
 در دٍلت دٍرکاریتحقق ارتقا 
يای نجازی  از ناشین ،از ننابع نَجَد کارنندان دٍلت نی تَانند با اطهینانبرای تحقق دٍرکاری در دٍلت 

 کنند.  استفادى
، اطهینان از اننیت دادى يای حساس یک يستنددٍلتی بٌ دنبال حهایت از نیرٍی کار  رٍزانٌ اداراتاز آنجا کٌ 

 نگرانی اساسی است. 
با  يا  CTOيا ٍ CIO، یتًدیديای سایبر  رٍزافزٍنعالٍى بر تقَیت ٍضعیت اننیت سایبری خَد در برابر تعداد 

 .رٍبرٍ يستند 01 عهل تلفیق نرکز دادى يا ٍ نًاجرت اجباری بٌ ٍیندٍزابتکار

  نَد درصدCIO يای فدرال از افزایش حهالت سایبری خبر دادند. 
  ٌدالر خسارت نالی در سیستو يای فدرال فناٍری اطالعات تخهین نی  نیلیَن 637تخلفات دادى ساالن

 .زند
  ٌبرای تقَیت نراکز دادى خَد در برابر تًدیدات سایبری، آژانس يای دٍلتی در حال انتقال دسک تاپ ب

 .نًاجرت نی کنند 01نرکز دادى ٍ در برخی نَارد بٌ ٍیندٍز 
 ( يَش نصنَعیAI نی تَاند )سال آزاد کند ٍ  7تا  5کار دٍلت را در ندت  درصد از ندت زنان 31

 يا را برای انجام ٍظایف استراتژیک تر آزاد کند. آن

NVIDIA VIRTUAL GPU دولت قابل تىجه استدورکاری در  برای 

کند ٍ يزینٌ يای نگًداری ٍ  اننیت را در دٍرکاری دٍلت تانین نی  NVIDIA VIRTUAL GPUتکنَلَژی 
 ديد. ا کايش نیپشتیبانی در دٍرکاری ر

سازنان يای دٍلتی بٌ طَر فزایندى ای بٌ سهت نجازی سازی ٍ رایانش ابری رٍی آٍردى اند تا نشکالت اننیتی 
 ٍ فناٍری اطالعات را برطرف کنند. 

بٌ عنَان نحال، پنتاگَن برای افزایش اننیت، کايش يزینٌ يای نگًداری ٍ فعال کردن تحرک کارنندان بٌ 
( نقل نکان کرد، انا تالش يای اٍلیٌ با تأخیر بر رٍی دسکتاپ بٌ چالش VDIاپ نجازی )زیرساخت يای دسکت

 کشیدى شد.
نی تَاند بٌ تَان يَش نصنَعی ٍ تجزیٌ ٍ تحلیل دادى يا کهک کند ٍ  NVIDIA vGPUعالٍى بر این، شتاب  

 داشت کهک نی کند. يهٌ چیز را از شًريای يَشهند گرفتٌ تا شناسایی شیَع آنفَالنزا بٌ بخش يای بً
 ، این کار را انجام ديند. ITيا نی تَانند ضهن افزایش اننیت ٍ تحرک ٍ کايش يزینٌ يای نگًداری  آن

 .امنیت را بهبىد بخشید  
ٍ  فعال، يهراى با افزایش نیاز بٌ حهایت از نیرٍی کار بیشتر ٍ نقض دادى يا با ٍجَد آزاريای دٍلتی

، ادارات دٍلتی فناٍری با نشکل رٍبرٍ شدى اند آژانس يای دٍلتی ،(BYODبرنانٌ يای دستگاى خَد )
 اطالعات باید از اننیت نراکز دادى استفادى کنند.



