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 چیست؟  TSPlus سازی افزار مجازی نرم 

 .است TSPlus افزارنرم زاستفاده ا pc sharing یکی دیگر از راه های ساده و کاربری برای
صورت تخصصی صرفًا اقدام به تولید همین افزار محصول یک کمپانی فرانسوی به همین نام است که به این نرم

 .محصول نموده استتک
تواند میز کار  زمان می شود و عالوه بر برطرف کردن محدودیت تعداد کاربر هم افزار بر روی ویندوز نصب می این نرم

هایی شده طبق سیاست شده روی آن ویندوز( را بین کاربران تعریفهای نصب ه )دسکتاپ و برنامه و یا صرفًا برنام
 .کنیم به اشتراک بگذاریمکه تعیین می 

سرعت دسترسی مستقیم به فایل اصلی را (Data Base) ها ، پایگاه دادهبا افزایش تعداد کاربران و اندازه فایل
 .دهدگیری کاهش می طور چشم به 

 .های پایگاه داده استگاهاین به دلیل ماهیت دست
 .مگابایت باشند ۱۰۰ها حجمی بیش از که دادهخصوص هنگامی متأسفانه این کاهش سرعت خطی نیست ، به 

توجهی توان به پیشرفت قابل ها و دسترسی به آن بر روی همان کامپیوتر فیزیکی، می ها و برنامه با جابجایی فایل 
 .شده استگیگابایتی با این سیستم انجام  ۱های فایل هایی حتی با یافت.آزمایش در سرعت دست 

 .کشددقیقه طول می  ۸یک گزارش خاص ها روی سرور قرار دارد و برای پردازش آناندازی معمولی که دادهراه
توجهی بهبود بخشیده  طور قابل کند روند را به که برنامه را اجرا می TSPlus داشتن همان اطالعات مشابه در سرور

 .ثانیه است ۴۰دهد زمان الزم در این روش حدود ن را کاهش می و زما

 

 چیست؟  Ts Plus – Ts Plus برنامه 
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 :TSPlus افزار مزایای استفاده از نرم 

 :زیر اشاره کرد توان به مواردافزار می های این نرم از قابلیت  

 ها برای برخی از کاربرانگذاری بخشی از برنامه امکان به اشتراک •
ها را از طریق  گذاری میز کار از طریق مرورگر وب )یعنی کاربران بتوانند دسکتاپ و یا برنامه امکان به اشتراک •

 مرورگر اینترنت باز کنند( 
 گذاشته از طریق یک پنل شناورهای به اشتراک  امکان ایجاد دسترسی کاربران به برنامه  •
 راه حل با کاربرد آسان هزینه، ارزش باال و عملکرد عالی در یک کم  •
 و موارد دیگر  USB هاینمایش دوتایی، صدای دو جهِت، دستگاه بیتی، صفحه  ۳۲های پشتیبانی از رنگ  •
 کنترل پیشرفته برنامه توسط کاربر و / یا توسط گروه  •
 TSplus انتقال سریع فایل بین کامپیوتر کاربر و سرور  •
 (… اری، رمزگذ RDP مخفی کردن درایوهای سرور ، فایروال) ارتباطات سرور ایمن  •
 ها را داشته باشیدی موبایل برنامه تا از هرکجا و در هرزمانی امکان دسترسی به فایل انتشار نسخه  •
 ی مرورگرها دسترسی از طریق وب با استفاده از همه  •

 :TSPlus معایب استفاده از راهکار 

 :توان به موارد زیر اشاره کرداز معایب این روش نیز می 

 .مراتب کمتر استیسه با انواع راهکارهای مشابه مانند سیتریکس به پایداری این راهکار در مقا •
های به اشتراک گذاشته توانند به هاست آسیب وارد کنند)به سیستم عامل هاست و یا برنامه کاربران می  •

 شده(
 وند شپرفورمنس این راهکار پایین است و کاربران با تأخیری آزاردهنده در استفاده از میز کار خود روبرو می  •
شود  افزار حتمًا نیاز دارند که کامپیوتر داشته باشند یعنی با زیرو کالینت نمی کاربران برای استفاده از این نرم  •

 .این سرویس را دریافت کرد 
در شبکه مصرف   DDP,RFX,PCoIP,HDX,Blast های دیگر مانند پهنای باند زیادی در مقایسه با پروتکل •

 .شودمی 
 .بسیار باالتر است PC Sharing ار در مقایسه با راهکارهای دیگرافزقیمت الیسنس این نرم  •

 :سخن آخر درباره این راهکار 

 .افزارهای خارجی مطرح نیست توجیه منطقی نداردرایت نرم این راهکار برای ایران که در آن کپی 
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