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  TCPoint          کالینتزیرو 

ای نَردنظر کاربران  يا باشد ٍ سرٍیس رایانٌ تَاند جایگزین رایانٌ یک دستگاى است کٌ نی TCPoint زیرٍ کالینت
 .يا ارائٌ ديد را بٌ آن

تنًایی ٍ حتی بدٍن اتصال بٌ شبکٌ بٌ  تَاند بٌ تفاٍت زیرٍ کالینت با تین کالینت در این است کٌ تین کالینت نی
 .کاربر خَد سرٍیس بديد

 ٍ  .ی نرکزی ٍ بستر شبکٌ نیاز دارد ديندى کالینت برای ارائٌ سرٍیس بٌ کاربر خَد حتهًا بٌ ٍجَد یک سرٍیسانا زیر
 ٍ تَانید تجربٌ گرافیکی  در بستر سیتریکس، بدٍن حضَر کارت گرافیک نی TCPoint تکالینبا استفادى از زیر

 .سنگین بٌ کاربران خَد ارائٌ ديید
 .از نزایای این زیرٍ کالینت است ۴kعدم نیاز بٌ کارت گرافیک برای کاريای گرافیکی حتی با رزٍلَشن تصَیر 

 .ترین پًنای بانديایی با که قابلیت ارائٌ تجربٌ رٍان کاری حتی در شبکٌ

 ؟چه مزایایی دارد TCPoint کالینتسازی با زیرو  مجازی

کیلَبایت پًنای باند  ۰۲فقط   جای پیکسل ٍ انتقال دیفرانسیلی تصَیر تکنَلَژی پردازش تصَیر بر نبنای بالک بٌ
 .بیت الزم است ۶۰با عهق رنگ  ۸۱۷*۶۶۱۱برای کاربری رٍان با رزٍلَشن 

گذاری کارت گرافیک سرٍر برای تعداد نانحدٍد از  ازیرٍ کالینت جًان با قابلیت بٌ اشتراکتنً M450 زیرٍ کالینت
 .کاربران است

ام ٍر ٍ سیتریکس برای ارائٌ چنین  يای ٍی باشد ٍ حتی کهپانی بنیان ريا نی این تکنَلَژی اختراع نجهَعٌ دانش
 .هت يستند نیاز دارندقی کٌ بسیار گران (Grid) سرٍیسی بٌ کارت گرافیک يای نَع گرید

تَانند بٌ تعداد نعدٍدی کاربر ارائٌ ديند ٍ  سایر برند يای تَلید کنندى ی زیرٍ کالینت این کارت گرافیک را نی
 .قابلیت استفادى بٌ صَرت اشتراکی را ندارند

ان بٌ اشتراک این در حالی است کٌ نا در این تکنَلَژی بَنی قادر يستیو تا ير نَع کارت گرافیکی را بین کاربر
 .بگذاریو

 .در دنیا نی باشد PC Sharing ٍ VDI بًترین تَلیدکنندى زیرٍکالینت برای ير دٍ رايکار TCPoint کهپانی آلهانی
 .باشد يا نی ی آن ازجهلٌ TCPOINT rfx فردی تَلید کند کٌ دستگاى این کهپانی تَانستٌ نحصَالت ننحصربٌ
 ست کٌ از سرٍیس بسیار نًو ٍ کاربردی نایکرٍسافتاین دستگاى خاص تنًا دستگايی در دنیا

Connection Broker؛کند پشتیبانی نی 
 .کٌ با دارا بَدن این قابلیت نیازی نیست نانند بقیٌ زیرٍ کالینت يا، حتهًا بٌ یک سرٍر نشخص نتصل شَد

ٌ بٌ نسائل زیر بٌ نحل تَاند بٌ سرٍیس نذکَر نتصل شَد ٍ این سرٍر کاربر را با تَج بلکٌ زیرٍ کالینت نی
 :کند نناسب نتصل نی
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 با در نظر گرفتن تعداد سرٍريای ریهَت ٍ نیزان ننابع آزاد ير یک(Host Load Ballancing ) 
 افزاری الزم را در اختیار ٍی قرار  شدى است ننابع نرم يایی کٌ برای کاربر تعریف با در نظر گرفتن دسترسی

 |.ديد
 صَرت اتَناتیک کاربر را بٌ سرٍر جایگزین نتصل کند نشکلی نَاجٌ شد بٌ چنانچٌ سرٍیس فعلی کاربر با. 

