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عام
ما المقصود بمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
محطات العمل المحمولة  HP ZBookعائلة من حلول محطات العمل المحمولة المتطورة من الجيل القادم من  HPالتي تم
تصميمها للمحترفين الفنيين والمبدعين الذين يحتاجونها بكثرة .فهي تتميز بتصميم صناعي وهندسي متطور وأدوات قوية
وحلول تعاون مرئي في غاية الروعة ،إذ تنقل عائلة محطات العمل المحمولة —HP ZBookمحطة العمل HP ZBook 15u G4
و HP ZBook Studio G3و HP ZBook 15 G3و HP ZBook 17 G3وقاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ  —Thunderbolt 3األداء واالبتاكر
والموثوقية إلى الجيل القادم لتمنحك أنت وشركتك ميزة تنافسية.
استنادا إلى القوة والنجاح الذي حققته عائلة محطة العمل  .HP Zمارس عملك
ُصممت محطات العمل المحمولة HP ZBook
ً
استنادا إلى تقنيات HP Z DNA
بثقة وأنجز المزيد من المهام باستخدام محطات العمل المحمولة من  ،HPإذ تم تصميمها
ً
فرديا 7وثبت
اختبارا
عاما من الخبرة وشهادات  ISVالشاملة واختبارات  MIL-STD 810Gالممتدة—فقد تم إجراء 14
ً
على مدار ً 30
ً
تحملها 120000ساعة عمل أثناء عملية االختبار الشامل من .HP
 :HP ZBook 15u G4رفيعة وقوية وميسور التلكفة
•تمتع بأداء محطة العمل في جهاز صغير الحجم منخفض التلكفةُ .تعد محطة العمل  HP ZBook 15uبما تتميز به من
مثاليا يجمع بين إماكنية التنقل والتلكفة.
مزيجا
شاشة عرض بمقاس قطري  39.62سم ( 15.6بوصة)
ً
ً

جاهزا ألي شيء واستخدام محطة العمل المحمولة الرفيعة وخفيفة الوزن التي يبدأ
•جاهزة للعمل وميسورة التلكفة—كن
ً
5
وبسمك  19,9مم فقط.
وزنها من  1.89كجم ( 4.18أرطال)
ُ
•أداء متميز في متناولك باستخدام أحدث معالج  Intel® Core™ i5أو  i7من الجيل السابع 2و 18وذاكرة بسعة تصل إلى
 32ج ب 9وبطاقة رسومات احترافية AMD FirePro™ووحدة تخزين سعة  2ت ب 10بما في ذلك محرك األقراص االختياري
HP Z Turbo G2 4وشاشة عرض لمسية اكملة الدقة أو فائقة الدقة.4

 :HP ZBook Studio G3تبدو مدهشة .وتعمل بشلك رائع.
•تمكن من تنفيذ جميع المهام اليومية باستخدام أول محطة عمل رباعية المحور على مستوى العالم من نوع Ultrabook™
مثاليا يجمل بين قوة األداء وروعة الجمال .تعبر محطة العمل اإلبداعية  HP ZBook Studioبمقاس
مزيجا
فهي تقدم لك
ً
ً
قطري  39.62سم ( 15.6بوصة) عن ثورة في عالم تصميم محطات العمل المحمولة.
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قويا مع أداء وأناقة مبتكرين .فمحطة العمل  HP ZBook Studioهي جهاز عالي األداء دقيق التصميم يتميز
•اترك
ً
انطباعا ً
وبسمك رفيع يبلغ  18مم.
أرطال)
(4.4
كجم
1.99
من
يبدأ
خفيف
بوزن
ُ
عال باستخدام خيارات المعالجIntel® Xeon® ،2بما في ذلك خيارات المعالجات رباعية
•احصل على مظهر فاخر وأداء ٍ
المحور ومحركي أقراص  HP Z Turbo G2سعة  1ت ب 4لتصل سعة التخزين اإلجمالية إلى  2ت ب 10وذاكرة  ECCبسعة
تصل إلى  32ج ب 9ومنفذي  Thunderbolt™ 3وشاشة عرض لمسية  HP DreamColorفائقة الدقة أو عالية الدقة بالاكمل
اختيارية.4

 :HP ZBook 15 G3محطة عمل قوية محمولة
•مارس عملك دون قيود باستخدام الجيل الثالث من محطات العمل المحمولة التي حققت أعلى المبيعات على مستوى
العالم .واجمع بين إماكنية التنقل والقوة لتتمتع بمزيج مثالي يجمع بين جمال الشلك والميزات وإماكنية الحمل في
تصميم صغير الحجم رفيع خفيف الوزن بمقاس قطري  39.62سم ( 15.6بوصة).
•فقد تمت إعادة تصميم محطة العمل المحمولة من  HPاألكثر
شيوعا بالاكمل من الداخل والخارج .وهي اآلن أقل سمكاً
ً
وزنا بنسبة  %7مقارنة بالجيل السابق ،كما أنها أكثر جاذبية بنسبة تفوق  ،%100فقد ُصممت لتبهر
بنسبة  %27وأخف ً
العمالء وتقديم أداء متميز.
•تمتع بتكوين محطة العمل  HP ZBook 15باستخدام خيارات معالجاتIntel® Xeon® 2وذاكرة  ECCبسعة تصل إلى
 64ج ب 9ومحركي أقراص  HP Z Turbo G2سعة  1ت ب 4لتصل سعة التخزين اإلجمالية إلى  3ت ب 10ومنفذي
 Thunderbolt™ 3وشاشة عرض لمسية  HP DreamColorفائقة الدقة أو عالية الدقة بالاكمل اختيارية.4

 :HP ZBook 17 G3أعظم إنجاز في مجال الحوسبة المحمولة
•هل ترغب في اصطحاب محطة العمل المكتبية الخاصة بك أثناء التنقل؟ تمثل محطة العمل  HP ZBook 17أفضل إنجازات
 HPمن حيث قوة األداء باإلضافة إلى سهولة الحمل ،فهي تتميز بشاشة بمقاس قطري  43.94سم ( 17.3بوصة) وإماكنيات
فضال عن أحدث الميزات المتطورة.
توسيع وتكوين هائلة
ً
•احصل على أداء بال حدود بإماكنية حمل مذهلة .تقدم شركة  HPأكبر وأقوى محطة عمل محمولة ،فهي أقل ُسمكاً بنسبة
وزنا بنسبة  %11مقارنة بالجيل السابق ،كما تتميز بتصميم رائع من األلمونيوم والماغنسيوم.
 %25وأخف ً

•تمتع بخيارات معالجاتIntel® Xeon® 2وذاكرة  ECCبسعة تصل إلى  64ج ب 9ومحركي أقراص  HP Z Turbo G2سعة  1ت ب
لتصل سعة التخزين اإلجمالية إلى  3ت ب 10ومنفذي  Thunderbolt™ 3وشاشة عرض لمسية  HP DreamColorفائقة الدقة
أو عالية الدقة بالاكمل اختيارية.4

قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ  :Thunderbolt 3إرساء محمول دون فوضى لمحطات العمل HP ZBook
•أنشئ مساحة عمل قوية مبسطة ومنظمة لمحطة العمل المحمولة دون فوضى باستخدام قاعدة إرساء HP ZBook
موسعة لتوصيل األجهزة وشاشات العرض واالتصال بالشبكة باإلضافة إلى
بمنفذ Thunderbolt 3 .3احصل على إماكنيات
ّ
تزويد النظام بالطاقة وشحنه في آن واحد من خالل كبل واحد يوصل قاعدة التوصيل بمحطة العمل  HP ZBookلديك.

•هل لديك أجهزة عديدة تريد توصيلها؟ ال توجد مشلكة! يمكنك توصيل ما يصل إلى  10أجهزة في آن واحد من خالل
أيضا  DisplayPort™ 1.2و )USB 3.1 Gen 2وأربعة منافذ  USB 3.0ومأخذ
المنافذ التي تشملThunderbolt 3™( 3الذي يدعم ً
ومأخذا مشتركاً للصوت ومنفذي DisplayPort™إضافيين.
 RJ-45ومنفذ VGA
ً
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•أعد شحن محطة العمل  HP ZBookلديك بسرعة بعد يوم عمل شاق باستخدام محطة شحن مثيرة لإلعجاب تنقل الطاقة
 Tإلى محطة العمل  HP ZBookلديك.
مباشرة عبر كبل طاقة  hunderbolt™ 3
ً

4
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هل ستستمر محطات العمل المحمولة  HP ZBookفي تلقي دعم مشابه (أي دعم )HP Elite Premium؟
•نعم ،ستستمر محطات العمل  HP ZBookفي تلقي نفس الدعم الذي تقدمه محطات العمل  .HP EliteBookوهذا يتضمن
محدودا لمدة  3سنوات ( 3 )3-3-3سنوات لقطع الغيار واليد العاملة واإلصالح بموقع العمل .تختلف الشروط
ضمانا
ً
ً
وحدودا واستثناءات سارية.
قيودا
واألحاكم باختالف البلد .ويجب مراعاة أن هناك
ً
ً

ما هي المنتجات البديلة لمحطات العمل المحمولة  HP ZBookوقاعدة التوصيل  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3؟
•محطة العمل  HP ZBook 15u G4هي البديل لمحطة العمل .HP ZBook 15u G3

•كما أن محطتي العمل  HP ZBook 15 G3و HP ZBook 17 G3بديلتان لمحطتي العمل  HP ZBook 15 G2وHP ZBook 17 G2
على التوالي.
بسمك
•محطات العمل  HP ZBook Studio G3هي فئة جديدة مثيرة لعائلة  ،HP ZBookمما يوفر لك إماكنيات اكملة األداء ُ
رفيع ووزن خفيف.

