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: Dell Wyse 5060 معرفی اجمالی زیرو کالینت 

 Dell Wyse 5060زیرو کالینت 

ЬмϜ йϲУЊ ͼЮϝвϮϜ ͼТϼЛв ͼжТ ϤϝЊ϶Ів ϞтϝЛв м ϝтϜϾв ͝ϝͧ

کمپانی Dell برای حفظ سهم خود در بازار کامپیوتر های سبک اداری با دست پر وارد شد تا جایی که 
چندین مدل به بازار معرفی نمود، زیروکالینت ٥٠٦٠ Dell Wyse یـکـی از محصـوالت محـوری ایـن 
کمپانی مطرح آمریکایی در بازار IT و سخت افزار می باشد.روی زیروکالینت دل وایز ٥٠٦٠ یک فریـمور 
بـر پـایـه لیـنوکس مخـصـوص شرکـت Dell با نـام Thin OS روی آن نـصب می شود که با انـواع 
پـروتکـل هـای مجـازی سـازی دسک تاپ و اپلیکیـشـن (RFX/RDP/RDS, PCOIP, HDX/ICA) کـار 
می کند.زیروکالینت ٥٠٦٠ Dell Wyse به پـردازنده ٤ هسته ای AMD با فرکـانس ٢.٤ گیگـا هـرتز و ٢ 
اسالت رم DDR٣L مجهز شده است کـه کیفیـت تصـویر خارق العاده Ultra HD را روی دو مانـیتـور 
همزمان ارائه می دهد و  یک پکـیج اداری رویـایی را با کارکـردی روان بـرای مشتـریـان به ارمغـان 
می آورد که نیـاز کـاربران را بـرای چـند سـال برآورده خـواهد کرد، چرا که پـردازنده به کارگرفته شده 

در زیـروکالینت ٥٠٦٠ Dell Wyse پرچـم دار پـردازنده ها در ایـن سطـح بـوده و فوق العاده قـدرتمند 
می بـاشد.ناگفته نماند که مصـرف خیلی کـم  بـرق این زیـروکـالینـت (٢٥وات) با ایـن مشخـصات 

سخت افزاری حـاکی از کـار دقیـق و حرفـه ای کمپـانی Dell می بـاشد که نشأت گرفته از دغدغه های 
محیط زیستی این کمپانی است.



های عمومی:قابلیت

 Dell Wyse 5060زیرو کالینت 
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• کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد٢٤  ساعته ٧ روز هفته 
• کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز

USBسرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی ١٠٠٠ (گیگ) و٢  پورت ٣.٠ •

• بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر

• انعطاف پذیر در تغیی ر کارا یی از زیرو کالینت به تین کالینت

مانیتور همزمان • راحتی کار با  پشتیبانی از ٢ 

 ٤K وضوح تصویر  فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت •

Fanni1
Sticky Note
Unmarked set by Fanni1



های ویژه:قابلیت

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 
 سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه   
  پرینترها و اسکنرهادسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از 
  مانیتوره 2وات مصرف درحالت  25فوق العاده کم مصرف با حداکثر
  انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل هایVDI 
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        سیستم عامل Thin OS شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکالینت و اتصال به پروتکلهای 

           (PCOIP,RDP/RFX,HDX\ICA)
سیستم عامل های قابل پشتیبانی 

AMD 4 Cores سازنده پردازنده

 AMD steppe Eagle GX-424 مدل پردازنده

2.4 GHz  :فرکانس پردازنده 

 توضیحات پردازنده:
 پردازنده AMDچهار هسته ای 2.4گیگاهرتزی

 مشخصات پردازنده

مشخصات:
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AMD steppe Eagle GX-424 (2.4GHz Quad Core ) (TDP @ 15W adjusted by BIOS)  توضیحات پردازنده 

دارای اسپیکر داخلی به عالوه یک خروجی صدا )هدفون(  کارت صدا

)گیگ(1000پورت شبکه سیمی  کارت شبکه
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دارای اسالت هارد 

پشتیبانی از هاردهای
 SATA 

SATA FLASH,SATA ذخیره سازی 

Mb/s 867 کارت شبکه وایرلس سری AC با سرعت

Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth 

) انتخابی ( وایرلس

Dell Wyse 5060 زیرو کال ینت
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٨GB-١٦GB Flash SSD

١٦ GB SSD



 AMD  integrated graphics Redeon R5E 
 و نرخ انتقال 60 هرتزDisplay Port با کیفیت Ultra HD دارای 2 خروجی تصویر

رزولوشن :   

کیفیت 2160*

کیفیت 1600*

3840 با نرخ انتقال 30هرتز در حالت تک و دو مانیتوره
2560 با نرخ انتقال 60هرتز در حالت تک و دو مانیتوره

 گرافیک

  2GB RAM DDR3 :حافظه رم پیش فرض

حافظه رم قابل پشتیبانی: 

2GB/4GB DDR3 1600 MHz (2*SO-DIMM) 

DDR3L نوع حافظه رم: دو   اسالت رم 

:  1600MHz فرکانس حافظه رم

 حافظه رم
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Dell Wyse 5060 زیرو کالینت
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پشتیبانی از انواع پروتکل مجازی سازی دسکتاپ و اپلیکیشن

Microsoft Windows  Terminal Server  2003 / 2008/2012R2/2016 
VMware View/VMware Horizon View  

های قابل پشتیبانیپروتکل   

 عدد ماوس اصلی )انتخابی( 1
 عدد کیبورد اصلی )انتخابی( 1
 ) انتخابی( عدد پایه رومیزی 1
 عدد آداپتور برق 1
 عدد سیم اتصال به پریز 1

 گارانتی نامه

لوازم جانبی همراه   
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(RDP/RFX,PCOIP,HDX/ICA) 

