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 در تولید یک نوآوری واقعی  دورکاری 

 NVIDIA مجازی GPU وری، تقویت همکاری و حفظ اطالعات باافزایش بهره
 .ها در حفظ رقابت،برای هر تولید کننده بسیار مهم استفشرده سازی چرخه های طراحی و کاهش هزینه 

 .رو هستندهای بازار و حمایت از دامنه محصوالت روبه گویی به خواسته طراحان با ارائه سریع نوآوری ها، در پاسخ 
توانند برای ود را بهتر بسنجند، کاربرانی که نمی توانند نیازهای کاربران خبا مجازی سازی، تولیدکنندگان اکنون می 

 .ها قبل از شروع کار )طراحی یا مهندسی( صبر کننددانلود چند ساعته داده
ها از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا تولید کنندگان به دنبال حفظ  در عین حال، اطمینان از امنیت داده

 .اطالعات مشتریان خود هستند
ر دورکاری در تولید،اعم از تأمین کنندگان خارجی و شرکا برای دسترسی سریع و ایمن به اطالعات این امر بیشتر د

 .وجود دارد
 .کندکه خود، چالش های قابل توجهی در فناوری اطالعات برای شرکت ها ایجاد می 

ستگاهی با رعایت حفظ تولید کنندگان به راهکارهایی نیاز دارند که به اعضای شرکت این امکان را بدهد که از هر د
 .امنیت اطالعات بتوانند فعالیت خود را انجام دهند

 .تولیدکنندگان قربانی سرقت اطالعاتشان هستند ۲۱٪ •
میلیارد دالر ضرر ساالنه فقط برای تولید کنندگان مستقر در ایاالت   ۳۰۰سرقت اطالعات منجر به مبلغ تقریبًا  •

 .متحده شده است
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GPU NVIDIA VIRTUAL   دارد. می های جدیدی را در دورکاری در تولید بر قدم 

کنند، و های تولیدی از کارهای فیزیکی رهایی پیدا می شرکت   NVIDIA VIRTUAL GPUبا تکنولوژی 
 .شودمیسر می  ددورکاری در تولی  امکان

سازی برای کمک به کارهای تیمی و تولید طیف گسترده ای از محصوالت تولیدکنندگان به دنبال راهکارهای مجازی 
 .هستند

 .از هوافضا و حمل و نقل هوایی گرفته تا خودرو و ماشین آالت صنعتی
با توجه به عملکرد ایستگاه کاری و محدودیت های   بعدی برای این کار،های سه جا تعیین سایز واقعی مدل در این

 .تواند زیاد باشدشبکه، به معنای آن است که زمان بارگذاری می 
 .تواند باعث از دست رفتن زمان تولید شودو این می

، تولید کنندگان در حال تحقق مزایای قابل توجهی از  VDIدر محیط های  NVIDIA VIRTUAL GPUبا ظهور فناوری
 .ها هستندبهبود بهره وری، همکاری موثرتر در کارهای تیمی و افزایش امنیت دادهجمله 

 یافزایش بهره وری با عملکرد در زمان واقع •
با دسکتاپ مجازی به طراحان و مهندسان ارائه توانند عملکرد باالیی از کارهای گرافیکی را تولیدکنندگان می 

 .کنند
 .کنندای که از کارهای حضوری دارند را تجربه می اکنون همان نتیجه ها هم آن 

های بزرگ سه بعدی و برنامه های گرافیکی  توانند بدون هیچ تاخیر و یا لگی با مدل کاربران همچنین می 
 .سنگین کار کنند

کند تا محصوالت را سریع به شود و در نهایت به تولیدکنندگان کمک می ری می واین امر باعث افزایش بهره
 .بازار عرضه کنند

تر کار  های حتی بزرگ شود تا با مدل این امکان را برای مهندسان فراهم می  GPU NVIDIA VIRTUAL با
 .تر محاسبات بپردازندکنند و به پردازش سریع

 یکارکردن با هر دستگاهی در هر مکان •
 دیابنمهندسان و طراحان هم اکنون می توانند از محیط کار فیزیکی خود رهایی می 

های مورد نیاز خود، صرف  ها و دادهکالینت یا دستگاه موردنظر خود برای دسترسی به برنامه و ازطریق تین 
 .ز موقعیت مکانی خود، استفاده کنندنظر ا

همچنین تیم های پراکنده از لحاظ جغرافیایی دیگر نیازی به انتظار برای انتقال پرونده های بزرگ و  
 .بارگذاری مدل ندارند

http://www.rahaco.net/
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توانند به طور ایمن به ها می ، شرکت cloud با داشتن پرونده ها و داده های متمرکز در مرکز داده یا
 .ز برای همکاری با یکدیگر از هرجایی دسترسی پیدا کننداطالعات مورد نیا 

