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 .سیر نمایید مجازی سازی با زیروکالینتدر آسمان 
صرف خرید کانپیَتر ٍ سرنایٌ شَد چقدر باید  یانداز  فکرش را بکنید؛ اگر قرار باشد بیزینسی راى

 دیگر کنید؟ یافزاريا سخت

 یيا ستویزیادی را نیز باید صرف تعهیر ٍ رفع نشکالت جانبی س یيا نٌیعالٍى بر این در طَل سال يز 
 .دییخَدنها

تَلید کنندگان پیشرٍ در عرصٌ فناٍری برای پیدا کردن راى حلی برای این نشکل يهین نَضَع سبب شد تا  
 بزرگ تالش کنند.

حل این نَضَع انجام  با غَاصی عهیقی کٌ برای حل نشکل ٍ پیدا کردن رايکار نناسب برای کارشناسان
 را پیدا کنند. مجازی سازی با زیروکالینتحل  دادند تَانستند راى

 

 پیشنهادی یآشنایی با راهکارها
نجازی  ی يا ٍادار بٌ فکر کردن دربارى يا، آن ٍ سازنان نجهَعٌ ياندیران  بٌنجازی سازی با ارائٌ رايکار 

 اند. کاری خَد شدى یيا ستویسازی س
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شها را از خرید رایانٌ برای پرسنل خَد بی نیاز نیکند، عالٍى بر این نیتَانید نجازی سازی خدنتی است کٌ 
 تهانی پرسنل خَد ٍ عهلکرد آنًا را نیز بٌ صَرت لحظٌ بٌ لحظٌ پایش کنید.

 !ديد نیتر ٍ نَفقیت قطعی را  بٌ شها بال پرٍاز برای درآندزایی بیش مجازی سازی با زیروکالینت یفناٍر 

 باال است. یر یپذ اجرا، ندیریت آسان ٍ انعطاف ، قابلنٌیيز  استراتژی کو ی برندى این تکنَلَژی

 سفر در آسمان مجازی سازی با زیروکالینت
 آشنا يستید. نتیرٍکالیتکنَلَژی ٍ صنعت کانپیَتر کنجکاٍ باشید نطهئنًا با ز  ی ىزاگر در حَ

 افزار است.  یک سخت زیرٍکالینت

 تَاند ینرکزی ٍ بستر شبکٌ ن ی ديندى سیباٍجَد یک سرٍ يای بسیار کٌ با ٍزن کو ٍ قابلیت یافزار  سخت
 يا ارائٌ ديد.  نَردنظر کاربران را بٌ آن یا انٌیسرٍیس را

 اند.  را تَلید نهَدى اينختلفی در این راى قدم برداشتٌ ٍ انَاع زیرٍکالینت  یيا شرکت

زیرٍکالینت يا ابزاری يستند کٌ با استفادى از نجازی سازی دسکتاپ عهل نیکنند. تئَری این فناٍری بسیار 
 . باشد ین درک قابلسادى ٍ 

  .ویکن ینَردنظر را، فقط بر رٍی سرٍر نصب ن عانل ستویدسکتاپ، یک نسخٌ از س یساز  ینجاز  دررٍش

بٌ ير کاربر، اجازى این انکان را دارد کٌ  تفادى نهایند ٍاز این نسخٌ اس تَانند ینتهانی زیرٍکالینت يا 
 .بخصَص را بديید عانل ستویدسترسی بٌ یک یا چند س

 ؟سفر کنیم مجازی سازی دسکتاپ به اعماق تکنىلىژیبا چگىنه 
يا نیاز  يا ٍ برطرف کردن نحدٍدیت کانپیَتر دارید برای کايش يزینٌ 2در نجهَعٌ خَد بیش از اگر 

 دارید. دسکتاپ یساز  ینجاز  بٌ

برای پاسخ بٌ تهانی نیاز خَد ٍ کاربران نجهَعٌ فقط کافی است کٌ یک رایانٌ نادر داشتٌ باشید، يهین! 
)حتی اگر برای تانین اننیت ٍ پایداری بیشتر بٌ جای یک رایانٌ نادرريا، دٍ رایانٌ نادر نیز تًیٌ کنید تا در 

نداشتٌ باشید، يهچنان صرفٌ جَیی زیادی در يزینٌ يای نسبت نَاقعی کٌ یکی از ندار خارج شد، خانَشی 
 بٌ رايکار سنتی خَايید داشت(
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، سًَلت در تعهیر ٍ نگًداری ننابع نرم افزار یَ سخت افزاریدسکتاپ انکان دسترسی ایهن بٌ  یساز  ینجاز 
 را بٌ دنبال دارد. يا نٌیکايش يز ٍ 

 (تحقیق کناعتهاد کن، ٍلی ) رٍنالد ریگانی  گفتٌبنا بٌ 

 مراقب باشید 
رايکار نختلف با زیر ساخت يای نتفاٍت ٍ  22نجازی سازی با زیرٍ کالینت یک رايکار نیست! بلکٌ بیش از 

زیرٍ کالینت يای نتنَع را شانل نی شَد کٌ ير یک برای نَع خاصی از نصرف ٍ نجهَعٌ يا طراحی شدى 
شها نٌ تنًا از نزیت يای این تکنَلَژی بی بًرى  است، لذا چنانچٌ نیاز شها بٌ درستی کارشناسی نشَد،

 خَايید بَد، بلکٌ تجربٌ نا نطلَبی نیز از این تکنَلَژی در انتظار شهاست.

 انا نگران نباشید، ريا نرجع تخصصی نجازی سازی است ٍ شعار ريا این است:

 تخصص نا، ارائٌ بًترین پیشنًاد برای شهاست.

بگیرید تا از خدنات رایگان نا در حَزى نشاٍرى ٍ بررسی نیاز خَد بًرى نند پس ير چٌ زٍدتر با نا تهاس 
 شَید.

                  

 !از سفر خىد لذت ببرید یساز  یدر آسمان مجاز 

 

 

 

 
 


