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 دسکتاپ درگذشته و عصر جدید نقایسه نجازی سازی

يا، ایجاد يرگَنٌ نشکل در سیستو نانند  در نجهَعٌ حضَر رایانٌ ياانرٍزى با تَجٌ بٌ ايهیت بسیار باالی 
شَد. کٌ این نَضَع  يا نی قطعی، خرابی سخت افزار، نرم افزار ٍ... نَجب آزار کارنندان ٍ کايش بًرى ٍری آن

 سبب نارضایتی کارفرنایان شدى است. 

دسترسی نطلَبی داشتٌ ، ير زنان افزاريایشان در ير نکان ٍ تهانی اطالعات ٍ نرم  کارنندان نیازنند آن يستند بٌ
 باشند. 

 تَانند عهلکرد نداٍم این نسالٌ نًو را عهلیاتی کنند.  يا نی ، نجهَعٌ اندازی نیز کار نجازی با راى

شان نطهئن شَند ٍ با خیال راحت تهانی پرسنل قادر باشند  تَانند از بابت عدم قطع دسترسی يا نی در ٍاقع آن
زنان کار بٌ فعالیت خَد ادانٌ ديند ٍ بیشترین بازديی را برای نجهَعٌ خَد داشتٌ  ٍری در با باالترین بًرى

 باشند.

 يای نجهَعٌ، فارغ از نحل فیزیکی پرسنل است.  ارائٌ دسترسی بٌ دسکتاپ ٍ برنانٌ سازی نیز کار  نجازینفًَم 

کالینت، ...( اصاًل  کالینت، زیرٍ تر، تینتاپ، نینی کانپیَ کٌ پرسنل در کدام اتاق باشند ٍ یا از چٌ دستگايی )لپ این
افزاريا( دسترسی نطلَب ٍ  تَانند بٌ يهان نیز کار خَد )دسکتاپ+نرم راحتی نی ايهیتی ندارد. با این رٍش بٌ

 یکسانی داشتٌ باشند. 

يای ننفی از  يایی ٍجَد دارند کٌ برداشت شَد کٌ نجهَعٌ انا با تهام این تَضیحات يهچنان دیدى نی
 اند. داشتٌ VDIيای دیگر بر رٍی  يای نجهَعٌ تجربٌ

 يای سنتی بپردازند.  يا يهچنان بٌ ادانٌ استفادى از رٍش يهین نَضَع نَجب شدى تا برخی از نجهَعٌ

يای ننفی  ایو کٌ تجربٌ پرداختٌ دسکتاپ درگذشته و عصر جدید نقایسه نجازی سازی نا در این نقالٌ بٌ بررسی
 اند؟ ٍ دلیل این تجربیات ننفی چٌ بَدى است؟ چگَنٌ ایجاد شدى VDIدر رابطٌ با 
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 باید فرانىش شىد!( VDIتهام تجربه های ننفی در نىرد در عصر حاضر ) VDIدالیل بلىغ 

 برنیگردد. 2118کٌ در باال بٌ آنًا اشارى شد بٌ سال يای ناقبل  VDIگزارشات ننفی از عهلکرد 

ٌ( نشهَل یک رشد ٍ  2سازی دسکتاپ ٍ نحصَالت نَجَد برای این رايکار اخیرا )طی  نفًَم نجازی سال گذشت
پیشرفت چشو گیری بَدى است کٌ تجربٌ استفادى از آنًا را بسیار نطلَب نهَدى بٌ نحَی ناحصل این بلَغ، عبَر 

 جتناب ناپذیر نجهَعٌ يا از نسیر نجازی سازی نیز کار است.ا

سال است کٌ ارئٌ شدى است، در صَرتی کٌ تجربٌ  3الی  2کهتر از  VDIنسخٌ يای قابل اعتهاد ٍ کاربردی 
را دارند،  VDIگردد  ٍ عهدى کسانی کٌ تجربٌ نانطلَبی از کار کردن با  سال پیش باز نی 11استفادى از آن بٌ حدٍد 

 باشد. نی  (2118سال )ناقبل  2ربَط بٌ نحصَالت قبل از ن

سال پیش، بٌ جهیع دالیل زیر ادعا نی شَد کٌ نشکالت نجازی سازی دسکتاپ رفع شدى است ٍ  2از حدٍد 
 شايد بلَغ آن يستیو.

