ورقة البيانات

عائلة أجهزة
HP Thin Client
جزئيا
التابعة
ً

جزئيا
توفر لك أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
األدوات المطلوبة إلدارة البيئات السحابية والتحكم
فيها بسهولة .أضف إلى ذلك ميزات األمان القوي
واإلنتاجية المعززة ،لتحصل على قيمة مضافة
تتمثل في راحة بال فريق تكنولوجيا المعلومات.
جزئيا األدوات
تمنحك أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ً
التي تدعم التحكم في السحابة بميزات من ،HP
مثل  HP Device ManagerوHP EasyShell - 18فهي
تتيح لك إعداد اآلالف من أجهزة HP Thin Client
جزئيا عن ُبعد وإدارتها ومراقبتها من ماكن
التابعة
ً
واحد.
مع ميزات مثل دعم تعدد الشاشات والوصول
إلى بياناتك عن بعد وخيارات نظام التشغيل
المحسن لالستخدام في البيئات السحابية ،يمكن
لمستخدميك أن يبلغوا أقصى إنتاجية ممكنة سواء
في المكتب أو أثناء التنقل.
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لكيا
أجهزة  HP Zero Clientالتابعة ًّ

مصممة للحصول على عميل  VMwareأفضل.
أجهزة  HP Zero Clientمصممة لبيئات  ،VMwareمع أحدث تقنيات  PCoIPالمثالية للتطبيقات
1
كثيفة الرسومات والتي تتطلب أداء يضاهي محطات العمل ودعم الشاشات المزدوجة.
ويعني عدم وجود أي نظام تشغيل أو أجزاء متحركة أن أجهزة  HP Zero Clientال تتطلب
سهال والفيروسات في طي النسيان .مثلها مثل أقوى األجهزة
أي إدارة .يعد نشر األجهزة
ً
أمان ا ،تحافظ أجهزة  HP Zero Clientعلى بياناتك آمنة في مركز البيانات —
الطرفية من HP
ً
وحدات البكسل (الصور) فقط هي التي ُت رسل .تضيف ميزات مثل مصادقة USB لألجهزة
( Nاالتصاالت قريبة المدى) ليفية  2طبقات إضافية من األمانُ .ص ممت أجهزة HP
وواجهة  IC
لكي ا للعمل السريع في بيئات  PCoIPوTeradici 26وAmazon WorkspacesTM
 Zero Clientالتابعة ً
حال منخفض التلكفة للغاية للك مقعد مع أداء وموثوقية متفوقين.
و ،VMware®مما يجعلها ً

سحابيا
أجهزة الكمبيوتر المكتبية  HP Cloud Clientالتابعة
ً

حدد مستوى األداء واألمان ومرونة اإلدارة.
جزئي ا مع نظام التشغيل المفضل لديك،
التابع
طابق التصميم الذي تريده من الجهاز
ًّ
 HوHP ThinPro المستندين إلىLinux ® ،أو نظام التشغيل
بما في ذلك نظام  P Smart Zero
معالج ا بقوة تلبي احتياجات اإلنتاجية ،سواء الوصول إلى
Windows Embedded .اختر
ً
الوسائط المتعددة بالغة األهمية أو متطلبات المهام اليومية .ادعم النمو مع خيارات
التوسيع ومنافذ من أنواع أقدم ،واختر الدعم األصلي لما يصل إلى أربع شاشات رقمية،
وحافظ على التكيف مع الشباكت المختلفة مع خياري شبكة  Ethernetسلكية و.Wi-Fi
جزئي ا جاهز للبيئات السحابية محسن لمهام ( VDIالبنية األساسية
احصل على جهاز تابع
ًّ
االفت راضية لسطح المكتب) والذي تم اختباره واعتماده للعمل مع أفضل موفري الب رامج
المستقلين  ISVبما في ذلك Citrix®و VMware®و.Microsoft

سحابيا
أجهزة الكمبيوتر المحمولة  HP Cloud Clientالتابعة
ً

راحة قصوى في البيئات السحابية.
تعد الحوسبة السحابية أسهل وأكثر مرونة من أي وقت مضى مع أجهزة الكمبيوتر
جزئي ا من  .HPيمكن للموظفين إنجاز المهام من أي ماكن بفضل الميزات
المحمولة التابعة
ً
االحت رافية للبيئات السحابية والميزات المحسنة لالستخدام في مهام البنية األساسية
االفت راضية لسطح المكتب ،هذا إلى جانب الب رامج المضمنة بالغة األهمية للمستخدمين
واإلدارة .باإلضافة إلى ذلك سيجد الجميع تسجيل الدخول والشروع في العمل مع األدوات
سهال مع الب رامج واألدوات المستندة إلى  HP ThinProونظام التشغيل
أمرا
ً
والب رامج المألوفة ً
 .Windowsالتدريب غير مطلوب.
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أنظمة تشغيل أجهزة HP Thin
جزئيا
 Clientالتابعة
ًّ
نظام التشغيل ThinPro

