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داشت ٍ درنان ٍرکاری در ًب  د
ِزٌ زیُناىر شٍ  داشت ِ درىان برای کٍا د کیفیت ىراقبت ، صنعت َب ّب ِ َب ِ ىی چامش، با بیيار ٍا  بر  شّد. ٍایی جدیدی ِر

 ِ یساز  یىجاز ، ندٍرکاری در بًداشت ٍ درنا ، ابتکارٍایی ىانندسالىت ىبتنی بر ارزش   یٍا ىراقبتبا حرکت بُ سيت 
 .است داکردٌیپٍای ىجازی ىحبّبیت بیشتری  ٍای جدید ارائُ خدىات بُ بیيار ىانند ىراقبت از راٌ دِر ِ ىراقبت ِشر

اطيینان از  باخدىات،  ی ارائٍُایی را برای بَبّد  طّر ىداِو رِش دٍندگان خدىات بَداشتی باید بُ ، ارائُصّرت نیدر ا
 زیرا:؛ پیدا کننداِو اىنیت ِ رعایت ىقررات، تد

  کنند یىبیياران  ی پرِندٌ ی ىطامعُپزشکان دِ برابر بیياران ِقت صرف. 
 رِد یىىینیّن دالر در ٍر بیيارستان آىریکا بُ ٍدر  1.7ناکارآىدی در کارٍای بامینی  ی نُیٍز  ٍرسال. 
 گسترش  ۸۱۰۲درصد از سال  ۴..۵ٍای بَداشتی با سرعت رشد ساالنُ  رِد ٍّش ىصنّعی در ىراقبت انتظار ىی

 .ىینیارد دالر برسد ۲..۸بُ  ۸۱۸۴یابد ِ تا سال 
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 !GPU NVIDIA VIRTUALبا  دٍرکاری در بًداشت ٍ درنانجدید در  یيا قدم
کاٍش  جَت ،در صنعت VDI دٍندگان خدىات بَداشتی ِ درىانی ىنجر بُ نفّذ عيیق تحّل دیجیتال برای ارائُ

 حال افزایش اىنیت شدٌ است. ٍا ِ درعین ٍزینُ
ٍای  نیستند ِ برای سازگار شدن با برناىُ GPU سازی شاىه ىجازی VDI ٍای سنتی حه حال، بسیاری از این راٌ بااین

 ىدرن کُ گرافیک بیشتری دارند، در چامش ٍستند.
 .پیداکردٌ استبیشتر رِاج ٍای بَداشتی  ٍای بزرگ ِ ٍّش ىصنّعی در ىراقبت ِتحنیه دادٌ عالٌِ بر این، تجزیُ

نّیسی با کيک ٍّش  قرار ىالقات بیيار تا حاشیُ ،ىنابع ىبتنی بر ٍّش ىصنّعی یٍا یز یر  برناىُزیرا تياو 
تّسط  برای تشخیص زِدٍنگاو بیياری  DNAٍای ِتحنیه تّامی ىصنّعی تصاِیر رادیّگرافی ِ ٍيچنین تجزیُ

 .شّد یىٍّش ىصنّعی انجاو 
بَبّد عينکرد ىزیت ، VDI ٍای بُ ىحیط GPU NVIDIA VIRTUAL ٍای حه ٍای بَداشت ِ درىان با افزِدن راٌ سازىان

 .کنند یىتجربُ را با ٍزینُ کيتری ِری  ِ افزایش بَرٌ
 
 
 

 :کند ینگستردى بیان  صَرت بٌ GPU NVIDIA VIRTUAL راتیتأثعَانل زیر 
 

 ٍری ٍ پَیایی افزایش بًرى
با ٍر تّانند از ٍر ىکانی،  ٍای بَداشتی ىی ، بیشتر ىتخصصان ىراقبتدٍرکاری در بًداشت ٍ درنان در حال حاضر با

 ای، بُ اطالعات ىّردنیاز دسترسی پیدا کنند. رایانُ
شّد. ىیپزشکان برای تشخیص درست بیياری  ِ افزایش دقت    گیری سریع دسترسی سریع بُ اطالعات ىنجر بُ تصيیً  

گردش کار بامینی ِ افزایش  رِند  بَبّد بیيار بُ ٍيراٌ سرعت ِرِدی باعث  یٍا سابقُدر این صّرت درست بّدن 
 .شّد یى ییایِ پّ یِر  َرٌب
 

