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 PAT 230زیروکالینت 

 یک زیروکالینت سبک ، کوچک ، ارزان و در عین حال کارآمد می باشد.  PAT 230زیروکالینت 

 .است  (Officeاین زیروکالینت کامال مناسب کاربری اداری )

 برای آن در نظر گرفته شده است. 128MBمی باشد و حافظه داخلی  ARMپردازنده این زیروکالینت ساخت 

 را دارد. VGAاین زیروکالینت تنها قابلیت پشتیبانی از یک مانیتور با کیفیت تصویر 

 می باشد. PAT 230  ،100سرعت شبکه زیروکالینت 

 به سرور متصل شده و از منابع آن استفاده می نماید. Citrix ICAبا استفاده از پروتکل  PAT 230زیروکالینت 

 به شرح زیر می باشد: PAT 230برخی از ویژگی های زیروکالینت 

  از زمان روشن شدن تا مشاهده دسکتاپ سرور( هیثان 6سرعت در اتصال به سرور در کمتر از( 

 یآموزش یکالس ها ایو  یبانیمشاهده دسکتاپ کاربران از سمت سرور جهت امور پشت 

 و اسکنر با استفاده از پورت نتریانواع پر ایو  یاز فلش ممور یبانیپشت USB 

 کاربران هینصب شده توسط کل یو اسکنر ها نترهایامکان استفاده از پر 

 امکان بستن پورت USB از خروج اطالعات سرور یریجهت جلوگ نتیهر کال یبه صورت مجزا برا 

 یو آموزش ینترنتیا یها یسب جهت کاربرمطلوب و منا ریتصو تیفیک 
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 PAT 230مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client PAT 230 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.12 وزن

 سانتی متر 2.6 × 11.5 × 11.5 ابعاد
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 قابل پشتیبانیسیستم عامل 

 کیس مرکزی

 Win XP 

 Win Server 2003 

  Citrix ICA پروتکل اتصال

 

 ARM پردازنده  پردازنده

 

 ندارد حافظه رم  RAMحافظه 

 

 MB 128 حافظه داخلی  حافظه داخلی

 

 

 پردازنده گرافیکی
 ندارد پردازنده گرافیکی

 VGA کیفیت تصویر

 عدد 1 تعداد مانیتور قابل پشتیبانی
 

 USB 1.1یک عدد پورت   پورت

  دو عدد پورتPS/2 

  پورتVGA 

 پورت شبکه 

 میکروفن 

 اسپیکر 

 

 100شبکه سیمی با سرعت  شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم

 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 PAT 230مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 بدون فن .1

 نییپا متیق .2

 مناسب اریابعاد بس .3

  توریاتصال به پشت مان .4

 ساعته 24 کارکرد روان و .5

 اسکنر نترویاتصال به پر .6

 معایب

 3D یو برنامه ها لمیف یعدم اجرا .1

 در هر شبکه نتیکال 19از حداکثر  یبانیدر پشت تیمحدود .2

 و به باال 8 ندوزیاز و یبانیعدم پشت .3

 

 

 PAT 230زیروکالینت معرفی پورت های 

 

1. USB 1.1 

 میکروفن .2

 اسپیکر .3

4. PS/2 ماوس 

5. PS/2 کیبورد 

 شبکه .6
7. VGA 

 آداپتور .8

 کلید روشن/ خاموش .9
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