مرونة أكبر .حرية أكثر.
بدال من أنظمة
مركزا على األعمال التجارية
استمتع بالكفاءة بلك ما فيها من معنى
ً
ً
تكنولوجيا المعلومات مع التخصيص السهل واألمان المحسن والصيانة المبسطة لنظام
 Hالمرن المستند إلىLinux® إصدار 64 بت ،والذي يؤدي إلى زيادة
التشغيل  P ThinPro
 3بت األقدم .احصل على راحة البال مع نظام تشعيل ال
 %مقارنة بإصدار  2
األداء3 بنسبة  30
مقفال للملفات مما يسهم
نظام ا
يجذب إال القليل من تهديدات الفيروسات ،حيث يتضمن
ً
ً
في الحماية من إج راء التحديثات غير المصرح بها .كما يحافظ HP ThinPro Certificate
 Mعلى جميع الشهادات المناسبة في مستودع واحد للشهادات .مع HP ThinPro،
 anager
ستجد اكمل السهولة في تخصيص إعدادات المستخدم والخصائص واألذونات والرسومات
الغنية واتصاالت المحااكة للمحطات الطرفية وغيرها ،إلى جانب الطباعة المحلية وتمكين
الجلسات االفت راضية المتزامنة.

 ZeroوSmart Zero Core
لكي ا.
أذكى جهاز  zero clientتابع ًّ
التكوين الخالي من المتاعب .ستجد األمور سهلة للغاية مع أذكى تجربة لجهاز HP Zero
 Cوالتي ستوفرها لك تقنية HP Smart Zero .يعد الجميع فائزين مع نظام شامل يوفر
 lient
سهولة التنقل للمستخدمين ،واإلعداد والصيانة السهلين لتكنولوجيا المعلومات ،حيث ال
H
يتطلب هذا النظام الدعم اإلداري المتخصص .تمتع بالتبديل بين نظامي  P Smart Zero
 Hأو قم بتخصيص تجربتك الخاصة — لك ذلك من واجهة مركزية واحدة .يدعم
و  P ThinPro
لكي ا Citrix® ICA®:و Microsoft RDP
التابعة
لألجهزة
مختلفة
تجارب
خمس

H
P
Smart Zero
ًّ
و VMWare® Horizon™و VMware® Blast Extreme™ومستعرض الويب .Firefox

نظام التشغيل Windows Embedded
واجهة مألوفة.
اعمل بكفاءة مع نظام التشغيل Windows Embedded Standard ،وهو نظام تشغيل مألوف
جزئي ا .ستسهم الشعبية التي توفرها لك البيئة القوية المستندة
جدا لألجهزة التابعة
ًّ
ًّ
أمرا
األنظمة
ونشر
الصيانة
وجعل
واألدوات
التدريب
تلكفة
خفض
إلى Windows®في
ً
سهال للغاية بالنسبة للمستخدمين النهائيين ومطوري الب رامج ومسؤولي تكنولوجيا
ً
المعلومات.

جزئي ا.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة أنظمة تشغيل أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
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برامج أجهزة HP Thin Client
جزئيا
التابعة
ًّ
HP Thin Client Conversion Suite

حل واحد .حزمة برامج واحدة .تلكفة واحدة.
تمكن من تسريع انتقالك إلى السحابة باستخدام  .HP Thin Client Conversion Suiteفحزمة
الب رامج البسيطة التي بين يديك تتيح لك تزويد أجهزة الكمبيوتر بجميع فوائد أجهزة
جزئي ا ،مما يضمن لك إضفاء الروعة على تجربة المستخدم وإدارة الجهاز
الكمبيوتر التابعة
ً
دون عناء.

HP Device Manager

تحسينات في أداء الشبكة مع HP Velocity
الشلك 1 .أداء الشبكة بالفعل كما الحظه
المستخدمون تحت ظروف الشبكة المختلفة.
ﺷﺒﻜﺔ ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ 4G/3G
 Wi-Fiﻻﺳﻠﻜﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﻣﻜﺘﺐ ﻓﺮﻋﻲ
ﺳﻜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

16

14

12

10

8

ﻡ ﺑﺖ/ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻊ HP Velocity
ﺑﺪﻭﻥ HP Velocity

6

4

2

0

سهولة إدارة المهام اليومية.
يقدم  HPDMإماكنيات التحكم التي تشمل اكمل دورة حياة المنتج ألجهزة HP Thin Client
جزئي ا؛ بداية من االكتشاف األولي والنشر والتكوين إلى الصيانة ونهاية دورة حياة
التابعة
ًّ
المنتج .يمكن لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات التحكم واتخاذ الق رارات المتعلقة بموارد
محلي ا أو عن بعد مع واجهة  HPDMوالتي توفر معلومات
تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم
ًّ
مفصلة عن األصول المختلفة عبر لوحة معلومات مركزية بسيطة .برنامج واحد يتيح لك
تنفيذ جميع المهام اإلدارية — التتبع والتكوين والترقية واالستنساخ واإلدارة لما يصل إلى
جزئي ا.
آالف األجهزة التابعة
ًّ

HP Velocity

سر ع أداء الشبكة.
ّ
تمتع بتحسين أداء الشبكة وتجربة المستخدم النهائي مع برنامج  HP Velocityوالذي يحسن
حركة المرور في الشبكة مما يتيح دفق أسطح المكتب البعيدة والتطبيقات البعيدة ،كما
أنه يقوم بتشخيص االزدحامات ويحررها مما يبسط حل المشلكات المرتبطة بتكنولوجيا
المعلومات.

