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 چیست؟  برنانٌ یساز   ینجاز 

فرايو  ،نصب شَد اش یشخصی نَردنظر کاربر را بدٍن اینکٌ بر رٍی سیستو  انکان استفادى از برنانٌ برنانٌسازی   نجازی

 يای اضافی ندارند. کند، یعنی کاربران يیچ نیازی بٌ نصب یا اجرای برنانٌ نی

تبلت، نَبایل، تین کالینت( با ير ، رایانٌ نعهَلی، تاپ لپ) کند یناینکٌ کاربر از چٌ دستگايی استفادى  فارغ از گرید عبارت بٌ

 .دیدي ینبرداری در اختیارش قرار  ای را جًت بًرى ير نَع برنانٌ ،یافزار  سختٍ ير نقدار تَان  عانل ستویسنَع 

رٍی يهین ٍیندٍز از طریق  تَاند ینباشد،  بیتی ضعیف نیز 32با ٍیندٍز سَن  یا انٌیرااگر حتی کاربر دارای  نثال عنَان بٌ

 .استفادى کند َبکرد بسیار نطللبا عه یبعد سٌ سنگین اتَکد افزار نرم ، ازيا سازی برنانٌنجازی 

 .داریديا آزادی عهل  در نصب برنانٌ ،کاربر ی رایانٌ ی شدى نصبنَع ٍیندٍز  بدٍن تَجٌ بٌ یعنی

 را بٌ اٍ ارائٌ ديید. ازشینَردنافزاريای  خَد تصهیو گرفتٌ ٍ نرم ،بدٍن يیچ نحدٍدیتی نسبت بٌ دستگاى کاربر ٍ

 با استفادى از انَاع نجازی سازی .است  يای نجازی نًاجرت بٌ زیرساخت ITندیران ترین اقدانات  انرٍزى یکی از نًو

از نجازی سازی ، يا سازناندلیل استفادى  5 ازٍ در ادانٌ  سازی زیرٍکالینت سیر نهایید آسهان نجازیکنیو در  پیشنًاد نی

 .آگاى شَیديا  برنانٌ

https://rahaco.net/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/
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 !يا سازنان دريا  نجازی سازی برنانٌدلیل استفادى از  6

 آسان یکاربر  1.

استفادى کند کٌ  بدٍن يیچ نقصی (،نختلف آن یيا نسخٌبا ) یافزار  نرمير برنانٌ ٍ از با چند کلیک سادى تَاند تنًا  کاربر نی
 .شَد ننجر بٌ افزایش سرعت نی تیدرنًا

 کاربران یعانل ستویسٍ  یافزار  سختنیاز بٌ ارتقا  عدم .2

را، ( الزم minimum requirements) یحداقل نیازيا، یافزار  نرم یا یافزار  سختنجهَعٌ شها بٌ لحاظ  یيا دستگاىچنانچٌ 
از نجازی  یٍر  بًرى، با يا آنی ارتقا گزاف جًت یيا نٌیيز پرداخت  یجا بٌنداشتٌ باشند  افزار نرمٍ  عانل ستویسجًت نصب 

 .در اختیار داشتٌ باشیدنطلَب  تیفیباکرا  یافزار  نرمسازی برنانٌ يا، ير نَع 

 اطالعات تیانن .3

خاص کٌ ریسک باالیی را بٌ يهراى دارد بر رٍی سیستو کاربر  یافزار  نرماحتهال دارد سازنانی بٌ لحاظ اننیتی انکان نصب 
شخصی کاربر  ی انٌیرانَردنظر را در نکانی غیر از  افزار نرم نجازی سازی برنانٌنداشتٌ باشد. در این حالت با استفادى از 

 را در اختیار کاربر قرار ديید. نَردنظر افزار نرمبٌ  نصب کردى ٍ تنًا دسترسی

 از یک برنانٌ چند کاربرٍ نستقل  زنان يو یدسترس .4

خریداری شدى است ٍ فقط تعداد نحدٍدی  يا آند کٌ الیسنس نٍجَد دار ییيا برنانٌٍ  افزاريا نرم ،يا نجهَعٌر بسیاری از د
نحدٍدیت  بدٍن دیتَان ین برنانٌ يا یساز  ینجاز از از آن استفادى کنند، با استفادى  تَانند ینکاربر با تعداد نشخصی رایانٌ 
 از آن برنانٌ يا استفادى کنید.
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 خاص یيا دستگاىخاص نتصل بٌ  یافزاريا نرم .5

