
Ruim twee jaar hard zwoegen
Met RemoteFX is Microsoft niet over 
één nacht ijs gegaan. In januari 2008 
kondigde Microsoft de acquisitie van 
Calista Technologies aan. Dit bedrijf was 
toen nog in ‘stealth-mode’. Dat betekent 
dat de Calista-technologie nog vol in 
ontwikkeling was en nog geen enkele 
licentie verkocht had. Sterker nog, Calista 
Technologies was voor velen een volslagen 
onbekende. Ondanks dat Calista Techno-
logies vooral nog een ‘alpha’ product had, 
heeft Microsoft deze technologie toch 
aangekocht. 

De motivatie achter de aankoop is mak-
kelijk te raden. De ondersteuning van 
zogenoemde ‘rich-media’ is binnen RDP is 
tot nu toe zeer beperkt. Als een gebruiker 
op afstand werkt met behulp van Remote 
Desktop Services (voorheen Terminal 
Services) of een gecentraliseerde virtuele 
desktop, is het afspelen een video, het 
gebruik van Office Communicator (VoIP) 
ondoenlijk en ook de weergave van Flash 
en Silverlight bij het bezoeken van web-
sites is matig of ontoereikend, ondanks de 
grote inspanning van RDP om de snelle 
updates van animaties bij te houden. 
Ondanks de goede inzet van protocol en 
server blijft onder de genoemde omstan-
digheden de gebruikerservaring matig 
tot slecht, en daarbij de server waar de 
Terminal Server of VDI op draait door de 
inefficiëntie van RDP op grafisch vlak al 
snel overbelast raakt.

De optimale desktop ervaring
Goede ondersteuning van rich-media 
applicaties, of het nu 2D of 3D is, is van 
cruciaal belang voor de acceptatie van 
VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Hoe 
moet u anders een eindgebruiker uitleg-
gen dat de hypermoderne virtual desktop 
oplossing niet werkt voor Messenger, 
Skype, Youtube en de NOS WK website?

Een feit is dat RDP ooit geoptimaliseerd is 
voor grafische tekstgebaseerde applicaties. 
Sterker nog, RDP is uitermate efficiënt 
in het aanbieden van reguliere (veelal 
zakelijke) Windowsapplicaties. RDP is zo 
efficiënt, omdat het normaal gesproken 
alleen de opdracht voor de opbouw van 
een venster en tekst binnen de toepassing 
over het netwerk verstuurt en juist niet 
de pixel informatie. Wanneer multimedia 
wordt toegepast, bijvoorbeeld met video, 
geluid, of visueel rijke applicaties, zal RDP 
al snel moeten terugvallen op het verstu-
ren van grote hoeveelheden pixels en ruwe 
audio streams. Dit kost niet alleen erg veel 
CPU op de server en bandbreedte op het 
netwerk, de eindgebruiker zal dan ook 
snel merken dat RDP hier eigenlijk niet 
voor gemaakt is. 

Ondanks dat RDP sterk is verbeterd met 
de introductie van RemoteFX Windows 
7 en Windows Server 2008 R2, blijft een 
aantal beperkingen zichtbaar. Bijvoor-
beeld Aero-Glass en bi-directionele audio 
worden vanaf Windows 7 en Windows 

Server 2008 R2 wel ondersteund, maar 
daarvoor heb je wel een Windows Vista of 
Windows 7 PC als client nodig. Oftewel, 
op een doorsnee thin-client werken de 
nieuwere RDP features niet. 

De RemoteFX revolutie
Eigenlijk is RemoteFX een kleine 
Microsoft revolutie op RDP gebied.  
De RemoteFX extensie op RDP maakt 
het mogelijk gebruikers een zeer rijke 
desktop ervaring te bieden voor zowel 
2D- en 3D-toepassingen. Dit was tot nu 
eigenlijk alleen mogelijk met oplossingen 
van derden zoals Citrix en VMware. 