HP EasyShell

سريع وبسيط وقابل للتخصيص.
اجعل تجربة المستخدم الخاصة بنظام التشغيل  Windows Embeddedألجهزة الكمبيوتر
جزئي ا أسهل من أي وقت مضى بواسطة HP Easy Shell .18تمكن من
 HP Thin Clientالتابعة
ًّ
مستمتع ا
تخصيص الواجهة سهلة االستخدام ومستوى الحماية ليناسبا احتياجاتك،
ً
المستهدفة بسعر رائع كي تتمكن من االستفادة من البنية األساسية
بإماكنيات التحكم
َ
السحابية وبنية ( VDIالبنية األساسية االفت راضية لسطح المكتب) وبيئات المنصات بأقصى
شلك ممكن.

HP True Graphics
وسائط متعددة سحابية مدهشة للغاية.
استمتع بتشغيل الفيديو بشلك غير مسبوق والرسومات السلسة واألداء المدهش عالي
السرعة لوسائطك المتعددة المستندة إلى السحابة ،باستخدام HP True Graphics 4ألجهزة
جزئي ا التي تعمل بنظام التشغيل Windows®وأنظمة التشغيل
 HP Thin Clientالتابعة
ًّ
المستندة إلى .Linux®اعمل مع تطبيقات أكث ر ،وأعد توجيه محتويات  ،H.264وأضف ب رامج
الكمبيوتر من العيار الثقيل إلى بيئتك الحالية مع حل يزيل األعباء عن وحدة المعالجة
المركزية.

برنامج HP Remote Graphics

اعمل حيثما كنت.
تمتع بالوصول إلى التطبيقات الغنية بالرسومات الموجودة في محطة العمل أو الخادم
جزئي ا ،Thin Client
وتعاون مع اآلخرين عن بعد من أي كمبيوتر شخصي ،أو جهاز تابع
ً
أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام تشغيل  Windowsوذلك باستخدام برنامج
5
.HP Remote Graphics (RGS) 
جزئي ا.
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة أنظمة تشغيل أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
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جزئيا
األجهزة المكتبية  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
السلسلة

األنظمة األساسية
المعالج والذاكرة
المعالج

t420
مسرعة AMD GX-
وحدة معالجة
ّ
 209JA SOCثنائية المراكز
7
بتردد  1جيجاهرتز

ذاكرة فالشRAM/

8

 ThinProو Smart ZeroوWindows Embedded*

ذاكرة فالش تصل إلى  16ج ب/
SDRAM 20تصل إلى  2ج ب

t530

t630

مسرعة AMD GX-215JJ
وحدة معالجة
ّ
 SoCثنائية المراكز مع بطاقة رسومات
( Radeon™ R2Eبتردد أساسي
 1.5جيجاهرتز وتردد اندفاعي يصل إلى
 2جيجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت سعة
7
 1م ب)
ذاكرة فالش تصل إلى  512ج ب/
 DDR4-1866 SDRAMتصل إلى
20
 16ج ب

مسرعة AMD GX-420GI
وحدة معالجة
ّ
(بتردد من  2إلى  2.2جيجاهرتز
رباعية المراكز )7مع مركز رسومات
يستند إلى Radeon R7E

مسرعة AMD R-Series
وحدة معالجة
ّ
( RX-427BBرباعية المراكز بتردد من
 2.7إلى  3.6جيجاهرتز )7مع مركز
رسومات يستند إلى Radeon HD 9000

ذاكرة فالش تصل إلى  512ج ب/
DDR4-1866 SDRAM 20تصل إلى
 32ج ب

ذاكرة فالش تصل إلى  128ج ب/
SDRAM 20تصل إلى  16ج ب

 2160 × 3840بواسطةDisplayPort™
 1200 × 1920بواسطة مخرج VGA
اختياري

2160 × 3840

جزئيا من  HPمستويات دقة الشاشات العريضة وسماعة رأس/ميكروفون)
الفيديو والصوت (تدعم جميع األجهزة المكتبية التابعة
ًّ
الحد األقصى
9
للدقة
دعم
الشاشة

