
 

 
 1صفحه 

   www.rahaco.net           22121111: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 
 

 مزیت مجازی سازی دسکتاپ 5

 

 

 

 

 

 

 

 مجمىعه شرکت های دانش بنیان رها

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 2صفحه 

   www.rahaco.net           22121111: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 

 

 فهرست
 3 ................................................................................. دسکتاپ: یساز   ینجاز  تینز  5

 4 ...... يا: لیافزاريا ٍ فا بٌ برنانٌ يا، نرم هنیاز راى دٍر بٌ صَرت ا ی. دسترس1

 4 ................................................................................ :یر یپذ . انعطاف2

 5 .................................................................... :یبٌ نگًدار  ازین نی.کهتر 3

 5 .............................................................................. اطالعات: تی. انن4

 5 ............................................................................. :يا نٌی. کايش يز 5

 6 ............................................................................ :ویشها آگاي یازياینا از ن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 3صفحه 

   www.rahaco.net           22121111: تلفن             2146323121کدپستی21تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

 

 

 

 سازی دسکتاپ:   مزیت مجازی 5

يا با نسئلٌ  افتد کٌ این نَضَع نَجب درگیری فنی کهپانی سرعت اتفاق نی نعهَاًل بٌ ITتغییرات در عرصٌ 
 شَد.  افزاريا نی افزاريا ٍ نرم رٍزرسانی سخت بٌ

يای بزرگ ٍ کَچک بٌ استفادى کردن  شد تا صاحبان نشاغل ٍ کهپانیيای نختلف ازجهلٌ کرٍنا نَجب  اتفاق
 .آٍرند از دٍرکاری رٍی

 انا در این راستا سَاالت ٍ دغدغٌ يایی برای صاحبان نشاغل ٍجَد دارد از جهلٌ :

 نندی از نزایای یک دٍرکاری ایهن چیست؟  زیرساخت الزم برای بًرى -
یشتری تناسب ٍ سازگاری را با زیر ساخت نَجَد ٍ نیاز نا رايکار پیادى سازی دٍرکاری بٌ نحَی کٌ ب -

 داشتٌ باشد کدام است؟
 سازی کرد؟  تَان پیادى چگَنٌ دٍرکاری را بٌ نحَ احسنت در سازنان خَد نی -

-  
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را برای شها نطرح  مزیت های استفاده از مجازی سازی دسکتاپدر این نقالٌ سعی کردیو تا با نگايی اصَلی 
 گیری باشید.  قادر بٌ تصهیو راحتی کنیو کٌ بٌ

 افزاريا ٍ فایل يا: . دسترسی از راى دٍر بٌ صَرت ایهن بٌ برنانٌ يا، نرم1

يای کَچک ٍ  بزرگ نجبَر بٌ فرايو کردن انکانات  شرایط نَجَد در عصر حاضر نَجب شد تا نجهَعٌ
يای  ٌ آن يو از طریق دستگاىدٍرکاری برای کارنندان خَد شَند حتی نگر برای چند ساعت تا چند رٍز در يفت

 تاپ ٍ ... شخصی خَد کاربران نانند: نَبایل، تب لت، لپ

بر است  يا بسیار يزینٌ يایی يهَارى فکر کارفرنایان را درگیر کردى است کٌ ایجاد دٍرکاری برای آن ٍلی دغدغٌ
سازنان نتصل شَد یک افزاريای درٍن  افزاريا ٍ سخت ٍ یا اگر کاربری از طریق دستگاى شخصی خَد بٌ نرم

 ریسک اننیتی را با خَد بٌ يهراى دارد. 