Doelstelling van RemoteFX is gebrui-
kers een volwaardige desktop ervaring te 
bieden. RemoteFX kan worden vergeleken 
met een real-time encoder voor rich-media 
toepassingen en maakt gebruik van het 
standaard virtual-channel binnen RDP. 
RemoteFX verandert de basis RDP archi-
tectuur niet en kan daarom als een exten-
sie worden gezien. Dit betekent wanneer 
connectie wordt gemaakt met een RDP 
client zonder RemoteFX ondersteuning, 
nog gewoon gebruik gemaakt kan worden 
van het standaard RDP protocol zonder 
deze extensie. 

Het verschil met regulier RDP is groot: 
een gebruiker zal door het ontbreken  
van de vertraging in animaties waars-
chijnlijk niet langer merken dat hij op  
een gevirtualiseerde desktop werkt. 
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Video’s, Flash, Silverlight, Windows 
Presentation Foundation, tekenpro-
gramma’s, CAD, VoIP, Aero Glass ook bij 
multi-monitor ondersteuning: voor de 
gebruiker is er geen verschil meer. Het is 
zelfs mogelijk te gamen, al is dat uiteraard 
geen schaalbare, zakelijk toepassing. 

RemoteFX GPU virtualisatie
RemoteFX bestaat eigenlijk uit twee 
componenten: een encoding/rendering 
component die gebruik maakt van GPU 
virtualisatie op de server en RemoteFX 
decoding technologie op de client. 
Bijzonder aan RemoteFX is dat het 
‘GPU-virtualisatie’ is. De grafische kaart 
(GPU) van de host-server wordt beschik-
baar gemaakt voor meerdere sessies om 
de multimedia toepassing te renderen 
binnen het protocol. Bijkomend voordeel 
is dat de CPU ontlast wordt. Alhoewel 
de RemoteFX-encoding ook op de CPU 
kan plaatsvinden, is de GPU is hier als 
gespecialiseerde processor voor grafische 
toepassingen van nature veel beter in. Het 
Citrix HDX protocol is in vergelijking 
met RemoteFX in hoge mate afhankelijk 
van de beschikbaarheid van codecs en 
players op de client, iets dat bij RemoteFX 
juist niet het geval is. Microsoft heeft met 
RemoteFX dus een universele oplossing 
gebouwd, waarbij het niet noodzakelijk is 
specifieke codecs en runtimes op de client 
te installeren. VMware’s PCoIP maakt 
geen gebruik van de GPU-aanpak en 
belast juist de CPU van de server voor de 
rendering van multimedia toepassingen, 
daar waar RemoteFX, juist gebruikmaakt 
van de gevirtualiseerde GPU om de CPU 
van de server te ontlasten.

Virtuele GPU alleen op Hyper-V
RemoteFX werkt alleen wanneer Windows 
7 op Hyper-V wordt aangeboden of  
Windows 2008 R2 Remote Desktop  
Services rechtstreeks op een server wordt 
geïnstalleerd. Hyper-V wordt in Service 
Pack 1 van Windows Server 2008 R2 
aangepast zodat de GPU gevirtualiseerd 
kan worden en RemoteFX zijn rendering 
daarop kan uitvoeren. Dat betekent dat 
RemoteFX specifiek niet werkt op bijvoor-
beeld VMware vSphere en Citrix XenServer.

Remote FX is een platform waar anderen 
verder op kunnen bouwen
Microsoft zal de RemoteFX technologie 

stack beschikbaar maken voor derde 
partijen. Hierdoor zal mogelijk in de 
toekomst specifieke RemoteFX kaarten 
beschikbaar komen die nog (energie-) 
efficiënter zijn dan huidige GPU’s. Dit is 
belangrijk, aangezien we nog niet gewend 
zijn om zware grafische kaarten in servers 
te gebruiken. Servers kunnen niet vanzelf-
sprekend voorzien in de hoge energie-eisen 
van grafische kaarten. Het is dus goed 
mogelijk dat u in de toekomst een server 
kan bestellen met een RemoteFX kaart/
module in de optielijst voor hardware.

