


 

   کالینتزیرو معرفی اجمالیDell Wyse 5030 : 
Dell Wyse 5030کالینت  زیرو

یکی از مینی کامپیوترهای قدرتمند و خوش ساخت کمپانی بزرگ و  Dell Wyse 5030زیروکالینت 
 Teradici  2321روی این زیروکالینت یک پردازنده قوی از نوع ترادیشی نسل دو است. Dellمعتبر 

قرار داده شده و امکان اتصال فوق العاده با سرعت را به سرور در یک شبکه را فراهم می سازد. 

جهت بهره گیری  PCoIP- Horizon Viewاز پروتکل های ارتباطی امن  Dell Wyse 5030زیروکالینت 

از منابع سرور استفاده می کند.

نیز در بازار کامپیوترهای کوچک شناخته  Dell Wyse PXN که با نام  Dell Wyse 5030زیروکالینت

می باشد که سرعت بسیار  PCOIP و مبتنی بر پروتکل Teradici شده است، مجهز به آخرین تکنولوژی

در اختیار  با کیفیت باال را  3Dباالیی را در انجام کارهای گرافیکی و همچنین اجرای نرم افزارهای

کاربران قرار می دهد.

مانیتور به صورت همزمان با کیفیت  ٢همچنین قابلیت پشتیبانی از  Dell Wyse 5030الینت زیروک

می توان به امکان  Dell Wyse 5030از دیگر ویژگی های زیروکالینت  را داراست. Full HD تصویر

  نیز اشاره نمود. ١٠٠٠پشتیبانی از شبکه سیمی با سرعت 

العاده برای یک کامپیوتر کوچک فوق ٥٠٣٠وایز به طور کلی می توان گفت زیروکالینت دل 

سازی است که با استفاده از نسل دوم پردازنده ترادیشی، بستری ایمن و ایزوله را در اختیار مجازی

.مدیران شبکه قرار می دهد

صفحھ اول معرفی اجمالی مشخصات فنی مزایا و معایب چاپ



 های عمومی:قابلیت

 کاملنسبت به کارایی  قیمت مقرون به صرفه •

 روز هفته ٧ساعته  ٢٤مقاوم با ویژگی های بدون فن، بدون صدا، کارکرد  •

 کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز  •

  USB 2.0(گیگ) و چهار پورت1000 سرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی  •

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر   •

 PCoIPیک زیرو کالینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل به عنوان حداکثر کارایی   •

  Teradici Tera2321بهبود سرعت عملکرد با بهره گیری از پردازنده   •

 مانیتور همزمان ٢ راحتی کار با پشتیبانی از •

 بهترین گزینه ها جهت مجازی سازیاز  •

 )Display Portبا خروجی  (تک مانیتوره Ultra HDوضوح تصویر عالی به کمک پشتیبانی از •
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صفحھ اول معرفی اجمالی مشخصات فنی مزایا و معایب چاپ



 های ویژه:قابلیت

 قدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت •

Teradici Tera2321 PC-over-IP (PCoIP) zero client processor      

 دمای سیستممجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل  •

  سازگار با محیط زیست به کمک تاييدیه کیفیت و مصرف بهینه •

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها •

 وات ۹زیروکالینتی فوق العاده بهینه شده با توان مصرفی •
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 زیروکالینت بدون سیستم عامل

Operating system in dependent 
سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 Teradic   سازنده پردازنده:

 مدل پردازنده:

TERA2321 PCoIP 

 مشخصات پردازنده

 مشخصات:
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صفحھ اول معرفی اجمالی مشخصات فنی مزایا و معایب چاپ



 
 
 

 کارت صدا دارای چیپست داخلی با یک خروجی صدا (اسپیکر) و یک ورودی صدا (میکروفون)

  10/100/1000Gigabit Ethernet RJ-45 کارت شبکه

 (استفاده از هارد سرور)مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکالینت  ۳۲   
 ذخیره سازی

TCP/IP with DNS and DHCP 

UDP 
وایرلس
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 CPUگرافیک یکپارچه شده با 

DVI-Iهرتز و یک خروجی تصویر  ۶۰و نرخ انتقال  x 1080 1920با رزولوشن  Display Portدارای یک خروجی تصویر 

 هرتز (در حالت دو مانیتوره) ۶۰و نرخ انتقال  x 1080 1920با رزولوشن 

Panel display— 1920 x 1080 x 124 @ 60 Hz 

DVI digital—Up to 1920 x 1080 x 24 @ 60 Hz 

 گرافیک

: قابل پشتیبانیحافظه رم 

 512 MB  

 DDR3                  نوع حافظه رم:  

 MT/S 1333       :فرکانس حافظه رم  

 حافظه رم

Dell Wyse 5030 زیرو کالینت 

صفحھ اول معرفی اجمالی مشخصات فنی مزایا و معایب چاپ
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صفحھ اول معرفی اجمالی مشخصات فنی مزایا و معایب چاپ



PCoIP: 

VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations 

VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP 

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 عدد ماوس اصلی (انتخابی) ۱ •

 عدد آداپتور برق ۱ •

 عدد سیم اتصال به پریز ۱ •

 VGAبه  DVIعدد مبدل  ۱ •

 گارانتی نامه•

 لوازم جانبی همراه   
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 وزن  کیلوگرم ۲٫۰۸وزن بسته کامل:    گرم 480