 11ظًَر ٍ بلَغ ٍیندٍز  -1
 (1Gb  ٍ10Gbبٌ   100Mbرشد پًنای باند در شبکٌ يای سازنانی ٍ اینترنت ٍ اینترانت )تبدیل از سرعت  -2
 باشد. نی ESXiبلَغ نجازی سازيای سرٍر ٍ رشد استفادى از آنًا کٌ برترین آنًا در حال حاضر  -3
نیز دارند، بتَانند بٌ صَرت  GPUکٌ باعث شدى کاربرانی کٌ نیاز بٌ  VDIبٌ کاربران  GPUانکان ارائٌ  -4

 استفادى کنند. VDIنطلَب از 
 ٍری. ٍر يا بٌ دلیل تهرکز اطالعات ٍ افزایش بًرىرشد استفادى نجهَعٌ يا از سر -5
 نیباشد. VDIکٌ از نیازيای اساسی در  Share Storageرشد ٍ بلَغ  -6
 شیر استَریج يای نجازی. – vSANرشد ٍ بلَغ  -7
 کايش بسیار در يزینٌ يای تانین سرٍر، ننابع سخت افزاری ٍ استَریج يا. -8
کاربریًای سنگین تر بٌ دلیل رشد حَزى رسانٌ ٍ تَلید نحتَا تغییر کاربری نجهَعٌ يا از آفیس بٌ  -9

 )گرافیک ٍ ٍیدئَ( ٍ تهرکز بیشتر نجهَعٌ يا بر نارکتینگ بر اساس نحتَا برای رسانٌ يای دیجیتال.
 جز الینفک دٍرکاری است. VDIاقبال نجهَعٌ يا بٌ دٍرکاری ٍ  -11
الزام نجهَعٌ يا بٌ تانین اننیت اطالعات کٌ باالترین شاخصٌ يای اننیت اطالعات با فاصلٌ زیاد، نتعلق  -11

 نیباشد. VDIبٌ 
را برای نجهَعٌ يا، انرٍز اجتناب  VDIٍ نًهترین عانل يو افزایی نَارد باال در کنار یکدیگر است کٌ انتخاب 

 ناپذیر کردى است.
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 جنَبی ٍ اغلب  کنند، دٍلت يایی نانند انریکا، کرى استفادى نی VDIنرٍزى از دٍلت يای بزرگ ٍ ندرن نیز ا
 يستند. VDIنجهَعٌ يای بزرگ نیز درحال کَچ بٌ سهت 

VDI !یک انتخاب اجتناب ناپذیر 

برای نجهَعٌ يا یک انتخاب اجتناب ناپذیر  VDIالذکر، نَارد زیر نیز نَجب آن شدى است کٌ  عالٍى بر دالیل فَق
 باشد. 

 اندازی بدٍن دغدغٌ:  راى -1
 تر شدى است.  يا در نقایسٌ با گذشتٌ بسیار راحت نجهَعٌ itاندازی نجازی سازی دسکتاپ برای ٍاحديای  راى

 )کارکردی راحت(:VDIرضایت کانل کاربران از کارکردن با  -2
کیٌ   طیَری  شیايد يسیتند، بیٌ VDIربٌ کاری گرافیکی بسیار رٍانیی را بیا يا تج در حال حاضر کاربران در نجهَعٌ

صَرت نستقیو در حال فعالیت با یک کانپیَتر نیستند، ٍ این یعنی تجربیٌ  بسیاری از کاربران نتَجٌ نیستند کٌ بٌ
 صَرت نستقیو است.   يهانند تجربٌ کار کردن با کیس بٌ VDIکار کردن با 

پایین ٍ کیفیت بد  کردند، از گرافیک پایین، سرعت  استفادى نی VDIنعهَاًل کاربرانی کٌ از  2118يای ناقبل  در سال
يای گرافیکی بسیار  شدى است. ٍ حتی بازی  ٍ تاخیر تصاٍیر ناراضی بَدند انا در حال حاضر این نشکالت حل

ایی غیر از دستگاى خَدش کٌ کاربر نتَجٌ شَد نیز کار اٍ از ج استفادى است حتی بدٍن این  سنگین يو قابل
 شَد. تانین نی

کالینت،  نینی کانپیَتر، تینتاپ،  این تجربٌ نطلَب نیتَاند با ير دستگايی حاصل شَد نانند نَبایل، تبلت، لپ
نندی از  يای خاص برای بًرى کالینت این در حالی است کٌ درگذشتٌ کاربران حتهًا باید از تین کالینت، ... ٍ زیرٍ

 تر از آنچٌ انرٍزى قابل تحصیل است. ٍری بسیار پایین نهَدند آن يو با بًرى ستفادى نیسازی ا نجازی

 گیر دان تایو:   کايش چشو  -3
 دیگر، زنانی کٌ سانانٌ از دسترس خارج است.  عبارتی  دان تایو یا بٌ