بديال للك من محطات اإلرساء العادية والمتطورة من HP
•وفي النهايةُ ،تعد قاعدة التوصيل  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3
ً
ومحطة العمل  HP ZBook Studio G3و G3 15و.G3 17
سابقا في
بسمك رفيع للغاية من  HPالمستخدمة
ً
مالحظة :ستستمر محطة العمل  HP ZBook 15u G4في استخدام قاعدة التوصيل الجانبية ُ
محطة العمل .HP ZBook 15u G3

متى سيتم التوقف عن دعم محطة العمل المحمولة HP ZBook 15u G3؟
•سيتم التوقف عن دعم  HP ZBook 15u G3بحلول نهاية يوليو  .2018وقد تم تحديد موعد توقف ممتد لدعم العمالء الذين ال
يزالون يستخدمون نظام .Windows 7
هل ستتوفر محطات العمل المحمولة  HP ZBookفي جميع أنحاء العالم؟
جزءا
•نعم .ستتوفر جميع الطرز في جميع أنحاء العالمُ .تعد محطات العمل  HP ZBook 15u G3و Studio G3و G3 15وG3 17
ً
أيضا.
من سلسلة العروض العالمية من  .HPوستتم إضافة محطة العمل  HP ZBook 15u G4إلى البرنامج الرسمي ً
ما هو سعر البدء لمحطات العمل HP ZBook؟
•سيختلف السعر حسب المنطقة/الدولة والتكوينات.
ما هي المتطلبات األساسية للعميل النموذجي لمحطة العمل المحمولة HP ZBook؟
المتطلبات األساسية هي:

•وحدة معالجة مركزية لألجهزة المحمولة بأعلى أداء للحصول على أفضل أداء ممكن لتطبيق محطة العمل
•بطاقة رسومات بأعلى أداء من فئة محطات العمل بدعم مكونات رسومات  OpenGLمتسارعة المعالجة
•شهادات من موردي البرامج المستقلين للحصول على أداء موثوق للتطبيقات
•تصميم متطور صغير الحجم لمحطة العمل المحمولة
•بيئة حوسبة حقيقية  64بت

•تقنية لوحة عرض عالية الجودة
•اعتمادية ومتانة

•تصميم صناعي جذاب

•ملحقات وقواعد توصيل تجارية مألوفة
من هم المستخدمون الذين تم تصميم محطات العمل المحمولة  HP ZBookمن أجلهم؟
المتخصصون المبدعون والمصممون وكثيرو التنقل والعاملون في القطاع المالي المتنقلون والعاملون في مجال المعرفة
الذين يحتاجون إلى محطات عمل محمولة مصممة للحصول على أداء موثوق باستخدام تطبيقات مهمة.
ما الماكنة التي تحتلها محطات العمل المحمولة  HP ZBookفي مجمل عائلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة لألعمال من HP؟
ُتعد محطات العمل المحمولة  HP ZBookأفضل مجموعة أجهزة من  HPتحتوي على ميزات عالية األداء وبطاقات رسومات
معتمدة من موري البرامج المستقلين في تصميم يناسب األعمال الشاقة .فهي توفر وحدات معالجة مركزية فريدة رباعية
المحور اكملة األداء وحلول بطاقات رسومات احترافية ثالثية األبعاد من NVIDIA®و  AMDومنافذ Thunderbolt™ 3 3للحصول
على إماكنية اتصال عالية السرعة وإماكنية توسيع هائلة للحصول على تكوينات ذاكرة كبيرة و/أو وحدة تخزين كبيرة وخيارات
6
لوحة HP DreamColor 4لتدفقات العمل المهمة باأللوان وبرنامج HP Remote Graphics Software 16وHP Performance Advisor
وشهادات من موردي البرامج المستقلين عن طريق مجموعة واسعة من التطبيقات من فئة محطات العمل.

3
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ما هي االختالفات األساسية بين محطة العمل المحمولة  HP ZBookوأجهزة الكمبيوتر لألعمال HP EliteBook؟
يمكن رؤية العديد من االختالفات بين أجهزة الكمبيوتر لألعمال  HP EliteBookومحطات العمل المحمولة  HP ZBookفي
التصميم الصناعي والذاكرة ووحدة التخزين والموثوقية وبطاقات الرسومات والضمان .راجع التفاصيل الواردة أدناه.

تصميم الحجم

سلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة
HP EliteBook 800

محطات العمل المحمولة *HP ZBook G3

قطريا
 35.56سم ( 14بوصة)
ً
قطريا
بوصة)
 39.62سم (15.6
ً

قطريا
 43.94سم ( 17.3بوصة)
ً

تصل إلى فتحتين للتخزين

تصل إلى  4فتحات للتخزين

إماكنية التوسيع

ذاكرة تصل إلى  16ج ب

الموثوقية

تحمل األعمال الشاقة واجتياز اختبار
7
MIL-STD-810G

9

قطريا
 39.62سم ( 15.6بوصة)
ً
ذاكرة تصل إلى  64ج ب

9

منافذ  Thunderbolt™ 3لنقل البيانات بسرعة أكبر

محراك أقراص ( HP Z Turbo Drive G2محرك أقراص
مسرع
 PCIeصلب الحالة) للحصول على أداء
ّ
للتخزين
معالجات  Intel® Core™ i5و  i7و Xeon®رباعية
2
المحور

HP DuraCase

دعم ما يصل إلى خيارات شاشة  UWVAلمسية
عالية الدقة بالاكمل وشاشة  DreamColorفائقة
الدقة

جميع ميزات الموثوقية الموجودة في سلسلة
أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP EliteBook 800
باإلضافة إلى:

•اجتياز االختبار الدقيق لموردي البرامج
المستقلين والحصول على شهاداتهم واختبار
7
 Mil-STD 810Gالممتد
15
•دعم RAID( 0و )1
مسبقا لزيادة اإلنتاجية،
محملة
•أدوات برمجية
ً
مثل برنامج HP Performance Advisor 6وHP
16
 VelocityوHP Remote Graphics Software

HP DuraKeys

لوحة مفاتيح HP Premium
صوت من Bang & Olufsen

هيلك من الماغنسيوم واأللومنيوم

كيميائيا
لوحة لمس من زجاج مقوى
ً

مزالج للشاشة من سبيكة التيتانيوم

بطاقات الرسومات

بطاقة رسومات  UMAأوAMD Radeon™

الضمان

ضمان لمدة سنة واحدة على قطع الغيار واليد
العاملة أو الدعم لمدة  3سنوات على قطع الغيار
واليد العاملة ،كما أن الخدمة بموقع العمل إضافية

بطاقة رسومات احترافية AMD FirePro™أو ®NVIDIA
 Quadro®من فئة محطات العمل حاصلة على
شهادات موردي البرامج المستقلين باإلضافة إلى
دعم بطاقة رسومات Intel® UMA
ضمان لمدة  3سنوات على قطع الغيار واليد
العاملة واإلصالح أو دعم قطع الغيار واليد العاملة
لمدة  3سنوات**

* العديد من تقنيات محطات العمل هي خيارات قابلة للتحديد .وقد تختلف المواصفات حسب النظام األساسي لمحطة العمل.
** يختلف حسب المنطقة.

العالمة التجارية والتصميم الصناعي
ما هي عناصر التصميم الصناعي األساسية لمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
•دقة هندسية
•مواد تصنيع/لمسات نهائية ممتازة

اختبارا
•تحمل األعمال الشاقة/صمم لتجاوز اختبارات  MIL-STDالبالغ عددها 14
ً

7

•أنحف/أخف هيلك معاد تصميمه بالاكمل

•معالجة متطورة (خيارات معالجات  Intel® Core™ i5/i7و Xeon®ومن الجيل القادم)

بسمك رفيع خفيف الوزن من خالل محطة العمل  HP ZBook 15u G4أو محطة العمل اكملة األداء
•أداء متميز في جهاز ُ
رباعية المحور  Ultrabook™ HP ZBook Studio G3أو أداء محمول اكمل الميزات على محطات العمل HP ZBook 15 G3
وG3 17
•تقنية لوحة عرض متطورة بدقة متميزة ودقة ألوان رائعة
4

