


 

   کالینتزیرو معرفی اجمالی Dell Wyse D200: 

روانه بازار کرده که با هزینه کم بتواند نیاز  زیروکالینت عنوانرا به مینی کامپیوتر یک Dell Wyse شرکت 

ن این مینی کامپیوتر دلیل بر ناتوانی آن نیست بلکه این زیروکالینت ييکاربران را برطرف سازد. قیمت پا

 طورکلی پاسخگو باشد.توانسته تمامی نیازهای کاربران را به

به گونه ای است که این زیروکالینت را برای کاربری Dell Wyse D200 عملکرد و نوع ساختار زیروکالینت

مجهز  Dell Wyse D200 زیروکالینت های اداری و سازمانی و اتصال کاربران به سرور متناسب ساخته است.

را جهت اتصال به سرور و  PCoIP پروتکل باشد که توانایی استفاده ازمی Teradici 1100P پردازشگر به

 استفاده از منابع آن، فراهم کرده است.

 است. روز هفته آن را موجب شده٧ساعته در 24 کارکرد زیروکالینت العاده ایناستحکام و دوام کاری فوق

درصورتی که کاربران تمایل به استفاده از دو تصویر همزمان داشته باشند، (برای مثال روی یک مانیتور یک 

مکان ین زیروکالینت اا داکیومنت را ادیت کنند و روی مانیتور دوم داده های نموداری را مشاهده کنند)

را فراهم  ١٢٠٠در  ١٩٢٠و کیفیت تصویر با رزولوشن   DVI-Dتصویر پشتیبانی از دو مانیتور همزمان با دو پورت

 کرده است.

مینی  در مرکز Dell Wyse D200 توجه به اینکه امکان ارائه زیروکالینت البته شایان ذکر است که با

وجود دارد،  HP Thin Micro TM200 سرور اچ پی در قالب یک پکیج مقرون به صرفه به همراه کامپیوتر

 بسیار مورد توجه و استقبال کاربران قرار گرفته است.

Dell Wyse D200 زیرو کالینت

ЬмϜ йϲУЊ ͼЮϝвϮϜ ͼТϼЛв ͼжТ ϤϝЊ϶Ів ϞтϝЛв м ϝтϜϾв ͝ϝͧ

https://www.dell.com/aw/business/p/thin-clients
https://www.minicomputer.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
http://www.minicomputer.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
http://www.minicomputer.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA
https://www.minicomputer.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://www.minicomputer.ir/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://www.minicomputer.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84/180/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DA%86-%D9%BE%DB%8C-hp-thin-micro-tm200-base


 های عمومیقابلیت

  نسبت به کارایی کامل صرفهقیمت مقرون به  •

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

 با قابلیت استقرار روی میز کم حجم و کوچک •

 (گیگ) 1000 به کمک شبکه سیمی سرعت ارتباطی باال  •

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر  •

 PCoIPیک زیروکالینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل انعطاف پذیر با حداکثر کارایی  •

 PCoIPو پروتکل  Teradici 1100P PCoIPبهبود سرعت عملکرد با بهره گیری از پردازنده  •

 مانیتور همزمان ٢راحتی کار با پشتیبانی از  •

 Full HDوضوح تصویر شفاف به کمک پشتیبانی از کیفیت  •

 گزینه جهت مجازی سازیبهترین •
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 های ویژه:قابلیت

  Teradici Tera1100 PC-over-IP (PCoIP)قدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت •

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم •

   محیط زیست به کمک تاييدیه کیفیت و مصرف بهینهسازگار با  •

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها •

 مانیتوره ۲وات مصرف درحالت  ۱۵فوق العاده کم مصرف با حداکثر •
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  عامل ستمیبدون س نتیکالرو یز 

 Operating system in dependent 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 سازنده پردازنده: 
Teradici

        مدل پردازنده:

1100P PCoIP™ 

 مشخصات پردازنده

 :مشخصات
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 کارت صدا دو خروجی هدفون و یک ورودی میکروفون

10/100/1000 (Gigabit) Ethernet (RJ-45) 

TCP/IP with DNS and DHCP 

UDP 
کارت شبکه

(استفاده از هارد سرور) نتیروکالیز  موریفر  رهیذخ یحافظه فلش برا تیمگابا ۳۲  ذخیره سازی 

 وایرلس ندارد
وایرلس
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 هرتز ۶۰نرخ انتقال  ۱۲۰۰*۱۹۲۰با رزولوشن   DVIریتصو یدو خروج یدارا