 يای جانبی کايش يزینٌ
 ٍای کاربردی ِ برناىُ (EMR) ٍای امکترِنیکی پزشکی تّانند پرِندٌ درىان اکنّن ىی ٍای بَداشت ِ سازىان
PACS صرفُ در اختیار ٍيُ کاربران قرار دٍند. بُ سازی کردٌ ِ کاىاًل ىقرِن را ىجازی 

قرار کاربران  ی ٍيُراحتی در دسترس  ِ بُ شّد یى  ٍای قدیيی ِ خاىّش یکپارچُ ٍای ىربّط بُ دستگاٌ حتی دادٌ
 .ردیگ یى

کاربر را در ىعرض خطر قرار دٍد، کاىپیّترٍای قدیيی را با  یا حرفُ ی تجربُبدِن اینکُ  تّاند یىفناِری اطالعات 
کند کُ دانش آىّزان، ىعنيین  ِضعیتی را تّصیف ىی) BYODزیرِکالینت یا تین کالینت جایگزین کردٌ ِ از حرکت 

( .شخصی خّد را در ىدرسُ ِ یا ىحه کار بُ ٍيراٌ داشتُ باشند حيه قابهٍای  ِ کارىندان تيایه دارند دستگاٌ
 کند. یبانیپشت

https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#b62534d393f35db83
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جانبی  یٍا نُیٍز باعث کاٍش  کُ یدرحامسازىانی را  یٍا دادٌىدیریت سادٌ ِ راحت  یساز  یىجاز  رساختیز 
 گیرد. یدربرىرا  شّد یىسازىان 

 
 اننیت غیر سازگار

ٍا ِ حيایت از  ٍيّارٌ با ىسئنُ رشد رِزافزِن دادٌصنعت بَداشت ِ درىان  دٍرکاری در بًداشت ٍ درنان در
 .شّد یىرِبرِ  BYOD ٍای نیرِی کار بیشتر ِ برناىُ
ی  کاربردی بامینی  یٍا برناىُرا جَت دسترسی اىن کاربران بُ  یساز  یىجاز اىر  تّاند یى (IT)در حال حاضر تکنّمّژ 

 گسترش دٍد.( تاپ مپتنفن ٍيراٌ، کاىپیّتر، ) یافزار  سختبا ٍر نّع 
ِ فناِری  (HIPAA) ۰۹۹۲ِنقه ِ پاسخگّیی بیيُ سالىت تحت نظارت فدرال را در سال  ِ ٍيچنین قانّن حيه

 .رعایت کند (HITECH) اطالعات سالىت برای اقتصاد اقتصادی ِ بامینی
 

 بًبَد کیفیت نراقبت
داشتی سبب بَبّد رِابط بین پزشکان ِ ىتخصصان دسترسی اطالعات در ٍر زىان ِ ىکانی تّسط ىتخصصان بَ

.افتد یىاتفاق  یراحت بُراحت اطالعات بیياران تّسط پزشکان  یگذار  اشتراکاین در حامی است کُ  شّد یى  
ً  بُ ىراقبت بیشتر ِ  گذارند یني ٍا دادٌ ثبتدر این صّرت پزشکان در طّل درىان ِقت زیادی برای بازیابی  از  ىستقی

.پردازند یىبیياران   
 

 پشتیبانی از ير حجو کاری
جَت  HPCٍّش ىصنّعی، عنّو دادٌ ِ  ازجينُاىّر سنگین  اجرایبرای  تّاند یى VDIدر  شدٌ استفادٌ رساختیز 

 را پّشش دٍد. ِ قنب یشناس عصببیيارستانی ىانند رادیّمّژی،  یٍا بخشنیاز ىحققان ِ سایر  نیتأى
 

GPU VIRTUALISATION ؟ستیچ 
دقیقًا ىانند یک ىیز کار را   GPUدٍد کُ ىزایای یک بُ ٍر ىاشین ىجازی این اىکان را ىی  GPUسازی ىجازی

 فیزیکی، ایستگاٌ کاری یا سرِر دریافت کند.
شّد، کاربر تجربُ بسیار  بارگیری ىی  GPUشدٌ است با انجاو  CPUطّرىعيّل تّسط کارٍایی کُ بُ کُ ییازآنجا

 .شّد بَتری دارد ِ از کاربران بیشتری پشتیبانی ىی
 فشردٌ، ازجينُ ٍّش ىصنّعی ی ىحاسبُ برایتّان برای اجرای بارٍای سرِر  ٍيچنین ىی  GPUسازی از ىجازی

(AI) عنّو دادٌ ِ ىحاسبات با کارایی باال(HPC)   را در یک ىاشین ىجازی استفادٌ کرد ِ بَبّد ىدیریت ِ اىنیت
 .کردتجربُ 