•تبريد مروحة مزدوج وصوتيات في غاية الدقة
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ما هو المنطق وراء التصميم الصناعي لمحطة العمل المحمولة  HP ZBookفي محطة العمل  HP ZBook 15u G4وHP ZBook
 15 G3وHP ZBook 17 G3؟
مزيجا من لون الفضة الفضائي واللون األسود لألرض الذي يمثل القوة واألداء
HP
من
المحمولة
اختار فريق محطة العمل
ً
والجماليات الراقية .فقد حازت هذه األلوان على تقدير جيد للغاية في دراسات العوامل البشرية وتقييم العمالء في وقت مبكر.
وهذه األلوان ستكون مقصورة على عائلة .HP ZBook
يتمثل هذا التفرد لمحطات العمل  HP ZBookفي حد الطالء ناعم الملمس حول الغطاء العلوي للوحدة .إذ يوفر هذا الطالء
ناعم الملمس جماليات إضافية ،كما أنه ُيستخدم في المناطق "ذات حركة مرورية عالية" التي قد تكون عرضة لتلطخ مفرط
لبصمات األصابع.
كيميائيا ،كما تمت إعادة
وتشمل االبتاكرات األخرى استخدام األلومنيوم عالي الجودة في الغطاء العلوي بأنماط محفورة
ً
تصميم قاعدة لوحة المفاتيح باستخدام األلومنيوم المؤين للحصول على متانة إضافية .وتتميز لوحة المفاتيح المقاومة
المزودة بمفاتيح مخصصة وأزرار بلوحة اللمس بغطاء متين ،مما يضمن تجربة شاملة تتحمل األعمال
لالنساكب من HP
ّ
وأخيرا ،تم استخدام عملية القطع بدقة األلماس حول قاعدة لوحة المفاتيح ،مما يوفر لك جاذبية مرئية رائعة.
الشاقة.
ً
وباإلضافة إلى التغيرات المرئية ،انتقلت محطة العمل  HP ZBook 15 G3و G3 17من التصميم الثابت إلى تصميم مسطح
ورفيع لتقليل ارتفاعه وتوفير شلك عام مبسط.
ما هو المنطق وراء التصميم الصناعي لمحطة العمل المحمولة  HP ZBookفي محطة العمل HP ZBook Studio G3؟
تصميما يتمتع بلمسات فضية فريدة
بخصوص محطة العمل  ،HP ZBook Studioاختار فريق محطة العمل المحمولة من HP
ً
للتصميم الصناعي بلون أسود مبهر للغطاء السفلي لتحصل على تصميم فاخر وأداء متميز ولمسات جمالية غاية في
الروعة.
تستخدم محطة العمل  HP ZBook Studioعملية تصنيع تسمى ( CNCالتصنيع باستخدام الكمبيوتر) إلجراء عملية تصنبع
رقمي من خالل الكمبيوتر للغطاء العلوي وقاعدة لوحة المفاتيح .وهذه التقنية الفريدة تتيح لنا إنشاء تصميم دقيق للغاية
وزنا
لطبقة واحدة من األلومنيوم الفاخر خفيف الوزن ،مما يوفر قوة تحمل عالية بشلك شامل في تصميم أقل سمكاً وأخف ً
ولمسات نهائية من األلومنيوم المؤين.
تم تصميم الغطاء السفلي من الماغنسيوم للحصول على صالبة قوية ومتانة عالية باإلضافة إلى تصميم الجزء السفلي من
ويحسن من تدفق الهواء بشلك كبير للحصول على نظام حراري متطور
األلومنيوم من قطعتين الذي يعمل بمثابة مدخل هواء
ّ
للجهاز.
عاما في غاية
وأخيرا ،يتم استخدام عملية القطع بدقة األلماس حول قاعدة لوحة المفاتيح ولوحة النقر ،مما يمنحك
مظهرا ً
ً
ً
الروعة.
ما هي المواد التي تم استخدامها في األنظمة األساسية لمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
ُصممت محطات العمل المحمولة  HP ZBookمن األلومنيوم والماغنسيوم باإلضافة إلى السبائك المعدنية األخرى والمواد
المطاطية .فهذه المواد تخلق أفضل مزيج ممكن يجمع بين المتانة وخفة الوزن وانخفاض درجة االنثناء.
وزنا مقارنة بالجيل السابق؟
كيف تم الحصول على تصميمات أقل سمكاً وأخف ً
وزنا مقارنة بالجيل السابق.
تعتبر محطات العمل المحمولة  HP ZBookالجديدة أقل سمكاً وأخف ً

وزنا بنسبة  %7مقارنة بالجيل السابق
•محطة العمل  HP ZBook 15 G3أقل سمكاً بنسبة  %25وأخف ً

وزنا بنسبة  %11مقارنة بسابقتها
•أصبحت محطة العمل  HP ZBook 17 G3اآلن أقل سمكاً بنسبة  %27وأخف ً
•محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4تجذب االنتباه بسمكها الرفيع وخفة وزنها

بسمك يبلغ  18مم ووزن يبلغ 1.99
وأخيرا ،توفر محطة العمل HP ZBook Studio
•
تصميما ر ً
ً
ائدا في الصناعة ،فهي تمتاز ُ
ً
كجم ( 4.4أرطال) فقط ،كما أنها ُتعد أول محطة عمل رياعية المحور من نوع Ultrabook™ 1على مستوى العالم.
السمك ،تم اتخاذ قرارات تجارية إلزالة محرك األقراص الضوئي وبطاقة التسريع االختياريين (بما يتفق مع
ومن أجل تقليل ُ
بعيدا عن هذه السلع).
السوق الشامل لمحطات العمل المحمولة الذي يتحرك
ً
نظرا
تصميما
أيضا ،مما يوفر لك
تمت إزالة باب الدخول دون أدوات ً
ً
ً
فريدا أقل ُسمكاً .فقد أصبحت هذه الميزة أقل أهمية ً
لزيادة عمر البطارية .وفي الواقع ،يتم استخدام تقنية البطاريات المنشورية وبنية معالجة Intel®من الجيل السادس أو
السابع 20أكثر كفاءة في استهالك الطاقة في محطات العمل المحمولة  HP ZBook G3لتحقيق نتائج مذهلة للبطارية.

5
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محطة العمل المحمولة HP ZBook 15u G4
ما الذي تتميز به محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4بشلك خاص؟
تتميز  HP ZBook 15u G4بأنها محطة عمل محمولة رفيعة وخفيفة الوزن من الجيل القادم من  .HPتكمن قيمة محطة العمل
مثيال لها .تتميز محطة العمل القابلة للتخصيص هذه بأحدث معالجات
هذه في تصميمها خفيف الوزن فلن تجد
ً
Intel® Core™ 18من الجيل السابع وبطاقات رسومات AMD FirePro™احترافية ثالثية األبعاد (بذاكرة  VRAMسعة  2ج ب) وذاكرة
بسعة تصل إلى  32ج ب ،9فقد تم تصميمها لتجاوز اختبارات .MIL-STD 7إذ يمكنها معالجة ما يصل إلى جهازي تخزين داخليين
(بسعة تصل إلى  2ت ب ،)10بما في ذلك محرك األقراص ( HP Z Turbo G2محرك أقراص  M.2 NVMe PCIeصلب الحالة) ،4كما
أنها تحتوي على شاشة عرض لمسية اختيارية عالية الدقة بالاكمل ولوحة مفاتيح مدمجة بطارية طويلة العمر بتقنية الشحن
أيضا بشلك
السريع من  ،HPمما يشحن البطارية بنسبة تصل إلى  %50في غضون  30دقيقة فقط من الشحن .19ويتم تزويدها ً
أساسي ببرنامج HP Remote Graphics Software (HP RGS) 16لمشاركة الشاشات المتطورة أو الوصول عن ُبعد إلى محطة
العمل من المنزل.
كيف يمكن مقارنة محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4بمحطة العمل HP ZBook 15u G3؟
األبعاد
الوزن دون محرك أقراص
ضوئي
شاشة العرض

مجموعة الشرائح
المعالج

 2و 20

بطاقات الرسومات
الحد األقصى للذاكرة

9

التخزين الداخلي

10

البطارية
عمر البطارية

 12و 17

المحول
ّ

المنافذ

HP ZBook 15u G3

HP ZBook 15u G4

 1.9كجم 4.18/أرطال

 1.9كجم 4.18/أرطال

 257,7مم"10.1/
العمق
 383,3مم"15.09/
العرض
االرتفاع (األمام)  19,9مم"78./

 257,7مم"10.1/
 383,3مم"15.09/
 19,9مم"78./

 SVA/AGعالية الدقة بالاكمل و  UWVA/AGعالية الدقة
 SVA/AGعالية الدقة بالاكمل و  UWVA/AGعالية
الدقة بالاكمل و  SVA/AGلمسية عالية الدقة بالاكمل بالاكمل و  SVA/AGلمسية عالية الدقة بالاكمل
و  UWVA/AGفائقة الدقة
و  UWVA/AGفائقة الدقة

مجموعة شرائح مدمجة في المعالج

مجموعة شرائح مدمجة في المعالج

وحدات معالجة مركزية  ULT Intel® Core™ i7و i5
ثنائية المحور من الجيل السادس

وحدات معالجة مركزية  ULT Intel® Core™ i7و i5
ثنائية المحور من الجيل السابع

 DDR4-2133 non-ECC SDRAMسعة  32ج ب
(معدالت نقل تصل إلى  2133مليون نقلة/ث)

 DDR4-2133 non-ECC SDRAMسعة  32ج ب
(معدالت نقل تصل إلى  2133مليون نقلة/ث)

AMD FirePro™ W4190M
( GDDR5سعة  2ج ب)

AMD FirePro™ W4190M
( GDDR5سعة  2ج ب)

محرك أقراص  HP Z Turboبسعة تصل إلى  1ت ب
محرك أقراص  HP Z Turboبسعة تصل إلى
(محرك أقراص  M.2 NMVe PCIeصلب الحالة)
 512ج ب (محرك أقراص  M.2 NVMe PCIeصلب
محرك أقراص  HP Z Turboبسعة تصل إلى  500ج
الحالة)
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى ب (محرك أقراص  M.2 NVMe PCIe SEDصلب الحالة)
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى
 512ج ب
محرك أقراص ثابت بسعة تصل إلى  1ت ب مقاس  512ج ب
محرك أقراص صلب الحالة بسعة تصل إلى  1ت ب
 6.35سم ( 2.5بوصة)
بحجم "2.5

بطارية ليثيوم أيون طويلة العمر من  3خاليا من
 HPبقدرة  46واط/س
تصل إلى 10:00

محول تيار متردد ذكي أنيق (بقدرة  65واط)
ّ

بطارية ليثيوم أيون طويلة العمر من  3خاليا من HP
بقدرة  51واط/س
تصل إلى 10:00

محول تيار متردد ذكي أنيق (بقدرة  65واط)
ّ

منفذ  USB 3.0واحد ( )1للشحن
منفذ  USB 3.0واحد ( )1للشحن
منفذ  USB 3.0واحد ()1
منفذ  USB 3.0واحد ()1
منفذ  USB 3.1 Gen 1واحد ()1
منفذ  USB 3.1 Gen 1واحد ()1
منفذ DisplayPort™واحد ()1
منفذ DisplayPort™واحد ()1
منفذ  RJ-45واحد ()Ethernet( )1
منفذ  RJ-45واحد ()Ethernet( )1
موصل طاقة واحد ()1
موصل طاقة واحد ()1
مأخذ ستريو مشترك واحد ( )1لمدخل ميكروفون /مأخذ ستريو مشترك واحد ( )1لمدخل ميكروفون/
مخرج سماعة الرأس
مخرج سماعة الرأس