فناٍری اطالعات را قادر نی سازد تا ضهن نگٌ داشتن اطالعات بٌ  NVIDIAنجازی  GPUراى حل يای  
 . يا ٍ دادى يا دسترسی پیدا کند ، بٌ فایلدر نرکز دادى صَرت نرکزی

نًندسین ٍ تحلیلگران نی تَانند با اطهینان از دادى يای طبقٌ بندی شدى يهکاری کنند ٍ آژانس يا 
نی تَانند نجازی سازی را برای کاربران بیشتری با دسترسی ایهن بٌ پرٍندى يا ٍ برنانٌ يای سٌ 

 بعدی گسترش ديند.
 .تحرک و کارآیی را تقىیت کنید 

لیل ٍ تصَیربرداری از نَقعیت نکانی ٍ تصاٍیر، کارنندان دٍلت باید از يَافضا ٍ نًهات گرفتٌ تا تح
 يای نختلف دسترسی پیدا کنند.  ، در ير زنان ٍ در دستگاىاز ير نکان بعدی  بتَانند بٌ دادى يای سٌ

را فرايو نی کند کٌ نیرٍی کار  GPUشتاب  ،ایستگاى کاری نرکز دادى يای نجازی ٍ برنانٌ يای نجازی
بی بًرى نی کند ٍ یک تجربٌ دسک تاپ بَنی را  ز رایانٌ يای شخصی ٍ ایستگاى يای کاریدٍلت را ا

 در ير دستگاى فرايو نی کند. 
NVIDIA Virtual Compute Server (vComputeServer)  نحققان ٍ تحلیلگران را قادر نی سازد تا از

 سطح اننیتی کار کنند. استفادى کنند ٍ با باالترین GPUقدرت ننابع پردازندى شتاب یافتٌ 
 این قابلیت حهل ٍ دسترسی سریع بٌ اطالعات باعخ افزایش بًرى ٍری نی شَد.

، ٍ کنند ، ساعت يا صرفٌ جَیی نیاز راى دٍر يای کاربران با عدم نیاز بٌ بارگیری اطالعات از نکان 
 رکز دادى زندگی نیيهکاران در سراسر جًان نی تَانند در يهان پرٍندى يایی کٌ با خیال راحت در ن

 ، يهکاری کنند.کنند
 .هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر 

بٌ ادغام بانک اطالعات را ، اقدانات نربَط بَدجٌ سازنان يای دٍلتی در نَاجًٌ با نحدٍدیت يای 
 در دست اجرا دارند. 

سازی کردى  فناٍری اطالعات را قادر نی سازد تا کانپیَتريای شخصی را نجازی NVIDIA vGPUفناٍری 
ٍ با صرفٌ جَیی در ٍقت ٍ يزینٌ بر رٍی دسک تاپ يای فیزیکی از طریق ندیریت سادى ٍ کايش 

 تعهیر ٍ نگًداری.يای  يزینٌ
( نی تَانند از GISيای ندل سازی ٍ اطالعات جغرافیایی ) ، برنانGPUacceleratedٌبا نجازی سازی  

 ادى شَند. بٌ يهٌ کاربران تحَیل د بَدن نظر نقرٍن بٌ صرفٌ
يای فناٍری اطالعات قدیهی ٍ خانَش یکپارچٌ شدى ٍ بٌ راحتی در  حتی دادى يای نربَط بٌ سیستو

 دسترس يهٌ کاربران است.
 IT  نی تَاند( فت کالینتFAT Client )  جایگزین کند بدٍن  زیرٍکالینتیا حتی  تین کالینترا با

 پشتیبانی نی کند.  BYODین اینکٌ از سیاست يای اینکٌ تجربٌ کاربر را بٌ خطر بیاندازد، يهٌ در ع
( با سادى کردن ندیریت دادى يای شرکت با نظارت فعال برای استقرار TCOيزینٌ کل نالکیت )

 کايش نی یابد. ITنقیاس يای بزرگ در زیرساخت 
 کند.نًاجرت زندى انکان ایجاد ٍیرٍس يای زندى را بدٍن ایجاد اختالل در کاربر نًایی فرايو نی  



این کار باعخ نی شَد کارآیی بًتر نرکز دادى بًتر شَد ٍ نًندسان این انکان را برای شها فرايو نی  
کار کنند ٍ آنًا را شبانٌ بٌ یک حل کنندى  VDIکنند کٌ رٍزانٌ با ندل يای سٌ بعدی در یک نحیط 

HPC يهٌ از يهان زیرساخت يای سرٍر استفادى نی کنند.بفرستند ، 
 ات را کاهش دهید.هزینه عملی  

 .آنَزش خلبانان يلیکَپتر برای پرٍاز ٍ سربازان برای کار با ٍسایل نقلیٌ نی تَاند پريزینٌ باشد
 خصَصًا با در نظر گرفتن تعداد ساعات آنَزشی نَرد نیاز صديا يزار پرسنل پراکندى جغرافیایی.

