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 :زیرو کالینت

 .عنَان سرٍر اصلی است ی نرکزی بٌ زیرٍ کالینت يا یک درگاى )پنجرى( يستند برای نتصل شدن بٌ یک رایانٌ
 .شَند ی نرکزی نصب نی يا رٍی رایانٌ عانل يا ٍ سیستو درٍاقع تهانی برنانٌ

 .کنند يا استفادى نی ی نرکزی ٍصل شدى ٍ از آن يا بٌ آن رایانٌ کاربران از طریق این درگاى
ی نرکزی  سازی را از رایانٌ ٍ فضای ذخیرى RAM ٍ CPU افزاری نَردنیاز خَد نانند در این رٍش ننابع سخت

 .گیرند نی

 

 NOPC سازی با زیرٍ کالینت نجازی

  NOPC با زیروکالینت سازی مجازی  مزایای
سال  ۳کهپانی ایرانی، استرالیایی ٍ چینی است کٌ ناحصل بیش از  ۳نحصَل نشترک  زیرو کالینت دستگاى

 .تحقیق ٍ تَسعٌ بَدى است
 .گرفتٌ است سفارش يَلدینگ ريا انجامطراحی ندار الکترٍنیکی دستگاى تَسط یک شرکت بریتانیایی ٍ بٌ 

يای سازنان  افزار در ایران ٍ تَسط سازنان صداٍسیها )کارخانٌ شرکت تکتا کٌ یکی از شرکت تَلید سخت
 .باشد( ٍ تَسط فریو ٍرانجام شدى صداٍسیها نی
نسائل  بنیان ريا در ایران ٍ ثبت پتنت ٍ يای نًندسی دانش سازی آن تَسط نجهَعٌ شرکت يهچنین بًینٌ

ٍ تَسعٌ کنسَل ندیریتی آن تَسط شریک چینی  Blue Blood حقَقی تَسط شرکت استرالیایی یعنی شرکت
 .گرفت  انجام

بنیان ٍ تَلید داخل تَانستٌ با  عنَان یک نحصَل دانش شدى بٌ عنَان یک نحصَل بَنی ٍ ثبت این دستگاى بٌ
شرکای خارجی را جًت صادرات این نحصَل فرايو فرٍش باالی خَد ٍ يهچنین جلب رضایت نشتریان خَد نظر 

 .کند
تَجًی بٌ کشَريای عراق، استرالیا، گرجستان، ترکیٌ ٍ عهان صادرات داشتٌ  این دستگاى تاکنَن صادرات قابل

https://www.rahaco.net/wp-content/uploads/2019/12/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA-NOPC-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.jpg
https://www.rahaco.net/wp-content/uploads/2019/12/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA-NOPC-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F.jpg
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 .است
 .شدى است طراحی RDP-rfx این نحصَل بر پایٌ پرٍتکل

 :رفتٌ کٌ دارای انکاناتی از قبیلسازی این دٍ پرٍتکل ٍ در کنار یک کنسَل ندیریتی پیش با بًینٌ

 ٌيا از راى دٍر زیرو کالینت يای کاربران در شبکٌ ٍ اعهال تنظیهات الزم تهانی ندیریت نتهرکز تهانی پایان 
 نثال  عنَان بٌ زیرو کالینت افزاری يای سخت يای نتنَع بر رٍی ٍرٍدی ٍ خرٍجی اعهال نحدٍدیت

 .USB غیرفعال کردن
 ندیریت کاربران 
 ت بر دسکتاپ يای کاربراننظار 
 تنظیو کیفیت تصَیر ٍ نیزان اختصاص ننابع بٌ ير کاربر ٍ یا گرٍى 
 اختصاص IP نجزا ٍ نجازی بٌ سشن ير کاربر (IP Vitualization) 
 ٍ… 

عدد( را  ۰۱۱يایی با تعداد کاربر کهتر از  يای کَچک تا نتَسط )نجهَعٌ تَانستٌ گسترى ٍسیعی از نیازيای نجهَعٌ
 .ی جَابگَ باشدخَب بٌ