ما هي المعالجات التي تحتوي عليها محطة العمل HP ZBook 15u G4؟
تحتوي محطة العمل  HP ZBook 15u G4على أحدث معالجات ثنائية المحور Intel® Core™من الجيل السابع 2.و  20وال تتوفر
هذه المعالجات إال في محطة العمل .HP ZBook 15u G4
• Intel® Core™ i7 7600Uمع بطاقة رسومات  Intel® 620عالية الدقة ( 2.8جيجاهرتز تصل إلى  3.9جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  4م ب ومحوران)؛
• Intel® Core™ i7 7500Uمع بطاقة رسومات  Intel® 620عالية الدقة ( 2.7جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  4م ب ومحوران)؛
• Intel® Core™ i5 7300Uمع بطاقة رسومات  Intel® 620عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  3م ب ومحوران)؛
• Intel® Core™ i5 7200Uمع بطاقة رسومات  Intel® 620عالية الدقة ( 2.5جيجاهرتز تصل إلى  3.1جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  3م ب ومحوران)
6
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ما هو حل اإلرساء المستخدم مع محطة العمل HP ZBook 15u G4؟
نظرا
ستستمر محطة العمل  HP ZBook 15u G4في استخدام حل إرساء جانبي (مثل محطة العمل ً )HP ZBook 15u G3
لتصميمها الرفيع .وسوق يستمر استخدام حل التوصيل الجانبي عن طريق العديد من أنظمة الكمبيوتر المحمولة التجارية
من  ،HPبما في ذلك  HP EliteBook 840 G3و .G3 850إذ تستخدم محطة العمل  HP ZBook Studio G3و  HP ZBook 15 G3وHP
مزودة بمنفذ  Thunderbolt 3يدعم الجيل القادم من منافذ Thunderbolt™من.Intel®
 ZBook 17 G3قاعدة إرساء HP ZBook
ّ
كيف يمكن مقارنة محطة العمل  HP ZBook 15u G4بالكمبيوتر المحمول HP Elitebook 850 G3؟
•ستحتوي محطة العمل  HP ZBook 15u G4على نفس الهيلك وترتيب منافذ اإلدخال/اإلخراج .وسوف تتميز محطة العمل
 HP ZBook 15u G4بغطاء علوي مدرج بتصميم فريد من الماغنسيوم واأللومنيوم مع مشاركة اللون الفضي بنفس
المساحة مثل باقي عائلة .HP ZBook

•سيتم تزويد محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4بخيارات شاشات عرض  SVAعالية الدقة بالاكمل و UWVA IPSعالية
الدقة بالاكمل و  SVAعالية الدقة بالاكمل تعمل باللمس و  UWVA IPSفائقة الدقة .ولن يحتوي الكمبيوتر المحمول
 HP Elitebook 850 G3على شاشة عرض  UWVA IPSعالية الدقة بالاكمل.
بسمك  19,9مم بينما سيحتوي الكمبيوتر المحمول
•ستحتوي محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4على محور ُ z
بسمك  19,3مم.
 HP EliteBook 850 G3على محور ُ z

•ستحتوي محطة العمل  HP ZBook 15u G4على ذاكرة قصوى تبلغ  32ج ب 9،أما الكمبيوتر المحمول HP EliteBook 850 G3
9
فسوف يحتوي على ذاكرة تصل إلى  16ج ب.
•تتميز محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4بشهادة من موردي البرامج المستقلين وبطاقة رسوماتAMD FirePro™
ثالثية األبعاد من فئة محطات العمل ،أما الكمبيوتر المحمول  HP EliteBook 850 G3فسوف يحتوي على بطاقة رسومات
 Intel UMAو.AMD Radeon™
•سيحتوي لكا النظامين األساسيين على نفس مجموعة محراكت األقراص الثابتة االختيارية.

•ستحتوي محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4على محراكت أقراص صلبة الحالة من نوع  M.2 SATAومحركي أقراص
( HP Z Turbo G2محرك أقراص  M.2 NVMe PCIeصلب الحالة) لتناسب عروض وحدات التخزين ( M.2سعة  256ج ب
و  512ج ب و  1ت ب) ،أما الكمبيوتر المحمول  HP Elitebook 850 G3فلن يحتوي إال على محرك أقراص  NVMe PCIeصلب
الحالة سعة  256ج ب مع محراكت األقراص  M2 SATAاألخرى صلبة الحالة.
مسبقا لزيادة اإلنتاجية ،مثل
•ستحتوي محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4على أدوات برمجية محملة
ً
برنامج  HP Performance Advisorو HP VelocityوHP Remote Graphics Software.16

محطة العمل المحمولة HP ZBook Studio G3
ما الذي تتميز به محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studio G3بشلك خاص؟
محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studioهي فئة مثيرة جديدة من عائلة  .HP ZBookفهي أول جهاز محمول حقيقي
وزنا بإماكنيات اكملة األدء من فئة
من البداية في الصناعة مصمم للعمالء من الفئة التجارية ويوفر تجربة أقل ُسمكاً وأخف ً
محطات العمل .تحتوي محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studio G3على معالجات رباعية المحور من الجيل السادس
من Intel 2وبطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة متوفرة كبطاقة رسومات قابلة للتكوين بشلك مستقل وبطاقة رسومات
 NVIDIA® Quadro®احترافية من الجيل القادم بتقنية Optimus®وذاكرة تصل إلى  32ج ب 9ومنفذا Thunderbolt™ 3 ،3فهي
مصممة لتجاوز مجموعة كبيرة من اختبارات MIL-STD ،7كما يمكنها معالجة ما يصل إلى جهازي تخزين داخليين (بسعة تصل
إلى  2ت ب) ،10بما في ذلك ما يصل إلى محركي أقراص  HP Z Turbo G2من الجيل القادم سعة  1ت ب (محرك أقراص M.2
 NVMe PCIeصلب الحالة) .4كما تتمتع بشاشة عرض  UWVAفائق الدقة وتتميز بشاشات عرض اختيارية فائقة الدقة من نوع
أيضا بشلك أساسي ببرنامج HP Remote Graphics Software
 DreamColorأو عالية الدقة بالاكمل تعمل باللمس .ويتم تزويدها ً
(HP RGS) 16لمشاركة الشاشات المتطورة أو الوصول عن ُبعد إلى محطة العمل من المنزل.
كيف يمكن مقارنة محطة العمل  HP ZBook Studio G3بمحطة العمل HP ZBook 15 G2؟
العمق
العرض
االرتفاع (األمام)

األبعاد
الوزن

شاشة العرض

مجموعة الشرائح
المعالج

2

بطاقات الرسومات

HP ZBook 15 G2
 257مم"10.1/
 381,3مم"15/
 30,5مم"1.52/

HP ZBook Studio G3
 255مم"10/
 375مم"14.7/
 18مم"0.7/

 2.82كجم 6.2/أرطال (دون محرك أقراص ضوئي)

 2.04كجم 4.49/أرطال

 SVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة UWVA ،)1080 × 1920
عالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 AG/WVA DreamColorعالية الدقة بالاكمل (بدقة
( AG/UWVA QHD+،)1080 × 1920بدقة )1800 × 3200

 UWVAلمسية عالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 UWVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة UWVA ،)1080 × 1920
فائقة الدقة (بدقة )2160 × 3840
 UWVA DreamColorفائقة الدقة ()2160 × 3840

معالجات  Intel® Core™ i7رباعية المحور من الجيل
الرابع
وحدات معالجة مركزية  Intel® Core™ i7و  i5ثنائية
المحور من الجيل الرابع (تحديث)

معالجات Intel® Xeon®رباعية المحور من الجيل السادس
معالجات  Intel® Core™ i7رباعية المحور من الجيل
السادس
معالجات  Intel® Core™ i5رباعية المحور من الجيل
السادس

 Intel® QM87لألجهزة المحمولة

 Intel® CM236لألجهزة المحمولة

تتوفر بطاقة الرسومات  Intel® HD 530كبطاقة رسومات
( NVIDIA® Quadro® K2100Mبذاكرة  GDDR5سعة 2
مستقلة قابلة للتكوين
ج ب)
اإلصدار الخاص من محطة العمل HP ZBook
( NVIDIA® Quadro® K1100Mبذاكرة  GDDR5سعة 2
 Studio:NVIDIA® Quadro®M1000Mبذاكرة رسومات
ج ب)
 GDDR5مخصصة سعة  4ج ب (توفر إضافة  2ج ب من
( AMD FirePro™ M5100بذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
محسنا للتطبيقات مع مجموعات
أداء
ً
( NVIDIA® Quadro® K610Mبذاكرة  GDDR5سعة  1ج ب) ذاكرة الرسومات ً
بيانات رسومية كبيرة)
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الذاكرة

 DDR3Lبتردد  1600ميجاهرتز تصل إلى  32ج ب

9

التخزين الداخلي

10

محرك األقراص الضوئي

11

البطارية

عمر البطارية
المحول
ّ

المنافذ

DVD R/W
Blu-ray ROM + DVD R/W
Blu-ray R/W + DVD R/W

 8خاليا  83واط/س
 8خاليا طويلة العمر  75واط/س

 12و 17

3

يصل إلى  1ت ب
يصل إلى  500ج ب
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى
 512ج ب
محرك أقراص  (AHCI) PCIeصلب الحالة
سعة  512ج ب

