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عملاء بدون PCoIP بـ المزودة Precision طراز العمل محطات
Dell من

مكان أي من 1:1 بمعيار بُعد عن الوصول

الرسومات بطاقة.1
بُعد عن الوصول يدعم الذي المضيف بطاقة.2
Precision 3930 / 7920 /3000 / 5000 / 7000 طراز البرجية العمل محطات يدعم حامل—  المركزي الموقع/البيانات مركز موقع.3
)Chromebookو ،Androidو ،IOSو ،Mac OSو ،Teradici (Windows من PCoIP يدعم عميل برنامج.4
5.Wyse or Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP عميل بدون
6.LAN/WAN

الارتباط على Teradici من PCoIP عبر بُعد عن الوصول يدعم بمضيف Teradici من PCoIP يدعم الذي العميل البرنامج وتوصيل بتنزيل الخاصة التعليمات تتوفر :ملاحظة
.رسوم بدون العميل البرنامج على للحصول Teradici في حساب إعداد الضروري من. أدناه

https://www.teradici.com/products/cloud-access/cloud-access-software
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بُعد عن الوصول مضيف بطاقة تركيب
العمل محطة كمبيوتر في بالفعل ُمركبة المضيف بطاقة فإن ،PCoIP بتقنية بُعد عن للوصول قابلة مضيف ببطاقة مزودة Dell من Precision طراز عمل محطة اشتريت قد كنت إذا●

الكابلات توصيل: موضوع إلى انتقل. Dell من Precision طراز المضيفة
.Dell من Precision طراز المضيفة العمل محطة كمبيوتر في المضيف بطاقة تركيب إلى فاعمد بالعميل، الخاصة التركيب أدوات مجموعة اشتريت قد كنت إذا●

PCoIP بتقنية والرباعية الثنائية الشاشات تدعم التي بُعد عن للوصول القابلة المضيفة الأجهزة بطاقات

كاملة بدعامة مزود والآخر الحجم صغيرة بدعامة مزود أحدهما-  الارتفاع متوسطة ثنائية شاشات تدعم التي بُعد عن للوصول القابلة المضيفة الأجهزة بطاقات من إصدارين Dell تقدم
الحجم صغيرة فتحات ثلاث على تشتمل التي 7910 طراز حامل على الُمركبة العمل لمحطة فقط الحجم صغيرة بدعامة المزود الثنائية الشاشات يدعم الذي البطاقة إصدار يتوفر. الارتفاع

بوحدة موصلة) 6( الحجم صغيرة واحدة فتحة على تشتمل التي 7920 طراز حامل على الُمركبة العمل محطة في الإصدار هذا يتوفر كما ثانية،) CPU( مركزية معالجة وحدة مع
.للنظام الثالثة أو الثانية الفتحة في البطاقات تركيب يمكن ،Dell من Precision 3930 طراز حامل على الُمركبة العمل محطة في. الأولى المركزية المعالجة
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الكابلات توصيل

.1 شكل

المضيف بطاقة.1
الرسومات بطاقة.2
Precision طراز حامل على عمل محطة.3
4.Wyse or Amulet Hotkey DXZ4 PCoIP عميل بدون
Dell من) شخصي كمبيوتر( إدارة كمبيوتر.5
خارجي محول.6

:بالكابلات للتوصيل

.الرسومات وبطاقة المضيف بطاقة بين يربطان اللذين الشاشة منفذ بكابلي صغيرين DisplayPort منفذي أو منفذ بتوصيل قم.1
.إيثرنت شبكة محول في منفذ إلى المضيف بطاقة من 5e الفئة كابل بتوصيل قم.2
استخدام ويجب. عميل بدون DXZ4 في للشبكة منفذان هناك: ملاحظة. إيثرنت شبكة محول في بمنفذ عميل بدون Wyse / Amulet Hotkey DXZ4 من 5e فئة كابل بتوصيل قم.3

.فقط واحد منفذ

.إيثرنت شبكة محول في بمنفذ) شبكة ببطاقة والمزود الشبكة على الموجود المحمول أو المكتبي الكمبيوتر( الإدارة كمبيوتر من 5e فئة كابل بتوصيل قم.4
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بُعد عن للوصول القابل المضيف بطاقة تهيئة
:المضيف بطاقة لتهيئة