1200 × 1920

 2160 × 3840بواسطةDisplayPort™
 1080 × 1920بواسطة مخرج VGA
اختياري

t730

منفذ  DVI-Dواحد؛
منفذ  VGAواحد

منفذاDisplayPort™؛
منفذ  VGAواحد (اختياري)

:LANGigabit Ethernet (RJ-45)
 :WLANوحدة Intel® 802.11ac
B
السلكية مع luetooth®
13
(اختيارية) 

G
 Wنوع  igabit Ethernet
 :LANوحدة  LAN
(RJ-45)؛ وحدة السلكية مشتركة 3168
Intel® Dual Band Wireless-AC
Bluetooth®/W
بتقنية  i-Fi
13
(اختيارية)
وحدة السلكية مشتركة Intel® Dual
Band Wireless AC 8265
13
( Bluetooth®/Wاختيارية)
بتقنية  i-Fi

: LANGigabit Ethernet (RJ-45)
 :WLANمحول السلكي مشترك ®Intel
 Dual Band Wireless-AC 3168بتقنية
13
( Bluetooth®/Wاختياري)
 i-Fi
محول السلكي مشترك Intel® Dual
 Band Wireless AC 8260بتقنية Wi-Fi/
13
( Bluetooth®اختياري)
بطاقة واجهة شبكة Allied Telesis Fiber
 13و 23
( Optic NICاختيارية)

0

0

ثان اختياري)
( 1منفذ ٍ

2

متواز

0

0

0

1

PS2

0

0

2

2

 4منافذ USB 2.0

خيارات توسيع
14
الفتحات

ال

اإلجمالي6 :
 3منافذ USB-A 3.1
منفذا USB-A 2.0
منفذ USB 3.1 Type-C™واحد

اإلجمالي7 :
منفذا USB 3.0
منفذ  USB 3.0واحد ،مخفي
 4منافذ USB 2.0

اإلجمالي9 :
منفذا USB 3.0
 6منافذ USB 2.0
منفذ  USB 3.0واحد ،مخفي

نعم
منفذ واحد قابل للتكوين (االختيار من
24
تسلسلي أو  VGAأو محوري)

فتحة اكبل قفل األمان
من HP

11

الشبكة

مضمنة
ّ
الشبكة
الواجهة

اإلدخال/اإلخراج والتوسيع
تسلسلي

USB

البيئية
المواصفات
ّ
ENERGY STAR®
EPEAT®

15

نسبة هالوجين
21
منخفضة

24

منفذاDisplayPort™؛
منفذ  VGAواحد (اختياري)

ال

 4منافذDisplayPort™؛
 6منافذ( DisplayPort™اختيارية)

22

 :LANGigabit Ethernet (RJ-45)
13
WLAN: Intel® 802.11a/b/g/n/ac PCIe
بطاقة واجهة شبكة Allied Telesis AT-
13
27M2/SC M.2 Fiber Fast Ethernet
بطاقة واجهة شبكة Allied Telesis Fiber
 13و 23
( Optic NICاختيارية)

فتحة توسيع  PCI Expressواحدة
نصف ارتفاع
فتحة فعلية  x16بتنظيم سلكي x8
(خلفية)

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم
نعم
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لكيا
أجهزة  HP Zero Clientالتابعة ًّ
السلسلة

األنظمة األساسية
المعالج والذاكرة
المعالج

ذاكرة النظام

8

أجهزة Zero Client

t310 G2

 t310 AiO G2المتاكمل

TERA2321
PCoIP
معالج Zero Client

TERA2321
PCoIP
معالج Zero Client

TERA2140
PCoIP
معالج Zero Client

ذاكرة  MB DDR3-1333 SDRAMسعة  512م ب

ذاكرة  MB DDR3-1333 SDRAMسعة  512م ب

ذاكرة  SDRAMبحجم  32م ب  512 /م ب

جزئيا من  HPمستويات دقة الشاشات العريضة وسماعة رأس/ميكروفون)
الفيديو والصوت (تدعم جميع األجهزة المكتبية التابعة
ًّ
الحد األقصى
9
للدقة

دعم
الشاشة

11

الشبكة

مضمنة
ّ
الشبكة
الواجهة

خيارات الشبكة

 t310رباعي الشاشات

شاشتان1200 × 1920 :
شاشة واحدة1600 × 2560 :

10

منفذ  DVI-Iواحد
منفذ DisplayPort™واحد

25

( Gigabit Ethernetواجهة )RJ-45
14
بطاقة واجهة شبكة  Fiber NICبسرعة  1جيجابت/ث

التنبيه عبر إشارة LAN( )WoLبواسطة الحزمة السحرية.

