає можливість Web-доступу до існуючих 

десктопних додатків без втрати їх функціональності. На рис. 4 показано 
інтерфейс табличного процесора, що виконується на сервері додатків. 
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Рис. 4 

 
Реалізація моделі SaaS в Ulteo OVD 2.5 має наступні переваги для 

організації мобільного навчання: 
– зручність використання, простота розгортання і управління: в 

якості Web-клієнта виступає браузер з підтримкою Java; 
– інтероперабельність: повна інтеграція з існуючими інфраструк-

турами, включаючи Microsoft-середовища; 
– гнучкість: OVD є вільно поширюваним ПЗ з відкритим кодом; 
– широке застосування концепції портфоліо; 
– кросплатформеність: можливість одночасного відображення в 

середовищі браузера програм, що працюють в різних ОС; 
– масштабованість: можливість одночасного обслуговування до 

50000 користувачів (64 Мб пам’яті сервера додатків на користувача); 
– можливість організації спільної роботи користувачів; 
– економічність трафіку: 40 Кбіт/с на одного клієнта; 
Недоліків поточної версії Ulteo OVD є недостатня підтримка муль-

тимедіа – відтворення звуку буде додано у наступній версії Ulteo OVD. 
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