تشغيله وإعادة الإدارة كمبيوتر تشغيل بإيقاف قم.1
:إلى IP عنوان بتهيئة وقم" الشبكة إعدادات" إلى انتقل الإدارة، كمبيوتر في.2

192.168.1.200: العنوان●
255.255.0.0: الفرعية الشبكة قناع●

.فارغة DNSو" العبارة" مثل معلمات ترك يمكن :ملاحظة

.التالية الخطوة إلى الانتقال قبل) فقط مرة أول DHCP لبروتوكول تأخير مهلة( دقيقة لمدة وانتظر تشغيله، وإعادة Precision طراز المضيفة العمل محطة كمبيوتر تشغيل بإيقاف قم.3

).المضيف لبطاقة الافتراضي IP عنوان( 192.168.1.100 واكتب الويب مستعرض بتشغيل قم الإدارة، كمبيوتر في.4

.الرسالة تجاهل خلال من)به موصى غير( الويب موقع على" متابعة" خيار فوق انقر.5

".الدخول تسجيل" شاشة تظهر.6

".الدخول تسجيل" فوق انقر ثم ،"مطلقًا" إلى معينًا" الخمول مهلة" حقل اترك. المضيف بطاقة على افتراضية مرور كلمة توجد لا.7

.الوضوح فائق الصوت تمكين في ترغب لا كنت إذا" تلقائي إعداد" التبويب علامة تخطي يمكن". الأولي الإعداد" التبويب علامة حدد ثم ،"تهيئة" التبويب علامة حدد.8

:الشبكة لتهيئة.9

a.تمكين" تحديد بإلغاء قم DHCP."
b.عنوان بتغيير قم IP عنوان إلى الافتراضي IP المستهدف.
c.المستهدف" الفرعية الشبكة قناع" عنوان إلى الافتراضي" الفرعية الشبكة قناع" عنوان بتغيير قم.
d.عنوان بتدوين قم IP لتهيئة العنوانين هذين إلى ستحتاج. المضيف ببطاقة الخاص الفرعية الشبكة قناع وعنوان Wyse أو Amulet Hotkey فئة DXZ4 بتقنية PCoIP بدون

.عميل برنامج
e.خادم" حقلي محتوى اترك DNS خادم"و" الأساسي DNS صفر على مشتملاً" الثانوي.

:الجلسة لتهيئة.10

a.بجهاز الموصلة العمل محطة إلى الوصول تقييد في ترغب لم ما محددة" عميل أي قبول" الاختيار خانة اترك Wyse أو Amulet Hotkey فئة محدد DXZ4 بتقنية PCoIP
.عميل برنامج بدون MAC عنوان إدخال يجب الحالة هذه وفي عميل، برنامج بدون

b.التغييرات تطبيق" فوق انقر."

".متابعة" فوق انقر ،"بنجاح تم" شاشة في.11

".الإصدار" شاشة تظهر". الإصدار معلومات" حدد الشاشة، أعلى في الموجودة القائمة من.12

.عميل برنامج بدون PCoIP بتقنية DXZ4 فئة Amulet Hotkey أو Wyse تهيئة عند العنوان هذا إلى ستحتاج. بتدوينه وقم الشاشة على MAC عنوان موقع حِدّد.13

.المضيف بطاقة في موجود ملصق على مطبوع MAC عنوان أن كما :ملاحظة

".التهيئة شاشة محاكاة" حدد الشاشة، أعلى في الموجودة القائمة من.14

".تطبيق" فوق انقر ثم سواء، حٍد على) 5030 الطراز في للفيديو 2 والمنفذ 1 المنفذ( الاختيار خانتي تحديد من تحقق ،"الشاشة محاكاة" شاشة في.15

".تعيين إعادة" فوق انقر ،"بنجاح تم" شاشة في.16

.المنبثقة الرسالة ظهور عند" موافق" فوق انقر.17

.الويب مستعرض أغلق.18

تشغيله وإعادة Precision طراز العمل محطة كمبيوتر تشغيل بإيقاف قم.19
.عميل برنامج بدون PCoIP بتقنية DXZ4 فئة Amulet Hotkey أو Wyse بجهاز للاتصال الآن مهيأة المضيف بطاقة.20
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عميل بدون Wyse / Amulet DXZ4 PCoIP تهيئة
:عميل بدون Wyse / Amulet DXZ4 PCoIP لتهيئة

