
 

 

 1صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 
 
 

 مجازی سازی میز کار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه شرکت های دانش بنیان رها

 

http://www.rahaco.net/


 

 

 2صفحه 
    www.rahaco.net            02154524: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 فهرست مطالب 
 3 .................................................................................................. کار ز یم یسازیمجاز

 (Client Terminal) کاربر  انهیپابه عنوان یکار و از چه محصول ز یم یزسایمجاز یبرا یکارچرا و از چه راه
 3 ............................................................................................................... م؟یاستفاده کن

 4 ................................................................................... ست؟یدسکتاپ چ یسازیمجاز

 7 .......................................................................... :کار ز یم یسازیمجاز یانواع راهکارها

 PC-Sharing ............................................................................ 7  راهکار

 VDI 8  راهکار
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 سازی میز کار مجازی 

های بزرگی را درزمینٔه پیشرفت اقتصادی خود تجربه ها به طور گسترده چالش سازی میز کار؛ امروزه سازمان مجازی 
 .کنندمی 

سازی و همچنین سرعت در های اصلی را برای متعادلآوری اطالعات و ارتباطات« یکی از نقش بین »فندراین
 .کندپیشرفت عملکرد سازمان بازی می 

آوری اطالعات در انتخاب آوری در جهان باعث سردرگمی و آشفتگی کارشناسان فنودن نرخ رشد فناز طرفی باال ب
 .کندصحیح یک محصول برای باال بردن راندمان کاری افراد سازمان شده و سؤاالتی را در ذهن ایجاد می 

 :مثالعنوانبه 

 کدام راهکار را انتخاب کنیم؟ •
 مناسب است؟  کدام محصول را برای راهکار موردنظر •
 های جانبی این راهکار و محصول چه هستند؟ هزینه  •
 واسطه انتخاب امروزمان دچار محدودیتی شویم؟ آیا ممکن است در آینده به  •
 تر است؟خدمات پس از فروش کدام محصول مناسب  •
 ی تضمین کدام محصول بیشتر است؟ مدت و کیفیت ارائه  •

 …ها سؤال دیگرو ده

سازی میز شده در جهان به نام مجازی های شناخته آوری برای یک از جدیدترین وبرترین فنرو بر آن شدیم تا ازاین
گیری در  های معتبر تولیدکننده محصوالت مرتبط، به بحث و بررسی پیرامون یک سؤال کلیدی تصمیم کار و شرکت 

 :حل را به شما واگذار کنیممورد انتخاب راه 

 پایانه کاربر زی میز کار و از چه محصولی به عنوان سا برای مجازی   کاری چرا و از چه راه 

(Client Terminal)  استفاده کنیم؟ 

 .در نظر داشته باشید برای ورود به این مقایسه باید دو مفهوم را از یکدیگر متمایز کنید
 .کنیمبار دیگر مفاهیم را مرور می سازی میز کار که یکسازی سرور و مجازی تعریف مجازی 

 .ی سرور،ربطی به مجازی سازی میز کار نداردمجازی ساز
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افزار یک سرور، ها از سخت عامل افزاری و سیستمهای نرم دهندهسازی سرور یعنی مستقل کردن سرویس مجازی 
 .(Hypervisor) عامل بر روی یک بستر واسطه اندازی یک سرویس و یا سیستم دیگر راهعبارتبه 

خورده به رفتار  دیدًا گرههای شخصی کاربران، که شعامل سازی سیستم یعنی مجازی  (VDI) سازی میز کارمجازی 
 .کاربران است

سازی ها در طول روز با آن سروکار دارند و با توجه به تعاریف کاربردی و فنی مجازی ی آن چیزی است که آنهمه 
تر از حوزه سازی به دلیل لمس مستقیم کاربران بسیار خطرناک فضای مجازی   Desktop و Server در دو سطح

 .شدباسازی سرور می مجازی 
عنوان مدیران شبکه زیر سؤال باره تمام زحمات شمارا به یکتواند به چراکه معمواًل نیروی انسانی در یک سازمان می 

 . ببرد

 سازی دسکتاپ چیست؟ مجازی 

افزارهای موردنیاز هر کاربر بر روی نمایشگر سازی دسکتاپ عبارت است از ارائه دسکتاپ و نرم به بیان ساده، مجازی 
 .شبکه و سرورهای مجموعه از طریق 

و  افزاریبرند، تمامی نیاز نرم سازی دسکتاپ بهره می هایی که از تکنولوژی مجازی دیگر در مجموعه بیان به 
 .شودافزاری کاربران از طریق سرورها تأمین می سخت 
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 :دبه شکل زیر دقت کنی

 