ياست این نشکالت را رفع  ندتمزیت های استفاده از مجازی سازی دسکتاپ انا این در صَرتی است کٌ 
باعث شدى تا کاربرانی کٌ از راى دٍر در حال کارکردن با  GPUنهَدى است ٍ حتی بٌ کهک استفادى از 

 ازنان يستند یک تجربٌ گرافیکی خیلی خَب ٍ نطلَبی را داشتٌ باشند. افزاريای داخل س نرم

 یک دسترسی بدٍن تأخیر با یک پًنای باند حداقلی را نیسر کردى است.  سازی مجازیدرٍاقع 

 پذیری: . انعطاف2

ت این انکان را فرايو کردى اس مزیت های استفاده از مجازی سازی دسکتاپانعطاف پذیری بٌ عنَان یکی از 
يای درٍن سازنان را صرفًا با چند  عانل افزاريا ٍ سیستو دسترسی کاربران بٌ نرم يای بزرگ تا حتی نجهَعٌ

 ٍ دیگر الزم نیست برای ير شخص تغییرات زیادی را اعهال نهایند. .کلیک سادى انجام ديند

سادگی چند کیلک بٌ ير کاربر ٍ در ٍاقع نیتَانند برای ير یک از نیازيای خَد چند نهَنٌ الگَ ایجاد کنند ٍ بٌ 
یا گرٍى از کاربران نتناسب با نیازيای آنًا ٍ طبق سیاست يای سازنان یکی از الگَيای از پیش طراحی شدى 

 را در اختیار آنًا قرار ديند.

سازی شَد ندیر شبکٌ قادر است کٌ تنظیهات ٍ تغییر  درستی پیادى بٌسازی دسکتاپ   مجازیکٌ  درصَرتی
 راحتی تنظیو نهاید. را از طریق یک پلتفرم یکپارچٌ ٍ یک درگاى ٍاحد برای ير شخص ٍ یا گرٍى بٌيا  سیاست

بدٍن اینکٌ نیاز باشد نانند رٍش سنتی رٍی ير کانپیَتر الگین کنند ٍ خیلی راحت با چند کلیک سادى این 
 شَند.  تغییرات اعهال نی
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 .کهترین نیاز بٌ نگًداری: 3

 کاريا   سازی شدى باشد در نقایسٌ با دیگر راى درستی پیادى رٍط بر اینکٌ بٌنش سازی دسکتاپ مجازی

نند  عنَان ندیر شبکٌ بًرى تَانید از انَاع ابزاريای پشتیبانی بٌ کهترین نیاز بٌ پشتیبانی را دارد ٍ شها نی
 شَید. 

ی خَد را ترک کنند ناشین يا نثال تعریف کنید کٌ پس از پایان ساعت کاری زنانی کٌ پرسنل رایانٌ عنَان بٌ
يایی کٌ دانلَد کردند پاک شَد ٍ برای یک رٍز کاری دیگر در حداکثر  يا ری استارت شَد ٍ یا فایل نجازی آن

 آنادگی خَد قرار بگیرد. 

ی ندیر  تَاند با اجازى عالٍى براین یک کاربر زنانی کٌ احساس کند کانپیَتر آن با سرعت پایینی رٍبرٍ است نی
 ٌ ری استارت کردن سیستو خَد نهاید. اقدام ب

 . اننیت اطالعات:4

يا با آن رٍبرٍ يستند این نَضَع است کٌ ندیران شبکٌ  یکی از نعضالت يهیشگی کٌ تهانی نجهَعٌ
 يای اننیتی يستند . نعهَاًل نگران ریسک

يا ٍ استفادى کردن از انَاع بدافزاريا  تَانند رفتاريای پرخطری نانند دانلَد انَاع فایل نیکاربران نجهَعٌ 
 ديند. يای اننیتی رخ نی چنینی ریسک يای این ی فعالیت ٍاسطٌ داشتٌ باشند کٌ بٌ

 داشتیو يا ٍ رايکاريای اننیتی کٌ قبالً  تَانیو از تهانی فایرٍال سازی دسکتاپ نا عالٍى بر اینکٌ نی در نجازی
استفادى کنیو، نیتَانیو از يهان درگاى ٍاحد یا کنسَل ندیریتی یکپارچٌ انَاع تنظیهات اننیتی ندنظرنان را 

 برای رفتار کاربران اعهال کنیو.