 

 

https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#c1b24130444808085
https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#c1b24130444808085
https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#dcb00930ceee97f35
https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#dcb00930ceee97f35
https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#ebca57b3868d915b4
https://rahaco.net/%d8%af%d9%88%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/#ebca57b3868d915b4
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 GPU NVIDIA VIRTUALرايکاريای  

NVIDIA Virtual Compute 
Server 

NVIDIA GRID NVIDIA® Quadro® vDWS 

NVIDIA Virtual Compute Server 
برای اطالعات ِ عنّو آزىایشگاٍی کُ 

دٍنرد  ای را انجراو ىی بارٍای فشرردٌ
ٍای  ازجينررُ برناىررُ .اسررت ٌ آلایررد

ٍرا ِ  ٍّش ىصرنّعی، اطالعرات دادٌ
 !ٍای با ىحاسبات باال برناىُ

NVIDIA GRID Virtual PC (vPC) 
( برررای vAppsٍررای ىجررازی ) برناىررُ

در ىجيّعرررُ  VDIاٍرررداف عيرررّىی 
ٍرررای بَداشرررتی، پزشرررکان،  ىراقبت

 پرستاران ِ کارىندان ایجاد شدند.

The NVIDIA Quadro Virtual Data 
Center Workstation 

 PACSسررازی تصرراِیر  برررای ىجازی
ٍا،  شدٌ ِ برای رادیّمّژیسرت استفادٌ

امعررادٌ  پزشررکان ِ ىتخصصرران فّق
 کاربردی است.

 ىزایا
 ٍُای کاربردی  اجرای برناى

برای یادگیری ىاشینی، 
یادگیری عيیق، ىحاسبات 
 عنيی در یک ىحیط ىجازی

 قدرت  کنترلGPU  ٍای
ِاحد برای  VMىتعدد در یک 

ِ  ىیزان عينکرد برناىُ
پردازش در  کاربردی برای

زىان ِاقعی از ىطامعات 
 تصّیربرداری پزشکی

 ٌٍا سینٍّای  از بین بردن داد
ىرکز ِ اٍرو ٍيان ابزارٍای 

برای  Hypervisorىدیریت 
کاربردٍای ىحاسباتی ِ 

 گرافیکی
 ٌٍا را  برداری از زیرساخت بَر

برای ىحاسبات در طّل شب 
در  VDIزىانی کُ استفادٌ از 

حداقه است بُ بیشترین 
 رساند. ىقدار ىی

 ىزایا
 ٍُای  برناىEMR سازی  ىجازی

ٌ برای دسترسی بُ شد
ٍای پزشکی از راٌ دِر  پرِندٌ

در دِرکاری در بَداشت ِ 
 درىان

  پشتیبانی از افزایش نیازٍای
ِ  11گرافیکی ِیندِز 

 ٍای کاربردی ىدرن برناىُ
 ٌِری پشتیبانی از چَار  بَر

برای افزایش  HDىانیتّر 
 ِری بَرٌ

  ٌصرفُ برای  بُ حه ىقرِن را
در سراسر  VDIىقیاس 
 سازىان

  ِ دسترسی بُ تصاِیر
ٍای بیيار اىن در ىرکز  دادٌ

 دادٌ را پشتیبانی کنید.
  ،افزایش پّیایی پزشکان

 ٍا کنینیک
 ٍُای ىدیریت  کارکنان ٍزین

IT را کاٍش دٍید 

 ىزایا
  دسترسی از راٌ دِر برای

ىشاٍدٌ ِ ِیرایش حجيی 
 بعدی تصاِیر سُ

  اىکان پشتیبانی از تصاِیر
بزرگ ِ پیچیدٌ پزشکی با 

ِ  8Kشتیبانی از دِ ىانیتّر پ
 اندازٌ بافر فریً بزرگ

  اىکان تکيیه کارٍای
 تشخیصی از راٌ دِر

  دسترسی بیشتر بُ تصاِیر
 ٍا شدٌ در ىرکز دادٌ ىحافظت

  ِ افزایش پّیایی پزشک
 ىتخصص

  ىدیریتIT ٍُای  با ٍزین
 تر پایین

  پشتیبانی از آخرین
 RTXٍای ىجَز بُ  برناىُ

برای ردیابی اشعُ در زىان 
 ِاقعی
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 يای دٍرکاری در بًداشت ٍ درنان نهَنٌ نشتری