البطاريات الثانوية:
 HP ST09ممتدة العمر
 HP BB09فائقة ممتدة العمر
11:15

محول التيار المتناوب الذكي ( 150واط 200/واط)
ّ

منفذ ( Thunderbolt™ 2 )1واحد ()mini-DP 1.2
منفذا  USB 3.0واحد ()2
منفذ  USB 3.0واحد ( )1مع منفذ  USBللتزويد
بالطاقة/الشحن
منفذ  USB 2.0واحد ()1
DisplayPort™ 1.2
RJ-45 (Ethernet)
VGA
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
موصل اإلرساء
موصل بطارية ثانوية
موصل الطاقة

 DDR4بتردد  2133ميجاهرتز سعة  32ج ب
( non-ECCو )ECC

يصل إلى  1ت ب
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى
 512ج ب
محرك أقراص  (NVMe) PCIeصلب الحالة
سعة  1ج ب
دون فتحة ضوئية

 4خاليا طويلة العمر  64واط/س

9:30
محول تيار متناوب ذكي SLIM( 150واط)
ّ

منفذاThunderbolt™ 3 (USB-C)()2
( )3منافذ ( USB 3.0بما في ذلك منفذ  USB 3.0واحد
للشحن)
منفذ  USB 3.0واحد (( )1مع منفذ  USBللتزويد
بالطاقة/الشحن)
منفذ  HDMIواحد (RJ-45 (Ethernet)،)1
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
موصل الطاقة

ما هي المعالجات التي تحتوي عليها محطة العمل HP ZBook Studio G3؟
تحتوي على معالجات  Intel® Core™ i5و i7التالية 2من الجيل السادس:

• Intel® Xeon® E3-1545M v5مع بطاقة رسومات Intel® Iris™ Pro P580( 2.9جيجاهرتز تصل إلى  3.8جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  8م ب و  4محاور)

• Intel® Xeon® E3-1505M v5مع بطاقة رسومات  Intel® P530عالية الدقة ( 2.8جيجاهرتز تصل إلى  3.7جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  8م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i7-6820HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.7جيجاهرتز تصل إلى  3.6جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  8م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i7-6700HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  6م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i5-6440HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.3جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  6م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i5-6300HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز
بتقنية  Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  6م ب و  4محاور)
ما هي خيارات لوحة العرض فائقة الدقة ولوحة العرض  DreamColorفائقة الدقة في محطة العمل HP ZBook Studio G3؟
وصورا واضحة نابضة
تقدم اللوحات فائقة الدقة دقة عرض فائقة للغاية ( ،)2160 × 3840مما يوفر مساحة أكبر على الشاشة
ً
بالحياة .ستحتوي محطة العمل  HP ZBook Studioعلى اإلصدارين التاليين للوحة فائقة الدقة :شاشة عرض  UWVAفائقة الدقة
وشاشة عرض  UWVAبتقنية  .DreamColorلقد قررنا تزويد دقة هذه الشاشة بتقنية  DreamColorلعمالئنا األساسيين الذين
يرغبون في الحصول على دقة لونية عالية ألعمالهم .ستتم معايرة ألون هذه اللوحة خارج المصنع ،كما سيتم تزويدها بتطبيق
البرنامج المساعد  HP DreamColorالذي يسمح بإدارة األلوان وعرض إماكنيات المعايرة.
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محطة العمل المحمولة HP ZBook 15 G3
ما الذي تتميز به محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15 G3الجديدة بشلك خاص؟
شيوعا بالاكمل من الداخل والخارج .وهي اآلن أقل سمكاً بنسبة
فقد تمت إعادة تصميم محطة العمل المحمولة من  HPاألكثر
ً
وزنا بنسبة  %7مقارنة بالجيل السابق ،كما أنها أكثر جاذبية بنسبة تفوق  .%100تحتوي محطة العمل
 %27وأخف ً
 HP ZBook 15 G3على معالجات Intel®رباعية المحور من الجيل السادس 2وبطاقة رسومات NVIDIA® Quadro®احترافية من
الجيل القادم بتقنية Optimus®أو مجموعة من خيارات بطاقات الرسومات AMD FirePro™بتقنية AMD Enduro™وبطاقات
الرسومات Intel® Iris™وبطاقات الرسومات Intel®عالية الدقة وذاكرة تصل إلى  64ج ب 9ومنفذا Thunderbolt™ 3 ،كما تم
تصميمها لتجاوز مجموعة ممتدة من اختبارات MIL-STD .7ويمكن تزويدها بما يصل إلى  3أجهزة تخزين داخلية (تصل إلى
 3ت ب) ،10بما في ما يصل إلى محركي أقراص  HP Z Turbo G2من الجيل القادم في نفس الوقت (محرك أقراص M.2 NVMe
أيضا بشلك أساسي ببرنامج
 PCIeصلب الحالة) ،4كما أنها تتميز بشاشة عرض  DreamColorجديدة فائق الدقة .ويتم تزويدها ً
HP Remote Graphics Software (HP RGS) 16لمشاركة الشاشات المتطورة أو الوصول عن ُبعد إلى محطة العمل من المنزل.
كيف يمكن مقارنة محطة العمل  HP ZBook 15 G3بمحطة العمل HP ZBook 15 G2؟
HP ZBook 15 G2

 257مم"10.1/
العمق
 381,3مم"15/
العرض
االرتفاع (األمام)  30,5مم"1.52/
االرتفاع (الخلف)  35,5مم"1.40/

األبعاد

الوزن

HP ZBook 15 G3
 264مم"10.4/
 386مم"15.2/
 26مم"1/
 26مم"1/

 2.82كجم 6.2/أرطال (دون محرك أقراص ضوئي)

 2.63كجم 5.8/أرطال

شاشة العرض

 SVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة UWVA ،)1080 × 1920
عالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 AG/WVAعالية الدقة بالاكمل بتقنية ( DreamColorبدقة
( AG/UWVA QHD+،)1080 × 1920بدقة )1800 × 3200

مجموعة الشرائح

 Intel® QM87لألجهزة المحمولة

 UWVAلمسية عالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 SVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة  ،)1080 × 1920شاشة AG/
 UWVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 UWVAفائقة الدقة بتقنية DreamColor
(بدقة )2160 × 3840

 Intel® CM236لألجهزة المحمولة

 Intel® Core™ i7رباعي المحور من الجيل الرابع
 Intel® Core™ i5و  i7ثنائي المحور من الجيل الرابع
وحدات المعالجة المركزية (تحديث)

معالجات Intel® Xeon®رباعية المحور من الجيل السادس
معالجات  Intel® Core™ i7رباعية المحور من الجيل
السادس
معالجات  Intel® Core™ i5رباعية المحور من الجيل
السادس

المعالج

 2و 16

بطاقات الرسومات

الذاكرة

 DDR3Lبتردد  1600ميجاهرتز تصل إلى  32ج ب

9

التخزين الداخلي

10

محرك األقراص
11
الضوئي
البطارية

عمر البطارية

 12و 17

المحول
ّ

المنافذ

3

( NVIDIA® Quadro® K2100Mبذاكرة GDDR5
سعة  2ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K1100Mبذاكرة GDDR5
سعة  2ج ب)
( AMD FirePro™ M5100بذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K610Mبذاكرة GDDR5
سعة  1ج ب)

( NVIDIA® Quadro® M2000Mبذاكرة  DDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K1000Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( NVIDIA Quadro M600Mبذاكرة  DDR5سعة  2ج ب)
( AMD FirePro™ W5170Mبذاكرة  DDR5سعة  2ج ب)
بطاقة رسومات Intel®مدمجة ( GT2و )GT4e

 DDR4بتردد  2133ميجاهرتز بسعة تصل إلى  64ج ب
( non-ECCو )ECC

سعة تصل إلى  1ت ب بسرعة  7200د/ق
سعة تصل إلى  500ج ب بسرعة  5400د/ق
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة
تصل إلى  512ج ب
محرك أقراص  (AHCI) PCIeصلب الحالة سعة  512ج ب

سعة تصل إلى  500ج ب بسرعة  7200د/ق
سعة تصل إلى  1ت ب بسرعة  5400د/ق
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة
تصل إلى  512ج ب
محرك أقراص  (NVMe) PCIeصلب الحالة سعة  1ج ب

 8خاليا  83واط/س
 8خاليا طويلة العمر  75واط/س

 9خاليا طويلة العمر  90واط/س

DVD R/W
Blu-ray ROM + DVD R/W
Blu-ray R/W + DVD R/W

البطاريات الثانوية:
 HP ST09ممتدة العمر
 HP BB09فائقة ممتدة العمر
11:15

محول التيار المتناوب الذكي ( 150واط 200/واط)
ّ

دون فتحة ضوئية

15:45
محول تيار متناوب ذكي SLIM( 150واط)
ّ

منفذ Thunderbolt™ 2 (mini-DP 1.2)واحد ( )1ومنفذا منفذاThunderbolt™ 3 (USB-C)()2
( )3منافذ ( USB 3.0بما في ذلك منفذ  USB 3.0واحد
(USB 3.0 )2
منفذ  USB 3.0واحد ( )1مع منفذ  USBللتزويد بالطاقة /للشحن)
منفذ  USB 3.0واحد (( )1مع منفذ  USBللتزويد بالطاقة/
الشحن
الشحن)
منفذ  USB 2.0واحد ()3
منفذ  HDMIواحد ()1
DisplayPort™ 1.2
RJ-45 (Ethernet)
RJ-45 (Ethernet)
VGA
VGA
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
موصل الطاقة
موصل اإلرساء
موصل بطارية ثانوية
موصل الطاقة
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ما هي المعالجات التي تحتوي عليها محطة العمل HP ZBook 15 G3؟
تحتوي على معالجات  Intel® Core™ i5و  i7التالية 2من الجيل السادس:

• Intel® Xeon® E3-1545M v5مع بطاقة رسومات Intel® Iris™ Pro P580( 2.9جيجاهرتز تصل إلى  3.8جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  8م ب و  4محاور)

• Intel® Xeon® E3-1505M v5مع بطاقة رسومات  Intel P530عالية الدقة ( 2.8جيجاهرتز تصل إلى  3.7جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  8م ب و  4محاور)

• Intel® Core™ i7-6820HQمع بطاقة رسومات  Intel 530عالية الدقة ( 2.7جيجاهرتز تصل إلى  3.6جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  8م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i7-6700HQمع بطاقة رسومات  Intel 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  6م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i5-6440HQمع بطاقة رسومات  Intel 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت سعة  6م ب و  4محاور)

ما هي لوحة العرض فائقة الدقة بتقنية  DreamColorالموجودة في محطة العمل المحمولة HP ZBook 15 G3؟
وصورا واضحة نابضة
تقدم اللوحات فائقة الدقة دقة عرض فائقة للغاية ( ،)2160 × 3840مما يوفر مساحة أكبر على الشاشة
ً
بالحياة .لقد قررنا تزويد دقة هذه الشاشة بتقنية  DreamColorلعمالئنا األساسيين الذين يرغبون في الحصول على دقة لونية
عالية ألعمالهم .ستتم معايرة ألوان هذه اللوحة خارج المصنع ،كما سيتم تزويدها بتطبيق البرنامج المساعد HP DreamColor
الذي يسمح بإدارة األلوان وعرض إماكنيات المعايرة.
هل تتوافق البطاريات والملحقات األخرى في محطة العمل  HP ZBook 15 G2مع محطة العمل المحمولة HP ZBook 15 G3؟
على الرغم من تشابه البطاريات الداخلية ،إال أنه ال يوجد توافق بين تلك الموجودة في محطة العمل  HP ZBook 15 G2مع
محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15 G3أو العكس .ويمكن الوصول إلى البطارية  HP ZBook 15 G2من الجهة الخلفية
الخارجية للوحدة .ومن أجل خفض ُسمك محطة العمل بدرجة كبيرة وإضافة تحسينات إلى تقنية البطارية ،تم تضمين بطارية
بوليمر طويلة العمر ذات  9خاليا داخل هيلك محطة العمل المحمولة  .HP ZBook 15 G3إذ تتوفر البطارية بوليمر طويلة
العمر ذات  9خاليا بشلك أساسي بضمان لمدة  3سنوات.
لن تعمل محطات اإلرساء شائعة االستخدام المستخدمة في الكمبيوتر المحمول  HP EliteBook 857ومحطة العمل
 HP ZBook 15 G2مع أنظمة  HP ZBook 15 G3أو  G3 17أو  .Studio G3ومع ذلك ،تقود شركة  HPالصناعة نحو التقدم من خالل
حل اإلرساء الرائع التالي :قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ .Thunderbolt 3

محطة العمل المحمولة HP ZBook 17 G3
ما الذي تتميز به محطة العمل المحمولة  HP ZBook 17 G3بشلك خاص؟
وزنا بنسبة  ،%11كما تتميز بتصميم
تقدم شركة  HPأكبر وأقوى محطة عمل محمولة ،فهي أقل ُسمكاً بنسبة  %25وأخف ً
صناعي جديد مذهل.
تحتوي محطة العمل  HP ZBook 17 G3على معالجات Intel®رباعية المحور من الجيل السادس 2وبطاقة رسومات
 NVIDIA® Quadro®احترافية من الجيل القادم بتقنية Optimus®أو مجموعة من خيارات بطاقات الرسومات AMD FirePro™بتقنية
 AMD Enduro™وبطاقات الرسومات Intel® Iris™وبطاقات الرسومات Intel®عالية الدقة وذاكرة تصل إلى  64ج ب 9ومنفذا
Thunderbolt™ 3 ،كما تم تصميمها لتجاوز مجموعة ممتدة من اختبارات MIL-STD .7ويمكن تزويدها بما يصل إلى  4أجهزة
تخزين داخلية (تصل إلى  4ت ب) ،10بما في ما يصل إلى محركي أقراص  HP Z Turbo G2من الجيل القادم في نفس الوقت
أيضا بشلك
(محرك أقراص  M.2 NVMe PCIeصلب الحالة) ،4كما أنها تتميز بشاشة عرض  DreamColorفائق الدقة .ويتم تزويدها ً
أساسي ببرنامج HP Remote Graphics Software (HP RGS) 16لمشاركة الشاشات المتطورة أو الوصول عن ُبعد إلى محطة
العمل من المنزل.
كيف يمكن مقارنة محطة العمل  HP ZBook 17 G3بمحطة العمل HP ZBook 17 G2؟
األبعاد

الوزن (دون محرك
أقراص ضوئي)
شاشة العرض

مجموعة الشرائح
المعالج

2

10

العمق
العرض
االرتفاع (األمام)
االرتفاع (الخلف)

HP ZBook 17 G2
 272مم"10.7/
 416مم"16.37/
 34مم"1.33/
 40مم"1.57/

HP ZBook 17 G3
 280مم"11/
 420مم"16.5/
 30مم"1.2/
 30مم"1.2/

 3.36كجم 7.4/أرطال

 3.52كجم 7.75/أرطال

( HD+ SVAبدقة )900 × 1600
 WVAعالية الدقة بالاكمل ()1080 × 1920
شاشة  UWVAعالية الدقة بالاكمل بتقنية DreamColor
(بدقة )1080 × 1920

( HD+ SVAبدقة )900 × 1600
 UWVAلمسية عالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 UWVAعالية الدقة بالاكمل (بدقة )1080 × 1920
 UWVAبتقنية ( DreamColorبدقة )2160 × 3840

معالجات  Intel® Core™ i7رباعية المحور من الجيل الرابع
معالجات  Intel® Core™ i5و  i7ثنائية المحور من الجيل
الرابع (تحديث)

معالجات Intel® Xeon®رباعية المحور من الجيل
السادس
معالجات  Intel® Core™ i5و  i7رباعية المحور من
الجيل السادس

 Intel® QM87لألجهزة المحمولة

 Intel® CM236لألجهزة المحمولة
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بطاقات الرسومات

( NVIDIA® Quadro® K5100Mبذاكرة  GDDR5سعة  8ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K4100Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K3100Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K2200Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( NVIDIA® Quadro® K1100Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( AMD FirePro™ M6100بذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( NVIDIA Quadro® K610Mبذاكرة  GDDR5سعة  1ج ب)

الذاكرة

 DDR3Lبتردد  1600ميجاهرتز تصل إلى  32ج ب

9

التخزين الداخلي

10

محرك األقراص الضوئي

11

البطارية

سعة تصل إلى  1ت ب بسرعة  7200د/ق
سعة تصل إلى  500ج ب بسرعة  5400د/ق
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى 512
جب
محرك أقراص  (AHCI) PCIeصلب الحالة سعة  512ج ب

DVD R/W
Blu-ray ROM + DVD R/W
Blu-ray R/W + DVD R/W

 8خاليا  83واط/س
 8خاليا طويلة العمر  75واط/س

( NVIDIA® Quadro® M5000Mبذاكرة  GDDR5سعة  8ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M4000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M3000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M2000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M1000Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)
( AMD FirePro™ W6150Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
بطاقة رسومات مدمج من Intel( GT2و )GT4e
 DDR4بتردد  2133ميجاهرتز بسعة تصل إلى  64ج ب
( non-ECCو )ECC

سعة تصل إلى  1ت ب بسرعة  7200د/ق
سعة تصل إلى  500ج ب بسرعة  7200د/ق
محرك أقراص  SATAصلب الحالة بسعة تصل إلى  512ج ب
سعة تصل إلى  1ت ب (محرك أقراص  NVMe PCIeصلب
الحالة)

دون فتحة ضوئية

 6خاليا طويلة العمر  96واط/س

البطاريات الثانوية:
 HP ST09ممتدة العمر
 HP BB09فائقة ممتدة العمر

عمر البطارية

 12و 17

المحول
ّ

المنافذ

3

الحقا
سيتم تحديده
ً

االختبار ليس نهائي

محول التيار المتناوب الذكي ( 200واط 230/واط)
ّ

محول تيار متناوب ذكي SLIM( 200واط)
ّ

منفذ ( Thunderbolt™ 2 )1واحد ()mini-DP 1.2
منفذا ( ،USB 3.0 )2بما في ذلك منفذ  USB 3.0واحد ()1
(مع منفذ  USBللتزويد بالطاقة/الشحن)
منفذ  USB 2.0واحد ()1
DisplayPort™ 1.2
RJ-45 (Ethernet)
VGA
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
موصل اإلرساء
موصل بطارية ثانوية
موصل الطاقة

منفذاThunderbolt™ 3 (USB-C)()2
منفذ  USB 3.0واحد ()3
منفذ  USB 3.0واحد (( )1مع منفذ  USBللتزويد بالطاقة/
الشحن)
منفذ  HDMIواحد (Ethernet)( 45-RJ ،)1
VGA
مأخذ سماعة رأس/ميكروفون
موصل الطاقة

ما هي المعالجات التي تحتوي عليها محطة العمل HP ZBook 17 G3؟
تحتوي على معالجات  Intel® Core™ i5و i7التالية 2من الجيل السادس:

• Intel® Xeon® E3-1575M v5مع بطاقة رسومات Intel® Iris™ Pro P580( 3جيجاهرتز تصل إلى  3.9جيجاهرتز بتقنية ®Intel
 Turbo Boostوذاكرة تخزين مؤقت  8م ب و  4محاور)
• Intel® Xeon® E3-1535M v5مع بطاقة رسومات  Intel® P530عالية الدقة ( 2.9جيجاهرتز تصل إلى  3.8جيجاهرتز بتقنية
 Intel® Turbo Boostبتردد  2133ميجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  8م ب و  4محاور)

• Intel® Core™ i7-6820HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.7جيجاهرتز تصل إلى  3.6جيجاهرتز بتقنية ®Intel
 Turbo Boostبتردد  2133ميجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  8م ب و  4محاور)
• Intel® Core™ i7-6700HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز بتقنية ®Intel
 Turbo Boostبتردد  2133ميجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  6م ب و  4محاور)

• Intel® Core™ i5-6440HQمع بطاقة رسومات  Intel® 530عالية الدقة ( 2.6جيجاهرتز تصل إلى  3.5جيجاهرتز بتقنية ®Intel
 Turbo Boostبتردد  2133ميجاهرتز وذاكرة تخزين مؤقت  L3سعة  6م ب و  4محاور)
ما هي لوحة العرض فائقة الدقة بتقنية  DreamColorالموجودة في محطة العمل المحمولة HP ZBook 17 G3؟
وصورا واضحة نابضة
تقدم اللوحات فائقة الدقة دقة عرض فائقة للغاية ( ،)2160 × 3840مما يوفر مساحة أكبر على الشاشة
ً
بالحياة .لقد قررنا تزويد دقة هذه الشاشة بتقنية  DreamColorلعمالئنا األساسيين الذين يرغبون في الحصول على دقة لونية
عالية ألعمالهم .ستتم معايرة ألون هذه اللوحة خارج المصنع ،كما سيتم تزويدها بتطبيق البرنامج المساعد HP DreamColor
الذي يسمح بإدارة األلوان وعرض إماكنيات المعايرة.
هل تتوافق البطاريات والملحقات األخرى في محطة العمل  HP ZBook 17 G2مع محطة العمل المحمولة HP ZBook 17 G3؟
على الرغم من تشابه البطاريات الداخلية ،إال أنه ال يوجد توافق بين تلك الموجودة في محطة العمل  HP ZBook 17 G2مع
محطة العمل المحمولة  HP ZBook 17 G3أو العكس .ويمكن الوصول إلى البطارية  HP ZBook 17 G2من الجهة الخلفية
الخارجية للوحدة .ومن أجل خفض ُسمك محطة العمل بدرجة كبيرة وإضافة تحسينات إلى تقنية البطارية ،تم تضمين بطارية
بوليمر طويلة العمر ذات  9خاليا داخل هيلك محطة العمل المحمولة  .HP ZBook 17 G3إذ تتوفر البطارية بوليمر طويلة
العمر ذات  9خاليا بشلك أساسي بضمان لمدة  3سنوات.
لن تعمل محطات اإلرساء شائعة االستخدام المستخدمة في محطة العمل  HP ZBook 17 G2مع محطة العمل المحمولة HP
 ZBook Studio G3أو  HP ZBook 15 G3أو  .HP ZBook 17 G3ومع ذلك ،تقود شركة  HPالصناعة نحو التقدم من خالل حل اإلرساء
الرائع التالي :قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ .Thunderbolt 3
11
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بطاقة رسومات HP ZBook
ما هي حلول بطاقات الرسومات المتوفرة في لك من طرز محطات العمل المحمولة HP ZBook؟
HP ZBook 15u G4

احترافية
ثنائية
األبعاد

بطاقة رسومات Intel®مدمجة
( Intelعالية الدقة أو )Iris™ Pro
حاليا)
(خيار قابل للتكوين المستقل
ً

احترافية ثالثية األبعاد

( AMD FirePro™ W4190Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)

( NVIDIA® Quadro® M1000Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)

•

HP ZBook
Studio G3

•

( NVIDIA® Quadro® M1000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( AMD FirePro™ W5170Mبذاكرة  GDDR5سعة  2ج ب)

•

( AMD FirePro™ W6150Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)

( NVIDIA® Quadro® M2000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M3000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M4000Mبذاكرة  GDDR5سعة  4ج ب)
( NVIDIA® Quadro® M5000Mبذاكرة  GDDR5سعة  8ج ب)

HP ZBook
G3 15

•

•
•
•

HP ZBook 17 G3

•

•
•
•
•
•
•

ما هي التكوينات القصوى لشاشة العرض الموصى بها من النظام األساسي؟
جميع مستويات الدقة بمعدل تحديث  60هرتز .شاشات عرض  VGA/DVIبدقة تصل إلى  24بكسل في النقطة وشاشات عرض
 DPبعمق لوني يصل إلى  30بكسل في النقطة.
 HP ZBook 15 G3و :G3 17
•دون قاعدة إرساء:
المزودة باستخدام قاعدة اإلرساء
المزودة ببطاقة رسومات هجين وغير
تدعم محطات العمل المحمولة  HP ZBook 15و 17
ّ
ّ
 HP ZBookما يصل إلى أربع شاشات عرض مستقلة بحد أقصى .تتكون شاشات العرض األربعة هذه من لوحة داخلية
باإلضافة إلى ثالث شاشات عرض خارجية متصلة بمنفذ  VGAومنفذين من المنافذ الثالثة التالية HDMI :و Thunderbolt™ 3
و .Thunderbolt™ 3

•بقاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ :Thunderbolt 3
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3منفذ  Thunderbolt™ 3و  VGAومنفذي .DisplayPort™ 1.2
تحتوي قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
معا مع تكوين محطة العمل  HP ZBook 15و  17وبطاقة رسومات هجينة ،يتم دعم  6شاشات عرض
وعند استخدامها ً
مستقلة بحد أقصى .تتكون شاشات العرض الستة هذه من لوحة داخلية وشاشة عرض خارجية واحدة ومنفذ VGA
المزودة بمنفذ  Thunderboltومنفذ  VGAومنفذي
وأربع شاشات عرض خارجية يتم توصيلها بقاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
.DisplayPort™

:HP ZBook Studio G3
•دون قاعدة إرساء:
المزودة باستخدام قاعدة اإلرساء
المزودة ببطاقة رسومات هجينة وغير
تدعم محطات العمل المحمولة HP ZBook Studio
ّ
ّ
 HP ZBookما يصل إلى ثالثة شاشات عرض مستقلة بحد أقصى .تتكون شاشات العرض الثالثة هذه من لوحة داخلية
باإلضافة إلى شاشتي عرض خارجيتين متصلتين بمنفذين من المنافذ الثالثة التالية HDMI :وThunderbolt™ 3
و.Thunderbolt™ 3
•بقاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ :Thunderbolt 3
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3على منفذ  Thunderbolt™ 3ومنفذ  VGAومنفذي
تحتوي قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
معا مع تكوين محطة العمل  HP ZBook Studioوبطاقة رسومات هجين ،يتم
 .DisplayPort™ 1.2وعند استخدامها ً
دعم  5شاشات عرض مستقلة بحد أقصى .تتكون شاشات العرض الخمسة هذه من لوحة داخلية باإلضافة إلى أربع شاشات
المزودة بمنفذ  Thunderboltومنفذ  VGAومنفذي.DisplayPort™
عرض خارجية يتم توصيلها بقاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
:HP ZBook 15u G4
بسمك رفيع للغاية من  HPأو دونها:
•بمحطة إرساء ُ
تدعم ما يصل إلى  3شاشات عرض مستقلة بواسطة لوحة  LCDداخلية ومنفذ DisplayPort™ومنفذ  ،VGAأو استخدام منفذ
بسمك رفيع للغاية من (ُ HPتباع قاعد اإلرساء بشلك منفصل).
 DisplayPort™و  VGAبمحطة اإلرساء ُ
كيف يتم دعم شاشة عرض بدقة  4Kعلى النظام وبواسطة قاعدة اإلرساء؟
•محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studio G3و  HP ZBook 15 G3و HP ZBook 17 G3
– –يتوفر دعم بدقة  2160 × 4096بتردد  60هرتز على منفذي  3 ™Thunderboltبالجهاز

المزودة بمنفذ  Thunderbolt™ 3بواسطة
– –يتوفر دعم بدقة  2160 × 4096بتردد  60هرتز على قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
منفذ  Thunderbolt™ 3ومنفذ  DisplayPort™ 1.2واحد
•HP ZBook 15u G4

– –يتوفر دعم بدقة  2160 × 4096بتردد  60هرتز على منفذ DisplayPort™بالجهاز

بسمك رفيع للغاية من HP
– –يتوفر دعم بدقة  2160 × 4096بتردد  60هرتز على منفذ DisplayPort™بمحطة اإلرساء ُ

