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 ی تحقق ارتقا دولت در دورکار 
 .کننااد های مجااازی اسااتفاده کارمندان دولت می توانند بااا ایمینااان از منااابد موجااودی از ماشاای  دولت  در  دورکاری برای تحقق

 .از آنجا که روزانه ادارات دولتی به دنبال حمایت از نیروی کار هستند
 .ایمینان از امنیت داده های حساس یک نگرانی اساسی است

ها بااا ابتکارعماال تلفیااق CTO ها وCIOدر برابر تعداد روزافزون تهدیدهای سایبریی  دعالوه بر تقویت وضعیت امنیت سایبری خو
 .روبرو هستند 1۰مرکز داده ها و مهاجرت اجباری به ویندوز 

9۰ % CIO های فدرال از افزایش حمالت سایبری خبر دادند. 

 .العااات تخماای  ماای زناادمیلیااون د ر خسااارت مااالی در سیسااتر هااای فاادرال فناااوری ای 637تخلفااات داده سااا نه 
 برای تقویت مراکز داده خود در برابر تهدیدات سایبریی آژانس های دولتی در حال انتقال دسک تاپ به مرکز داده و در برخی موارد

 .مهاجرت می کنند 1۰به ویندوز 

ها را برای انجاااو ویااای  سال آزاد کند. و آن 7تا  5درصد از مدت زمان کار دولت را در مدت  3۰می تواند  (AI) هوش مصنوعی
 .استراتژیک تر آزاد کند
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NVIDIA VIRTUAL GPU  برای دورکاری در دولت قابل توجه است. 
کند و هزینه های نگهداری و پشتیبانی در دورکاااری را امنیت را در دورکاری دولت تامی  می  NVIDIA VIRTUAL GPU تکنولوژی
 .دهدکاهش می

ده ای به سمت مجازی سازی و رایانش ابری روی آورده اند. تا مشکالت امنیتی و فناوری ایالعات  سازمان های دولتی به یور فزاین
 .را بریرف کنند

به عنوان مثالی پنتاگون برای افزایش امنیتی کاهش هزینه های نگهداری و فعال کااردن تحاارر کارمناادان بااه زیرساااخت هااای 
 .نقل مکان کرد (VDI) دسکتاپ مجازی

 .لیه با تأخیر بر روی دسکتاپ به چالش کشیده شداما تالش های او

 .ماای توانااد بااه تااوان هااوش مصاانوعی و تجزیااه و تحلیاال داده هااا کمااک کنااد NVIDIA vGPU عااالوه باار ایاا ی شااتا 
 .و همااه چیااز را از شااهرهای هوشاامند گرفتااه تااا شناسااایی شاایوش آنفااو نزا بااه بخااش هااای بهداشاات کمااک ماای کنااد

 .ی ای  کار را انجاو دهندIT امنیت و تحرر و کاهش هزینه های نگهداریها می توانند ضم  افزایش آن

 بهبود امنیت 

 با وجود آزارهای دولتی و نقض داده های همراه با افزایش نیاز به حمایت از نیروی کار بیشتر فعال و برنامااه هااای دسااتگاه خااود
(BYOD)ی آژانس های دولتی با مشکل روبرو شده اند. 

 .ری ایالعات باید از امنیت مراکز داده استفاده کنندادارات دولتی فناو

فناوری ایالعات را قادر می سازد. تا ضم  نگه داشت  ایالعات به صورت مرکزی در مرکز دادهی  NVIDIA مجازی GPU راه حل های
 .ها و داده ها دسترسی پیدا کندبه فایل

 .بقاااه بنااادی شاااده همکااااری کننااادمهندسااای  و تحلیااال گاااران مااای توانناااد باااا ایمیناااان از داده هاااای ی
و آژانس ها می توانند مجازی سازی را برای کاربران بیشتری با دسترسی ایم  به پرونده ها و برنامه هااای سااه بعاادی گسااترش 

 .دهند

 افزایش پویایی و کارایی 

 یاز هوافضااااااا و مهمااااااات گرفتااااااه تااااااا تحلیاااااال و تصااااااویربرداری از موقعیاااااات مکااااااانی و تصاااااااویر
 .های مختلاا  دسترساای پیاادا کنناادبعدی از هر مکانی در هاار زمااان و در دسااتگاهبتوانند به داده های سه    کارمندان دولت باید

