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 2 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

 مقدمه 

ها نیز به عنوان یکی از پیامدهای این توسعه اهمیتت   همچنان که فناوری اطالعات، توسعه بیشتری می یابد، شبکه

ها نمتی گرننتد و شتبکه ستازی رو      WAN ها یاLAN بیشتری می یابند. اما شبکه ها فقط منحصر به انواع متداول

هتا مرتر     Network computer ها و یتا   Net PCها، Thin Client های نیگری نیز نارن. نر این زمینه تجهیزاتی مانند

 د که هر یک ویژگی های خاص خون را نارند.می گرنن

 
 

 

  تین کالینت معرفیThinClient 

بر می گرنن. بخت  سترور گتروه اوراکت  نر ا ترای یتک پتروژه         1993ارایه تکنولوژی تین کالینت ها به سال 

ا رای هدف  .نریایی به مدیریت الری ایلسون شرو ع به استفانه از این الگو یعنی پرناز  مرکزی نمون–نظامی 

یتتک ستتری فتترامین برمبنتتای نانه هتتای مو تتون نریتتک  

 پایگاه اطالعاتی بون نر ابتدای عرضه نیز تین کالینت ها

graphical terminal    .ترمینال های گرافیکی نامیده متی شتد

با پیشرفت ها بسیار مناستبی کته نر سترعت انتواع شتبکه      

صورت گرفتت ایتن    ( LAN) بخصوص شبکه های محلی

ان بتتار پتترناز  را از نقرتته ای نیگتتر   قابلیتتت کتته بتتتو  

نرخواست ،ا را ومدیریت نمتون مفهتوو و کتاربرن تتین     

کامپیوتر ها را توسعه بی  تری نان . عرضه سرعت هتای  

بسیار مناسب مانند یک گیگابیتت نر اانیته توستط انتواع     

کارت های شبکه بمنظور انتقال نانه ها نر بستتر شتبکه ،   

عت و با ظرفیت بتاالو نیتز قابلیتت هتا ی  دیتد ستخت افتزاری نیگتر همته نر          تولید انواع هارنیسک های پرسر

کته نرابتتدا توستط مایکروستافت و      NT بکارگیری این فناوری نق  مهمی ناشتتند. عرضته سیستتا عامت  هتای     

 که مانند سیستتا عامت    NT 3.51 نیز نق  بسیار مها نیگر راناشت .نسخه چند کاربره ویندوز CITRIX همکاری

UNIX ربران ا ازه می نان که برنامه های گوناگون را از یک سیستا به عنوان سرور ا را کنند از اولین سیستا کا

پس از  تدایی مایکروستافت از کتار بتر      NT 4 سیستا عام  . عام  بکارگرفته برای مدیریت تین کامپیوتر ها بون

 .ر بونبه معنای مار نه س HYDRA بون که واژه رمز آن WINFRAM پروژه مشتر ک
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 3 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

  ویژگی های شبکه های مبتنی برThinClient 

 مدیریت پذیری

 .نر این شبکه فقط کافی است سرور مدیریت گرنن.  هت رفع نقایص احتمالی نیز سرور اصلی مد نظر می باشد

 

  امنیت
افتزار از  کترنن نترو    downloadبه علت عدو و ون نقره ورون به شتبکه، عتدو امکتان     Thin Client نر سیستا های

ها و همچنین عدو و ون هارننیستک، ویروستی شتدن سیستتا هتا کیترممکن       Client اینترنت و نصب آن بر روی

 است.