.عميل بدون Wyse / Amulet DXZ4 PCoIP تهيئة عند المضيفة بالبطاقة الخاص الفرعية الشبكة قناع وعنوان IP وعنوان MAC عنوان إلى ستحتاج :ملاحظة

.بتشغيله وقم عميل بدون Wyse / Amulet DXZ4 PCoIP بـ المتردد التيار مهايئ بتوصيل قم.1

.192.168.1.50 واكتب الويب مستعرض بتشغيل قم الادارة، كمبيوتر على.2

.الرسالة تجاهل طريق عن) به موصى غير( الويب موقع إلى" متابعة" خيار فوق انقر.3

".الدخول تسجيل" شاشة تظهر.4

ahkdante هي عميل بدون Amulet DXZ4 لـ الافتراضية المرور كلمة. Administrator هي عملاء بدون Wyse لـ الافتراضية المرور كلمة.5

".الدخول تسجيل" فوق وانقر ،"الخمول مهلة" حقل تخَط.6

.الرئيسية الشاشة تظهر.7

".تطبيق" فوق وانقر المضيف،+ SLP استضافة اكتشاف إلى التوجيه" حدد". الجلسة" ثم ،"الشبكة" التبويب علامة حدد.8

":الأولي الإعداد" التبويب علامة فوق انقر ثم ،"التهيئة" التبويب علامة حدد.9

a.تمكين" تحديد بإلغاء قم DHCP."
b.عنوان غيِّر IP عنوان إلى الافتراضي IP اختيارك من.
c.الهدف الفرعية الشبكة قناع عنوان إلى الافتراضي الفرعية الشبكة قناع عنوان غيِّر.
d.خادم" حقلي اترك DNS خادم"و" الأساسي DNS صفر بالقيمة" الثانوي.
e.تطبيق" فوق انقر"

".تعيين إعادة" فوق انقر النجاح، شاشة في.10

.التأكيد رسالة رؤية بمجرد" موافق" فوق انقر.11

".الدخول تسجيل" شاشة تظهر". موافق" فوق انقر ،"جلستك انتهت" رسالة ظهور عند.12

.بك الخاص الويب مستعرض أغلق.13

.للاستخدام وجاهز الآن مهيأ عميل بدون Wyse / Amulet DXZ4 PCoIP إن.14

:ملاحظة

بدون PCoIP مع يُستخدم( بُعد عن الوصول يدعم الشاشات ثنائي مضيف ببطاقة LAN شبكة عبر الرباعية الشاشات ذي عميل بدون PCoIP توصيل إمكانية من الرغم علي.1
أو بكسل 1220×  1920 مقدارها بدقة شاشتين دعم على مقصورة الشاشات ثنائية بُعد عن الوصول بطاقة إن حيث تُذكر، فائدة توجد لا ،)5030 طراز الشاشات ثنائي عميل
بطاقة يدعم لأنه نظًرا الشاشات رباعي عميل بدون PCoIP بـ بُعد عن الوصول يدعم مضيف بطاقتي توصيل يتعذر كما). بكسل 1600×  2560 مقدارها بدقة واحدة شاشة
NIC عنوان لها واحدة IP على مضيف بطاقة كل تحتوي. واحد NIC بعناوين IP منفصلة.

.موجه أو محول عبر ذلك يتم أن ويجب المضيفة، العمل محطة ببطاقات مباشرةً عملاء بدون التوصيل مستحسن، غير ولكنه ممكنًا، يكون قد انه من الرغم علي.2
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Dell بشركة الاتصال
الثابتة للبرامج الفني والدعم التنزيلات توفير يتم. عملاء بدون Wyseو بُعد عن الوصول يدعم الذي المضيف لبطاقات فقط الأجهزة) إصلاح/كسر حالات( دعم Dell توفر :ملاحظة
.Teradici.com موقع على Teradici قِبل من حصريًا Teradici من البرامج وعروض
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