
 



 

 معرفی اجمالی تین کالینتDell Wyse C90LE :

سبک اداری با دست پر وارد شد تا بسیار کوچک  هایبرای حفظ سهم خود در بازار کامپیوتر Dellکمپانی  
یکی از محصوالت محوری این  Dell Wyse C90LEکالینت جایی که چندین مدل به بازار معرفی نمود، تین

را با توجه به نیاز  مینی کامپیوتراین  Dellباشد. کمپانی افزار میو سخت ITکمپانی مطرح آمریکایی در بازار 
مینی ین ا کالینت معرفی کرد که درصورت استفاده از کالینت و تینپذیر در حالت زیروصورت انعطافبازار به

با  Dellیک فریمور بر پایه لینوکس مخصوص شرکت  )وابسته به سرور( کالینتدر حالت زیرو کامپیوتر
اپلیکیشن  و تاپدسک سازیمجـازی هایپروتکل انواع با که شودمی نصب آن روی Thin OS نام
(RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICA )کارکرد مستقل( خیلی انتظار  در حالت تین کالینتکند. کار می(

 مینی کامپیوترفشرده نسخه ای است که بصورت پیش فرض روی این  XPویندوز توان داشت. باالیی نمی
 1گیگاهرتز و 1با فرکانس  VIA C7به پردازنده Dell Wyse C90LE مینی کامپیوتر نصب شده است. 

مجهز شده است که کیفیت تصویر  VIA CHOROME9 HCMمدل  Onboardو گرافیک  DDR2 گیگابایت رم
و با کمک کابل تبدیل قابلیت پشتیبانی از دو مانیتور نیز به آن اضافه دهد را روی مانیتور ارائه می مناسبی

 هم در حالت تین کالینت مشتریان مناسب برای کارکردی با را کوچک اداری پکیج یک می شود که مجموعا  
 کرد، خواهد برآورده را اربرانک نیاز که آوردمی ارمغان )وابسته به سرور( به )مستقل( و هم زیرو کالینت

 از حاکی افزاریسخت مشخصات این با( وات 7)مینی کامپیوتر  این برق کم خیلی مصرف که نماند ناگفته
 .این کمپانی استهای محیط زیستی باشد که نشأت گرفته از دغدغهمی Dell کمپانی ای حرفه و دقیق کار
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های عمومی:قابلیت

روز هفته 7ساعته  24کارکرد  ،بدون فن ،پایداری حداکثری

انعطاف پذیری در تبدیل تین کالینت به/از زیروکالینت

 وات!( 7بسیار کم مصرف )فقط

 کیفیت تصویرFullHD

کوچک، زیبا و کم مصرف

(کالینت)زیرو  )تین کالینت( و اتصال به سرور قابلیت کار به صورت مستقل
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های ویژه:قابلیت

مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم

سازگار با محیط زیست به کمک تأییدیه کیفیت و مصرف بهینه 

 پرینترها و اسکنرهادسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از

های انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکلVDI
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 فشرده شده )پیش فرض( XPویندوز 

کالینتبیتی جهت استفاده به عنوان تین 64و بیتی  32)فشرده( نسخه  7پشتیبانی از ویندوز
سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

VIA C7  سازنده پردازنده :
  :فرکانس پردازنده

1 GHz 
 توضیحات پردازنده:

گیگاهرتزی  1با فرکانس کاری  VIA C7پردازنده مدل 

 مشخصات پردازنده

 :مشخصات
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یتیب 16 یداخل ویاستر  کریاسپ یدارا کارت صدا

)گیگ( 1000پورت شبکه سیمی   

 کارت شبکه بی سیم

  Cisco CCX Certified internal 802.11 b/g/n (optional) 

)گیگ( 1000پورت شبکه سیمی 

کارت شبکه
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 گیگ 4فرض  شیپ IDE اسالت هارد یدارا

 ذخیره سازی تیگابایگ 64و  32، 16از  هارد  یبانیامکان پشت

وایرلس ندارد وایرلس
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هرتز 60و نرخ انتقال  HD با کیفیت DVIخروجی تصویر یکدارای 

 مانیتور به کمک کابل مبدل قابلیت پشتیبانی همزمان از دو

  هرتز 60با نرخ انتقال  1920*1200کیفیت 

 گرافیک

: پیش فرضحافظه رم 

2 GB 

DDR2  نوع حافظه رم:  

 حافظه رم
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(RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن

 Remote Desktop RDP
 Citrix
 Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016
 VMware View/VMware Horizon View

های قابل پشتیبانیپروتکل   

1 یعدد ماوس اصل PS2 (ی)انتخاب
1  عدد کیبورد اصلیPS2 )انتخابی(
1 )عدد پایه رومیزی )انتخابی
1  انتخابی( تصویر 2به  1کابل تبدیل(
1 آداپتور برق عدد
1 زیاتصال به پر  میعدد س
نامه یگارانت