   
تاپ ِ  کسازی دس ىجازی
ٍا با  ٍای رادیّمّژی آن برناىُ
GPU  ىجازیNVIDIA  ىّجب
جّیی در ِقت ِ افزایش  صرفُ
ٍا  رادیّمّژیستزیرا ؛ ِری شد بَرٌ
 سایرتّانند از  اکنّن ىی ًٍ

خانُ کار کنند، بدِن  ِ در ٍا ىنطقُ
اینکُ باعث کاٍش کیفیت یا عدو 

تعادل تصاِیر باشند. بدِن 
، GPU NVIDIA VIRTUALافزِدن 

تاپ  کعينکرد ِ کیفیت دس
ٍا نیازٍای  ىجازی آن

کند.  رادیّمّژیست را برآِردٌ نيی
GPU NVIDIA VIRTUAL  اىکانات

VDI  ِ ٌرا گسترش داد
سازد  ٍا را قادر ىی رادیّمّژیست

پذیری بیشتری عيه  ا با انعطافت
ىّقع  ٍای بُ کنند، بُ تشخیص

برسند ِ داىنُ کار را گسترش 
 دٍند.

این پنی کنینیک برای بَبّد کار 
آیی سازىان ازجينُ یک سیستً 

ِ ٍيچنین ىنابع ِ  EMRىتيرکز 
 VDIٍای ىنتشرشدٌ در  برناىُ

چندین طرح ىختنف را ارائُ کردٌ 
حال، عينکرد  است. بااین

ٍای کند را افزایش دادٌ ِ  تگاٌدس
ِری پزشکان ِ  باعث بَرٌ

( PSRنيایندگان خدىات بیيار )
ٍا را در برابر یک  شّد ِ آن ىی

رِز شدٌ ىقاِو  تین کالینت بُ
افزار  کند. با استفادٌ از نرو ىی

NVIDIA Tesla  ِGPU  ٍای
NVIDIA Tesla افزار  با نروVirtual 

PC NVIDIA Tesla ،Polyclinic 
تّانست ضين ارائُ یك تجربُ 
ٍيیشگی عامی ِ بَبّد تصّیب 

VDIٍا چگامی  ، در كه بخش
ٍزینُ  2/3كاربران خّد را در 

 كاٍش دٍد.

VDI را با استفادٌ از GPU NVIDIA 
VIRTUAL NVIDIA کند  اجرا ىی

ٍای  تا ىتخصصان ىراقبت
بَداشتی بتّانند از ٍر ىکانی 

یکپارچُ بُ تصّیربرداری پزشکی ِ 
ٍای فشردٌ گرافیکی  ناىُبر

دسترسی داشتُ باشند. دسترسی 
سریع ِ عينکرد بَتر باعث 

دقیقُ در  31جّیی در زىان  صرفُ
دقیقُ در  51رِز برای ٍر پزشک ِ 

رِز برای پرستاران ِ ىتخصصان 
دیگر شد. ىیزان تياس تنفنی 

خدىات بُ بخش فناِری اطالعات 
کُ  ىسطح ىاندٌ است درحامی

٪ 35انتَایی تعداد که نقاط 
 یافتُ است. افزایش
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 کاربران اصلی دٍرکاری در بًداشت ٍ درنان

ٍا،  پزشکان، کنینیک
 پرستاران، کارىندان

رادیّمّژی، ىتخصصان 
 تصّیرسازی پزشکی

ٍا،  دانشيندان دادٌ
 پژٍِشگران

 کارکنان

باٍدف کنی، با  VDIبرای 
 EMRٍای  استفادٌ از برناىُ
ٍای ىشترک  ىجازی ِ برناىُ

 ِری در دفتر بَرٌ

در دِرکاری در بَداشت ِ 
درىان برای تعاىه از راٌ دِر 

با تصاِیر بزرگ پزشکی 
(PACSبا ِضّح )  ِ باال

پشتیبانی از چند ىانیتّر در 
 .11ِیندِز 

ٍای  استفادٌ از برناىُ
کاربردی ىبتنی بر ٍّش 

ِتحنیه  ىصنّعی برای تجزیُ
یابی  برِن تصاِیر پزشکی،

، انجاو کشف DNAتّامی 
بینی نتیجُ  دارِ یا پیش

 بیياری

ىّارد 
 استفادٌ

GRID vPC / vApps  درT4 ،
M10  یاP6  پشتیبانی از(

یا  HDحداکثر چَار نيایش 
 (5Kیا  4Kدِ نيایشگر 

Quadro vDWS  درT4 
P40 ،V100S ،RTX 

 P6یا  6000/8000
را  8K)حداکثر دِ نيایشگر 

 کند( پشتیبانی ىی

NVIDIA vComputeServer 
یا  NVIDIA T4 ،V100Sدر 

RTX 6000/8000  ِP6 
 ٍا برای تیغُ

 تّصیُ

 

