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 Atrust W100زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

   

 . ساخته شده است PCOIP بر پروتکل یو مبتن Teradici پردازنده هیبر پا  Atrust W100 نتیروکالیز

را در انجام  ییباال اریخود سرعت بس Teradici یقو اریبا توجه به پردازنده بس   Atrust W100 نتیروکالیز

 .دارد یو سه بعد یکیگراف یکارها

باالتر در  اریآن سرعت بس جهیکند که نت یم یبانیپشت یرا به صورت سخت افزار PCOIP نتیروکالیز نیا

 .باالست تیفیبا ک 3D ینرم افزارها یو اجرا ایمد یهنگام استفاده و پخش مالت

است که با استفاده از آن به هر کاربر  VMware ساخت ریز ازمندین Teradici یتکنولوژ دیدان یکه م همانطور

 .شود یمشخص داده م یسخت افزار سورسیو ر یعامل مجاز ستمیبا س طیمح هی

را  Full HD ریتصو تیفیبه صورت همزمان با ک توریمان 2از  یبانیپشت تیقابل Atrust W100 نتیروکالیز

  .دارد

 .باشد یم 1000با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت Atrust W100 نتیروکالیز یها یژگیو گرید از

 میس یعنوان از شبکه ب چیگونه دستگاه ها به ه نیاست که ا نیا Teradici نتیروکالیمهم در ز نکته

 .کنند ینم یبانیپشت

 .آورد یروز هفته را فراهم م 7ساعته در  24باشد و کارکرد  یفاقد فن و قطعات متحرک م نتیروکالیز نیا
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 Atrust W100مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client Atrust W100 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی  رنگ

 کیلوگرم 0.36 وزن

 سانتی متر 10.3 × 14.3 × 3.9 ابعاد
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Win XP,7,8,10 کیس مرکزیسیستم عامل 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  PCOIP اتصالپروتکل 

 VMware® Horizon View™ 
 

 Teradici® TERA2321 مدل پردازنده

 

 512MB پیش فرضحافظه رم  RAMحافظه 

 

 

 گرافیک

 FullHD کیفیت تصویر

 1200 × 1920دو مانیتور =   رزولوشن

 1600 × 2560یک مانیتور = 

عدد   تعداد مانیتور قابل پشتیبانی 2  
 

 )دو عدد جلو ، دو عدد پشت (  USB 2.0چهار عدد پورت   پورت

  یک عدد پورتDVI-I 

  یک عدد پورتDVI-D 

 پورت شبکه 

 میکروفن 

 اسپیکر 

 

  10/100/1000Mb شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 Atrust W100مزایا و معایب زیروکالینت 

 مزایا

 3Dکامال مناسب کارهای گرافیکی و  .1

 بهترین زیروکالینت جهت مجازی سازی .2

 مانیتور به صورت همزمان 2پشتیبانی از  .3

 معایب

 Teradiciقیمت باالتر نسبت به زیروکالینت های دیگر به جهت پردازنده  .1

 

 Atrust W100معرفی پورت های زیروکالینت 
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