نَجَد در آزنایشگاى را در  یافزاريا نرم نثال: طَر بٌرا در نظر بگیرید کٌ بٌ یک دستگاى خاص نتصل يستند.  ییافزاريا نرم
بٌ یک دستگاى آزنایشگايی خاص نتصل است، یک کاربر رٍزانٌ باید اطالعاتی را ٍارد ٍ دیگری  يرکدامنظر بگیرید کٌ 

جًت اعالم نظر پزشکی خَد دسترسی داشتٌ  ،کند ٍ احتهال اینکٌ پزشک بخَايد بٌ اطالعاتی از بیهار استخراجرا  ییيا دادى
کار کنند، احتیاج پیدا  تنًا باید با یک رایانٌ کٌ ینحَ بٌ افزار نرمیعنی سٌ نفر بٌ استفادى رٍزانٌ از یک ؛ باشد زیاد است

 یساز  ینجاز بنابراین با  ،بٌ یک دستگاى آزنایشگايی خاص نتصل است نَردنظر افزار نرم. این در حالتی است کٌ کنند ین
 ای ير سٌ کاربر نًیا کنید.بر ،را نَردنظرانکان دسترسی بٌ برنانٌ  برنانٌ

 از دٍرکاری ینند بًرى .6

کٌ در این نسیر یک ارتباط جدید بین کار، کارنند ٍ ندیر بٌ  يستبرای ندیریت ندرن  ریناپذ اجتنابدٍرکاری یک نسیر 
 نَردنظرانجام ديد، ٍظایف  ٍظایف خَد راکٌ در نحل کار حاضر شَد ٍ  این یجا بٌکارنند  کٌ یطَر  بٌ ،آید ٍجَد نی

 .ديد کارفرنای خَد را از راى دٍر انجام نی
 صرفا  خَد را بٌ حداقل برسانید ٍ  ٍکار کسب یيا نٌیيز بٌ سهت دٍرکاری نزدیک شَید ٍ  برنانٌ يا یساز  ینجاز حال با 

کارنند شها دیگر نیازی ندارد از  برنانٌ یساز  ینجاز با استفادى از  يزینٌ کنید. دیکن ینکٌ دریافت  یا جٌینتبابت خدنت ٍ 
تنًا کافی است با اجرای یک اپلیکیشین رٍی  ،سیستو شخصی نَجَد در ننزل خَد بٌ رایانٌ نَجَد در سازنان نتصل شَد

نَجَد سیستو خَد در کنار  یيا برنانٌٍ  عانل ستویساین در حالتی است کٌ کاربر از  .رایانٌ خَد شرٍع بٌ فعالیت کند
شها دارای شعبٌ دیگری باشد یا اینکٌ کارنند شها  ی نجهَعٌ کٌ بگیریددر نظر  .کند ینجازی سازی شدى استفادى ن افزار نرم

از دٍرکاری ٍ نجازی سازی برنانٌ  ینند بًرىبا ، الت ٍیدئَ کنفرانس برگزار کنددر ح نَظف است خارج از ادارى سهیناری را
 .قابل انجام خَايد بَد تر آسانبسیار  ٍظایف سازنانی، يا
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ت نجاز   (Application Virtualizationبرنانٌ ) یساز  ی( با نجاز VDIتاپ )دسک یساز  یتفٍا

  یافزار  سختننابع 

 ، الزم است.VDIدر نقایسٌ با  یبسیار کهتر  یافزار  سختننابع ، یانداز  راىنجازی سازی برنانٌ يا برای در 

  بٌ  یعنی کاربر از راى دٍر؛ شَد ینرٍ ٌ از نیز کار خَد رٍب یرٍاقعیغ ی نهَنٌدر نجازی سازی دسکتاپ، کاربر با یک

، افزاريا نرمکاربر عالٍى بر نهایش  ازینَردن یافزاريا نرم نیتأندر این حالت برای . کند یندسکتاپ دسترسی پیدا 

کاربر را  ازینَردن یيا برنانٌنا تنًا  نجازی سازی برنانٌانا در  ،کاربر نیز باید بٌ اٍ عرضٌ شَد ازینَردن عانل ستویس