 یایساااااااااتگاه کااااااااااری مرکاااااااااز داده هاااااااااای مجاااااااااازی و برناماااااااااه هاااااااااای مجاااااااااازی
 .را فراهر ماای کنااد کااه نیااروی کااار دولاات را از رایانااه هااای شخصاای و ایسااتگاه هااای کاااری باای بهااره ماای کنااد GPU شتا 

 .دسک تاپ بومی را در هر دستگاه فراهر می کند و یک تجربه

NVIDIA Virtual Compute Server (vComputeServer) محققااااان و تحلیلگااااران را قااااادر ماااای سااااازد. 
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 .اساااتفاده کنناااد و باااا باااا تری  سااانن امنیتااای کاااار کنناااد GPU تاااا از قااادرت مناااابد پردازناااده شاااتا  یافتاااه
 .ایاااا  قابلیاااات حماااال و دسترساااای ساااارید بااااه ایالعااااات باعااااث افاااازایش بهااااره وری ماااای شااااود

 .هاااای از راه دوری سااااعت هاااا صااارفه جاااویی مااای کننااادکااااربران باااا عااادو نیااااز باااه باااارگیری ایالعاااات از مکان
 .ن در سراسر جهان می توانند در همان پرونده هایی که با خیال راحت در مرکز داده زندگی می کنندی همکاری کنندو همکارا

 کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری 

 .سازمان های دولتی در مواجهه با محدودیت های بودجهی اقدامات مربااوب بااه ادباااو بانااک ایالعااات را در دساات اجاارا دارنااد
 هفناااوری ایالعااات را قااادر ماای سااازد تااا کامییوترهااای شخصاای را مجااازی سااازی کاارد NVIDIA vGPU فناااوری

 .های تعمیر و نگهداریو با صرفه جویی در وقت و هزینه بر روی دسک تاپ های فیزیکی از یریق مدیریت ساده و کاهش هزینه

 GPUaccelerated مجازی سازی 

 .می توانند از نظر مقرون به صرفه بودن به همه کاااربران تحویاال داده شااوند (GIS) های مدل سازی و ایالعات جغرافیاییبرنامه
 .های فناوری ایالعات قدیمی و خاموش یکیارچه شده و به راحتی در دسترس همه کاربران استحتی داده های مربوب به سیستر

IT مااای تواناااد فااات کالینااات (FAT Client)   کناااد را باااا تااای  کالینااات یاااا حتااای زیروکالینااات جاااایگزی. 
 .پشتیبانی می کند BYOD بدون اینکه تجربه کاربر را به خنر بیاندازدی همه در عی  اینکه از سیاست های

 لبااااا ساااااده کااااردن ماااادیریت داده هااااای شاااارکت بااااا نظااااارت فعااااا (TCO) هزینااااه کاااال مالکیاااات
 .کاهش می یابد IT برای استقرار مقیاس های بزرگ در زیرساخت

 .هاااای زناااده را بااادون ایجااااد اخاااتالل در کااااربر نهاااایی فاااراهر مااای کناااد مهااااجرت زناااده امکاااان ایجااااد ویاااروس
 .ای  کار باعث می شود کارآیی بهتر مرکز داده بهتر شود و مهندسان ای  امکان را برای شما فراهر می کنند

همااه از همااان بفرسااتندی  HPC و آنها را شبانه به یااک حاال کننااده .کار کنند VDI که روزانه با مدل های سه بعدی در یک محیط
 .کنندزیرساخت های سرور استفاده می

 کاهش هزینه عملیات در دورکاری در دولت 

 .آماااوزش خلباناااان هلیکاااوپتر بااارای پااارواز و ساااربازان بااارای کاااار باااا وساااایل نقلیاااه مااای تواناااد پرهزیناااه باشاااد
 .اییخصوصااااا باااا در نظااار گااارفت  تعاااداد سااااعات آموزشااای ماااورد نیااااز صااادها هااازار پرسااانل پراکناااده جغرافیااا 

 .ساارعت و شاابیه سااازهای پاارواز و وسااایل نقلیااه را در یااک محاایط مجااازی تساارید ماای کنااد NVIDIA vGPU فناااوری
 یفنااااااوری ایالعاااااات مااااای دهااااااد تاااااا ضااااام  کااااااهش هزیناااااه اناااااارژی IT و باااااه ادارات

