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 Dell Wyse S30زیروکالینت 

 معرفی اجمالی محصول

 باشد. یم  Dellاز محصوالت شرکت  یکی Dell Wyse S30 نتیروکالیز

 فاقد سیستم عامل است و برای کارکردن نیازمند سرور می باشد .  Dell Wyse S30زیروکالینت 

 Citrix ICA , Microsoft RDP , Terminal Emulationبا استفاده از پروتکل های  Dell Wyse S30زیروکالینت 

Suite , Ericom Power Team   یا سرور متصل شده و از توان پردازشگر آن استفاده می به کامپیوتر مرکزی

شدن در آن  یروسیعامل امکان و ستمینداشتن س لیبه دل نیدارد و همچن یسرعت باالتر جهیو در نتکند 

 وجود ندارد.

 24فاقد فن و قطعات متحرک می باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  Dell Wyse S30زیروکالینت 

 روز هفته برای کاربران فراهم می کند. 7ساعته در 

را  لمیپخش روان ف تیباشد و قابل یم HD ریتصو تیفیباال و ک کیگراف یدارا Dell Wyse S30 نتیروکالیز

 .دارد

 باشد. یکامل آن م ییمقرون به صرفه نسبت به کارا متیبه جهت ق نتیروکالیز نیا یها تیاز محبوب یکی

 باشد یم  100با سرعت  یمیاز شبکه س یبانیپشت قادر به  Dell Wyse S30زیروکالینت 

اتصال به پشت  هیبراکت )پا هیبا ته نیباشد و همچن یم زیم یاستقرار بر رو ی هیپا یدارا نتیروکالیز نیا

 .دیمتصل کن توریآن را به پشت مان دیتوان ی( متوریمان

 باشد. یوات م 65و در حدود  نییپا اریبس نتینکالیت نیبرق ا مصرف

 

 

 

 

 

 

 

 Dell Wyse S30مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client Dell Wyse S30 
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 مشخصات فیزیکی

 پالستیک فشرده جنس

 سفید رنگ

 متر یسانت  12.5×  3 × 17.5 ابعاد

 کیلوگرم 0.5 وزن 

 

 

سیستم عامل و 

 پروتکل اتصال

  Win XP,7,8,10 کیس مرکزیسیستم عامل 

 Win Server 2003,2008,2012,2016 

 Linux 
  Citrix ICA پروتکل اتصال

 Microsoft RDP 

 Terminal Emulation Suite 

 Ericom Power Team 
 

 

 پردازنده
 AMD سازنده

  AMD Geode GX مدل

 هسته ایتک  سری پردازنده

 MHz 366 فرکانس پردازنده

 

 GB 1 پیش فرضحافظه رم  RAMحافظه 

 

 

 گرافیک

 HD کیفیت تصویر

 یک مانیتور تعداد مانیتور قابل پشتیبانی

 x 1200 1600 رزولوشن

 

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

 پورت شبکه 

  پورتVGA 

 پورت سریال 

 میکروفن 

 اسپیکر 

 

  10/100 Gigabit Ethernet (Rj-45) شبکه سیمی شبکه

 ندارد شبکه بی سیم
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 ندارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث
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 Dell Wyse S30زیروکالینت و معایب  امزای

 مزایا 

 قیمت مقرون به صرفه  .1

 HDکیفیت تصویر  .2

 ساعته  24قابلیت کارکرد  .3

 سیستم عامل های کیس مرکزیپشتیبانی از تمامی  .4

 معایب

 عدم اتصال به پرینتر و اسکنر .1

 3Dعدم اجرای برنامه های کاربردی و  .2

 

 

 Dell Wyse S30قابلیت های ویژه زیروکالینت 

 و هارد یاس پ ویشبکه،  قیبوت از طر تیقابل

  :رینظ یالملل نیب یاستاندارها هیدییتا

1. C-Tick 

2. EN 60950 

3. FCC Class B certified 

4. ISO 9241-3 

5. ISO 9241-8 

6. RoHS 

7. TUV GS 

8. UL 60950 

9. VCCI 

10. WEEE 
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 Dell Wyse S30معرفی پورت های زیروکالینت 

 

 

 میکروفن .1

 اسپیکر .2

 USB 2.0پورت  .3

 دکمه خاموش / روشن .4

 

 

 

 ورودی کابل ضد سرقت .1

 DCولت  12ورودی برق  .2

3. VGA 

 پورت سریال .4

 پورت شبکه .5

 USB 2.0پورت  .6
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