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 !زیروکالینت یک متقاضی صفر کیلومتر و بی توقع 

ها بازار را تحت  در بازار شناخته می شود که این روز عتوق بی و  صفرکیلومتر  متقاضی یک  زیروکالینت در حال حاضر

 .دقیقه برای رسیدن به جواب همراه ما باشید 5سلطه خود درآورده است! چرا؟ تنها 

کرد.  عبور نمی  حتی تصور این که برای استفاده از کامپیوتر نیازی به خود کامپیوتر نداشته باشیم هم از فکر کسی

 .ها بدجور ما را به عنوان کاربر همیشه متقاضی وابسته خود کرده بودندها یا همان پی سیکامپیوتر 

درصد   2۰تر از ها با وجود این که کمها بودند و حضور کامپیوتر اصال اساس پشت میز نشینی همین کامپیوتر 

 !آمدات کار به حساب میاستفاده مفید و سودمند داشتند و دارند. بخشی از تشریف

اید. یک کامپیوتر را بدون هیچ  هایی که تا کنون داشتهتر از کامپیوتر زیروکالینت یک کامپیوتر است اما بی دردسر 

 .دستگاه اضافی تصور کنید که فقط اطالعات را روی نمایشگر نشان دهد

سخت افزاری مطمئن و قوی و  ای وجود ندارد که بخواهد در جعبه کیس جا بگیرد و شما منبعهیچ قطعه

 .تری در اختیار دارید که همان سرور استکامل

ابعادی   ها کالینت  تین دهد. البتهسرور همه نیاز زیرو کالینت را برای او ارسال کرده و آن هم دیتا را نمایش می

 .چون زیزو کالینت دارند اما بی نیاز از سرور کار می کنند

 ! ع متقاضی صفرکیلومتر و بی توق   تجربه اتصاالتی راحت و آسان با زیروکالینت یک 

 .های مختلفی داردزیرو کالینت بسته به طراحی سخت افزاری خود پورت یا ورودی

باید   USB های مشابه هستند که از طریق پورتها فقط و فقط محل اتصال موس، کیبورد، پرینتر و ابزاراین ورودی

 .به کامپیوتر متصل شوند

 ت عنصری بی نیاز از مدیری 

زیروکالینت یک سرویس دهنده کامال وابسته است. وابسته به سرور. اگر کل یک شبکه را نظیر یک هرم تصور 

 .ینت یک عنصر بی نیاز از مدیریت استکنید زیروکال

گیرد. علت آن هم مشخص است. زیروکالینت هیچ مدیریت و تسلطی روی های پایینی قرار میکه در زیرشاخه

 .دیتا ندارد و هر آن چه که هست مربوط به سرور است
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 .است توقع بی  و  صفرکیلومتر  متقاضی یک زیروکالینت در حقیقت

 !ندارد شود که صفر است و هیچ توقعی برای نگهداری و مراقبتاده تلقی می یک متقاضی اطالعاتی س  که

 عملکرد بی نقص و متمرکز 

 ؟خوردپرسید یک قطعه صفر کلیومتری که هیچ استقاللی ندارد به چه دردی میاز خودتان می

 .ترین کاربرد زیرو کالینت متمرکزسازی به عنوان یکی از اهداف اصلی مجازی سازی استاماجواب این سوال: مهم

توان یک پرواز مطمئن در آسمان مجازی داشت که همه اجزا همراه و هماهنگ باشند. به واسطه زیرو  زمانی می 

 .ه بودندهایی که یک روز پراکندافزار ها و نرمکالینت تمام سخت افزار

های پشتیبانی و رفع خطا یا شوند. با این کار هزینهها مشکل داشت یک جا جمع میو سرویس کردن آن

 .تعمیرات هم کاهش قابل توجهی خواهد داشت

 قبضه کردن بازار 

 د توان از دسکتاپ مجازی استفاده کر همان طور که گفته شد سه نوع کالینت وجود دارد که با استفاده از آن می

 ( یرو کالینت، تین کالینت )مینی کامپیوتر و ..( و فت کالینت)رایانه ی معمولیز 

 .تر و سهولت کاربری بازار را قبضه کرده استدر حال حاضر زیرو کالینت به دلیل قیمت کم
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 بهترین راهکار 

 .است کامال عیان است توقع بی و صفرکیلومتر  متقاضی یک زیروکالینت اینکه این روزها

ورت اما شرکت دانش بنیان رها با نیازسنجی سازمان های اداری، تجاری و فردی شما بهترین پیشنهاد را به ص 

 .رایگان در اختیار شما قرار می دهد

 .ما تماس حاصل فرمایید ای  حرفه و مجرب کارشناسان تنها کافی است با
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