 .فضا و سرمایشی نیمی از تجهیزات سخت افزاری را نیز خریداری کنند

 NVIDIA vComputeServer و NVIDIA Quadro vDWS بااااااا vGPU پشااااااتیبانی چنااااااد
 .امکااان پاامیر ماای سااازد (VM) را بااه یااک ماشاای  مجااازی واحااد NVIDIA مرکااز داده GPU اختصاااچ چناادی 

 رهمچنااااااااای  امکاااااااااان شااااااااابیه ساااااااااازی و آماااااااااوزش قدرتمنااااااااادتی واقعااااااااای تااااااااا 
 .چنااااای  خواساااااتار هاااااوش مصااااانوعی یاااااادگیری عمیاااااق وعلااااار داده را نیاااااز فاااااراهر مااااای کنااااادو هر

 .تواننااااد هزینااااه هااااای آمااااوزش را بااااه صااااورت تصاااااعدی کاااااهش دهناااادآژانااااس هااااای دولتاااای ماااای 
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 .و آموزش ها را با تجار  کاربری با کیفیت با  برای صدها هزار نفر از کارمندان بنور کامل اجرا کنند

 GPU NVIDIA VIRTUAL راهکارهای 

کاری فیزیکی سنتیی دسکتاپ ایماا  و  برای کلیه کارهای گرافیکی ایستگاهNVIDIA Quadro ایستگاه کاری مرکز داده های مجازی
 .دارای مرکز داده را برای برنامه های خواستار خودی با تماو عملکرد مورد نیاز فراهر می کند
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 ت دول   در   دورکاری  های مشتری   نمونه 
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 تدول در  دورکاری اصلی  کاربران
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NVIDIA VIRTUAL GPU ؟کندچگونه کار می 
سااازی بااه است. که در  یااه مجازیNVIDIA مجازی GPU افزاری نروNVIDIA مجازی GPU سازی شده توسطدر یک محیط مجازی

 .شده استهمراه مشاور نظارت نصب

 .کندهای مجازی ایجاد می NVIDIA GPU مجازی GPU افزارنرو

 .ر را بااه اشااترار بگااماردشااده روی سااروفیزیکاای نصب GPU دهاادامکااان می (VM) کااه بااه هاار ماشاای  مجااازی
 .است VM شامل یک درایور گرافیکی برای هر NVIDIA سازیافزار مجازینرو

quadro vDWSشامل راننده قدرتمند Quadro است. 

 .شااودی کاااربر تجربااه بساایار بهتااری داردبااارگیری می GPU شااده اساات بااهانجاو CPU یورمعمول توسطازآنجاکه کارهایی که به
 رچناااااای  محاساااااابه حجاااااار کاااااااهای کاااااااربردی خااااااال  و هرو برنامااااااهتقاضااااااای مهندساااااای 

 .سرورهای فشرده ازجمله هوش مصنوعی و علوو دادهی اکنون در یک محیط مجازی و ابری قابل پشتیبانی است

 ؟در دورکاری در دولت شده است NVIDIA GPU VIRTUAL چه چیزی باعث قدرت
  vGPUتجربه کاربر نهاییی با امکان پشتیبانی از دو کار محاسباتی و گرافیکی برای هر یاستثنای کاربری تجربه •

هااا و دهد که در بااا ی آخااری  ویژگیافزار ای  ایمینان را به شما میهای جدید نروثبت منظر نسخه  ممداو  نوآوری •
 .ها قرار بگیریدپیشرفت

 .صورت فیزیکیصورت بیرحضوری و چه بهیی چه بهعملکرد مداوو باکیفیت خدمات تضمین هالعادفوق عملکرد •

توانیااد دهد. بنابرای  میارائه می  GPUنقنه در زمان واقعی عملکردبهمدیریت و نظارت نقنه هبهین نظارت و مدیریت •
 .شناسید و دوست دارید استفاده کنیداز ابزاری که می

 .است  Quadroای با درایورهایهای حرفههای برنامهنامهتری  نمونه کارها از گواهیگسترده ماکوسیست عالی پشتیبانی •

دسک تاپ مجازی از   32بهتری  راهکار برای تعداد کاربر با  در صنعت با پشتیبانی از حداکثر    رکارب  حداکثر  از  پشتیبانی •
 GPU نظر فیزیکی
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