اإلدخال/اإلخراج والتوسيع

شاشتان:
شاشة واحدة:

أربع شاشات1200 × 1920 :
10
شاشتان1600 × 2560 :

منفذ  DVI-Iواحد
منفذ  VGAواحد
25
منفذ DisplayPort™واحد

منفذ  DVI-Dواحد؛
منفذ  VGAواحد

( Gigabit Ethernetواجهة )RJ-45

( Gigabit Ethernetواجهة )RJ-45
بطاقة واجهة شبكة Fiber NIC
14
بسرعة  100ميجابت/ث
بطاقة واجهة شبكة Fiber NIC
14
بسرعة  1جيجابت/ث

التنبيه عبر إشارة LAN( )WoLبواسطة الحزمة
السحرية.

التنبيه عند توصيل USB

USB

 6منافذ USB 2.0

 6منافذ USB 2.0

 4منافذ USB 2.0

خيارات توسيع
14
الفتحات

ال

ال

ال

فتحة اكبل قفل األمان
H
من  P

نعم

نعم

نعم

ال

ال

ال

البيئية
المواصفات
ّ

ENERGY STAR®
EPEAT®

6

15

ال

ال

ال
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جزئيا
أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
السلسلة

األنظمة األساسية
المعالج والذاكرة

المعالج

ذاكرة النظام

8

نظام التشغيل وذاكرة فالش
نظام التشغيل

mt43

النظام المحمول

مسرعة ( AMD PRO A8-8600Bبتردد  1.66يصل إلى  3جيجاهرتز
وحدة معالجة
ّ
وذاكرة تخزين مؤقت سعة  2م ب و  4مراكز )7مع بطاقة رسومات Radeon™ R6
حتى  8ج ب

mt21

 Intel® Celeron® 3865uمع بطاقة رسومات  Intelعالية الدقة
(بتردد  1.8جيجاهرتز ومركزين)7
حتى  8ج ب

Windows 10 IoT Enterprise

19

19
Windows 10 IoT Enterprise
 Hمع Smart Zero Core
 P ThinPro

فالش

محرك فالش  M.2سعة  128ج ب

محرك فالش  M.2سعة  128ج ب

الحد األقصى
9
للدقة

1080 × 1920

1920x1080

منفذ DisplayPort™واحد
منفذ  VGAواحد

منفذ  VGAواحد
منفذ  HDMIواحد

جزئيا من  HPمستويات دقة الشاشات العريضة وسماعة رأس/ميكروفون)
الفيديو والصوت (تدعم جميع األجهزة المكتبية التابعة
ًّ

دعم
الشاشة

11

دعم شاشة
12
اللمس
الشبكة

مدمجة

دعم األجهزة الطرفية

األمان

البيئية
المواصفات
ّ

ENERGY STAR®
EPEAT®

15

األبعاد

ال

وحدة السلكية واسعة النطاق (:)WWAN
وحدة  HP lt4120 Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTEمحمولة واسعة النطاق
وحدة HP hs3210 HSPA+محمولة واسعة النطاق
شبكة محلية السلكية (:)WLAN
وحدة السلكية  :Intel® Dual Band Wireless-AC 7265مشتركة
13
 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) بتقنية Wi-Fi + Bluetooth® 4.2
شبكة محلية سلكية:
بطاقة واجهة شبكة  Broadcom 5762 Gigabit Ethernetتدعم DASH

ال

شبكة محلية السلكية (:)WLAN
وحدة السلكية مشتركة )Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11ac (2x2
بتقنية Wi-Fi® Bluetooth® 4.2
شبكة محلية سلكية:
Realtek RTL 8111HSH Gigabit Ethernet

منفذ USB 3.0 Type A
منفذ USB 3.1 gen 1 Type-C™واحد (للشحن)
مخرج  VGAواحد
مخرج  ™DisplayPortواحد للفيديو
مأخذ مشترك واحد لسماعة رأس/ميكروفون
منفذ واحد لواجهة تيار متناوب
منفذ واجهة  RJ-45 Gigabit Ethernetواحد
قارئ بطاقات ذكية
فتحة قارئ بطاقات وسائط متعددة من نوع SD؛ تدعم  SDو SDHCوSDXC

منفذا ( USB 3.1 Gen 1منفذ واحد للشحن)
منفذ USB 3.1 Type-C™واحد
منفذ  VGAواحد
منفذ  HDMIواحد
مأخذ مشترك واحد لسماعة رأس/ميكروفون
منفذ واحد لواجهة تيار متناوب
منفذ واجهة  RJ-45 Gigabit Ethernetواحد
فتحة قارئ بطاقات وسائط متعددة من نوع SD؛ تدعم  SDو SDHCوSDXC

TPM v2.0
فتحة قفل األمان

TPM v2.0
فتحة قفل األمان
مصادقة ما قبل التشغيل

نعم

نعم

نعم
رطال
بدءا من 3.48
ً
 0.74 × 8.9 × 13.3بوصة؛ ً

نعم
"0.79 × 9.37 × 13.23؛  3.6أرطال

7

جزئيا
ورقة بيانات | عائلة أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ً