 

 کنترل و نظارت
 نمتتی تواننتتد Thin Client کتتاربران شتتبکه هتتای  

applicationهای خون را بر روی Client    نصتب نماینتد

همچنین قتانر بته تیییتر پیکربنتدی سیستتا نیتز نمتی        

 .باشند

 

 هزینه سخت افزار
ها به مراتب ارزان تر متی باشتند.   PC این تجهیزات از

به عالوه به نلی  عدو و ون قرعات  انبی، کمتر نچار خرابی می شوند. نر نتیجه هزینه نگهداری این تجهیتزات  

اء شتبکه الزو  ها بسیار سانه و مقرون به صرفه است. زیرا برای ارتقت Thin Client نیز کمتر است. ارتقاء و نگهداری

 .نمون upgrade است فقط سرور مربوطه را

  

 سهولت ارتقاء

برای اضافه کرنن ترمینال های  دید به شبکه، فقط کافی است از طریق نرو افزار مرکزی که روی سرور نصتب  

ن نر صورت خرابی نیز می توان بته راحتتی ترمینتال متور     . دید نصب نمون Client شده نرو افزار کنترلی را روی

 .نظر را از شبکه خارج نمون

  

 ذخیره انرژی

نر مقایسه با کامپیوترهای شخصی، این سیستا ها انرژی کمتری مصرف می نمایند. نر ایتن سیستتا هتا بته علتت      

پرناز  پایین، توان مصرفی آنها نر حدون نه الی بیست وات نر ساعت می باشتد. نر حتالی کته تتوان مصترفی      

 .وات نر ساعت می باشد 250دون نر ح PC یک کامپیوتر از نوع
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 4 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

  انواعThinClient 

و  Simple , Powerful , Flexibleنوع مختلف طراحی و ساخته شده استت کته عبتارت انتد از       4تین کالینت ها نر 

Adaptable  که نر زیر تشریح می شوند 
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 8 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

 
Simple 

بته سترور مرکتزی متصت  متی شتون و متی توانتد بته برنامته هتای             RDP  ،ICAاین مدل با استفانه از پروتک  های

میباشد که تولیتد    PXEبه وسیله ها TCکاربرنی به صورت متمرکز نسترسی ناشته باشد. سیستا عام  این نوع از 

شرکت های تولید کننده مانر برن است. بروزرسانی و پیکربندی این متدل از راه نور و ازطریتق سترور مرکتزی     

سرور انجاو می پذیرن. به  هت افزای   FTPیرن. این عم  به وسیله قرار گرفتن اسکریپتی بر روی صورت می پذ

های محدونی تعریف شده است Deviceامنیت و عدو انتقال اطالعات نر این سری، نر ساختار این سیستا عام ، 

 ....را نارا نمی باشدCD-ROM  ،Flashهای  انبی مانندDeviceو تنوع استفانه از 

 
 

 

 Powerful 
با استتفانه از   UNIXو  Mainframeتوانایی اتصال به سرورهایی از قبی   Simpleاین مدل عالوه بر قابلیت های مدل 

Terminal Emulator     را نارا متتتی باشتتتد سیستتتتا عامتتت  ایتتتن متتتدلWindows CE.Net   استتتت کتتته توستتتط

برنامته هتایی از    Windows CE.NETط مایکروسافت تولید شتده استت. شترکت مایکروستافت نر محتی        شرکت 

 را نیز تولید نمونه است. IEو  Media Player  قبی 
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 0 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

Flexible 
پذیر  برنامه های ا رایی خاصی را نیز نارن کته   Powerfulاین مدل عالوه بر نارا بونن موارن ذکر شده نر مدل 

است که تولید  Windows XPعام  این مدل است. سیستا  Flash Memoryمح   ایگیری اینگونه برنامه ها بر روی 

، محافظت از نستکاری کتاربران را  Flashاز  protectedشرکت مایکروسافت است. همچنین با استفانه از ابزارهای 

افزای  و اارپذیری ویروس بر روی سیستا عام  را کاه  می نهد. این متدل قابلیتت اتصتال برختی تجهیتزات      

 ...را نارا است .Printer ،CD Drive ،FDD  ،Flash Memory ،Smart card reader  ،wireless adapter انبی 

 

 
 

 

Adaptable 
 

ها است. سیستا عام  آنها، لینوکس بونه که TCامنیت باال و انعراف پذیری  زء ویژگی های اصلی این سری از 

برای اعمال محاسبات ترمینالی بهینه شده است. عالوه بر توانایی اتصال به یک سرور مرکزی و ا رای برنامه های 