 CPU  شده با کپارچهی
 گرافیک
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PCoIP: 

VMware® View™,  
PCoIP remote workstations 

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 عدد آداپتور برق ۱ •

 زیاتصال به پر  میعدد س ۱ •

•
 نامه یگارانت

 لوازم جانبی همراه   
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 وزن  گرم 895

21 x 13.5 x 4.5 cm  ابعاد 

  یداخل یگارانت ماه ۶ •
 یالملل نیسخت افزار ب یسال گارانت ۳ •

 سال خدمات پس از فروش ۵ •

 گارانتی    

 وات ۱۵مصرف برق کمتر از 

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

 تغذیه برق 

 و شرکت هااداری 

 بانک ها

 کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان

 سازمان های دولتی وکتابخانه ها
 آژانس هواپیمایی

 دوربین مدار بسته

 هتل ها 

 کاربری ها

 بیمارستان ها

 جایگاه سوخت

 خانگی

 فروشگاهو  آموزشگاه ،دانشگاه 

 طراحی گرافیکی دو بعدی
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 نقاط قوت

 پشتیبانی از دو مانیتور به صورت همزمانراحتی کار از طریق  -

 Teradici PCoipکیفیت تصویر باال با کمک پروتکل  -

 ارتباطات گسترده با پشتیبانی از دستگاه های جانبی پرینتر و اسکنر -

نقاط ضعف

 horizon viewعدم پشتیبانی از نسخه های جدید  -

ضعیف تر  teradiciپردازنده -

پروتکل های مجازی سازیعدم پشتیبانی از سایر  -
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 Dell Wyse D200کالینت  زیرومشخصات فنی 

 زیرو کالینت بدون سیستم عامل

Operating system in dependent  سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

Teradici   سازنده پردازنده:
 1100P    مدل پردازنده:

PCoIP™ 

 مشخصات پردازنده

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

10/100/1000 (Gigabit) Ethernet (RJ-45) 

TCP/IP with DNS and DHCP 
UDP 

 کارت شبکه

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

 هرتز ۶۰نرخ انتقال  ۱۲۰۰*۱۹۲۰با رزولوشن   DVIریتصو یدو خروج یدارا
 گرافیک  CPU   شده با کپارچهی

PCoIP 

VMware® View™,  
PCoIP remote workstations 

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 عدد آداپتور برق ۱ •

 زیاتصال به پر  میعدد س ۱ •

 نامه یگارانت •

 لوازم جانبی همراه

 وات ۱۵مصرف برق کمتر از  •

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

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد x 13.5 x 4.5 cm 21  ابعاد: -گرم   ۸۹۵وزن :  

 عدد عقب) ۲ –عدد جلو  USB 1.1 )۲عدد پورت  ۴ •

 )SPKعدد خروجی صدا ( ۲ •

 )MICعدد ورودی صدا ( ۱ •

 RJ-45عدد سوکت شبکه  ۱ •

DVI-Dعدد خروجی تصویر  2 •

 پورت ها 

 بیمارستان •
 دانشگاه •

 هواپیمایی آژانس •

 مداربسته دوربین •
 هتل •

 اعتباری و مالی وموسسات بانک •

 دفتر پیشخوان دولت • کاربری ها

 شرکتی •
 مدرسه و آموزشگاه•



 

 های عمومی:قابلیت

  نسبت به کارایی کامل قیمت مقرون به صرفه •

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

 با قابلیت استقرار روی میز کم حجم و کوچک •

 (گیگ) 1000 سرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی  •

 بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر  •

 PCoIPانعطاف پذیر با حداکثر کارایی یک زیرو کالینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل  •

 PCoIPو پروتکل  Teradici 1100P PCoIPبهبود سرعت عملکرد با بهره گیری از پردازنده  •

 مانیتور همزمان ٢راحتی کار با پشتیبانی از  •

 Full HDوضوح تصویر شفاف به کمک پشتیبانی از کیفیت  •

 گزینه جهت مجازی سازی بهترین •

 های ویژه:قابلیت

 Teradici Tera1100 PC-over-IP (PCoIP) Zero Client Processorقدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت  •

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم •

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

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها •

 مانیتوره ۲وات مصرف درحالت  ۱۵فوق العاده کم مصرف با حداکثر •

 Dell Wyse D200کالینت  زیرومشخصات فنی 
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