
 

 

 

 

 

 

 تکنولوژی دسکتاپ مجازی چیست و چه کاربردی دارد؟

 مرکزی سرور در دسکتاپ های محیط میزبان عنوان به که است Virtual Desktop Infrastructure مخفف VDI چیست؟ VDI تکنولوژی

 مجازی نوعی رسند، می نهایی کاربر به شبکه طریق از و شده اجرا هاVM یا مجازی های ماشین در کاربران های دسکتاپ وقتی شود می شناخته

 به ها Thin Client و تبلت مانند ها دستگاه سایر یا شخصی های رایانه از استفاده با توانند می نهایی کاربران. شود می محسوب دسکتاپ سازی

 .گردند متصل مجازی دسکتاپ

نیزهمگام با سازمانها و موسسات بزرگ در دنیا اقدام به راه اندازی زیر ساخت دسکتاپ مجازی جهت استفاده دانشگاهیان  دانشگاه زنجان

 نموده است . محترم 

 مزایای استفاده از دسکتاپ مجازی :

  استفاده از قابلیتOS in OS  دسترسی داشته  گرامل دیهای یک سیستم ع سیستم عامل به قابلیت: شما می توانید از داخل یک

مثل لینوکس نیز به صورت  پیوتر خود از یک  سیستم عامل دیگرنید عالوه بر استفاده از ویندوز کاماباشید. به عنوان مثال می تو

 همزمان استفاده کنید.

 : پردازشی به صورت مستمر و  ودخاموش نش برای چند روز سیستم این باشید که ممکن است که خواستارگاها  استفاده بی وقفه

. سایر موارد مشابه و  (GPUانجام می شود )ونه  CPUبر اساس  که شبیه سازی هایییا  برنامه پردازشی ریاضی مانند،  را انجام دهد

   دارای قابلیت فوق می باشد.این سیستم 

 : روی  انید هر سیستم عاملی را، مهم نیست چه سخت افزاری در اختیار دارید . شما می تو عدم وابستگی به پلتفرم سخت افزار

 داشته باشید. اندرویدی خود در اختیار روی گوشیبر  را 10نید ویندوز اشید . مثال می تودر اختیار داشته با سخت افزارینوع هر 

  استفاده از مزایایip  : استفاده از  های دانشگاهip قابلیت های  های دانشگاه برای دانشجویانی که خارج از دانشگاه هستند

می توانید این زیرساخت استفاده ا ب ارداد دانشگاه زنجان.از جمله امکان استفاده رایگان از پایگاههای علمی طرف قر افزوده ای دارد.

 های دانشگاه به اینترنت وارد شوید. ipبا 

 : این زیر ساخت این قابلیت را با توان پردازشی باالتر از کامپیوتر خودتان دارید ، ک سیستماگه شما نیاز به ی سخت افزار منعطف 

رم و یه پردازنده سلرون ، یه سیتم با رم و  2GBنید روی لپ تاپ خودتون با امی توبه عنوان مثال .  در اختیار شما قرار خواهد داد

 سی پی یو باالتر داشته باشید.

 دسترسی داشته  ی از شبانه می تونید به دسکتاپ خود: شما از هر نقطه ای ، با هر وسیله ای و در هر زمان دسترسی بدون مرز

 .باشید

 دردانشجوی تحصیالت تکمیلی و مشغول به تحصیل  که به مرور رو نمایی خواهد شد. ولی در حال حاضر اگه ت های دیگروبسیاری قابلی

از طریق پست الکترونیکی ن ا پر کردن فرم درخواست و ارسال آنید بادارید می تو یکی از نیازهای باال رادانشگاه زنجان هستید و

 از این زیر ساخت استفاده کنید. ، khalilipour@znu.ac.ir  به دانشگاهی خود 
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