محلی است و به  هت نارا بونن فای   Firefoxویندوزی، می تواند به سرور لینوکس متص  گرنن. نارای مرورگر 

، این سیستا عام  نر مقاب  حمالت ویروس ها و خرابتی نترو افتزاری محافظتت شتده      Read-onlyسیستمی امنیتی 

 .است 

 

 
 

http://www.vmwarehome.ir/


 
 

 

   www.vmwarehome.ir                                     127  88713371    88101788گروه پال نت                                          

 
 

 1 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

  مزایای استفاده ازThin Client 

 ها کاهش هزینه

هتای حاصتله بتا    باشتد. طبتق گتزار    ای ستازمان متی  هتای رایانته  ، کاه  قاب  تو ه هزینته TCبزرگترین مزیت 

تتوان  یابد. از  مله موارن کاه  هزینته متی  ای سازمان کاه  میهای رایانههزینه %18تا  %11بین TCبکارگیری 

 به موارن زیر اشاره کرن  

ها ،نیاز بته فاتای محتدون بتا     عدو نیاز به نصب مکرر سیستا عام  و نرو افزارافزاری:عدم نیاز به ارتقای سخت      

ر بکارگیری منابع انسانی متخصتص ،صترفه  تویی نر خریتد نترو      تو ه به کوچکی و سبکی آن ،صرفه  ویی ن

 .TCو قیمت اولیه مناسب  افزارهای تحت شبکه 
 

 تهیه نسخه پشتیبان از اطالعات پشتیبان گیری:

کامپیوترهای اشخاص کار مشکلی است و نیاز 

است از تمامی آنها  داگانه فای  پشتیبان 

ات و گرفته شون. این کار نیاز به زمان، تجهیز

هزینه باالیی نارن اما این کار نر شبکه های 

فقط گرفتن نسخه پشتیبانی از  TCمبتنی بر 

 .سرور اصلی کافی است

 

نر هنگاو قرع ناگهانی برق کاربرانی که بتا کتامپیوتر شخصتی نر حتال      عدم نیاز به سیستم های برق اضطراری:      

از اطالعتات مهتا ختون را از نستت بدهنتد. بترای        کار هستند با مشک  موا ه می شتوند و ممکتن استت بخشتی    

یا برق اضرراری نرنظتر گرفتته متی شتون.      UPS لوگیری از این مشک  برای کامپیوترهای شخصی سیستا های 

این سیستا ها گران قیمت بونه و به علت و ون باطری نر آنها مدت عمر محدونی نارند ولی متا ناچتار هستتیا    

از قرع برق و از نست ندانن اطالعات کاربران تک بته تتک کامپیوترهتا را بته     برای  لوگیری از صدمات ناشی 

 این سیستا متص  کنیا. 

حتما شما می نانید که زمان مورن نیاز برای اسمب  سخت افزاری و نصب  زمان بسیار کم اسمبل و راه اندازی :      

ساعت می باشد.نر حالیکه این زمان  2.8تا  2ینشبکه تقریبا ب PC  سیستا عام  و برنامه های مورن نیاز و تنظیمات

بسیارزیان است. زیرا نیاز به اسمب  سخت افزاری ندارن و فقط باید آنرا به مانیتور و کیبورن  TCنر مقاب  تنظیمات 

 نقیقه است. 8و موس و شبکه متص  کرن و زمان تقریبی آن ها کمتراز 
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 8 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

 (Manageabilityراهبری و مدیریت آسان)

افزارهتا  اند بسیار راحت تر از کنترل و پشتیبانی نروهای کاربرنی که بر روی سرورها قرار گرفتهپشتیبانی از برنامه

 باشد  های مدیریتی زیر مینارای قابلیت TCباشد. ها می  PCبر روی 

 ها توسط راهبران از طریق سرور. تیییر و به روز آوری مشخصات پایانه      

 پوش  اتوماتیک خراهای شبکه از طریق سرورها.       

