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 :در این مقاله می خىانیدنچه آ
 3 نتیروکالیز 

 4 نتیکال نیت

 5 ................................................... نتیکال نینت و تیروکالیز  انیتفاوت م
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تا بٌ  آشنا شَیو يا آنٍ با و آٍری بٌ دستٍ تین کالینت  نتیرٍکالیز ابتدا بًتر است اطالعاتی در رابطٌ با 
 . ویابی دست افزار سختاز تفاٍت بین این دٍ  یتر  قیدقدرک 

رٍی  يا آنندرن يستند کٌ انرٍزى بیشتر نشاغل بٌ استفادى کردن از  افزار سختزیرٍکالینت ٍ تین کالینت دٍ 
 . اند آٍردى

اند انا فرقی يو بین این دٍ  شدى طراحی VDI بیشتر برای سرٍريای نبتنی بر يا نتیکالٍ تین  نتیرٍکالیز 
 .شَد دستگاى ٍجَد دارد کٌ در این نقالٌ بیان نی
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 زیروکالینت

 بٌ یک رایانٌ حتها   يا تیفعالقادر بٌ ارائٌ سرٍیس بٌ کاربر نیستند ٍ برای انجام  ییتنًا بٌ تا زیرٍکالینت
 نرکزی )سرٍر( نیاز دارند.

ٍ  يا برنانٌتهانی  ٍ شَد یننحسَب متصل شدن به سرور مرکزی  یک درگاى برای عنَان بٌزیرٍکالینت  درٍاقع
  . شَند نرکزی نصب نی ی انٌیرارٍی  يا عانل ستویس

يستند  VDI نختص کٌ   RemoteFX و PCoIP , HDX يای طَر خیلی نعهَل از پرٍتکل بٌزیرٍکالینت 
 کند. استفادى نی

نختلف  یبرنديانتفاٍت تَسط  یيا هتیقگَناگَن در ابعاد ٍ  یيا شغلبنا بٌ نیاز افراد با  افزار سختاین 
 .شَند ینتَلید 

. ای کهتری دارند نیاز بٌ تعهیرات دٍرى ٍ نقاٍم يستندکانپیَتری  یيا رٍسیٍاینکٌ در نقابل  نکتٌ دیگر
 .کنند قدرتهند استفادى نیعانل ٍ یک پردازندى  يو از یک سیستوزیرٍکالینت يا 

 . رندیگ یننختلف قرار  یيا دستٌيا بنا بٌ ارتباطی کٌ با سرٍر دارند در  نتیرٍکالیز 

 RDP یيا نتیرٍکالیز  .1

 vdi یيا نتیرٍکالیز  .2

 DDP يای نتیرٍکالیز  .3

 يای رسیَری نتیرٍکالیز  .4

نراجعٌ  زیروکالینت چیستبٌ صفحٌ از انَاع زیرٍکالینت يا جًت کسب اطالعات بیشتر در نَرد يریک  
 فرنایید. 

 . شَند کهتر از دٍ ثانیٌ بَت نیدر کٌ  طَری ازنظر بَت شدن بسیار باالست بٌ ها کالینت زیرو سرعت
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  تین کالینت

 . يستند … ٍ RAM ،CPU ، Storage افزار يهانند یک کانپیَتر نعهَلی دارای انَاع سختتین کالینت 

 . اند شدى شناختٌنام بٌ این  تر کَچکيستند کٌ بٌ علت ابعاد  يا نتیکاليهان تین يا نینی کانپیَتر

برای  ااست ٍ نانند زیرٍکالینت ي استفادى قابلیک کانپیَتر کانل با تهانی انکانات  عنَان بٌتین کالینت 
 . خَد نیازنند استفادى کردن از سرٍر نیست یيا تیفعالانجام 

 صَرت کنند ٍ بٌ استفادى نی  open source يای عانل از سیستو رٍد کٌ بٌ کار نی اییي VDI تین کالینت برای
End Opint  کنند کار نی. 

 يا نتیکالتَلیدکنندگان تین کالینت اقدام بٌ حذف تعدادی از قطعات نکانیکی ٍ الکترٍنکانیکی در تین 
 ٍرند. آباالتری از دستگاى بٌ دست  یٍر  بًرىتا  اند کردى

فضای کهتری را در نحیط کار  تر کَچکبٌ علت داشتن ابعاد نصرف برق پایینی دارند ٍ  کانپیَتريانینی 
 .کنند یناشغال 

افزار اختصاصی  ديند در یک سخت يایی کٌ عهل رنزگشایی رٍ انجام نی در دستگاى تین کالینت اکثر پردازش
 شَد. انجام نی