در یک نحیط نجازی تسریع  سرعت ٍ شبیٌ سازيای پرٍاز ٍ ٍسایل نقلیٌ را NVIDIA vGPUفناٍری 
فناٍری اطالعات نی ديد تا ضهن کايش يزینٌ انرژی، فضا ٍ سرنایش، نیهی  ITنی کند ٍ بٌ ادارات 

ٍ  NVIDIA Quadro vDWSبا  vGPUاز تجًیزات سخت افزاری را نیز خریداری کنند. پشتیبانی چند 
NVIDIA vComputeServer  اختصاص چندینGPU  نرکز دادىNVIDIA  بٌ یک ناشین نجازی ٍاحد را

(VMانکان پذیر نی ) .سازد 
  ، ٍاقعی تر ٍ يهچنین خَاستار يَش نصنَعی،ٍ آنَزش قدرتهندت يهچنین انکان شبیٌ سازی 

 را نیز فرايو نی کند.علو دادى ٍ یادگیری عهیق
ا آژانس يای دٍلتی نی تَانند يزینٌ يای آنَزش را بٌ صَرت تصاعدی کايش ديند ٍ آنَزش يا ر 

 صديا يزار نفر از کارنندان بطَر کانل اجرا کنند. رایبا تجارب کاربری با کیفیت باال ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 NVIDIAمجازی   GPUهای  راه حل

برای کلیٌ کاريای گرافیکی ایستگاى کاری فیزیکی  NVIDIA Quadroایستگاى کاری نرکز دادى يای نجازی 
عهلکرد نَرد نیاز فرايو نی  ، با تهامخَاستار خَد برای برنانٌ يایسنتی، دسک تاپ ایهن ٍ دارای نرکز دادى را 

 کند.

NVIDIA Virtual Compute Server 
برای دانشهندان دادى ٍ تحلیلگرانی کٌ 

باريای فشردى نحرک دارند از جهلٌ 
( ، علَم دادى ٍ AIيَش نصنَعی )

( HPCکارایی نحاسبات با کارایی باال )
 ایدى آل است.

 

NVIDIA GRID 
NVIDIA GRID  ٍ رایانٌ يای شخصی

برنانٌ يای نجازی یک تجربٌ دسک 
تاپ نجازی با کیفیت باال را برای 

ٍ دسک تاپ يای  VDIکاريای عهَنی 
یا لینَکس برای کارنندان  01ٍیندٍز 

بخش دٍلتی با استفادى از برنانٌ يای 
بًرى ٍری اداری ٍ پخش ٍیدئَ فعال 

 نی کنند.

NVIDIA Quadro vDWS 
ا استفادى از تهام عهلکرديای نَرد ب

نیاز، یک نیزکار ایهن ٍ نستقر در نرکز 
دادى يای فیزیکی،  برای کاربران برنانٌ 

 نَیس نَرد نیاز فرايو نی کند.

 نزایا:
  حداکحر بًرى برداری از

زیرساخت يا را با گردش کار 
با نحاسبات فشردى در طَل 

 VDIشب ينگام استفادى از 
 .بٌ حداقل برساند

  قدرت چندین پردازندى
تنًا  VMگرافیکی را در یک 

برای نقیاس کردن عهلکرد 
برنانٌ، برای باريای کارآنَزی 

 عهیق نًو ، نًار کنید.
   سیلَيای نرکز دادى را از بین

ببرید ٍ از يهان ابزاريای 
برای  Hypervisorندیریت 

باريای نحاسباتی ٍ گرافیکی 
 استفادى کنید

  برنانٌ يایcuntainerized 
برای یادگیری ناشین ٍ 

یادگیری عهیق را در یک 
نحیط نجازی اجرا کنید تا 

بار کاری را جدا کردى ٍ از 
چندین کاربر ایهن حهایت 

 .کنید
 

 نزایا:
  دسترسی نجازی بٌ آنَزش

يای آنالین، کنفرانس تلفنی، 
اسکایپ ٍ سایر برنانٌ يای 
کاربردی با گرافیک را فرايو 

 نی کند.
 افزایش نیازيای  پشتیبانی از

ٍ برنانٌ  01گرافیکی ٍیندٍز 
 يای کاربردی.

