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 Ncomputing L130زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 

 .دیآ یبه حساب م Ncomputingیاز محصوالت کمپان گرید یکیNcomputing L130 زیروکالینت 

 .نماید  یعمل م Virtual Desktop یاز تکنولوژ یریبا بهره گ نیخود و همچن یاختصاص Chipکه با پروتکل و  

جهت اتصال به سرور طراحی شده است و به عنوان یک ترمینال ثابت عمل   Ncomputing L130زیروکالینت 

 می نماید.

این زیروکالینت دارای محدودیت طول کابل نمی باشد و این خود یکی از مهم ترین مزیت های آن به شمار می 

 رود.

باشد می  XPه سیستم عامل رایانه میزبان )سرور( یکی از ورژن های ویندوز همانند ویندوز در صورتی ک

را پشتیبانی کند و در صورتی که رایانه میزبان سیستم عامل سرور را اجرا  L130عدد زیروکالینت  30تواند تا 

 یبانی کند.را پشت  L130عدد زیروکالینت  100یا لینوکس ، می تواند تا   2003 کند ، مانند 

روز هفته را برای کاربران مهیا می  7ساعته در  24این دستگاه فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد 

 نمایید.

 وات می باشد. 5مصرف برق این زیروکالینت بسیار پایین و در حدود 
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 Ncomputing L130مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero client Ncomputing L130 

 

 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 مشکی رنگ

 کیلوگرم 0.77 وزن

 سانتی متر 11.5 × 2.6 × 11.5 ابعاد
 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

 ندارد سیستم عامل پیش فرض

  Windows XP سیستم عامل قابل پشتیبانی

 Windows Server 2003 

 Windows Server 2008 

 Windows 7 

 نوکسیل (Ubuntu) 

  RDP پروتکل اتصال
 

 ندارد پردازنده  پردازنده

 

 ندارد حافظه رم  RAMحافظه 

 

 ندارد حافظه داخلی  حافظه داخلی

 

 

 پردازنده گرافیکی
 ندارد پردازنده گرافیکی

 VGA کیفیت تصویر

 900 × 1440 رزولوشن

 

 کروفنیم  پورت

 کریاسپ 

 عدد  دوPS/2 

 شبکه  پورت 

 پورت VGA 
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 Mbps Switched Ethernet 10/100 سیمیشبکه  شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 Ncomputing L130 زیروکالینت  مزایا و معایب

 مزایا

 مقرون به صرفه 

 سهولت افزودن کاربر جدید به شبکه 

  کم مصرف ، ایمن ، مدیریت آسان 

  پشتیبانی از سیستم عامل(Windows-Linux) کیس مرکزی 

  ترمینال به یک سرور 100قابلیت افزایش 

 معایب

 روند نصب طوالنی و کمی گیج کننده 

 عملکرد دستگاه بستگی به تعداد کالینت ها و قدرت سرور دارد 

 نامناسب برای استفاده از برنامه های کاربردی 

 عدم پشتیبانی از فایل های چندرسانه ای به صورت تمام صفحه 

  نداشتن پورتUSB 
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 Ncomputing L130معرفی پورت های 
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