 سازی میزکار راهکار های مجازی 

 :پردازیمشویم می ها روبرو می در اینجا به توضیح چند مفهوم کلیدی که در ادامه با آن

 :(Server) سرور -۱

 .دهنده استمنظور از سرور، سرویس 
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 .دهدهای مشخصی را به کاربران ارائه می ای که سرویسیعنی رایانه 
تاپ، کامپیوتر رومیزی، تواند از انواع لپ تواند یک و یا بیشتر از یک دستگاه رایانه باشد که این رایانه میسرور می 

 .شود( باشدها سرور گفته می ا کامپیوترهای قدرتمند )که عمومًا به آن مینی کامپیوتر و ی

افزاری آن بایستی  افزارهای کاربران باشد، پس منابع سخت که قرار است سرورها، میزبان دسکتاپ ها و نرمازآنجایی 
 .متناسب با این نیاز باشد

افزاری سرور را مشخص  جموعه، منابع سختهای مها و سیاستلذا با توجه به تعداد کاربران، نوع کاربری آن 
 .کنیممی 

 .اما نگران نباشید، با ما همراه باشید تا نحوه محاسبه این منابع را باهم بررسی کنیم
 .افزار متعجب خواهید شدسازی در میزان سخت توجه راهکار مجازی جویی قابل در انتها حتمًا از صرفه 

 :(Host) میزبان -۲

 .سروری که دسکتاپ مجازی جهت ارائه به کاربران در آن قرارگرفته است را میزبان میگوییم

 :(protocol) استاندارد -۳

منظور از استاندارد یا همان پروتکل، مجموعه قوانینی است که تحت پوشش آن، ارتباط کاربر با سرور برقرار 
 .شودها جاری می های اطالعاتی بین آن شود و بسته می 

 :(Client Terminal) پایانه کاربر -۴

 .شودبرد و لوازم جانبی موردنیاز کاربر به آن متصل می دستگاهی است که نمایشگر، موس و کی 
 .پایانه کاربر وظیفه ارتباط این اجزا با سرور را بر عهده دارد

 :(Hardware Resource) افزاریمنابع سخت -۵

 (GPU) ، پردازنده گرافیکی(Storage) سازی، فضای ذخیره (RAM) اصلی ، حافظه (CPU) این منابع شامل پردازنده
 .باشدو… می 
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 :(Zero Client) زیروکالینت -۶

افزار کوچک است که صرفًا امکان اتصال  طور که از نامش پیداست، یک سخت زیروکالینت یا اکسس ترمینال همان 
 .کندکاربر و لوازم جانبی موردنیاز وی را به میزبان فراهم می 

 .وظیفه زیروکالینت ارائه میز کار به کاربر و انتقال لوازم جانبی متصل شده به میز کار کاربر را بر عهده دارد

 :(Session) سشن -۷

 .بیند، سشن نام داردتصویری که هر کاربر بر روی نمایشگر خود می 
باشد و کاربر فقط تصویر آن را می  افزاری در سرورکند، یک نشست نرم درواقع این تصویری که کاربر مشاهده می 

 .بیندمی 

  

 :سازی میز کار انواع راهکارهای مجازی 

 

   PC-Sharing  راهکار 

 .دهیمبه بیان ساده، در این راهکار، یک کامپیوتر را در اختیار کاربران قرار می 
 .شودعامل ویندوزی، محدودیت ریموت دسکتاپ برداشته می در این روش بر روی یک سیستم 

عامل شوند، سپس هر کاربر از طریق پایانه خود به آن سیستم ازآن کاربرانی با دسترسی ریموت ایجاد می پس
 .کندریموت میزند و میز کار خود را دریافت می 

اند که محصوالت هرکدام، از پروتکل خاصی استفاده  ول ارائه دادههای متعدی برای این راهکار، محص کمپانی 
 .کنندمی 
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شود و در ادامه، محصوالت هریک ها اشاره می های ارتباطی آن ها و پروتکل در جدول زیر به بهترین محصوالت آن 
 .جداگانه بررسی خواهد

  

 

  VDI  راهکار

 .دهیمبه بیان ساده، در این راهکار میز کار موردنیاز هر کاربر را در اختیار او قرار می 
 .وجود دارد (VDI) دیریتی واسطیبا این تفاوت که در این روش یک سامانه م

 .کنیمتوانیم برای آن سامانه قانون تعریف می در این روش ما می 
افزاری ایم میز کار کاربران را روی منابع سخت ها و قوانینی که برای آن تعریف کردهآن سامانه با توجه به سیاست

 .کندایم ایجاد می که در اختیارش قرار داده
 .شودوانین میز کار بین کاربران توزیع می بعد از تعریف این ق
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