  بًرى ٍری ندرن پشتیبانی از
چندین نانیتَر با ٍضَح باال. 

بٌ عنَان نحال، تا چًار 
یا یک  4k، دٍ HD نانیتَر
، برای افزایش بًرى 5kنانیتَر

ٍری یک راى حل نقرٍن بٌ 
در  VDI صرفٌ برای نقیاس

 .سازنان شها ارائٌ نی ديد
  اننیت را در نرکز دادى تقَیت

 .نی کند
  تحرک کارنندان را افزایش

 .نی ديد
 يزینٌ يای ندیریت IT  را

کايش نی ديد. بٌ سرعت 
بٌ رٍزرسانی يای نختلفی را 
در سراسر شرکت انجام نی 

 نزایا:
  چندین نانیتَر با ٍضَح باال

یبانی نی کند برای را پشت
یا  5Kنحال تا چًار نانیتَر 

ٍ  8Kحداکحر دٍ نانیتَر 
اندازى بافر بزرگ برای افزایش 

 بًرى ٍری
  با نًاجرت زندى، حتی در

حین نگًداری، خرابی را 
 کايش نی ديد.

  ٍ ٌبرای کنترل بًتر نسخ
سازگاری بیشتر،  دادى يا را 

 نتهرکز نی کند.
  نیاز بٌ انتقال نجهَعٌ دادى

يای بزرگ از طریق شبکٌ از 
سرٍريا بٌ دستگاى يای 

نشتری را انکان پذیر نی 
 سازد.

  يهکاری را برای کارنندان در
چندین نکان بًبَد نی 

 بخشد.
  دسترسی ایهن تری را برای

تانین کنندگان خارجی ٍ 
 .پیهانکاران فرايو نی کند

  اننیت را در نرکز دادى تقَیت



 .ديد
  برنانٌ يای لینَکس یا

 ٍیندٍز را پشتیبانی نی کند.
 
 

 نی کند.
 یش تحرک کارنندان را افزا

 نی ديد.
 ٌطَر نتهركز تداٍم نشاغل  ب

ٍ بازیابی فاجعٌ را ندیریت 
 نی كند.

 
 يای پیشنًادی: برنانٌ

NVIDIA RAPIDS 
TensorFlow 

Caffe2 
OmniSciDB 

 MXNet 
 Theano 
 Torch 
 Keras 
 Microsoft CNTK 

Kinetica 
 

 يای پیشنًادی: برنانٌ
Adobe Creative Cloud, Skype, 

Microsoft Office   برنانٌ يای ٍ
 اصلی کاری

)از جهلٌ پخش فیلو، آنَزش آنالین ٍ  
 کنفرانس از راى دٍر(

 

يای پیشنًادی: برنانٌ  
Autodesk AutoCAD Dassault 

Systèmes SOLIDWORKS ESRI 
ArcGIS 

 MATLAB 
 Siemens  
PLM NX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در دولت یدورکار  یها ینمىنه مشتر 

، آیٍَا، ایاالت Davenportشًر
 نتحدى

تگزاس،  ،Round Rockشًر
 نتحدى ایاالت

 

 شًرداری يَلشتبرٍ، دانهارک
 

خَد را با  VDIاین شًر نحیط 
GPU  يای نجازیNVIDIA  برای

بٌ رٍزرسانی در استفادى از پردازندى 
، بًبَد تجربیات کاربر ٍ تشَیق بٌ 

بٌ رٍز  را انکانات کاربر، پذیرش
، NVIDIA GRIDکرد. قبل از افزٍدن 

خش عهلکرد ضعیف فیلو يای پ
شدى ٍ برنانٌ يای کاربردی از تَلید 
گستردى سیستو جلَگیری نی کند. 