 قابلیت تعریف سرو  نسترسی کاربران به منابع اطالعاتی از طریق نرو افزار نصب شده بر روی سرور.       

 (Rapportافزارهای ارائه شده )مانند ها از طریق نروTCامکان مدیریت راه نور       

 .Serverهیه نسخه پشتیبان بر روی ت 77افزارها ونصب کلیه نرو      

نر روی نیسک ماژول تین کالینت امکان کار نر 111111و  2113وماکروسافت آفیس  XPeنصب ویندوز        

 نچار مشک  یا خاموشی میشون نر صورتی که مدیر شبکه از قب  طراحی کرنه باشد.  مواقعی که سرور

 (Securityحفاظت و امنیت)

افزار از کرنن نرو downloadبه علت عدو و ون نقره ورون به شبکه، عدو امکان  Thin Clientهای نر سیستا

ها و همچنین عدو و ون هارننیسک. همچنین با استفانه از امکانات سیستا Clientاینترنت و نصب آن بر روی 

 مون  مدیریتی و کنترلی مو ون بر روی سرورها می توان امکانات امنیتی زیر را بر شبکه اعمال ن

 ها به نلی  متمرکز بونن اطالعات روی سرور  لوگیری از سرقت نانه       

  لوگیری ازویروسی شدن شبکه        

  لوگیری ازنفوذ هکرها به شبکه از طریق اینترنت       

 (Stabilityضریب اطمینان و پایداری باال و بکارگیری سریع و آسان)

باشتد  شخصتی متی   هتای عدو پایداری مشک  اصلی رایانه

افزارهتتتای کیتتتر استتتتاندارن کتتته بتتتا استتتتفانه از ستتتخت

وناهماهنتتتش مشتتتک  راهبتتتری سیستتتتا را چنتتتد برابتتتر  

افزارها یکپارچه ایتن مشتک  را بته    ها با سختTCکند.می

ها به TCحداق  رسانده است. نالی  حاکی از پایدار بونن 

 باشد  شر  زیر می

کته بته واستره     ایهای نورهها به سرویسTCبی نیازی    

مدل تین کالینت فن لس  باشد که به اینمی Hard disk Floppy ,CD-ROMعدو استفانه از تجهیزات متحرک مانند

 DISK ONاز نتوع)  Flash Memoryپایداری سیستا عام  بواسره قرار ناشتن بر روی یک حافظته ستریع   می نامند.

MODULE) 
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 7 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

 رشیو متمرکزها و امکان ایجاد آجلوگیری از توزیع داده

همین نلی  همه تنظیمات و اطالعات برنامه ها   نصب کلیه نرو افزارها و تهیه نسخه پشتیبانی بر روی سروراست به

روی سرور مرکزی قرار نانه می شون و اطالعات روی سرور قرار می گیترن و نر نتیجته پشتتیبان گیتری از ایتن      

 اطالعات سانه خواهد بون.
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 71 نت لمهندسی شبکه پا                                                                        (Thin Clientمعرفی تین کالینت ) 

 نتیجه گیری 

ها آشتنا شتدید. شتبکه هتایی کته تمرکتز       Thin Client با نوع نیگری از شبکه سازی مبتنی بر فناوری مقالهنر این 

اصلی آن بر روی سرور بونه و کالینت ها با حداق  توان پرنازشی نر اختیتار کتاربران قترار متی گیرنتد. کتاربر       

مکان هایی نظیر آژانس های هواپیمایی، بانک ها عمده این قبی  شبکه ها، با تو ه به معایب و مزایای گفته شده، 

 .می باشند و برخی شرکت های خصوصی و نولتی و مراکز آموزشی

 

 

شرکت مهندسی شبکه پال نت راه کارهای مجازی سازی نستک تتار را بتا استتفانه از تکنولتوژی محصتوالت       

 را انجاو می نهد.   XenDesktopو سیتریکس    VMWare Viewشرکت های

 

 

 

 

 شده نر  تهیه

 واحد تحقیق و توسعه
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