جزئيا
أجهزة الكمبيوتر  HP Thin Clientالتابعة
ًّ
مواصفات البرامج

Windows 10 IoT Enterprise for
19
Thin Clients

Windows Embedded
16
7P/7E Standard

HP ThinPro

تقنية HP Smart
17
Zero 

 HP t530و HP t630وHP t730
و HP mt43وHP mt21

 †HP t420و †t530و†HP t630
و‡HP t730

 HP t420وHP t530
و HP t630وHP t730
HP mt21

 HP t420وHP t530
و HP t630وHP t730
HP mt21

األنظمة األساسية المتوفرة

التطبيقات
ICA/RDP

•

•

•

•

ولكاء VDI

•

•

•

•

•

•

HP TeemTalk
Terminal Emulation
X Windows (X11R6)
Java Virtual Machine
التوافق مع واجهات برمجة
التطبيقات
مستعرض محلي
مشغل وسائط
قارئ PDF
عميل الطباعة ThinPrint
()TCP/IP

•
مكون إضافي

مكون إضافي

مكون إضافي

مكون إضافي

Win64

Win32Win 64/

Linux

Linux

Internet
 Explorerاكمل

Internet
 Explorerاكمل

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox

•

•

عبر بروتوكول VDI

عبر بروتوكول VDI

•

•

•

•

متوفر
مباشرة
من البائع

متوفر
مباشرة
من البائع

عامل تصفية الكتابة الموحد

المحسن أو
عامل تصفية الكتابة
َّ
عامل تصفية الكتابة القائم على
الملفات

•

•

Microsoft
جدار الحماية

Microsoft
جدار الحماية

•

•

األمان
حماية الملفات

قفل التكوين/الحسابات
جدار الحماية
دعم البطاقات الذكية

نظام ملفات للقراءة فقط

نظام ملفات للقراءة فقط

•

•

برامج اإلدارة وتجربة المستخدم
HP Device Manager

•

•

Microsoft SCCM

•

•

برنامج
HP Remote Graphics (HP RGS)

•

•

برنامج تشغيل الطباعة العام
من HP

•

•

•

•

( Velocityغير متوفر على جهاز
)HP t420

•

•

HP Easy Shell

•

•

HP True Graphics

•

•

•

•

•

•

†  7Eفقط

8

‡  7Pفقط

جزئيا
ورقة بيانات | عائلة أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
ً
الطراز