، فیلو NVIDIAيای  GPUبا افزٍدن 
اکنَن برای کارنندان  HDيای 

از  -شًرداری راحت اجرا نی شَند 
بررسی فیلو دٍربین در خَدرٍيای 

ا کنفرانس از راى دٍر گشت گرفتٌ ت
، تا تهاشای فیلو با يهکاران
 آنَزشی. 

ٍى بر این، با فعال کردن عال
از راى دٍر از ير   دسترسی ایهن

نکان ٍ ير ٍسیلٌ، تحرک ٍ بًرى 
ٍری کاربر بٌ طرز چشهگیری بًبَد 

 یافتٌ است. 
، دیدیو کٌ نی NVIDIA GRIDبا 

تَانیو تجربٌ ای بی نظیر از کاربر 
ارائٌ ديیو کٌ با دسک تاپ 

 فیزیکی رقیب باشد.
 

ا خَد را ب VDIاین شًر نحیط 
GPU  يای نجازیNVIDIA  بٌ رٍز

کردى تا تجربیات آنَزش تصَیری 
بًتری را برای آتش نشانان این 

ضهن اینکٌ انکان  .شًر ارائٌ ديد
دسترسی از راى دٍر با اننیت دادى 

يای پیشرفتٌ را برای کارنندان 
 خَد فرايو نی کند.

نجازی  GPUبا استفادى از فناٍری  
NVIDIA  رٍی ، تجربیات کاربر در

نیزيای نجازی تا حد انکان بٌ 
یک ایستگاى کاری فیزیکی نزدیک 
است ، ٍ بخش فناٍری اطالعات 

این شًر تَانستٌ است ندیریت ٍ 
اضافٌ را سادى تر کند.  نگًداری

نجازی  GPUکردن فناٍری 
NVIDIA  انکان يرگَنٌ دستگاى را

در ير زنان ٍ ير زنان انکان پذیر 
ر ٍ نی سازد. کارنندان نا شادت

تَان زنان  نیپربازدى تر يستند ٍ 
 .جَیی کرد را صرفٌ

نا نی تَانیو آن زنان را برای  
بًتر خدنت بٌ جانعٌ خَد سرنایٌ 

 گذاری کنیو. 
 

شًرداری نیاز داشت تا کارنندان 
نکان نختلف در  051خَد را از 

یک نحیط نجازی نجزا جهع کند. 
آنًا باید ضهن پرداختن بٌ 

گرافیکی برنانٌ تقاضايای فزایندى 
 01يای نَین بًرى ٍری ٍ ٍیندٍز 

کٌ دسک تاپ نیراث دار ٍ نجازی 
سازی برنانٌ نتَانستند از این کار 

استفادى کنند. بخش فناٍری 
 VDIاطالعات شًرداری یک نحیط 

 NVIDIAيای نجازی  GPUرا با 
 GPUاجرا کردى ٍ با کاريایی کٌ بٌ 

، استفادى از نشدى است بارگذاری
CPU درصد بًبَد یافتٌ ٍ در  71 با

نتیجٌ عهلکرد بًتر ٍ تجربیات کاربر 
 NVIDIAبًبَد یافتٌ است. "با 

GRID  نا نی تَانیو شتاب ،
گرافیکی را بٌ نرکز دادى بیاٍریو، 

نزایای نجازی سازی را فرايو نی 
کنیو ٍ در عین حال عهلکرد 

گرافیکی بی نظیری ٍ تجربیات 
دسک  کاربر را ارائٌ نی ديیو کٌ با
 تاپ فیزیکی رقیب يستند.

