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 گریزی کوتاه

 .در این مقاله ابتدا بازار زیروکالینت ها را با هم بررسی کرده، سپس مزیت های آن ها را با هم مرور می کنیم

 .را به شما معرفی می کنیم زیروکالینت ایرانی و در نهایت یک

 !قیمت باالی زیروکالینت ها

استفاده از تکنولوژی، اپلیکیشین های مجازی، سخت افزار و نرم افزارهای جدید برای استفاده تمام مردم تولید و 

این در حالی است که برند های داخلی سهم بیشتری از بازار را طلب می کنند و به دنبال .توسعه پیدا می کنند

 .رضایت و محبوبیت در بین مصرف کنندگان هستند

به علت عدم آشنایی عموم مردم کم  زیروکالینت ایرانی، پیشرو در سازمان های رقابتی مانند مشتریان فناوری های

سال گذشته به علت تورم و باال بودن نرخ دالر و تنش های شدید  1به نحوی که در .تر مورد استفاده قرار می گیرند

 .نکرده و همچنان رو به افزایش است بین ایران و ایاالت متحده به هیچ عنوان قیمت سخت افزار تغییری

 .در ادامه توجه شما را به دالیل انتخاب یک برند داخلی زیروکالینت جلب می کنیم، لطفا همچنان همراه ما باشید

 چرا زیرو کالینت ایرانی؟

ته و ممكن است كشورهاي توسعه ياف.به طور کلی وابستگی زیاد به واردات، اقتصاد یک کشور را تضعیف می کند

یعنی .از كشورهاي توسعه نيافته، كه براي توسعه اقتصادي خود به كشورهاي قبلي نياز دارند بهره اقتصادي ببرند

 .مردم با وجود پرداخت هزینه های زیاد برای خرید یک زیروکالینت خارجی، با عدم پشتیبانی مواجه می شوند

به تعویض یا ارتقا داشته باشد راهکار درستی پیدا و در صورتی که قطعه ای از سخت افزار خریداری شده، نیاز 

قیمت ها با باال رفتن ارز، غیر قابل کنترل می شوند. نرخ خرابی کاالها به علت مسافت های زیاد باال می .نمی کنند

 .مشتری ها خدمات پس از فروش ندارند، بازار کاالی قالبی رونق بسیار زیادی می گیرد.رود
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اما شناخت کافی از .را برای خرید یک کاالی اصیل و مرغوب با سیر نزولی روبرو می شود و عدم تشخیص کاربران

کنندگان را برجسته تر  در مقابل برندهای خارجی ذهن مصرفیک سخت افزار ایرانی که قصد معرفی آن را داریم 

بنیان رها تولید شده  شناخته می شود به سفارش شرکت دانش NOPC که با نام زیروکالینت ایرانی این.می کند

قیمت این محصول بسیار مقرون به صرفه تر از .و محصول مشترک سه کشور ایران، چین و استرالیا می باشد.است

 .یک کاالی خارجی تولید شده و بهبود اوضاع اقتصادی کشور را به دنبال دارد

 مزیت زیروکالینت چیست؟

و تعویض رایانه شخصی را به حداقل می رساند و سرعت و عملکرد  های تعمیر هزینه زیروکالینت ایرانی استفاده از

به مسئوالن یک محیط آموزشی برای تعویض و ارتقاء رایانه های شخصی کمک شایانی می .کاربران را باال می برد

ول کرده شیؤه مدیریت را متح.و نقل را پایین آورده و کمبود فضا را جبران می کند  های باال جهت حمل هزینه.کند

 .وری کارکنان مجموعه را به همراه دارد و افزایش بهره
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ها دلیل مهمی  ها در شبکه و رایانه در واقع باال بردن بازدهی کارکنان، توانایی انجام دورکاری و تضمین امنیت داده

 شد

یک دستگاه  Nopc زیروکالینت.ودحمل وارد بازار ش وزن و قابل افزاری سبک به عنوان سخت زیروکالینت ایرانی تا

افزاری است و جهت ارائه سرویس به کاربران خود نیاز به بسترسازی شبکه و سرور مرکزی  لمس سخت قابل

سازی و  کامپیوترهای شخصی( نیاز به پردازنده، فضای ذخیره) PC و Thin clinet و برخالف.)کامپیوتر مادر( دارد

و اطالعاِت مجموعه، همگی در یک سیستم )سرور مرکزی( با امنیت باال ذخیره  بنابراین داده.عامل ندارد سیستم

چنین  هم.ها هستند های پشتیبانی شده در زیروکالینت ترین پروتکل از معمول RDP ،Pcoip های پروتکل.شوند می

تفاده در دهد و در کل برای اس زیروکالینت یک مدیریت ساده و جامع را در اختیار مدیران شبکه قرار می

 .انتخاب خوبی خواهد بود VDI های محیط
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 نتیجه گیری

 .یکی از راهکارهای مطلوب برای مجموعه شما به شمار می رود زیروکالینت ایرانی به طور کلی خرید یک

جالب است بدانید شرکت دانش بنیان رها که به عنوان یک مرجع تخصصی و مرجع مجازی سازی ایران شناخته 

 .می شود دارای انواع زیروکالینت و تین کالینت می باشد

کارشناسان مجرب و دانای .هم چنین خدماتی نظیر مانیتورینگ، مجاری سازی میزکار، شبکه و ... ارایه می دهد

 .ها در کنار شما ایستاده و همراهتان هستند. همین حاال تماس حاصل فرماییددانش بنیان ر

 

 

 

 (شناس شود روزانه دوش بگیرید.زیگ زیگالر )روان ها دوام ندارند. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. به همین دلیل توصیه می گویند انگیزه مردم اغلب می
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