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 تین کالینت یا کامپیوتر 

 .ایمدانیم و یا خواندهکه تعاریف زیاد و متنوعی از تین کالینت می با توجه به این

 شود این است که تین کالینت چیست؟اماسوالی که اکثر ما برایمان مطرح می 

 هایی است؟ و یک تین کالینت یا کامپیوتر خوب دارای چه ویژگی

 .ینت به معنای کاربر یا مشتری استاصطالح تین کالینت از دو کلمه تین به معنای کوچک و کال

 .شودو تین کالینت در کامپیوتر به معنای این است که دسترسی و عملیات روی سیستم توسط کاربر انجام می

و در آن هر اتفاقی که رخ بدهد از سمت کاربر اس بنابراین از باهم ترکیب کردن این دو واژه این نتیجه را حاصل 

رسد و کاربر به منابع بسیار  شود به حداقل می هایی که توسط کاربر انجام میو پردازشکه همه اتفاقات .کنیممی 

های  ها شبکه ها گستردگی پیداکرده اند و با خودکارسازیامروزه در سازمان.قوی برای انجام کارهای خود نیاز ندارد

 .که امری دشوار استنگهداری و برقراری امنیت در شبکه برای مدیران شب.اند رو شدهاداری روبه

سازی و تین کالینت می توانند، شبکه و محیط کاری خود را با بهترین مدیران شبکه با استفاده از راهکار مجازی

 :اما سوال دیگری که مطرح است این است که.راندمان مدیریت کنند

 

 

http://www.rahaco.net/
https://rahaco.net/mag/wp-content/uploads/2020/11/1-3.jpg


 

 

 4صفحه 
            02154521: تلفن               1583616414کدپستی12تهران،خیابان سپهبد قرنی،خیابان دهقانی،پالک آدرس: 

www.rahaco.net    
 

 کنند؟ ها چگونه کار می تین کالینت 

شود با حداقل این منابعی که توسط مینی کاربری که برای انجام محاسبات و عملیات سنگین وارد عمل می

را   کالینت  تین  تواند انواع مختلفی ازاز این لینک میدهد؟کامپیوتر در اختیارش است چگونه این کار را انجام می 

 گیری را شاهد هستیم شدت در حوزه فناوری پیشرفت چشم در زندگی امروزی که به.مشاهده کنید

و استفاده از   (Virtualization) سازیهای مدرن امروزی مثل مجازیها به همراه پیدایش فناوری تین کالینت

ها دارند، استفاده در فناوری مجازی  و کاربرد اصلی که این دستگاه.سرورهای قوی برای تقسیم منابع مطرح شدند

 .سازی است

 …، و(Network Virtualization) سازی شبکهمجازی (Desktop virtualization) مجازی سازی دسکتاب

ابع با  و کاربران از این من.شده توسط کاربران روی یک سرور استافزارهای استفادهکه در این حالت همه نرم

های تین کالینت یا کامپیوتر قابلیت استفاده در شرایطی را دارند که  دستگاه.برندپرفورمنس بسیار باال بهره می 

 .افزارها و عملیات زیاد به هدف خود دست یابدترین نرمتواند با سنگینکاربر با حداقل منابع می

این   که در  Citrix وVMware هایسازی مثل شرکتافزارهایی واسط برای مجازیتوان از نرمبین میکه در این 

با توجه به همه تعاریف باال تین  .ها بردتوان بهره مناسب را برای تین کالینتعرصه بسیار پیشتاز هستند می 

 سازی فعالیت دارندی مجازیهایی که درزمینهباید از شرکت.کالینت بسیار خوب که بتوان از آن بهره کافی را برد

(Microsoft ،VMware ،Citrix، نامهگواهی(Certificate) معتبر دارند دریافت نمایند. 

 های کامپیوتر کوچک مزیت 

افزارها همراه با  افزاری نیاز است که سختتر شدن فناوری نرمافزارها و پیچیدهبا گسترش روزافزون انواع نرم

 .افزارها ارتقا یابندنرم

ه به بار دارد ممکن است فرد را دچار  های سنگینی ک افزارهای یک کامپیوتر رومیزی به دالیل هزینهارتقا سخت

 .سال هست 4تا 3توان گفت عمر مفید یک کامپیوتر رومیزی بنابراین می.مشکل کند

 .ها نیازی به ارتقا ندارنداما تین کالینت

 .کنندهای موجود در شبکه ارتقا پیدا می افزار جانبی دارند و تنها با ارتقا سرور مرکزی همه تین کالینتچون سخت
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 .توان یک شبکه را گسترش دادسرعت میسازی بههای مبتنی بر مجازیبا استفاده از فناوری تین کالینت و شبکه 

ها و عاملترین زمان ممکن سیستمتوان در سریعمی اندازی تین کالینت یا کامپیوتر زیرا تنها به برق زدن و راه

که به امنیت توجه زیای دارند بیشتر مواقع  ها ازنظر اینازمانمدیران س.افزارها را از سرور دریافت و اجرا نمودنرم

 .کنندباهم رقابت می

کنند که از دسترسی و کپی کردن فایل های مهم و حساس در مقابل افراد ناشناس و عادی  شدت تالش می ها بهآن

که فایل ها فقط مانیتور  ها برای این سیاست بسیار مناسب هستند؛ برای آنتین کالینت.آورند جلوگیری به عمل

 .سازی اطالعات مانند هارد یا فالپی بر روی تین کالینت یا کامپیوترها وجود نداردو هیچ وسیله ذخیره.شوندمی 

 .تواند َپرَونجا را کپی کندبنابراین کاربر نمی

کنند بسیار  ی را زیاد میهای غیرمفید که فقط بار پردازشها و برنامهها، بازیاین روش در جلوگیری از ورود ویروس

 .تواند به هر کاربر سطحی جدا از امنیت اختصاص دهدمدیر شبکه می.اهمیت دارد 

 .های خاص را داشته باشندتوانند دسترسی به فایل ها یا برنامهشده می پس کاربران شناسایی

در نهایت با توضیحات  .ب شودتواند روی آن ها نصها هیچ هاردی ندارند برنامه ناشناسی نمیو چون تین کالینت

 .کالینت یا کامپیوتر هردو به یک معنا هستندداده شده متوجه شدیم که تین

 .کنیددرشبکه زیر معماری ساده از شبکه مبتنی بر تین کالینت را مشاهده می
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 .کنیدکند مشاهده میاستفاده می RN  هایی که تین کالینت یا کامپیوتردرشکل زیر پروتکل 

 

 

 

 .باشید روز به  همیشه  رها با
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