 

 

 

 

 



 در دولت یدورکار  یکاربران اصل

تحلیلگران ، دانشهندان  
 دادى، تَسعٌ ديندگان

نًندسین ، شبیٌ سازی ٍ 
 آنَزش

 کارگران دانش
 

برای استفادى از برنانٌ  نَارد استفادى
يای کاربردی نبتنی بر 
يَش نصنَعی ٍ علَم 

دادى برای تجزیٌ ٍ تحلیل 
 دى دادى يانقادیر گستر

 

برای نشايدى از راى دٍر ٍ 
ٍیرایش ندل يا ٍ 

تصاٍیر سٌ بعدی بسیار 
بزرگ. برای شبیٌ ساز 

پرٍاز ٍسیلٌ نقلیٌ ، 
آنَزش جهعی ، فردی ٍ 

 سایبری
 

 VDIبرای ايداف عهَنی 
با استفادى از برنانٌ يای 
کاربردی لینَکس نجازی 

رایانٌ يای  01ٍ ٍیندٍز 
 کاربردی نشترک

 NVIDIA   تَصیٌ
vComputeServer   در

NVIDIA T4  ،Quadro 
RTX ™ 6000  ،RTX 

 V100Sیا  8000
 

quadro vDWS  در
NVIDIA T4  ،RTX 

6000  ،RTX 8000  یا
P6  برای تیغٌ يا

)پشتیبانی از دٍ 
یا چًار  8Kنهایشگر
 (5K نهایشگر

 

GRID vPC  درNVIDIA 
T4  یاM10  ٍP6  برای

تیغٌ يا )پشتیبانی از یک 
، یا دٍ  5Kشگر نهای

 یا چًار 4Kنهایشگر 
 (HD نهایشگر

 

 

 ؟کار می کند  NVIDAمجازی  GPU چگىنه 
در الیٌ  NVIDIAنجازی  GPUنرم افزار   ،NVIDIAيای نجازی  GPUدر یک نحیط نجازی سازی شدى تَسط  

ی کند کٌ ير يای نجازی ایجاد ن GPUنجازی سازی بٌ يهراى نشاٍر نظارت نصب شدى است. این نرم افزار 
 فیزیکی نصب شدى رٍی سرٍر را بٌ اشتراک بگذارد. GPU( را قادر نی سازد VMناشین نجازی )

فیزیکی را نًار کند. نرم افزار  GPUنی تَاند قدرت حداکحر چًار  VMبرای جریان يای کاری بیشتر ، یک  
شانل رانندى قدرتهند  Quadro vDWSاست.  VMشانل یک درایَر گرافیکی برای ير  NVIDIAنجازی سازی 

Quadro  .است 
بارگیری نی شَد ، کاربر تجربٌ  GPUانجام شدى است بٌ  CPUاز آنجا کٌ کاريایی کٌ بٌ طَر نعهَل تَسط 

بسیار بًتری دارد. تقاضای نًندسی ٍ برنانٌ يای کاربردی خالق ٍ يهچنین نحاسبٌ حجو کار سرٍريای فشردى 
 يو اکنَن در یک نحیط نجازی یا ابری قابل پشتیبانی است. ٍ علَم دادى از جهلٌ يَش نصنَعی

 

 



 قدرتمند باشد؟ NVIDIA GPU VIRTUALچه چیزی باعث می شىد 

 :تجربٌ کاربر ٍیژى 
 vGPUٍ بار کاری گرافیکی برای ير   تجربٌ کاربر نًایی، با انکان پشتیبانی از ير دٍ نحاسبٌ

 :بًترین تراکو کاربر 
پایین  TCOدسک تاپ نجازی در ير پردازندى گرافیکی.  33ر با پشتیبانی از باالترین راى حل چگالی کارب

برای انعطاف پذیری بیشتر در تًیٌ ننابع برای نطابقت با نیازيای  vGPUپرٍفایل  9تر با بیش از 
 کاربران

 نَآٍری نداٍم 
 ٍ پیشرفت يا جبت ننظو نسخٌ يای جدید نرم افزار برای اطهینان از ناندن در باالی آخرین ٍیژگی يا

 عهلکرد فَق العادى 
 عهلکرد نداٍم با کیفیت خدنات تضهینی، چٌ در نحَطٌ ٍ چٌ در ابر

 ٌندیریت ٍ نظارت بًین 
 . GPUندیریت پایان ٍ پایان نظارت برای بینش در زنان ٍاقعی عهلکرد 

 پشتیبانی عالی اکَسیستو 
 پشتیبانی از يهٌ فَق تخصص يای بزرگ.

 .است Quadroا از گَايینانٌ يای برنانٌ حرفٌ ای با درایَريای گستردى ترین نهَنٌ کاري
 

 

 

 

 