 تحفظ اطالعا •
های شرکت برای پیمانکاران خارجی یا کارگران از راه دور ندارند  تولید کنندگان دیگر نیازی به صدور لپ تاپ 

 .گیرندبط با پشتیبانی از آن مدل و کاربرد را بر عهده می و خطرات مرت
توانند ضمن های مهم برای ماموریت به دیتاسنتر، تولید کنندگان می ها و انتقال پرونده با متمرکز کردن داده 

 .خود محافظت کنند IP سرعت بخشیدن به روند طراحی، از
ورد نیاز برای عرضه محصوالت به بازار در اسرع کارکنان از طریق دسترسی ایمن و فوری به برنامه های م

 .وقت، تحرک و استقالل را به دست می آورند

 ربرای سازگاری بیشت PLM تثبیت داده های •
با پراکنده تر شدن منابع طراحی و مهندسی، حفظ داده های مداوم و یکنواخت در بانک اطالعاتی 

 .شودای دشوار می به طور فزاینده (PLM) مدیریت چرخه محصول
ها و همچنین کنترل تغییرات  در دیتاسنتر امکان سازگاری بیشتر و تلفیق داده  PLM هایحلبا تمرکز بر راه

 .شودی در طراحی فراهم م
را فراهم   PLM تر و پاسخ به پایگاه های دادههای مجازی امکان دسترسی سریععالوه بر این، دسکتاپ

های متعدد بانک اطالعاتی  زمانی از تراکنش  PLM دهند تا سرپرستان اجازه می  PLM کنند و به مدیرانمی 
 .دالرهای تجارت واقعی و برابر است با شود جویی در وقت می به دست آورده، که منجر به صرفه 

GPU VIRTUALISATION   چیست؟ 

را دقیقًا مانند یک میز کار    GPUدهد که مزایای یکبه هر ماشین مجازی این امکان را می   GPUسازیمجازی 
 .فیزیکی، ایستگاه کاری یا سرور دریافت کنند

 ،شودبارگیری می   GPUشده است باانجام   CPUطورمعمول توسطجا که کارهایی که به ازآن
 .شودیار بهتری دارد و از کاربران بیشتری پشتیبانی می کاربر تجربه بس 
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    GPU NVIDIA VIRTUAL  راهکارهای 

  / NVIDIA GRID V PCهای مجازی برنامه 
Virtual (GRID vPC / vApps)   یک تجربه کاربری

مجازی با کیفیت باال را برای کارشناسان امور  
مالی، منابع انسانی، بازاریابی و سایر کاربران  

کنند. برنامه های بهره وری دفاتر فراهم می 
که به    (EDA)مهندسین و طراحان الکترونیکی 

محیط های لینوکسی احتیاج دارند نیز می توانند  
  NVIDIAبا استفاده از کاربردهایی که نرم افزار

GRID  ارائه می دهد ، بهره وری را افزایش دهند. 

  ® NVIDIAایستگاه کاری مرکز داده های مجازی
Quadro® یستگاه کاری  دسترسی کاربران گرافیکی ا

دهد تا به یک فیزیکی سنتی را به کاربران داده می
دیتاسنتر امن و ایمن دسترسی داشته باشند و به برنامه 

سه بعدی خود در یک    CAD / CAEهای کاربردی
محیط مجازی و با تمام عملکرد مورد نیاز، از یک مرکز  

 .کنندکاری مجازی استفاده می 

 مزایا:
به  یادر هر زمان، در هر نقطه یدسترس •

 یبرا یکیگراف یمجاز یطراح یبرنامه ها
 اریکار س یروین

و  ۱۰ وزندیو یکیگراف یازهایاز ن یبانیپشت •
 دیجد یکاربرد یبرنامه ها

دو  ای HD توریاز حداکثر چهار مان یبانیپشت  •
 .یبهره ور شی، با افزا۴Kتوریمان

در  VDI اسیمق یراه حل مقرون به صرفه برا  •
 هاسازمان 

 ترنییپا IT تیریمد یهانهیهز  •
 تاسنتریها در دداده تیامن  •
 مانکارانیکارمندان و پ ییایپو شیافزا  •
 تداوم تجارت  •
 یدر هنگام نگهدار یحت ،یزمان خراب کاهش •

 

 :مزایا
و پاسخ بارگیری  3Dمدل  دانلوددسترسی سریع به  •

 مهندسین و طراحانبرای 
 برای سازگاری بیشتر PLMتلفیق اطالعات  •
پشتیبانی از چندین پردازنده گرافیکی تسال در یک  •

