تعوِ تؼالی
شرکت رایا ظیعتن اکثاتاى از ظال  1389تِ صَرت رظوی ٍ تخصصی در زهیٌِ ًعل جذیذ کاهپیَتر( هیٌی پی ظی) شرٍع
تِ فؼالیت کردُ اظت ٍ از آغاز تِ ػٌَاى تٌْا ًوایٌذُ کوپاًی فاکعکاى ٍ جت ٍی ٍ اٍلیي ٍتٌْا ػرضِ کٌٌذُ هیٌی پی ظی
اٍرجیٌال در ایراى شٌاختِ شذُ اظت  .هجوَػِ رایا ظیعتن اکثاتاى هحصَالت ًاًَ پی ظی را ّوراُ تا  12هاُ گاراًتی
تؼَیض ٍ  5ظال خذهات پشتیثاًی ػرضِ هی ًوایذ.
در اداهِ تَضیحاتی در هَرد کوپاًی فاکعکاى ارائِ هی گردد.
کوپاًی فاکعکاى در کشَر تایَاى فؼالیت هی کٌذ ٍ کارخاًِ تَلیذ هحصَالت ایي شرکت در ترزیل ٍ تسرگتریي خط تَلیذ
لطغات در کشَر چیي هی تاشذ .فاکعکاى تسرگتریي کوپاًی تَلیذ لطؼات الکترًٍیکی اظت کِ ً 920/000فر کارهٌذ
دارد.مُتِغَکِل از ً 1500فر از هٌْذظیي خثرُ آهریکایی ،چیٌی ،تایَاًی ٍ شاپي ٍ طثك آهار هٌتشر شذُ در ظال  2010ایي
شرکت هفتخر تِ ثثت  21000اختراع جْاًی در زهیٌِ هحصَالت کاهپیَتری ٍ الکترًٍیکی اظت.

کوپاًی فاکعکاى از ّوکاراى تسرگ شرکت ّای هؼتثری ًظیر ، Hewllet-packard ، Sony ، Dell ، apple
 ٍ Sisco ، Micro soft ، Nokiaتاهیي کٌٌذُ  %75لطؼات  ٍ intelدرصذ تعیار تاالیی از هحصَالت iphon ، ipad
ٍ ترخی هذل ّای شرکت  play station sony ٍ Sony ،appleهی تاشذ.
ًاًَ پی ظی چیعت؟
ًاًَ پی ظی ترًذ تجاری هحصَل کوپاًی فاکظکاى اظت کِ تِ هیٌی پی ظی هشَْر هی تاشذ .در ٍالغ ّواى کیط ّای
کاهپیَتر ّعتٌذ تا ایي تفاٍت کِ قطؼات تِ کار رفتِ در آًْا ٍ لة تاج ٍ هَتایلی هی تاشذٍ .یصگی تارز ًاًَ پی ظی ّا
هصرف ترق پاییي تِ دلیل جریاى ترق پاییي در ایي هحصَالت اظت کِ ًتیجِ اغ طَل ػور تعیار تاال ٍ درصذ خراتی کوتر
از  %1ایي هحصَالت اظت.
ًاًَ پی ظی ّا تِ دلیل کن حجن ٍ ظثک تَدى جایگسیي هٌاظثی ترای کاهپیَتر ّای هؼوَلی ّعتٌذ ٍ ًعثت تِ ظایر
کاهپیَترّا  %70حجن کوتری را اشغال هی کٌٌذ تِ ایي صَرت کِ تِ ٍظیلِ لاب پشت هاًیتَر هتصل شذُ ٍ در ًتیجِ فضای
کوتری اشغال هی شَد .

ًاًَ پی ظی ّا تِ طَر کاهل در کارخاًجات کوپاًی فاکعکاى تْیِ ٍ تَلیذ شذُ ٍ تٌْا در ایراى هتٌاظة تا ًیاز هشتری رَم
تا  16گیگ ٍ ّارد تا  1تراتایت رٍی دظتگاُ ًصة هی شَد .الزم تِ رکر اظت رَم ٍ ّارد اظتفادُ شذُ در ًاًَ پی ظی
لة تاپی هی تاشذ .ضوي ایٌکِ اهکاى اظتفادُ از ّاردّای ً SSDیس ٍجَد دارد.
در پایاى ضوي تشکر از ٍلت ٍ حَصلِ جٌاتؼالی خَاّشوٌذ اظت ترای کعة اطالػات تیشتر تا هجوَػِ رایا ظیعتن اکثاتاى
تواض حاصل ًواییذ .کارشٌاظاى ها آهادُ ارائِ ّر گًَِ خذهات ٍ اطالػات تِ شوا ّعتٌذ.
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