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 فهرست 
 یشخص وتر یکامپ ایبهتر است   (Thin Client)نتیکال نیت  (TCO)تیمالک یکل نهیآمدن هز نییپا یبرا
(PC) 3 .......................................................................................................................... ؟ 

 3 ........................................................................................ !کتای  ینیگزیجا کیانتخاب 

 4 ....................................................................................... !دیها به حداقل برسان نهیهز
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بهتر است یا    (Thin Client)تین کالینت   (TCO)برای پایین آمدن هزینه کلی مالکیت 

 ؟  (PC)کامپیوتر شخصی 

سازی انواع  برای پیاده  مجازی سازی های مختلف تکنولوژی، پلتفرمی است که از ویژگی  VDI)(زیرساخت سیستم مجازی
 کند.سازی استفاده می مجازی 

 سازی شده قرار دارند برای مجازی   (Back end)اند ها از تمام اطالعاتی که در یک بک این زیرساخت 
 کنند.سازی یک پلتفرم استفاده می پیاده 

 که یک میز کار مجازی در یک محیط  ( هستند WMSهای مجازی ) میزبان این اطالعات ماشین 
VDI  کنند.ایجاد می 

افزار، ارتباطات  سازی نرم سازی اطالعات، مجازی سازی سرور در اولین مرحله تمام فضاهای ذخیره در اصل معماران مجازی 
 کنند.ها را در نظر گرفته و تحلیل می و پروتکل 

بندی یک سرور فیزیکی به چندین سرور مجازی  تکنیکی برای تقسیم  (Server Virtualization) سازی سرور مجازی 
 .سازی استافزار مجازی تر، به کمک یک نرم کوچک 

 کنند.زمان واحد اجرا می عامل را در یک سازی سرور، هریک از سرورها چندین سیستم یعنی در مجازی 
 شود.است که در آخرین مرحله مدنظر قرارگرفته می  VDIهای  ها نیز یکی از آخرین جنبه البته کامپیوترها و کاربردهای آن

 ی باالیی دارد. های اولیه هزینه  سازی سرور و مجازی  VDI ت که زیرساخت سیستم مجازیاین در حالی اس
 ها در حداقل خود قرار گیرد. رسد باید مابقی هزینه ی کامپیوترها می ی فناوری اطالعات به تهیه که توسعه هنگامی 

داشتن کامپیوترهای سیاست نگه  سازی سرورو مجازی  VDIسازی یکرسد که فکر می کنید در زمان پیاده به نظر می 
 تری« باشد؟ها، سیاست »ارزان تین کالینت ها با جای جایگزین کردن آنفعلی، به 

 تری دارند؟ پایین  TCOهزینه کلی مالکیت یا VDI ها یا کامپیوترها در یکولی آیا واقعًا تین کالینت 
 

 انتخاب یک جایگزینی یکتا! 

 شده است.اجزای بیشتری تشکیل از  تین کالینت یکدر نظر داشته باشید یک کامپیوتر شخصی در مقایسه با 
افزار برای عامل و نرم های ارتباطی صوتی و تصویری، سیستم هر کامپیوتر باید حداقل دارای یک هارددیسک، پورت 

 سرویس دادن به کاربر باشد. 
 اما تین کالینت ها تنها به یک سیستم عامل و تعداد اندکی نرم افزار نیاز دارند.  

های زیادی قدرت محاسباتی خود را با  درواقع تین کالینت جزئی از یک زیرساخت کامپیوتری گسترده هستند که کالینت 
 گذارند.یک سرور به اشتراک می 

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/
https://rahaco.net/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/
https://rahaco.net/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/


 

 

 4صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

بندی سرورهای فیزیکی به چندین سرور مجازی  وری از منابع را با استفاده از تقسیم سازی سرور میزان بهره اما در مجازی 
 شود.انجام می 

 کند.شده است، افزایش پیدا می ها مختص به خودش نصب عامل و اپلیکیشن ها سیستم که بر روی هریک از آن 
ها انرژی بسیار پایینی نسبت  کند تین کالینت مکانیکی هستند و همین امر کمک می یس اها فاقد فن و دیوتین کالینت 

 به کامپیوترهای معمولی مصرف کنند.
 کنند.سال کار می  6ها تا شود اما تین کالینت سال در نظر گرفته می  4همچنین عمر مفید یک کامپیوتر شخصی 

های اینترنتی در  شخصی، احتمال هک و جاسوسی و حمله های صوتی و تصویری و هارد در کامپیوترهای وجود پورت 
 برد. کامپیوتر را باالتر می 

 این در حالی است که هر کاربر آزادانه می تواند هر نرم افزاری را در سیستم نصب کند! 
بران را  کنند؛ که حتی می توانند امکان دانلود کردن کار های قفل و زنجیرشده عمل می ها همانند سیستم اما تین کالینت 

 !را نیز آن ها بگیرند 

 هزینه ها به حداقل برسانید! 

 در نهایت تین کالینت ها دارای سیستم خنک کننده )فن( نیستند.  
 این امر باعث می شود آنها نسبت به خرابی سخت افزار و هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر حساسیت نشان دهند.

 به حداقل می رسد. و مجازی سازی سرور   VDIبه  در این صورت هزینه های فناوری با مهاجرت
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