إصدار نظام التشغيل

 t310 AiO G2المتاكمل

ال يوجد نظام تشغيل

t420

HP Smart Zero Core

t310 G2
*t420
t420

t530

ال يوجد نظام تشغيل
HP ThinPro

Windows Embedded
Windows Embedded

t530

HP ThinPro

t630

ThinPro

t630

Windows Embedded

t530

t630

t730

mt21

HP Smart Zero Core
HP Smart Zero Core

Windows Embedded
Windows Embedded

mt21

HP ThinPro

mt43

Windows Embedded

mt21

HP Smart ZeroCore

		
* يختلف التوفر باختالف المنطقة
** تم التحقق من منتج  HP t420مع Citrix HDX

VMware Horizon View HCL

جاهز لنظام Citrix/جاهز لنظام HDX

Horizon View Client

XenDesktopXenApp/

اعتماد Tera2

26

اعتماد Tera2

26

معتمد

غير متوفر
غير متوفر
مصدق**

معتمد

مصدق**

الحقا
سيتم تحديده
ً

الحقا
سيتم تحديده
ً

معتمد

مصدق**

الحقا
سيتم تحديده
ً

الحقا
سيتم تحديده
ً

معتمد

مصدق

الحقا
سيتم تحديده
ً
معتمد

الحقا
سيتم تحديده
ً
مصدق

معتمد

مصدق

معتمد

مصدق

معتمد

مصدق

معتمد

مصدق

معتمد

مصدق

معتمد

مصدق

غير متوفر – ال ينطبق االعتماد على هذا الجهاز

محلي .يختلف عدد الشاشات
 Rأو بشلك
	.1قد تختلف مستويات الدقة التي تعرضها شاشتك واألوضاع متعددة الشاشات (مثل العرض المتماثل أو التوسيع أو التمديد/العرض المستقل) المدعومة في CA Iأو  DP
ّ
التي يتم دعمها باختالف الطراز.
 t310 .2فقط
جزئيا مقابل نظام  HP ThinPro 5.2على جهاز
تبعا لمعايير  x11perfبالمقارنة بين نظام  HP ThinPro 6.1على جهاز  HP t620 Thin Clientالتابع
.3
ً
	استنادا إلى مقارنة بين نظام  64بت و  32بت ،حيث تم االختبار ً
ًّ
جزئيا بنفس التكوين.
 HP t620 Thin Clientتابع
ًّ
بدءا من اإلصدار  )5.0وتقنية المعالجة من  AMDوبنية
	.4يتطلب  HP True Graphicsجهاز  HP Thin Clientتابع
جزئيا مع نظام التشغيل  HP ThinPro 5.0أو أحدث (نظام تشغيل مشترك مع ً HP Smart Zero Core
ً
 Citrix®األساسية لسطح المكتب االفتراضي — يجب استخدام XenApp®أو XenDesktop®اإلصدار  7.0أو أحدث ،أو  WES 7Eاإلصدار  32بت Windows 10 IoT/مع مستقبل  Citrix® 4.4وبنية Citrix®األساسية
بدءا من  .HP ThinPro 5.2راجع مواصفات المنتج السريعة
لسطح المكتب االفتراضي — يجب استخدام XenApp®أو XenDesktop®اإلصدار  7.0أو أحدث HP True Graphics .مثبت
ً
مسبقا في نظام التشغيل ً
لالطالع على أدق تفاصيل التوافق.
	.5يتطلب برنامج  HP Remote Graphicsنظام التشغيل  Windowsواالتصال باإلنترنت.
	.6يتطلب هذا النظام شراء نظام تشغيل  64بت وبرامج  64بت لتحقيق استفادة اكملة من قدرات المعالجة بنوعية  64بت لتقنية  .AMDتم تصميم تقنية المعالجات متعددة المراكز باستخدام التقنيات من AMD
نظرا للتشكيلة الكبيرة المتاحة من تطبيقات البرامج.
لتحسين أداء هذا النظام .كما يختلف أداء األجهزة بما في ذلك تلك التي تعمل بنظام تشغيل من  64بتً ،
حتميا أن يستفيد جميع العمالء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية .يختلف األداء باختالف تكوينات البرامج واألجهزة .وال
	صممت تقنية المعالجات متعددة المراكز لتحسين أداء برامج معينة .وليس
ُ .7
ً
يعد ترقيم Intel® AMDقياساً لسرعة الساعة.
نظرا
 Wمن فئة 4
	.8جاء حساب سعات الذاكرة القصوى بافتراض استخدام أنظمة تشغيل  indows
 6بت أو Linux .قد ال تتوفر سعة الذاكرة الزائدة عن  3ج ب في أنظمة التشغيل  Windowsو Linuxإصدار  32بت ً
لمتطلبات موارد النظام.
محلي .يختلف عدد الشاشات
 Rأو بشلك
	.9قد تختلف مستويات الدقة التي تعرضها شاشتك واألوضاع متعددة الشاشات (مثل العرض المتماثل أو التوسيع أو التمديد/العرض المستقل) المدعومة في CA Iأو  DP
ّ
التي يتم دعمها باختالف الطراز.
	.10باستخدام كبل تحويل  DVIمخصص واحد إلى اثنين ،يتم بيعه على حدة.
	.11يتم حجز  64م ب أو أكثر من الذاكرة للفيديو 42 .ج ب  1/ج ب متوفر لمنتجات معينة في أمرياك الشمالية .قد ال تتوفر سعة ذاكرة تصل إلى  1ج ب لتكوينات  4ج ب مع أنظمة التشغيل من فئة  32بت بسبب
متطلبات موارد النظام .تختلف السعة القصوى لذاكرة  RAMوذاكرة فالش باختالف نظام التشغيل.
	.12يختلف دعم شاشة اللمس باختالف نظام التشغيل .غير مدعوم من قبل  7E Windows Embedded Standardأو  Windows CEأو تقنية .HP Smart Zero Client
	.13يتم بيع وحدات  Wi-Fiو WWANبصفتها وحدات اختيارية ،ويجب تكوينها في المصنع .يتطلب  WWANعقد توفير خدمة يتم شراؤه على حدة من مزود الخدمات الالسلكية .راجع موفر الخدمة لديك للتعرف
على مدى التوفر والتغطية في منطقتك .تختلف سرعات االتصال باختالف الموقع والبيئة وظروف الشبكة والعوامل األخرى .ال تتوفر اتصاالت  LTEمن الجيل الرابع في بعض المنتجات والمناطق .يوفر محول
 Wنقطة وصول السلكية وخدمة إنترنت ،وهما غير مرفقين عند شراء محولWi-Fi .توفر نقاط الوصول الالسلكية العامة محدودُ .تعد مواصفات 802.11ac WLAN
 Wi-Fiالوصول إلى  Wi-Fiفقط .يتطلب  LAN
تمهيدية وغير نهائية .وإذا اكنت المواصفات النهائية مختلفة عن المواصفات التمهيدية ،فقد تتأثر بذلك قدرة الكمبيوتر المحمول على االتصال بأجهزة  802.11ac WLANأخرى.
	تباع الملحقات االختيارية على حدة .يختلف توفرها حسب البلد.
ُ .14
	.15يحمل تسجيل EPEAT®حيثما انطبق ذلك .ويختلف تسجيل  EPEATحسب البلد .راجع  epeat.netلالطالع على حالة التسجيل للك بلد.
	.16تتطلب منتجات  Windows Embedded Standard 7سعة  8ج ب أو أكثر من ذاكرة فالش.
	.17قابل للتكوين لبروتوكول واحد فقط في لك مرة.
جزئيا التي تعمل بنظام التشغيل .Windows Embedded
حاليا على أجهزة  HP Thin Clientالتابعة
	.18يتوفر HP Easy Shell
ًّ
ً
	.19ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات أو ُن َسخ Windows .قد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث  BIOSلالستفادة من جميع وظائف  Windowsبشلك
اكمل .قد يتم تطبيق رسوم لموفر خدمة اإلنترنت ،كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية بمرور الوقت للحصول على التحديثات .راجع .http://www.windows.com
متاحة لحاجات البرامج األخرى 7E WES .هو نظام تشغيل
جزءا من ذاكرة النظام اإلجمالية ( )RAMمن أجل أداء الرسومات .ليست ذاكرة النظام المخصصة ألداء الرسومات
	.20تستخدم مجموعة شرائح الرسومات
ً
ً
 32بت يتعرف فقط على ذاكرة الوصول العشوائي  RAMحتى سعة  3.2ج ب.
	.21تحتوي محوالت الطاقة الخارجية وأسالك الطاقة والاكبالت واألجهزة الملحقة على نسبة غير منخفضة من الهالوجين؛ قد ال تكون قطع الغيار التي يتم الحصول عليها بعد الشراء منخفضة الهالوجين.
	.22توفر بطاقة الرسومات االختيارية المنفصلة AMD FirePro™ W2100 دفقين إضافيين رقميين للفيديو للحصول على إجمالي ستة مخارج فيديو على النظام.
 Wفي وقت واحد
	.23ال يمكن تركيب بطاقة واجهة شبكة  iber NIC Fمع  i-Fi
	.24يمكنك تكوين منفذ إضافي من بين إحدى ميزات اإلدخال/اإلخراج االختيارية الثالثة :منفذ تسلسلي أو منفذ  VGAأو منفذ هوائي خارجي .ال ُيزيد منفذ  VGAاالختياري من عدد الشاشات المدعومة.
	.25منفذ  DisplayPortTMلم يتجاوز توجيهات اعتماد .VESA 1.2
لكيا
التابعة
PCoIP
Zero
Client
أجهزة
اء
ر
ش
يكون
أن
يجب
الجهاز.
اء
ر
ش
تاريخ
من
التجريبية
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تبدأ
اء.
ر
الش
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واحدة.
	.26يتوفر اشتراك في  Teradici Desktop Accessلمدة ( )1سنة
ً
بعد  1ديسمبر  .2017للحصول على مزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة موقع .teradici.com