 واحد مجازی، برای تأمین بیشترین جریان کار
دسترسی امن تر برای تامین کنندگان خارجی و  •

 پیمانکاران
 محافظت بهتر از داده ها و مالکیت معنوی •
های کاری گرافیکی پذیرش باالتر کاربر برای ایستگاه •

VDI 
تر به دلیل کاهش عملکرد برنامه های کاربردی سریع •

 حرکت داده ها
 کنترل نسخه داده ها در مرکز داده ها اجرا می شود •
 مقیاس پذیری عملکرد •
 4Kپشتیبانی از حداکثر چهار نمایشگر  •
 افزایش تحرک کارمندان •
 مدیریت مرکزی تداوم تجارت و بازیابی فاجعه •
 آمادگی ابر •

 برنامه های کاربردی 
 Adobe Creative Cloud 

Microsoft Office 

 های کاربردی برنامه 
ANSYS Fluent, Autodesk AutoCAD, Autodesk 3ds 
Max, Dassault 
Systèmes CATIA, Dassault Systèmes 
SOLIDWORKS, PTC Creo, 

Siemens NX 

http://www.rahaco.net/
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 های دورکاری در تولید نمونه مشتری 

PSA Peugot Citroen Nordam HONDA 
PSA Peugot Citroen Paris, 

France 
Nordam Tulsa, OK, USA Honda R&D Co. Ltd. 

 Wako-shi, Japan 
این شرکت یک پروژه مجازی سازی  

  GPUسه بعدی را با استفاده از 
مستقر کرده   NVIDIAهای مجازی  

تا به طراحان دسترسی مستقیم به  
های کاری مجازی با کارایی  مکان 

باال از هر نقطه و هر دستگاه و در  
عین حال بهره وری از سخت افزار و  

 کارآیی را افزایش دهد. 
با پردازنده های گرافیکی مجازی   

NVIDIA 15، زمان تاخیر به فاصله  
کیلومتر از مرکز داده های   30تا 

پاریس کاهش یافته و به کارمندان 
از راه دور اجازه می دهد تا برنامه  

های فشرده گرافیکی را در زمان 
پاسخگویی به دستگاه های محلی  
در آن شعاع اجرا کنند. مهندسان 

م اکنون می توانند ه  PSAطراحی 
برنامه های گرافیکی سطح باال را بر  

های از راه دور و بدون  روی دستگاه 
افت کیفیت، بهبود بهره وری و در  

عین حال امنیت، سهولت مدیریت  
یک مرکز داده   در و مزایای بازیابی 

 اجرا کنند.

Nordam  یک راه حلNVIDIA 
Quadro Virtual Center Center 
Workstation (Quadro vDWS)  

را برای فعال کردن   VDIمبتنی بر 
شتاب گرافیکی کامل و عملکرد 

کالس ایستگاه کاری ضمن افزایش  
امنیت ، اجرا کرد. اکنون مهندسان 

و طراحان می توانند از هر نقطه  
به برنامه ها و   NORDAMشبکه  

داده ها دسترسی پیدا کنند بدون 
اینکه به ایستگاه های کاری  

کاربر گره خورده   مختلف برای هر
 باشند. 

کاربران چندگانه می توانند همان 
، و این را به اشتراک بگذارند   میزکار

باعث تقویت همکاری و آموزش در  
شود که قباًل در شرکت  سطحی می 

 دیده نشده بود. 
 NORDAM   با جابجایی حداکثر دو

ایستگاه کاری و شش مانیتور برای  
یا   هر کاربر با رایانه ورود به سیستم

، فضای میزهای با کالینتتین
ارزش را آزاد کرده و ضمن کاهش  

چشمگیر هزینه های سخت افزاری  
و مدیریتی نیز از آن استفاده می  

 کند.

هوندا برای تقویت بهره وری و بهره  
و   وری عملیاتی برای مراکز تحقیق

مهندسی    VDIتولید، تولید  توسعه/
  GPUنسل بعدی را با استفاده از 

انجام داد. با   NVIDIAهای مجازی  
  GPU، در مرکز داده شتاب گرافیکی

تیم ها را   NVIDIAهای مجازی  
 CADقادر می سازند از برنامه های 

/ CAE  حتی رایانه   -در هر دستگاه
های لپ تاپ کم هزینه استفاده  

می    ITکنند. عالوه بر این، هوندا 
سطح مناسبی از عملکرد را   تواند 

برای کاربران برق و کارگران دانش  
 به طور یکسان اختصاص دهد.