 

  TCPoint ویژگی های انحصاری زیرو کالینت

يای  شَد ٍ نَارد زیر نیز از جهلٌ ٍیژگی جا ختو نهی  پیشرفتٌ فقط بٌ يهین زیرو کالینت البتٌ ٍجٌ تهایز این
 :باشد انحصاری این دستگاى نی

 يای نبتنی بر پرٍتکلزیرو کالینت ترین تأخیر تصَیر در بین تهانی پایین RDP در دنیا. 
 تَاند با استفادى از پرٍتکل ٍ کارت گرافیک در رايکار تنًا زیرٍ کالینتی کٌ نی PC Sharingيای  برای کاربری

 .ای نانند تَلید انیهیشن ٍ بازی نَرداستفادى قرار گیرد بسیار حرفٌ
 يای اننیتی بر پایٌ پرٍتکل تنًا زیرٍ کالینتی کٌ تَانستٌ با رفع نحدٍدیت RDP انکان اتصال اینترنتی

 .کاربران بٌ سرٍر را فرايو کند
 دنیا با قابلیتزیرو کالینت تنًا Load Balancing ٍ Fail Over. 
 طراحی خاص با قابلیت نصب پشت نانیتَر. 
  ٍرٍد خَدکار ٍ غیرى –قابلیت اتصال خَدکار بٌ سرٍر. 
 ٌنحض رٍشن شدن ٍ حتی در حالتی کٌ  نهایش ير دستگاى بٌ دارای قابلیت نظارت از الیٌ فریو ٍر)صفح

 (تَان از داخل کنسَل ندیریتی نظارت کرد بٌ سرٍر نتصل نشدى است را نی
 قابلیت اختصاصی پرینت سرور: 

ر خَد، از پرینتريایی کٌ بٌ سرٍ زیرو کالینت قادر يستید حتی بدٍن اتصالزیرو کالینت با استفادى از این
 صَرت پرینت سرٍر استفادى کنید بٌ آن نتصل است بٌ

 پیکربندی تنظیهات دستگاى از راى دٍر 

https://www.rahaco.net/costofzeroclient-thinclient/
https://www.rahaco.net/costofzeroclient-thinclient/
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 يای سازگار با تهانی نجازی سازيا ٍ پشتیبانی از انَاع پرٍتکل Remote fx Connection, RDP, ICA , 
Blast HDX, PCoIP ,VNC ,KVM ,Broker. 

 ستر پسَردقابلیت قفل تنظیهات ٍ ن Master Password. 
 زیرٍ کالینتTCpoint_M450  ٌنحض رٍشن شدن ٍ حتی در  نهایش ير دستگاى بٌ قابلیت نظارت بر صفح

 .صل نشدى است را از داخل کنسَل ندیریتی برای شها فرايو نیکندحالتی کٌ بٌ سرٍر نت
 يو چنین قابلیت اختصاص نستر پسَرد Master Password زیرو  برای ندیریت از دیگر ٍیژگی يای

 .است TCPoint کالینت
 تنًا دستگاى با قابلیت پشتیبانی از سرٍیس Connection Broker نایکرٍسافت. 
  پشت نانیتَرطراحی خاص باقابلیت نصب. 

 

 .در فرٍشگاى ريا دیدن فرنایید  TCPointنحصَالت شها عزیزان نی تَانید از سایر
 

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-tcpoint_m450/
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/tcpoint/
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/tcpoint/

