


 

   کالینتزیرو معرفی اجمالیDell Wyse 7030 : 

 VMWareسازی از طریق باشد که به کمک مجازی) میTera2140این زیروکالینت پیشرفته مجهز به آخرین نسل پردازنده ترا (نسل دو، 

افزارهای سه بعدی مانند رزولوشن های باال مناسب ساخته است. اجرای نرم باافزارهای گرافیکی سطح باال،  آن را جهت اجرای کلیه نرم

CAD ،Solid Work ،3d  .و حتی ویرایش فیلم، بر بستر شبکه دیگر یک رویا نیست 

یر پذسازی امکانهای پیشرفته فشرده(اینترنت) به کمک الگوریتم WANیا حتی  و LANهای استفاده از این زیروکالینت پیشرفته در شبکه

 باشد.بسیار باالتر و هک آن بسیار دشوارتر می RDP به پروتکل معمول یعنی مایکروسافت شده است و امنیت فوق العاده آن نسبت

مانند پرینتر، اسکنر، دوربین و ... به آن  USBل پذیری بسیار باالی این زیروکالینت باعث پشتیبانی از اتصال مستقیم انواع وسایانعطاف

که در بسیار از مدل های معمول بازار یافت  ٢٣٢١در مقایسه با مدل قبلی آن یعنی  ٢١٤٠های ترا یعنی شده است.نسل دو پردازنده

 ) کامال مشابهت دارند با این مزایا که:HP t310شود (مانند می

ه به عنوان مثال روی دو خروجی تصویر همزمان مدل ک طوریه باشد بتصویر باالتری می دارای کیفیت، دقت و شفافیت ٢١٤٠مدل 

تنها توان پشتیبانی از دو  ٢٣٢١کند و یا مدل پشتیبانی می1600*2560  تا رزولوشن ٢١٤٠ولی مدل  1200*1920فقط تا رزولوشن  ٢٣٢١

 کند.ی و قدرت نمایی میتا چهار مانیتور همزمان را پشتیبان ٢١٤٠مانیتور را دارد، ولی 

آید. همچینین، مخاطب های ارزشمند آن به شمار میتصویر همزمان از جمله منفعت ٤راحتی کار برای انجام امور مختلف به کمک 

که در این زیروکالینت پشتیبانی  Ultra HDهای باال تا کیفیت ترین تصاویر را به کمک رزولوشنتواند بهترین کیفیت و درخشندهمی

 شود را انتظار داشته باشد.می

ار توانند در کنباشند.همچنین، کاربران میساخت تایوان بوده یک دستگاه خوش ساخت و با کیفیت می  Dell Wyse 7030زیروکالینت

اشته مرنگ دای کامل، هماهنگ و هاین زیروکالینت اوریجینال، کیبورد اوریجینال دل و ماوس اوریجینال دل را نیز سفارش دهند تا بسته

 باشند.
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 های عمومی:قابلیت

 )Tera2140بهترین سرعت به کمک پردازنده ترا نسل دو ( •

 PCoIPحداکثر کارایی یک زیرو کالینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل  •

 VMWare Horizon Viewبهترین گزینه جهت مجازی سازی و  •

 مانیتور همزمان ٤راحتی کار با پشتیبانی از  •

 Ultra HDکیفیت تصویر  –وضوح تصویر عالی •

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

 قابل استقرار روی میز پایه کم حجم و کوچک و  •

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

بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر   •
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 های ویژه:قابلیت

 Teradici Tera2140 PC-over-IP (PCoIP) zeroقدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت •

client processor 

 مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستممجهز به تکنولوژی  •

 - ®ENERGY STAR سازگار با محیط زیست به کمک تاييدیه کیفیت و مصرف بهینه •

EPEAT® Gold   وLOW HALOGEN 

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها •

 مانیتوره ۴وات مصرف در حالت  ۱۵فوق العاده کم مصرف با حداکثر •
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  زیروکالینت بدون سیستم عامل

 Operating system in dependent 

سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 TERA  سازنده پردازنده:

    مدل پردازنده:

2140 PCoIP Zero Client Processor 

 مشخصات پردازنده

 :مشخصات
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 توضیحات پردازنده ساعته) بدون فن ٢٤کارکرد خنک (کارکرد  

 کارت صدا دو خروجی صدا (هدفون) و یک ورودی صدا (میکروفون)

  10/100/1000Gigabit 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

وایرلس  وایرلس ندارد 
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 ۱۲۰۰*۱۹۲۰با رزولوشن  Display Portخروجی تصویر  4دارای 

 (روی یک خروجی) ۲۵۶۰*۱۶۰۰پشتیبانی از حداکثر رزولوشن 

 رزولوشن در هنگام استفاده از دو مانیتور یا بیشتر:

One display 2560 x 1600@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp  

Two displays 2560 x 1600@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp  

Four displays 1920 x 1200@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp 

 گرافیک

: حافظه رم قابل پشتیبانی

512 MB  

 DDR3               نوع حافظه رم:  

 MT/s RAM 1333      :فرکانس حافظه رم  

 حافظه رم
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Dell Wyse 7030 زیرو کالینت
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PCoIP: 
VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations 
VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP 
Amazon WorkSpaces, through PCoIP 