، گروه هوندا هایدر تمام شرکت  
در حال   VDIسیستم   4000بیش از  

تجربه عملکرد بهتر و تجربه کاربری  
و همچنین دسترسی سریع تر به  

  IPداده ها و افزایش امنیت 
 هستند.
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 د ی در تول   ی اردورک   ی کاربران اصل 

مهندسین ، طراحان ،   
 CAE / CADکاربران 

  EDAمهندسان و طراحان 
که به محیطهای توسعه  

مبتنی بر لینوکس احتیاج  
 دارند 

حسابداری ، امور مالی ،  
منابع انسانی ، بازاریابی ،  
 خالق ، طراحی ، تصویرگر 

برای مشاهده از راه دور و   مورد استفاده 
ویرایش مدل ها و  

تصاویر سه بعدی بسیار  
 بزرگ 

برای دسترسی از راه دور  
به برنامه های توسعه  

eCAD 

  VDIبرای اهداف عمومی 
، استفاده از دسک تاپ  

 Windowsهای مجازی  
، و برنامه   Linuxیا    10

های کاربردی مشترک  
بهره وری یا طراحی و  

برنامه های خالقانه مانند  
Adobe Creative Cloud 

با   Quadro vDWS توصیه 
تسال   GPUحداکثر چهار 

T4  ،P4  ،P40  یاV100  
اختصاص   VMکه به هر  

داده شده است )حداکثر  
را    4Kچهار نمایشگر  

 پشتیبانی می کند(

GRID vPC / vApps   در
  P6و  M10تسال 

)پشتیبانی از حداکثر چهار  
 ( 4Kیا    HDنمایشگر 

GRID vPC / vApps   در
  P6و  M10تسال 

)پشتیبانی از حداکثر چهار  
 ( 4Kیا    HDنمایشگر 

 

NVIDIA VIRTUAL GPU  کند؟ ی چگونه کار م 

به   یسازی مجاز هی در ال NVIDIA ی مجاز GPU افزار، نرم NVIDIA یمجاز GPU شده توسط  یسازی مجاز  طیمح   کیدر   
 نیکه به هر ماش کند ی م  جادیا یمجاز  یها NVIDIA GPU یمجاز GPU افزارشده است. نرم همراه مشاور نظارت نصب 

 NVIDIA یسازی افزار مجازسرور را به اشتراک بگذارد. نرم  یشده رو نصب   یک یزیف GPU دهد ی امکان م  (VM) ی مجاز
  ییاست. ازآنجاکه کارها Quadro شامل راننده قدرتمند  quadro vDWS .است VM هر یبرا ی کیگراف وریدرا کی شامل 
 یمهندس  یدارد. تقاضا یبهتر  اریکاربر تجربه بس شود،ی م  ی ریبارگ GPU شده است بهانجام  CPU طورمعمول توسطکه به 

نون  و علوم داده، اک  یفشرده ازجمله هوش مصنوع  یمحاسبه حجم کار سرورها   نیخالق و همچن یکاربرد   یهاه و برنام 
 .است یبان یقابل پشت ی و ابر ی مجاز  طی مح  کی در 

http://www.rahaco.net/
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 شده است؟   تولید در    ی در دورکار NVIDIA GPU VIRTUAL باعث قدرت   ی زی چ   چه 

 :ییاستثنا  یتجربه کاربر •
 .vGPU هر   یبرا  یک یو گراف  یاز دو کار محاسبات  ی بانیبا امکان پشت  ،ییکاربر نها  تجربه 

 العاده عملکرد فوق  •
 .یک ی زیصورت فو چه به  ی صورت حضورچه به  ،ین یخدمات تضم تی فیمداوم باک  عملکرد

 از حداکثر کاربر  یبان یپشت •
 TCO .است  ی کی زیف GPU در هر   ی مجاز  ی دسکتاپ ها  32تا    ی بانیکاربران صنعت با پشت  ی حل چگال راه   نیباالتر

 .کاربران یازها یمطابقت با ن ی منابع برا هی در ته شتریب   یریپذ انعطاف  یبرا  vGPU ل یپروفا 9از   شی با ب  ترن ییپا
 نه یو نظارت به ت یریمد  •

که   ی از ابزار د یتوانی م   نیبنابرا دهد؛ ی ارائه م GPU عملکرد  ینقطه در زمان واقع به و نظارت نقطه  ت یریمد 
 .د یاستفاده کن د یو دوست دار د یشناسی م

 مداوم   ینوآور •
 هاشرفت ی و پ های ژگ یو نی آخر یکه در باال  دهد ی را به شما م  نانیاطم نیافزار انرم   د یجد  یهامنظم نسخه   ثبت

 .د یریقرار بگ
 ستم ی اکوس یعال   یبان یپشت •

 است.  Quadro یورها یبا درا یاحرفه  یهابرنامه  یهانامه ینمونه کارها از گواه نیترگسترده 
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