 .ویدي یندر اختیارش قرار 

عالٍى بر  عانل ستویسر در نقایسٌ با ارائٌ بٌ کارب افزاريا نرمدر ارائٌ  یافزار  سختصَرت نیزان نصرف ننابع  کٌ در این

ٍ این بدان نعنی است کٌ در نجازی سازی برنانٌ يا در نقایسٌ با نجازی سازی نیز کار،  کهتر خَايد بَد نراتب بٌ، افزار نرم

 .شَد یناستفادى  یتر  کو یافزار  سختننابع 

اری کهتری را تجربٌ بار ک ٍ سرٍر شَند یننجازی سازی  یيا یدگیچیپتر درگیر ندیران که نجازی سازی برنانٌبا  درٍاقع

 .کند ین

  افزاريا نرمابزاريای ندیریت 

 است. شتریب اریبس ، در نقایسٌ با نجازی سازی دسکتاپ،برنانٌ يا یساز  یدر نجاز  افزاريا نرم تیر یند یابزاريا

ٍجَد نجازی سازی برنانٌ يا  رساختیز در  يا آن یيا یژگیٍٍ  افزاريا نرمٍجَد ابزاريای اختصاصی جًت ندیریت انَاع 

نداشتٌ  بايويیچ تداخلی  يا برنانٌ کٌ ینحَ بٌنختلف  یيا نسخٌاین ابزاريای اختصاصی انکان نصب یک برنانٌ در  .دارد

 .کند ینباشند را فرايو 

در قالب یک  يا آنٍ تجهیعی از  رندیگ ینار نختلف قر یيا لیفاٍ  يا پَشٌنتنَعی در  یافزاريا نرم نجازی سازی برنانٌدر 

 را احساس خَايد کرد. افزاريا نرمدر کار کردن با  یا حرفٌ ی تجربٌدر این صَرت کاربر یک  .شَد ینبستٌ بٌ ير کاربر ارائٌ 

 .کند ینکار  ازشینَردن یافزاريا نرمٍاقعی از  ی نهَنٌٍ با یک  کند احساس نهیتفاٍتی  گَنٌ چیيیعنی 

انجام را رٍند بارگذاری فایل يای نَردنیازش از سیستو  ،شخصی خَدعلت دسترسی بٌ نیز کار )دسکتاپ( بٌ  نیچن يو

دسکتاپ ریهَت کانپیَتری است کٌ در جای  کند ین، نیز کاری کٌ کاربر نشايدى انا در نجازی سازی دسکتاپ .ديد ین

 باید بین نیزکاری خَد ٍ نیزکاری نجازی شدى یکی را انتخاب کند. ناچار بٌدر این صَرت  دیگری قرار دارد.
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 نزایای نجازی سازی برنانٌ يا!

 آن بسیار آسان است. یانداز  راىنصب ٍ  .1

 باالترین سازگاری نسبت بٌ نجازی سازی دسکتاپ را دارد. .2

 است. ازینَردننجازی پًنای باند بسیار کهتری برای استفادى از برنانٌ يای نجازی در نقایسٌ با دسکتاپ  .3

 .شَد یندر ننابع سرٍر  ییجَ صرفٌکاربر سبب  یافزار  سخت استفادى از ننابع .4

 .شَند ینف ذح یافزار  نرمتداخالت  .5

 .رسد بٌ حداقل نینجهَعٌ  یافزاريا نرم یرٍزرسان بٌ .6

 سرٍر( دارد.تاپ، نیز کار، نسبت بٌ دیگر نجازی سازی يا )دسکرا، اننیت اطالعات  یيا شاخصباالترین  .7

 کاربر ندارد. عانل ستویسٍابستگی بٌ  گَنٌ چیي .8

 نجازی: یيا برنانٌچگَنگی استفادى یک کاربر از 

 :از طریق نرٍرگر .1
دسترسی داشتٌ باشد.  تَاند ین یافزار  نرماز طریق یک نرٍرگر اینترنتی با کهترین پًنای باند بٌ ير  صرفا  کاربر 

تَانید بٌ آدرس  برای نشايدى دنَ نی را در فایرفاکس خَد باز کند( فتَشاپ افزار نرم تَاند ینکاربر  نثال عنَان بٌ)
VDI.dev .نراجعٌ کنید 

 استفادى از اپلیکیشین  .2
باقابلیت پشتیانی از راى  ، کانپیَتر(تاپ لپ)تلفن يهراى،  یا لٌیٍسدر ير نَع  حجو کوکاربر با اجرای یک اپلیکیشن 

 .کند یننربَطٌ استفادى  افزار نرماز  ،دٍر
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 رضایت نشتریان نا دلیل بر کیفیت خدنات ناست!