 پیدا کردى است.  يا در نقایسٌ با گذشتٌ بسیار کايش نَضَع رشد ظرفیت ٍ کیفیت شبکٌ، دان تایو 2با تَجٌ بٌ 

اندازی یک نیز کار برای ير کارنند جدید را کايش دادى است ٍ  سازی دسکتاپ، زنان راى ٍ در حال حاضر نجازی
 تَان یک نیز کار نجازی را بٌ ير کاربر اختصاص داد. دقیقٌ نی 2در کهتر از 
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 اننیت باال:   -4
يا بدٍن دغدغٌ اننیتی ٍ نشکالتی از قبیل کهبَد پًنای باند، نیز کار نجازی  اخیرًا نحقق شدى است کٌ نجهَعٌ 

 را خارج از سازنان خَد بٌ کارنندان ارائٌ ديند. 

 ای برای ارائٌ دسترسی از راى دٍر رٍبرٍ بَدیو. یعنی درگذشتٌ با نشکالت اننیتی عدیدى

تر آن يو با پًنای باندی کهتر  از گذشتٌ را تجربٌ کنیو؛ یعنی  ای باکیفیت انا رشد تکنَلَژی باعث شدى تا تجربٌ
اگر درگذشتٌ نًایتا نیتَانستیو یک تجربٌ باکیفیت نتَسط را ارئٌ ديیو کٌ آن يو بٌ پًنای باند زیادی نیاز 

يو با پًنای باندی کهتر از گذشتٌ بٌ کاربران راى دٍر خَد  داشت انرٍزى نیتَانیو یک تجربٌ با باالترین کیفیت، آن
 ارائٌ کنیو. 

 سخن پایانی: 

يا بٌ دالیل  شَد چراکٌ نجهَعٌ VDIيا بٌ سهت  تَاند دلیل کَچ نجهَعٌ تنًایی نی ير یک از نَارد باال بٌ 
 شَند. ی نینختلف از قبیل کرٍنا، آلَدگی يَا، بارش برف ٍ ... نجبَر بٌ تعطیل کردن رٍز کار 

 ٍکار خَد بپردازید. تَانید بٌ تداٍم کسب سازی فارغ از این نشکالت نی انا با رايکار نجازی

 عالٍى بر تهام نَارد فَق اگر نَارد زیر برای شها جذاب است:

 کاربر چند ساعت کار نفید داشتٌ است؟ -
 کند؟ چٌ تصاٍیری را نشايدى نی -
 افزار را باز کردى است؟ اد نرمچٌ تعداد تهاس پاسخ دادى است ٍ چٌ تعد -
 چند ساعت کار نفید انجام دادى است؟ -

 تَانید داشتٌ باشید. نیسازی دسکتاپ  فقط با نجازیٍ گزارشاتی بیشتر را 

ٍکار خَد الزم است کٌ از  اجتناب ناپذیر است ٍ شها برای داشتن تداٍم کسب VDIدر جًان انرٍز عبَر از نسیر 
 این خدنت استفادى نهایید.

 ديد. ردیابی ٍ باکیفیت را بٌ شها ارائٌ نی سازی دسکتاپ یک دسترسی از راى دٍر ایهن قابل نجازی

ٍ اینکٌ چٌ اتفاقاتی این نشکالت را حل کردى است.  VDIدر این نقالٌ بٌ بررسی دالیل فیدبک يای ننفی از  
ٍ بسیاری در این حَزى ٍجَد دارد  پرداختیو درنتیجٌ باید دانست انا در نظر داشتٌ باشید کٌ نحصَالت نتنَع

 نانند:

- VMware horizon View 
- Citrix Virtual APP & Desktop 
- Microsoft Hyper-V 
- ... 
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بًترین آنًاست، در اینجا نهیتَان گفت کدام یک از این  ESXiکٌ يهانند نجازی ساز سرٍر کٌ گفتیو 
برخی از نیازيا تَسعٌ یافتٌ است، در اینجا نحصَالت بًتر از بقیٌ است، بلکٌ ير یک از آنًا نتناسب با 

کارشناسان نجرب ريا در کنار شها يستند تا بٌ صَرت رایگان ضهن ارزیابی دقیق نیاز شها، نناسب ترین 
 نحصَل را بٌ شها پیشنًاد ديند ٍ رايکار پیادى سازی آنرا با تهام جزئیات در اختیار شها قرار ديند.

 12154521با نا تهاس بگیرید 

 ه خردان نفرنای کار درشت که سندان نشاید شکستن به نشتب

 نخىاهی که ضایع شىد روزگار به ناکاردیده نفرنای کار

 