 

NVIDIA VIRTUAL GPU کند؟ چگَنٌ کار نی 

 صّرت بُ یساز  یىجاز  یُ یالدر  GPUافزار  نرو، NVIDI یساز  یىجاز   GPUسازی شدٌ تّسط در یک ىحیط ىجازی
 .شّد یىىشاِر نصب 

این اىکان را ( WM)یعنی بُ ٍر ىاشین ىجازی ؛ دٍد یىرا انجاو   NVIDIA GPUیساز  یىجاز   GPUافزار نرو
 ىجازی بُ اشتراک بگذارد. صّرت بُرِی سرِر را  شدٌ نصبفیزیکی  GPUکُ  دٍد یى

 .است  VMشاىه یک درایّر گرافیکی برای ٍر  NVIDIAسازی افزار ىجازی نرو
quadro vDWS  رانندٌ قدرتيندیک شاىهQuadro   .تّسط کارٍای ىعيّل کاربر کُ ییازآنجااستCPU   قباًل

 را تجربُ کند. بسیار بَتری ی تجربُکاربر  کند یىِ کيک  شّد بارگیری ىی  GPUاکنّن بُشدٌ است  انجاو
ٍای کاربردی خالق ِ ٍيچنین ىحاسبُ حجً کار سرِرٍای فشردٌ ازجينُ ٍّش  تقاضای ىَندسی ِ برناىُ

 .دادٌ، اکنّن در یک ىحیط ىجازی ِ ابری قابه پشتیبانی استىصنّعی ِ عنّو 
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 شدى است؟ بًداشت ٍ درناندر  NVIDIA GPU VIRTUAL چٌ چیزی باعث قدرت

 

 :تجربٌ کاربری استثنایی
 .vGPU تجربُ کاربر نَایی، با اىکان پشتیبانی از دِ کار ىحاسباتی ِ گرافیکی برای ٍر

 :العادى عهلکرد فَق
 .صّرت حضّری ِ فیزیکی باکیفیت خدىات تضيینی، بُعينکرد ىداِو 

 :پشتیبانی از حداکثر کاربر
 فیزیکی ازنظرتاپ ىجازی  کدس ۸.پشتیبانی از حداکثر  بَترین راٍکار برای تعداد کاربر باال در صنعت با

GPU! 
 :ندیریت ٍ نظارت بًینٌ

کُ در دسترس از ٍر ابزاری  دیتّان یى .دٍد یىدر ٍر زىان را ارائُ  محظُ بُ محظُىدیریت ِ نظارت  GPUعينکرد 
 استفادٌ کنید. (کاىپیّتر، مب تاپ، تنفن ٍيراٌ ِ ...)شياست 

 :نَآٍری نداٍم
 در صدر باالیی از تکنّمّژی ِ فناِری قرار بگیرید.کُ  دٍد یىاین اطيینان را بُ شيا  افزارٍا نروبرِز رسانی ىنظً 

 :پشتیبانی عالی اکَسیستو
 انجاو ىی شّد. Quadro یا حرفُ یٍا برناىُ یٍا ناىُیگّاٍنيّنُ کارٍای گستردٌ با استفادٌ از 

 
 
 

 یدِرکار  یدر ىناطق دِرافتادٌ را درىان کنند. اجرا يارانیتا ب سازد یپزشکان را قادر ىدر بَداشت ِ درىان  یدِرکار 
ِآىد کارکنان گردد.  ِ حجً رفت ٍا نُیکاٍش ٍز  ،یکار  یدگزن تیفیک شیافزا ،یِر  بَرٌ شیىنجر بُ افزا تّاند یى

را  ٍا نُیکُ از راٌ دِر ٍز  دٍد یاىکان را ى نیبُ دفاتر ا حساب تصدِر صّر یِ فناِر  شرفتُیعينکرد پ تیر یىد نیٍيچن
در ابتدا ىشاغه  ستیبا یى یىؤثر دِرکار  یاجرا یدر نظر داشت کُ برا دینکتُ را ًٍ با نیپرداخت کنند. اىا ا

 نیا ریآن فراًٍ گردد در غ یبرا یانسان یرِیدر ن زٌیانگ جادیِ ا یِ سپس بستر الزو از بعد فن رندیقرار گ یىّردبازنگر 
 در انجاو اىّر شّد. ینظي یصّرت ىيکن است باعث ب

 

         

 