 :ها zero client های ویژگی

تَان گفت این دستگاى  نسبت بٌ یک رایانٌ نی زیرو کالینت با تَجٌ بٌ نقایسٌ صَرت گرفتٌ در نَرد دستگاى
 .يایی است کٌ نیاز بٌ تعداد زیادی دستگاى دارند نناسب سازنان

 .اننیت بسیار باالیی برخَرداراستچنین از  باشد، يو صرفٌ نی بٌ بٌ لحاظ اقتصادی بسیار نقرٍن
پشتیبانی، ایجاد اننیت ٍ ندیریت با استفادى از دستگاى زیرٍکالینت نسبت بٌ یک رایانٌ شخصی بسیار باالتر 

 .است
يا این است کٌ نقدار ترافیک شبکٌ با استفادى از دستگاى زیرٍکالینت  از دیگر نزایای زیرٍکالینت نسبت بٌ رایانٌ

 .دکن کايش پیدا نی
 :باشد نَارد زیر ازجهلٌ دیگر نزایای این دستگاى نی

 بیتی ۳۳نندی از کیفیت تصَیر باال با عهق رنگ  بًرى (True color) 
 دارای خرٍجی تصَیر HDMI ٍ VGA 
  ای يستٌ ۴دارای پردازندى قدرتهند 
 دارای درگاى شبکٌ با سرعت گیگابایت 
  تنظیهات پیشرفتٌدارای رابط گرافیکی بسیار کانل جًت انجام 
 افزار بسیار باکیفیت سخت 
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 دارای قابلیت نصب پشت نانیتَر 
  ۴۴دارای کیفیت صدای باال با نرخKHz 
 دارای قابلیت رٍشن شدن خَدکار با ٍصل برق 
 دارای قابلیت ندیریت تنظیهات از راى دٍر 
 … 

 :سازی در چًار الیٌ طَر کٌ اشارى شد در این دستگاى با بًینٌ يهان

 (RDP-rfx) رتباطیپرٍتکل ا .1
 (Frimware) زیرو کالینت فریو ٍر .2
 افزار ندیریتی سخت .3
 کنسَل ندیریتی .4

يای سطح باال  تبدیل شَد ٍ نناسب کاربری PC Sharing يای حَزى رايکار تَانستٌ بٌ یکی از بًترین انتخاب
 .باشد Full HD بعدی ٍ پخش نالتی ندیا باکیفیت يهچَن کاريای گرافیکی ٍ سٌ

 .سالٌ تعَیض را فرايو کردى است ی گارانتی سٌ افزاری باالی این دستگاى انکان ارائٌ سختکیفیت 

يای نخاطبان خَد ٍ با در نظر گرفتن تَجیٌ اقتصادی چًار ندل پایٌ از  ٍ البتٌ برای پَشش دادن انَاع کاربری
 :شَد این دستگاى با نشخصات زیر تَلید ٍ عرضٌ نی

1. NOPC RF افزاری با نشخصات سخت( ۵٫۰1.8GHz Quad Core CPU) -GB RAMيای  نناسب کاربری
 .دالر آنریکاست ۵۵ای، باقیهت حدٍدی  سطح باال، گرافیکی ٍ حرفٌ

2. NOPC F يایی نانند ندل فَق، بدٍن کنسَل  افزاری ندل فَق ٍ نیز نناسب کاربری با نشخصات سخت
 دالر آنریکا ۰۱ندیریتی، باقیهت حدٍدی 

3. NOPC ECO PLUS افزاری با نشخصات سخت( ۰1.6GHz Dual Core CPU) -GB RAM نناسب کاربری
 دالر آنریکاست ۴۵باقیهت حدٍدی  HD آفیس باقابلیت پخش ندیای

4. NOPC ECO افزاری ندل فَق ٍ نیز نناسب کاربری آفیس بدٍن قابلیت پخش ندیا  با نشخصات سخت
 دالر آنریکا ۳۱باقیهت حدٍدی 

  

 .دیدن نهائید فرٍشگاى ريا رد NOPC شها عزیزان نی تَانید از نحصَالت

 

http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-rf/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-rf/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-f/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-f/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-eco-plus/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-eco-plus/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-eco/
http://shop.rahaco.net/product/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa-nopc-eco/
http://shop.rahaco.net/product-category/%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa/nopc/