 های قابل پشتیبانیپروتکل   

 (انتخابی) Dellعدد ماوس اوریجینال  ۱ •

 (انتخابی) Dellعدد کیبورد اوریجینال  ۱ •

 عدد آداپتور برق ۱ •

 پریز عدد سیم اتصال به ۱ •

 پایه رومیزی•

 گارانتی نامه•

 لوازم جانبی همراه   
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 وزن  گرم 765

17.7 x 13.0 x 4.6 cm  ابعاد 

 سال گارانتی داخلی ۱

 المللیافزار بینسال گارانتی سخت ۳

 سال خدمات پس از فروش ۵

 گارانتی    

 وات ۱۵مصرف برق کمتر از 

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz – Ppower Adapter 12v ~ 3A 

 تغذیه برق 

 اداری و شرکت ها

 بانک ها

 / کتابخانهکافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان

 سازمان های دولتی 

 آژانس هواپیمایی

 کاربری ها
 بیمارستان ها

 جایگاه سوخت

 فروشگاهو  آموزشگاه ،دانشگاه

 طراحی گرافیکی دو بعدی

 هتل ها 
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 نقاط قوت

 Horizon Viewپشتیبانی از نسخه های جدید  •

 مانیتور به صورت همزمان ۴پشتیبانی از  •

 پشتیبانی از تمامی وسایل جانبی از قبیل پرینتر و اسکنر •

 کیفیت تصویر فوق العاده و شفاف برای کارهای گرافیکی •

 PCOIPامنیت باال با پشتیبانی از پروتکل سبک و راحت  •

نقاط ضعف

 قیمت نسبتا باال •

 سازی دسکتاپهای مجازیعدم پشتیبانی از سایر پروتکل•
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 Dell Wyse 7030 زیرو کالینتمشخصات فنی 

 زیرو کالینت بدون سیستم عامل
Operating system in dependent  سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

 TERA       سازنده پردازنده:

       مدل پردازنده:
2140 PCoIP Zero Client Processor 

 مشخصات پردازنده

 512:حافظه رم قابل پشتیبانی

MB                 
 DDR3       نوع حافظه رم:

 MT/s RAM 1333             :فرکانس حافظه رم

 حافظه رم

 کارت صدا دو خروجی صدا (هدفون) و یک ورودی صدا (میکروفون)

10/100/1000Gigabit 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

 وایرلس وایرلس ندارد

 ۱۲۰۰*۱۹۲۰با رزولوشن   Display Portخروجی تصویر  4دارای 
 (روی یک خروجی) ۲۵۶۰*۱۶۰۰حداکثر رزولوشن  پشتیبانی از

 رزولوشن در هنگام استفاده از دو مانیتور یا بیشتر:
One display     2560 x 1600@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp 

Two displays  2560 x 1600@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp  

Four displays 1920 x 1200@60Hz, Color Depth: 8, 15, 16 or 24bpp 

 گرافیک

PCoIP: 
VMware® Horizon View™, PCoIP remote workstations 

VMware Horizon® DaaS®, through PCoIP 

Amazon WorkSpaces, through PCoIP 

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 (انتخابی) Dellعدد ماوس اوریجینال  ۱ •
 (انتخابی) Dellعدد کیبورد اوریجینال  ۱ •

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

 پایه رومیزی •

 گارانتی نامه •

 لوازم جانبی همراه

 وات ۱۵مصرف برق کمتر از 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50-60 Hz – Ppower Adapter 12v ~ 3A 

 برق مصرفی 

و ابعاد وزن x 13.0 x 4.6 cm 17.7  ابعاد: -گرم   ۷۶۵وزن :    

 عدد پشت) ۲ –عدد جلو  USB 2.0 )۲عدد پورت  ۴•

 )SPKعدد پورت خروجی صدا ( ۲•
 )MICعدد پورت ورودی صدا ( ۱•

 Display Portعدد خروجی تصویر  ۴•

 RJ-45عدد سوکت شبکه  ۱•

 پورت ها 



 

 های عمومی:قابلیت

 )Tera2140سرعت به کمک پردازنده ترا نسل دو (بهترین  •

•

 PCoIPحداکثر کارایی یک زیرو کالینت در امور گرافیکی به کمک پروتکل  

 VMWare Horizon Viewبهترین گزینه جهت مجازی سازی و  •

 مانیتور همزمان ٤راحتی کار با پشتیبانی از  •

•

 Ultra HDکیفیت تصویر  –وضوح تصویر عالی 

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

 قابل استقرار روی میز پایه کم حجم و کوچک و  •

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

•

بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر   

 های ویژه:قابلیت

 Teradici Tera2140 PC-over-IP (PCoIP) zero client processorقدرتمند به کمک پردازنده پرقدرت  •

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم •

و  ENERGY STAR® - EPEAT® Gold سازگار با محیط زیست به کمک تاييدیه کیفیت و مصرف بهینه •

LOW HALOGEN 

 پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها دسترس پذیری باال با •

 مانیتوره ۴وات مصرف در حالت  ۱۵فوق العاده کم مصرف با حداکثر •

 Dell Wyse 7030 زیرو کالینتمشخصات فنی 
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