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 Dell Wyse P25زیروکالینت 

 معرفی محصول 

 

را  یدستگاه سهم بزرگ نیبا ساخت ا  Dell یاست که کمپان  یقدرتمند اریبس نتی روکالیز DELL WYSE P25 نتی روکالیز

 .استفاده کنند به خود اختصاص داده است یمجاز یها  طیخواهند از مح یکه م  یکاربران یبرا ایاز بازار دن

 .باشد یم PCOIP بر پروتکل یو مبتن Teradici یتکنولوژ نیمجهز به آخر DELL WYSE P25 نتی روکالیز

 .دهد یبه کاربر م یمجاز طیرا در استفاده از مح یدستگاه تجربه فوق العاده ا نیاز ا استفاده

  یرا در انجام کارها  ییباال اریخود سرعت بس Teradici یقو ارینده بسبا توجه به پرداز DELL WYSE P25 نتی روکالیز

 .دارد یو سه بعد یکیگراف

باالتر در هنگام استفاده  اریآن سرعت بس جهیکند که نت یم ی بانیپشت یرا به صورت سخت افزار PCOIP نتی روکالیز  نیا

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

با   طیمح هیاست که با استفاده از آن به هر کاربر  VMware ساخت  ریز ازمندین Teradici ی تکنولوژ دی دان یکه م همانطور 

 .شود یمشخص داده م یسخت افزار سورسیو ر  یعامل مجاز ستمیس

 .در نظر گرفت یمجاز یندوزهای بسته به تعداد و یکاف CPU و RAM در سمت سرور دیبا  یتکنولوژ  نیاستفاده از ا یبرا

 .را دارد Full HD ریتصو  تیفیبه صورت همزمان با ک توریمان  2از   یبانیپشت تیقابل DELL WYSE P25 نتی روکالیز

 .باشد یم   1000با سرعت   یمیاز شبکه س یبان یپشت DELL WYSE P25 نت ی روکالیز  یها  یژگیو گرید از

  ینم یبانیپشت میس یعنوان از شبکه ب چیگونه دستگاه ها به ه نیاست که ا  نیا Teradici نتی روکالیمهم در ز نکته

 .کنند

  ی روز هفته برا 7ساعته در   24باشد و کارکرد روان و بدون وقفه را به صورت  یدستگاه فاقد فن و قطعات متحرک م نیا

 کند.  یکاربران فراهم م 
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 Dell Wyse P25مشخصات فنی زیروکالینت 

Zero Client HP T310 

 

 مشخصات فیزیکی 

 پالستیک فشرده جنس 

 مشکی نقره ای رنگ 

 سانتی متر 11,68 × 2,79 × 17,35 ابعاد 
 

 

سیستم عامل و  

 پروتکل اتصال 

 Win XP,7,8,10 • کیس مرکزیسیستم عامل 

• Win Server 2003,2008,2012,2016 

• Linux 
 PCOIP • پروتکل اتصال

 

 Teradici Tera2321 مدل پردازنده 

 

 

 RAMحافظه  

 MB 512 پیش فرضحافظه رم 

 DDR3 نوع حافظه رم

 اسالت 1 تعداد اسالت
 

 MB 32 داخلی پیش فرضحافظه  داخلی حافظه  

 flash نوع حافظه داخلی

 

 4K کیفیت تصویر گرافیک 

 

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

 Display Port یک عدد •

• DVI-I 

 پورت شبکه  •

 میکروفن •

 اسپیکر •

 

 Gigabit Ethernet (Rj-45) 10/100/1000 • شبکه سیمی شبکه 
or 100 Mbps Fiber NIC 

• Wake on Lan(WOL) using magic 
Packet 

• TCP/IP with DNS and DHCP 
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• UDP 
 

 انتخابی شبکه بی سیم
 دارد فیبر نوری 

 ندارد بلوتوث

 

 

 

 مزایا و معایب  

 مزایا 

 Teradiciمجهز به پردازنده  .1

 4Kکیفیت تصویر  .2

 مانیتور به صورت همزمان 2پشتیبانی از  .3

 معایب

 ندارد
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 Dell wyse P25معرفی پورت های 

 اسپیکر .1

 USB 2.0پورت  .2

 ورودی صدا .3

 روشن/ خاموشکلید  .4

 USB 2.0پورت  .1

2. Display Port 
3. DVI-I 

 پورت شبکه .4

 ورودی برق  .5

 ورودی کابل ضد سرقت  .6
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