لوازم جانبی همراه   
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گرم 455 وزن 

 ابعاد  17.7*3.4*12.1سانتی متر 

وات 7 مصرف برق کمتر از

Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V.2.5 A 7W 

تغذیه برق 

هااداری و شرکت
هابانک
 امالک/ دفاتر پیشخوانکافی نت/ مشاورین
وکتابخانه ها های دولتیسازمان
آژانس
بیمارستان ها

کاربری ها

هابیمارستان
جایگاه سوخت
فروشگاه
دانشگاه و آموزشگاه
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 نقاط قوت

 وات  7بسیار کم مصرف   -

 1000سرعت ارتباطی باال با پورت شبکه  -

 پشتیبانی از انواع پروتکل های ارتباطی  -

انعطاف پذیر در حالت زیرو کالینت و تین کالینت -

نقاط ضعف

)دارای مبدل رایگان در بسته( VGAنبود پورت -
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 Dell Wyse C90LEکالینت  تینمشخصات فنی 

  ویندوزXP )فشرده شده )پیش فرض 
 سیستم عامل های قابل  کالینتبیتی جهت استفاده به عنوان تین 64بیتی و  32)فشرده( نسخه  7پشتیبانی از ویندوز

  پشتیبانی 
 VIA C7                                                                                                                                                 سازنده پردازنده :

 GHz 1                                                                                                                                                  پردازنده:فرکانس 
 مشخصات پردازنده

                                                                              حافظه رم پیش فرض:
2 GB 

                                                                                                       نوع حافظه رم:                                               
DDR2 

 حافظه رم

 کارت صدا یتیب 16 یداخل ویاستر  کریاسپ یدارا
 )گیگ( 1000پورت شبکه سیمی 

 شبکه بی سیمکارت 
  Cisco CCX Certified internal 802.11 b/g/n (optional) 

 )گیگ( 1000پورت شبکه سیمی 

 کارت شبکه

 گیگ 4فرض  شیپ IDE اسالت هارد یدارا
 تیگابایگ 64و  32، 16از  هارد  یبانیامکان پشت

 ذخیره سازی

 وایرلس وایرلس ندارد
  خروجی تصویر 1دارایDVI با کیفیت HD  هرتز 60نرخ انتقال و 
 قابلیت پشتیبانی همزمان از دو مانیتور به کمک کابل مبدل 
  هرتز60با نرخ انتقال 1920*1200کیفیت 

 گرافیک

 (RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن
 Remote Desktop RDP 
 Citrix 
 Microsoft Windows Terminal Server 2003 / 2008/2012R2/2016 
 VMware View/VMware Horizon View 

های قابل پشتیبانیپروتکل  

 1 یعدد ماوس اصل PS2(ی)انتخاب 
 1 یاصل بوردیعدد ک PS2(ی)انتخاب 
 1 (ی)انتخاب یز یروم هیعدد پا 
 1 (ی)انتخابریتصو 2به  1 لیکابل تبد 
 1 عدد آداپتور برق 
 1 زیاتصال به پر  میعدد س 
 نامه یگارانت 

 لوازم جانبی همراه

 وات 7مصرف برق کمتر از 
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® 12V.2.5 A 7W 

 برق مصرفی 

 وزن و ابعاد 17.7*3.4*12.1سانتی متر   -گرم   455وزن :  
 1 عدد پورت خروجی تصویرDVI )قابلیت پشتیبانی از دو مانیتور )با کمک کابل مبدل انتخابی 
 2 عدد خروجیPS2 برای کیبورد و ماوسPS2 )پشت دستگاه( 
 4دو عدد پشت دستگاه دو عدد جلو دستگاه( 2.0یو اس بی  عدد پورت( 

 پورت ها 

  ها و شرکت یادار 
 ها بانک 
 شخوانیامالک/ دفاتر پ نینت/ مشاور  یکاف 
 وکتابخانه ها یدولت یها سازمان 
 آژانس 

 کاربری ها

 ها مارستانیب 
 سوخت گاهیجا 
 فروشگاه 
 و آموزشگاه دانشگاه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های عمومی:قابلیت 

 

 روز هفته 7ساعته  24کارکرد  ،بدون فن ،پایداری حداکثری 

 زیرو کالینت انعطاف پذیری در تبدیل تین کالینت به/از 

  وات!( 7بسیار کم مصرف )فقط 

  کیفیت تصویرFullHD 

 کوچک، زیبا و کم مصرف 

 زیرو کالینت( )تین کالینت( و اتصال به سرور قابلیت کار به صورت مستقل( 

  

 های ویژه:قابلیت 
 

 

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 

  به کمک تأییدیه کیفیت و مصرف بهینهسازگار با محیط زیست   

 دسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از پرینترها و اسکنرها 

 های انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکلVDI 

 Dell Wyse C90LEکالینت  تینمشخصات فنی 
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