Ook zal Microsoft actief met thin-client 
leveranciers gaan samenwerken om  
RemoteFX clients te ontwikkelen.  
Microsoft heeft al een decoder-chip design 
klaar, leveranciers kunnen dit design 
gebruiken om dedicated RemoteFX- 
decodingchips te bakken. 

RemoteFX functioneert ook zonder een 
specifieke decoder chip. Op Windows XP, 
WindowsVista, Windows 7 en Windows 
Embedded. De RemoteFX client kan op 
Windows PC’s de CPU en GPU gebruiken, 
een decoder is dan niet strikt noodzakelijk. 

Aan de slag met RemoteFX
Als u aan de slag wil met RemoteFX kan 
dat als de servicepack beschikbaar is, maar 
hou rekening met het volgende: 
1.  RemoteFX is een Remote Desktop 

Services platform oplossing, RemoteFX 
werkt zowel voor Windows Server 2008 
R2 Remote Desktop Services als voor 

Windows 7 in een virtual desktop  
oplossing

2.  Hyper-V is de enige hypervisor die 
RemoteFX kan ondersteunen en GPU-
virtualisatie mogelijk maakt

3.  Er moet een dedicated grafische kaart 
geïnstalleerd worden in de server: hoe 
sneller deze is, hoe meer RemoteFX 
gebruikers er mogelijk zijn

4.  De huidige versie van RemoteFX is 
ontwikkeld voor gebruik in LAN omge-
vingen, RemoteFX is niet geschikt voor 
gebruik over het WAN, zoals we dat nu 
gewend zijn met regulier RDP.

Conclusie
Naar verwachting is het straks moge-
lijk om op basis van op zeer goedkope 
hardware, kleine en zuinige thinclients een 
volwaardige, vlot werkende desktop aan 
te bieden dankzij RemoteFX. Tot nu toe 
was dit ondenkbaar met RDP. RDP in zijn 
nieuwe vorm wordt momenteel alleen goed 
ondersteund op Windows Vista, Windows 
7 of Windows Embedded. RemoteFX bete-
kent voor RDP een enorme vooruitgang in 
gebruikerservaring. Met RemoteFX heeft 
Microsoft het thinclient concept en VDI 
naar een hoger niveau heeft gebracht.

Microsoft RemoteFX en Citrix HDX
Microsoft en Citrix werken al lang samen. Gedurende deze periode heeft Microsoft 
regelmatig grote verbeteringen bekendgemaakt in bijvoorbeeld Terminal Services en 
vaak werd daarmee ook het einde van Citrix X en App aangekondigd door derden. 
Hoe verhoudt Microsoft RemoteFX zich tot Citrix HDX? RemoteFX is een enorme 
vooruitgang, toch zal in (grootschalige/complexere) omgevingen waar gebruikers via 
het WAN werken op de virtuele desktop, HDX beter presteren. HDX functioneert 
zeer goed in WAN omgeving, waarbij RemoteFX op dit moment niet geschikt voor is. 
HDX ondersteunt ook andere operating systemen, zoals Android/Mac/iPhone/iPad. 
Citrix heeft overigens wel aangekondigd dat zij RemoteFX gaan omarmen en bin-
nen zes maanden na de lancering RemoteFX officieel adopteren in XenDesktop. 
Wat betekent deze samenwerking op termijn? Uiteindelijk geeft de Citrix/Microsoft 
combinatie meer keuzes wanneer u met VDI aan de slag gaat. In sommige gevallen zal 
RemoteFX een slimmere keuze zijn, en in andere is juist HDX een verstandige. Het zal 
dan ook geen uitzondering zijn dat beide technologieën gewenst zijn in één omge-
ving. En juist dat is de essentie van de samenwerking tussen Citrix en Microsoft.
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