Remote Desktop RDP

Citrix
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930 گرم وزن 

18.5 سانتی متر*17*4  ابعاد 

1 سال گارانتی داخلی 
3 سال گارانتی سختافزار بینالمللی

5 سال خدمات پس از فروش 
  گارانتی

مصرف برق کمتر از 25 وات

 Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V 25W 

تغذیه برق 

و شرکت ها  اداری

بانک

کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان 

کتابخانه ها  سازمان های دولتی و 

ژانس هواپیمایی 

هتل ها  

کاربری ها

 Dell Wyse 5060 زیرو کالینت 

بیمارستان ها 

جایگاه سوخت 

دانشگاه، آموزشگاه و فروشگاه
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 Dell Wyse 5060 زیرو کالینت   

نقاط قوت

-
-
-

 Ultra HD پشتیبانی از کیفیت تصویر 

 سرعت ارتباطی باال با پورت شبکه1000  

 انعطاف پذیر در حالت زیرو کالینت و تین کالینت 

نقاط ضعف

-VGA  نبود پورت

(مبدل به همراه دستگاه ارائه میگردد)
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 مشخصات فنی زیرو کالینت دل وایز 5060
جهت استفاده به عنوان تینکالینت  ویندوز 10 نسخه 32 بیتی و 64 بیتی

PCOIP,RDP/RFX,HDX/ICA  شرکت دل وایز جهت استفاده به عنوان زیروکالینت و اتصال به پروتکلهای Thin OS سیستم عامل
یستم عامل های قابل س

  پشتیبانی 
 AMD 4 Cores               سازنده پردازنده :

  AMD steppe Eagle GX-424       مدل پردازنده:
 GHz 2.4     :فرکانس پردازنده

پردازنده 4هسته ای AMD با فرکانس 2.4 گیگاهرتزی         توضیحات پردازنده:

 مشخصات پردازنده

حافظه رم پیش فرض:     

حافظه رم قابل پشتیبانی:  

نوع حافظه رم:               

٢GB RAM DDR3L        
2GB/4GB 

 حافظه رم

دارای اسپیکر داخلی به عالوه یک خروجی صدا )هدفون(   کارت صدا

)گیگ(1000پورت شبکه سیمی   کارت شبکه

  SATAدارای اسالت هارد   
 SATA FLASH,SATA یاز هاردها یبانیپشت  

٨GB-١٦GB Flash SSD 

 ذخیره سازی

 Mb/s 867با سرعت ACکارت شبکه وایرلس سری 
Optional dual band 802.11 a/b/g/n/ac wireless and Bluetooth 

وایرلس

AMD  integrated graphics Redeon R5E   
 هرتز 60و نرخ انتقال  Ultra HD تیفیبا ک Display Portریتصو یخروج 2 یدارا   
 رزولوشن :   

 هرتز در حالت تک و دو مانیتوره30با نرخ انتقال 3840*2160کیفیت 
هرتز در حالت تک و دو مانیتوره60با نرخ انتقال   2560*1600کیفیت

 گرافیک

اداری و شرکت ها 
 بانک ها 
کافی نت/ مشاورین امالک/ دفاتر پیشخوان 
 دولتی وکتابخانه ها هایسازمان 
آژانس هواپیمایی 
  هتل ها

اربریک

 (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 )عدد ماوس اصلی )انتخابی 
1 )عدد کیبورد اصلی )انتخابی 
1 انتخابی( عدد پایه رومیزی ( 
1 عدد آداپتور برق 
1 عدد سیم اتصال به پریز 
گارانتی نامه

 لوازم جانبی همراه

 وات 25 مصرف برق کمتر از
Worldwide auto-sensing 100-240 VAC, 50/60 Hz. Energy Star® V.5.0 19V 25W

 برق مصرفی 

متر یسانت 18.5*17*4  -گرم    930 وزن :  وزن و ابعاد
 )پشت دستگاه( Displayعدد پورت خروجی تصویر 2
 )دو عدد پشت دستگاه دو عدد جلو دستگاه( 2.0یو اس بی  عدد پورت4
 )پشت دستگاه(3.0عدد پورت یواس بی 2
 10/100/1000عدد پورت شبکه اترنت  1
 پورت خروجی صدا هدفون1
 دو کاناله  ACبرای وای فای سری MSATAعدد پورت  1

ورت ها پ  

 بیمارستان ها 
جایگاه سوخت 
 فروشگاهو  آموزشگاه ،دانشگاه 



های عمومی:قابلیت

های ویژه:قابلیت

 مجهز به تکنولوژی مدیریت حرارتی جهت کنترل دمای سیستم 
 سازگار با محیط زیست به کمک تاییدیه کیفیت و مصرف بهینه   
  پرینترها و اسکنرهادسترس پذیری باال با پشتیبانی کامل از 
  مانیتوره 2وات مصرف درحالت  25فوق العاده کم مصرف با حداکثر
  انعطاف پذیری در کارایی با پشتیبانی از انواع پروتکل هایVDI 

• کارکرد مطمئن با ویژگی بدون فن و بدون صدا، کارکرد ٢٤ ساعته ٧ روز هفته 

• کم حجم و کوچک و قابل استقرار روی میز

  USBسرعت ارتباطی باال به کمک شبکه سیمی ١٠٠٠ (گیگ) و ٢ پورت ٣.٠ •

• بدنه فلزی مستحکم با روکش پالستیک جهت زیبایی بیشتر

ر کارا یی از زیرو کالینت به تین کالینت • انعطاف پذیر در تغیی

• راحتی کار با  پشتیبانی از ٢ مانیتور همزمان

٤K وضوح تصویر  فوق العاده به کمک پشتیبانی از کیفیت •
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