2.9 Cm x 17.7 Cm x 11.6 Cm  ابعاد 

 ماه گارانتی داخلی  ۶ •

 سال گارانتی سخت افزار بین المللی ۱ •

 سال خدمات پس از فروش ۳ •

 گارانتی    

 آمپر ۲٫۵ولت  ۱۲آداپتور  –وات  ۹مصرف برق  •

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz 

 تغذیه برق 

 بیمارستان •

 دانشگاه •

 آژانس هواپیمایی •

 دوربین مداربسته •

 هتل •

 بانک وموسسات مالی و اعتباری •

 کاربری ها

 پیشخوان دولتدفتر  •

 شرکتی •

 مدرسه و آموزشگاه •

 کارخانه •

 طراحی گرافیکی (سنگین وسه بعدی)•
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 نقاط قوت

 وات) ۹مصرف برق فوق العاده کم مصرف ( •

 Display Portفوق العاده با کمک  ریتصو تیفیک •

 و اسکنر نتریمانند پر  یجانب لیوسا یاز تمام یبانیپشت •

 به علت فن لس بودن یدوام عال •

 به صورت همزمان توریاز دو مان یبانیکار به کمک پشت یراحت •

نقاط ضعف

 پروتکل ها ریاز سا یبانیعدم پشت•
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 Dell Wyse 5030کالینت  زیرومشخصات فنی 

 زیرو کالینت بدون سیستم عامل

Operating system in dependent 

 سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 Teradic   سازنده پردازنده:
 TERA2321    مدل پردازنده:

PCoIP 

 مشخصات پردازنده

   MB 512 :و قابل پشتیبانی حافظه رم پیش فرض

 DDR3 نوع حافظه رم:                   
 MT/S 1333             :فرکانس حافظه رم

 حافظه رم

 کارت صدا دارای چیپست داخلی با یک خروجی صدا (اسپیکر) و یک ورودی صدا (میکروفون)

   ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ Gigabit Ethernet RJ-45 کارت شبکه 

 ذخیره سازی مگابایت حافظه فلش برای ذخیره فریمور زیروکالینت (استفاده از هارد سرور) ۳۲

TCP/IP with DNS and DHCP 
UDP 

 وایرلس

 CPUگرافیک یکپارچه شده با 

با رزولوشن  DVI-Iهرتز و یک خروجی تصویر  ۶۰و نرخ انتقال  x 1080 1920با رزولوشن  Display Portدارای یک خروجی تصویر 

1920 x 1080  هرتز (در حالت دو مانیتوره) ۶۰و نرخ انتقال 
Panel display— 1920 x 1080 x 124 @ 60 Hz 

DVI digital—Up to 1920 x 1080 x 24 @ 60 Hz 

 گرافیک

PCoIP: 

VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations 
VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP 

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 عدد ماوس اصلی (انتخابی) ۱ •

 عدد آداپتور برق ۱ •
 عدد سیم اتصال به پریز ۱ •

 VGAبه  DVIعدد مبدل  ۱ •
 گارانتی نامه•

 لوازم جانبی همراه

 آمپر ۲٫۵ولت  ۱۲آداپتور  –وات  ۹مصرف برق 

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz 

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد Cm x 17.7 Cm x 11.6 Cm ۲٫۹  ابعاد: -گرم   480وزن:  

 عدد پشت دستگاه) ۲عدد جلوی دستگاه و  USB 2.0 )۲عدد پورت  ۴ •

 عدد پورت ورودی/خروجی صدا (هدفون) و یک پورت ورودی صدا (میکروفون) 1 •
 RJ-45عدد پورت شبکه  ۱ •

 Display Portعدد خروجی تصویر  ۱ •
 DVI-Iعدد خروجی تصویر  ۱ •

 پورت ها 

 بیمارستان •

 دانشگاه •

 هواپیمایی آژانس •
 مداربسته دوربین •

 هتل •

 اعتباری و مالی وموسسات بانک •

 دفتر پیشخوان دولت • کاربری ها

 شرکتی •
 مدرسه و آموزشگاه •

 کارخانه •

 طراحی گرافیکی (سنگین وسه بعدی)•



 

 های عمومی:قابلیت

 کامل ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیق •

 روز هفته ٧ساعته  ٢٤بدون فن، بدون صدا، کارکرد  یها یژگیبا و مقاوم •

  زیم یحجم و کوچک و قابل استقرار رو کم •

 USB 2.0) و چهار پورتگ ی(گ١٠٠٠  یمیباال به کمک شبکه س یارتباط سرعت •

  شتریب ییبایجهت ز  کیمستحکم با روکش پالست یبدنه فلز   •

 PCoIPبه کمک پروتکل  یکیدر امور گراف نتیکال رویز  کیبه عنوان  ییحداکثر کارا  •

  Teradici Tera2321از پردازنده  یر یبهبود سرعت عملکرد با بهره گ  •

 همزمان توریمان ٢از  یبانیکار با پشت یراحت •

 Ultra Full HDاز  یبانیبه کمک پشت یعال ریتصو وضوح •

 یساز  یها جهت مجاز  نهیگز  نیبهتر  از •

 )Display Portبا خروجی  (تک مانیتوره اچ دیالترا به کمک پشتیبانی از کیفیت فوق العاده  وضوح تصویر •

 های ویژه:قابلیت 

 قدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت •

• Teradici Tera2321 PC-over-IP (PCoIP) zero client processor 

•

 ستمیس یجهت کنترل دما یحرارت تیر یمد یمجهز به تکنولوژ 

 نهیو مصرف به تیفیک هیدييبه کمک تا ستیز  طیبا مح سازگار •

 و اسکنرها نترهایکامل از پر  یبانیباال با پشت یر یپذ دسترس •

 وات ٩ یشده با توان مصرف نهیفوق العاده به ینتیروکالیز •

 Dell Wyse 5030کالینت  زیرومشخصات فنی 
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