 يا: . کايش يزین5ٌ

افتد کٌ  جَیی بسیاری اتفاق نی يا صرفٌ بینیو کٌ در يزینٌ نگاى کنیو نی vdi ازيرجًت کٌ بٌ نَضَع  
 کنیو نانند: يا اشارى نی صَرت تیتر ٍار بٌ آن بٌ

 نیاز کهتر بٌ پشتیبانی 
 ٌجَیی در نصرف انرژی  صرف 
 افزار  افزار ٍ نرم نیاز کهتر بٌ خرید سخت 
 رٍز بَدن  افزار از ننظر بٌ تر سخت عهر طَالنی 
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افزار را بٌ دلیل قدیهی شدن از  شَد کٌ یک سخت نیاز کهتری احساس نی میز کار مجازیر استفادى کردن از د
 ندار خارج کنیو. 

 افزار سالو است ٍلی بٌ دلیل قدیهی شدن نیاز دارد کٌ تعَیض شَد. بسیار اتفاق افتادى است کٌ سخت

ٍاسطٌ  هَاًل بٌافزاری بستگی بٌ سرٍر دارد ٍ سرٍريا نع افزاری ٍ نرم انا در این حالت تهانی نیازيای سخت
شَند ٍ قابلیت ارتقا سخت افزاری آنًا بٌ نراتب بیشتر از رایانٌ يای  يا خیلی دیر قدیهی نی نَع طراحی آن

سال  22تا  15ناند یک سرٍر  سال برٍز نی 5افزاری اگر یک کانپیَتر  نعهَلی است، بنابراین بٌ لحاظ سخت
 ناند. برٍز نی

  ما از نیازهای شما آگاهیم: 

ٌٔ يهیش از یک پلتفرم بٌ یک پلتفرم دیگر ٍجَد دارد، ريا این دغدغٌ را درک  ITٌ نگرانی از بابت کَچ درزنین
 گذارد.   کردى است ٍ بٌ آن احترام نی

گیری باشید سانانٌ نیز کار  تر قادر بٌ تصهیو کهپانی ريا برای حل این دغدغٌ ٍ برای اینکٌ شها با خیال راحت
 قرار دادى است. vdi.Devصَرت دنَ در آدرس   نجازی ٍ دٍرکاری را بٌ

 کارشناسان نتخصص ريا برای ير سؤالی کٌ در ذينتان ایجادشدى است آنادى پاسخگَیی يستند.

ديد یا  يا تغییراتی رخ نی در سازنانتان در دیگر سانانٌ VDIسازی  نهکن است نگران باشید کٌ آیا با پیادى
 خیر؟ 

کٌ  د برای جلَگیری از ایجاد تغییراتی کٌ نهکن است باب نیلتان نباشد نادانیکنن کارشناسان ريا پیشنًاد نی
نجهَعٌ بزرگ کٌ از  522شدى ساالنٌ  کٌ بنا بر آنار اعالم اید )بٌ رغو این نسبت بٌ این تکنَلَژی نطهئن نشدى

نیز کار نجازی يای نَپا بٌ استفادى کردن از  درصد سازنان 72کردند ٍ بیش از  يای سنتی استفادى نی رٍش
صَرت کلَد برای خَدتنظیو کنید، ٍ ير زنان کٌ نسبت بٌ کیفیت ٍ کارایی  اند( این سرٍیس را بٌ رٍی آٍردى

آن نطهئن شدید اقدام بٌ داخلی سازی آن کنید، البتٌ نجهَعٌ يای بسیاری نیز يستند کٌ تهانی این 
 دى نیکنند يهانند دٍلت آنریکا.سرٍیس را بٌ صَرت کالد راى اندازی کردى اند ٍ از آن استفا

 نگران نباشید، همیشه مشاوران متخصص رها در کنار شما هستند.
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