 . است افزاری شبیٌ يای نرم جام این عهل در نحیطازنظر سرعت ٍ کارایی بسیار بٌ تراز ان درنتیجٌ
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 و تین کالینت نتیروکالیز تفاوت میان 

نرکزی ٍ بستر شبکٌ  ی ديندى سیسرٍبٌ ٍجَد یک  حتها  برای ارائٌ سرٍیس بٌ کاربر خَد  زیرٍکالینت .1
 .ٍ حتی بدٍن اتصال بٌ شبکٌ بٌ کاربر خَد سرٍیس بديد ییتنًا بٌتَاند  تین کالینت نی .نیاز دارد

کند نناسب است ٍ دارای پشتیبانی بًتر  يایی کٌ از چند پرٍتکل استفادى نی تین کالینت برای نحیط .2
 .در نحیط کاری است

بسیار نناسب ٍ ایدى آل است ٍ  CAD يای برای نکان ٍ بٌ آپدیت کهتری احتیاج دارد نتیرٍکالیز  .3
 . عهلکرد خَبی در ٍیدیَ استدارای 

   باالیی  یرٍزرسان بٌزنان  ٍ ای کهتری دارند يا نیاز بٌ تعهیرات دٍرى ای دیگر اینکٌ زیرٍکالینت یک نکتٌ        
 .دارند

شَد ٍ یک ابزار ندیریت  ایجاد نی VDI صَرت طَرنعهَل چندین اتصال بٌ بٌ thin clint در دستگاى .4
 رٍزرسانی نظارت دارد. کند بٌ نحَی يو در بٌ عالٍى اینکٌ ارتباط را ندیریت نی بٌکٌ  نرکزی ٍجَد دارد

                                     تَان نی Citrix ٍ VMware زنان با صَرت يو فقط یک ارتباط یا دٍ ارتباط بٌ  Zero Clientsانا در          
 .ز نداردایجاد کرد ٍ بٌ ابزاری برای ندیریت نرکزی نیا

شَد کٌ این ابزار  برای کانفیگ یا پیکربندی از یک قالب یا نحتَا استفادى نی Thin Client در دستگاى .5
 تر است. رٍزرسانی کار بسیار راحت برای بٌٍ کند  تر نی ندیریت دستگاى را راحت

 شَد. انجام نی راحتی يا بٌ ٍز رسانی پرٍتکلرب شَد ٍ انجام نی یآسان بٌکانفیگ کردن  نتیرٍکالیز در 

رٍزرسانی را درزنانی خارج از زنان استفادى یَزرانجام داد بدٍن اینکٌ کاربر  تَان بٌ تَجٌ اینکٌ نی نکتٌ قابل
 .تغییراتی را نشايدى کند

بَد کٌ در زیر راجع بٌ آن تَضیحاتی را بیان  نتیروکالیز  قابلیت کار تین کالینت و تفاٍتی کٌ ذکر شد
 .کنیو نی
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  :بدانیدیشتر ب

يای زیرٍکالینت ٍ تین  این قسهت باید نیازيای کاربر را شناسایی کرد ٍ این انر نًهی برای کار با دستگاىدر 
 کالینت است.

 شدى است. پذیر برای کاربر طراحی صَرت کانال  انعطاف در تین کالینت این ابزار بٌ

زاريای کاربردی نناسب برای کاربر اف تَانند با آزاد کردن نرم آسانی نی بٌ IT ادنین يای شبکٌ ٍ ندیران بخش
 سازند. يای گرافیکی را قادر یا برنانٌ يای کاربردی نثل نایکرٍسافت آفیس ٍ نیزان دسترسی بٌ ابزار برنانٌ

… ٍ maile browser شدى رٍی سرٍر نثل نرٍرگر یا افزاريای نصب تَاند از ابزاريا ٍ نرم عالٍى یَزر نی بٌ
 .استفادى کند

يایی کٌ از  تَان از نتیجٌ نباحث باال گرفت این است کٌ تین کالینت برای نحیط یک نقایسٌ کلی کٌ نی 
 .کند نناسب است ٍ دارای پشتیبانی بًتر در نحیط کاری است پرٍتکل استفادى نی چند

اريای گرافیک باال را افز تَاند استفادى کند ٍلی خب نرم يای رٍی دسکتاپ نی در زیرٍکالینت یَزر فقط از برنانٌ
 کند. يو پشتیبانی نی

افزاريای گرافیکی نیاز بٌ  تَان گفت زیرٍکالینت نناسب برای افرادی است کٌ برای کار با نرم يهچنین نی
  .گرافیک با دقت باال دارند

 يهچنین بسیار نناسب ٍ ایدى آل است  CAD يای برای نکانٍ  زیرٍکالینت بٌ آپدیت کهتری احتیاج دارد
 . باشد یندارای عهلکرد خَبی در ٍیدیَ 