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة موقع hp.com/go/thin
 .© Copyright 2013-2018 HP Development Company, L.Pالمعلومات الواردة بهذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار مسبق .وتقتصر الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك
إضافيا .وتخلي شركة  HPمسؤوليتها عن أي أخطاء
ضمانا
المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً
فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال وردت في هذا المستند Microsoft .و Windowsهما عالمتان تجاريتان مسجلتان في الواليات المتحدة لشركة Microsoft Corporation. Intel
و Celeronعالمتان تجاريتان لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة وبلدان أخرى AMD .عالمة تجارية لشركة  .Advanced Micro Devices, Incكما أن  Linuxعالمة تجارية مسجلة لصالح
 Linux Torvaldsفي الواليات المتحدة ودول أخرى ENERGY STAR®.عالمة مسجلة مملوكة لواكلة حماية البيئة األمريكية Java .عالمة تجارية مسجلة لشركة  Oracleو/أو الشراكت التابعة لها.
 ARMعالمة تجارية أو عالمة تجارية مسجلة لشركة  ARM Ltdأو شراكتها الفرعية Citrix®.و XenDesktop®عالمتان تجاريتان لشركة Citrix Systems®, Inc.و/أو واحدة أو أكثر من شراكتها الفرعية،
وربما تكونان مسجلتين في مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة وفي بلدان أخرى .جميع العالمات التجارية األخرى ملكاً ألصحابها المعنيينDisplayPort™.
وشعار DisplayPort™عالمتان تجاريتان مملوكتان لجمعية معايير إلكترونيات الفيديو ( )VESA®في الواليات المتحدة والدول األخرى Bluetooth .عالمة تجارية مملوكة لمالكيها
وتستخدمها شركة HP Inc.بموجب ترخيص .وتتم تغطية منتجات  VMwareبواحدة أو أكثر من براءات االختراع الواردة على الموقع .http://www.vmware.com/go/patents
 VMwareعالمة تجارية مسجلة لشركة VMware, Inc.في الواليات المتحدة و/أو مناطق قضائية أخرى USB Type-C™.و USB-C™عالمتان تجاريتان لمنتدى USB Implementers
 Forum. SDو SDHCو SDXCعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  SD-3Cفي الواليات المتحدة أو بلدان أخرى أو لكيهما .لمعرفة المزيد ،تفضل بزيارة موقع .hp.com
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