 ،Microsoft ناننديای نختلفی  آشنا شدیو، برای این نفًَم شرکت یخَب بٌبا نفًَم نجازی سازی برنانٌ يا 
Citrix،VMware اند کردىَالت نتفاٍتی را نعرفی نحص ،با تَجٌ بٌ نَع نشتریان. 

جغرافیایی  ازنظربرای دٍ نفر داخل یک دفتر کار کَچک یا برای یک سازنان با پراکندگی شعب  تَاند ین برنانٌنجازی سازی 
 در ابعاد بزرگ چندین يزار کاربر باشد.

 .ديد ینارائٌ رایگان  کانال   صَرت بٌ رايکار را نیتر  نناسب، ٍ بَدجٌ نشتری رساختیز  ريا با در نظر گرفتن نیاز،

 ؟سؤالٍ انا چند 

 ؟شَد یننحسَب  يا نجهَعٌز ضرٍریات الزم برای ا CRMچرا نجازی سازی برنانٌ يای تحت ٍب نانند 

اطالعات  صَرت بٌاز سهـت سرٍر  ندیب یننرٍرگر  ی پنجرىتهام اطالعاتی کٌ در  کند ینرا باز  crmبرنانٌ زنانی کٌ کاربر شها 
 یساز  ینجاز با  ٍجَد دارد. انا ترنتاین یعنی جریان اطالعات در بستر این. ٍ کند ینشخصی کاربر انتقال پیدا  ی انٌیرابٌ 

این جریان اطالعات را نداشتٌ باشیو ٍ کاربر تنًا دیفرانسیل تصَیر )تغییرات رنگی پیکسل نسبت بٌ فریو  ویتَان ین يا برنانٌ
 قبلی( را ببیند.

 ؟برنانٌ ياست نتعلق بٌ نجازی سازیباالترین انتیاز در اننیت اطالعات چرا 

 بٌ اطالعات دسترسی پیدا کند! تَاند ینهيو  یساز  فشردىٍ  یرنزنگار  یيا تویالگَر حتی یک عانل نفَذی با دسترسی بٌ زیرا 
را نیز  یساز  فشردىٍ  یرنزنگار  یيا تویالگَر یعنی حتی اگر عانل نفَذی از ابتدای یک نشست شرٍع بٌ شنَد کند ٍ حتی 

تغییر کردى  Y اندازى بٌ Xیٌ بستٌ، تنًا با اطالعاتی نَاجٌ خَايد شد شانل: رنگ پیکسل با نختصات  ییبازگشابداند پس از 
 یچ اطالعاتی بٌ دست نیاٍردى است.ي درٍاقعاست. ٍ 

 نجـازی سـازیزیرا با  ،بیس خَد را پشت نجازی سازی برنانٌ يا بردى است ٍب یيا سانانٌبٌ يهین خاطر حتی پنتاگَن، 
 برنانٌ يا جاری بَدن اطالعات در شبکٌ ٍجَد ندارد.

 
 نیاز بٌ نجازی سازی دارند؟ يا سازنانچرا برنانٌ کاربردی نَجَد در  

ٍ از آن استفادى  درآٍردىتحت ٍب  یافزاريا نرمداخلی سازنان خَد را در قالب  ینديایفرآ، يا نجهَعٌدر حال حاضر اکثر 
، اتَکد ٍ فتَشاپ نثال عنَان بٌرا تحت ٍب استفادى کنند  يا آن تَانند ینهنیاز دارند کٌ  ییافزاريا نرم، انا يهچنان بٌ کنند ین
تحت  یراحت بٌٍب بیس خَد،  یيا برنانٌرا در کنار دیگر  افزاريا نرمتهانی  تَانند ینانا بٌ کهک نجازی سازی برنانٌ يا،  ..

 نرٍرگر اینترنت استفادى کنند.

 

 

 