للحصول على مزيد من المعلوماتُ ،يرجى مراجعة المستند التقني لشاشات العرض المتعددة والمواصفات السريعة
لمحطات العمل  HP ZBookالمناسبة الخاصة بنظامك.
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محراكت أقراص ووحدات تخزين HP ZBook
ما المقصود بمحرك األقراص  HP Z Turbo G2وكيف يمكن مقارنته بعروض األجيال السابقة؟
محرك األقراص  HP Z Turbo G2هو الجيل القادم من محراكت األقراص  PCIeصلبة الحالة المستندة إلى بروتوكول زمن االنتقال
سابقا ،كما أنه يقلل
األقل  .NVMeفمحرك األقراص  HP Z Turbo G2هو أسرع بشلك كبير من محراكت األقراص  SATAالمعروضة
ً
الوقت المستغرق في بدء التشغيل والعمليات الحسابية وأوقات استجابة بطاقات الرسومات (حتى مع مقاطع الفيديو بدقة
 )4Kويتمتع بسرعة هائلة في معالجة محطة العمل المحمولة  HP ZBookللملفات كبيرة الحجم .فهو حل تخزين ميسور
التلكفة ومبتكر بشلك الفت للنظر للوصول إلى البيانات بسرعة.
ستستفيد عائلة محطة العمل  HP ZBookباكملها من هذه التقنية السريعة في التخزين .فهو نفسه حل التخزين الذي تم
طرحه في أحدث محطات العمل المكتبية  HP Zلدينا في شلك تكوين  .M.2سيتم تكوين ما يصل إلى محركي أقراص
 HP Z Turboفي وقت واحد على محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studioأو  15أو  17للحصول على سعة تخزين إجمالية
من نوع  NVMe PCIeتبلغ  2ت ب .تمثل هذه التقنية قفزة كبيرة إلى األمان من محرك األقراص  HP Z Turbo G1الذي يستند
إلى بروتوكول  .AHCIإذ يتيح لك محرك األقراص  HP Z Turbo G2الكتابة بسرعات متتالية تزيد عن  2جيجابت/ث ،بينما يوفر
تقريبا .وسيتم دعم
محرك األقراص  HP Z Turboالموجود في عائلة  HP ZBook G2الكتابة بسرعات متتالية تبلغ  750م ب/ث
ً
المصفوفات  RAID 0و  115على محطة العمل المحمولة  HP ZBook Studio G3و  HP ZBook 15 G3و .HP ZBook 17 G3
كم عدد أجهزة التخزين التي تدعمها لك من محطات العمل المحمولة  HP ZBookوكم يبلغ الحد األقصى للسعة المدعومة؟
وفقا للمخطط الوارد أدناه:
يختلف عدد أجهزة التخزين حسب موديل ً HP ZBook
هل تحتوي محطات العمل المحمولة  HP ZBookعلى محراكت أقراص صلبة الحالة وتدعمها؟
نعم .راجع التكوينات المدعومة التالية.
الحد األقصى للمحراكت/الفتحات
2.5

الحد األقصى لمحرك األقراص HP
Z Turbo

HP ZBook Studio G3

0

2

HP ZBook 17 G3

2

HP ZBook 15u G4
HP ZBook 15 G3

HP ZBook 15u G4

1
1

1
2
2

الحد األقصى للسعة اإلجمالية
2تب
2تب
3تب
4تب

دعم محرك األقراص صلب الحالة

محرك أقراص  HP Z Turbo G2سعة  256ج ب تصل إلى  1ت ب (محرك أقراص  M.2 NVMe PCIeصلب
الحالة)
محرك أقراص  HP Z Turboبسعة تصل إلى  500ج ب (محرك أقراص  M.2 NVMe PCIe SEDصلب الحالة)
محرك أقراص  SATA SSHDسعة  500ج ب (بذاكرة تخزين مؤقت  8ج ب) (بسرعة دوران  5400د/ق)
محرك أقراص  M.2 SATAصلب الحالة سعة  256ج ب
محرك أقراص  M.2 SATA SEDصلب الحالة سعة  512ج ب

HP ZBook Studio G3

محرك أقراص  HP Z Turbo G2سعة  256ج ب تصل إلى  1ت ب (محرك أقراص  M.2 PCIe NVMeصلب
الحالة)
محرك أقراص  SATAصلب الحالة سعة  128ج ب
محرك أقراص  SATA SEDصلب الحالة سعة  256ج ب تصل إلى  512ج ب

HP ZBook 17 G3

محرك أقراص  SATA SEDصلب الحالة سعة  256ج ب تصل إلى  512ج ب
محرك أقراص  HP Z Turbo G2سعة  256ج ب تصل إلى  1ت ب (محرك أقراص  M.2 PCIe NVMeصلب
الحالة)

HP ZBook 15 G3

محرك أقراص  SATA SEDصلب الحالة سعة  256ج ب تصل إلى  512ج ب
محرك أقراص  HP Z Turbo G2سعة  256ج ب تصل إلى  1ت ب (محرك أقراص  M.2 PCIe NVMeصلب
الحالة)
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Thunderbolt™ 3
لماذا قررت شركة  HPتضمين منفذ Thunderbolt™ 3 3بمحطات العمل المحمولة HP ZBook Studio/15/17؟
تنوعا في الصناعة مقارنة بموصل  USB-Cالجديد .إذ يوفر منفذ
ُيعد Thunderbolt™ 3 3هو االتصال األسرع واألكثر
ً
 Thunderbolt™ 3أعلى سرعة إدخال وإخراج ،كما يحتاج إليه معظم المستخدمين بكثرة لمضاعفة األداء الشامل لمحطة
زود فريق محطات العمل المحمولة من  HPمحطات العمل المحمولة  HP ZBook Studio/15/17بمنفذي
العملّ .
أيضا بإضافة ميزات إضافية إلى قاعدة اإلرساء HP ZBook
 .Thunderbolt™ 3وهذا يسمح بتمايز فريد في السوق ،كما يسمح ً
فضال عن منفذ  Thunderbolt™ 3المتوفر لالستخدام بالنظام.
المزودة بمنفذ Thunderbolt 3
ً
ّ
ما الفرق بين منفذ Thunderbolt™ 3 3و USB-C؟
لقد اكن منفذ  Thunderbolt™ 2أسرع منفذ إدخال/إخراج متوفر وهو موحد على منفذ .mini-DisplayPort™ 1.2 (mDP)أما
Thunderbolt™ 3 3فهو منفذ إدخال/إخراج من الجيل القادم ،وقد اختارت شركة  Intelتوحيد هذه التقنية على موصل USB-C
الجديد .تحتوي محطات العمل المحمولة  HP ZBook Studio/15/17 G3على منفذين ( )2من نوع  .Thunderbolt™ 3أما محطة
العمل  HP ZBook 15uومنتجات  HP Elitebookاألخرى فتتميز بمنفذ  USB-Cقياسي واحد وال تدعم منفذ .Thunderbolt™ 3
وعلى وجه التحديد ،فإن وجه التباين المتمثل في منفذ  USB-Cالقياسي يستند إلى واجهة  USB 3.1 gen 1بسرعات نقل بيانات
ماكفئة لتلك الموجودة في منفذ  USB 3.0تبلغ  5جيجابت/ث .أما منفذ  ،Thunderbolt™ 3فيتيح نقل البيانات بسرعات
تبلغ  40جيجابت/ث .راجع ما يلي لالطالع على جدول المقارنة.
المنفذ

USB 3.0

USB 3.1 (Gen 1)

USB 3.1 (Gen 2)

Thunderbolt™ 2

Thunderbolt™ 3

 5جيجابت/ث

 10جيجابت/ث

 20جيجابت/ث

 40جيجابت/ث

موصل المنفذ

 USBمن نوع A

USB-C

البروتوكوالت
المدعومة

USB 3.0

USB 3.1 Gen 1

سرعات النقل

األنظمة األساسية
المعتمدة
مالحظة

 5جيجابت/ث

جميع محطات العمل محطات العمل HP
:ZBook G4
HP ZBook
• HP ZBook 15u

USB-C

USB 3.1 Gen 2
()SuperSpeed USB

:HP ZBooks G3
• HP ZBook Studio
• HP ZBook 15
• HP ZBook 17

تم تحديد منفذ  USBعلى يحتوي منفذ
Thunderbolt™ 3
سلسلة أجهزة 15u G4
على وحدة تحكم
و HP EliteBook G3
في المضيف من نوع
باعتباره منفذ
USB 3.1
USB 3.1 Gen 1

Mini DisplayPort™

USB-C

 PCleوDisplayPort™

 PCleوDisplayPort™
و USB 3.1 Gen 2

منفذ Thunderbolt™ 2
واحد ( )1مدعوم على
محطة العمل
HP ZBooks G2

منفذا Thunderbolt™3
اثنين ( )2مدعومين
على محطة العمل
HP ZBooks G3

:HP ZBook G2
•HP ZBook 15
•HP ZBook 17

:HP ZBook G3
• HP ZBook Studio
• HP ZBook 15
• HP ZBook 17

ما هي ميزات Thunderbolt™ 3 3الفريدة على وجه التحديد في محطات العمل HP ZBook؟
•Thunderbolt™ 3 3هو منفذ مجموعة متميزة تدعم البروتوكوالت المتعددة التالية من خالل اتصال واحد في وقت واحد:
 DisplayPort™ 1.2و SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 2)و PCI Express
•سرعات إدخال/إخراج تبلغ  40جيجابت/ث

•دعم شاشتي عرض بدقة  4Kبتردد  60هرتز من خالل منفذ واحد
•طاقة قدرها  15واط لألجهزة التي يتم تزويدها بالطاقة عبر ناقل
•سلسلة توصيل تصل إلى  6أجهزةThunderbolt™

•االتصال بقاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3
دعما لمنفذ Thunderbolt™على محطة العمل HP ZBook 15u G4؟
لماذا أضافت شركة HP
ً
ُتعد محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4نظام محطة عمل محمولة أساسي عالي التطور ال يحتاج إلى نفس
المتطلبات اإلجمالية لمنتجات  HP ZBook Studioو  15و  .17إذ تتميز محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4بهيلك
فضال عن سهولة الحمل بشلك رائع .وعلى
محمول خفيف للغاية ،مما يجعله يلبي احتياجات األداء المستهدف من قبل العمالء
ً
الرغم من أنه لم تتم إضافة منفذ ،Thunderbolt™تتوفر منافذ  USB 3.0و  DisplayPort™ 1.2اكمل الحجم
و USB-C (USB 3.1 Gen 1)قياسي.
كيف يمكن مقارنة منفذ Thunderbolt™ 3 3بمنفذ USB 3.0؟
يوفر منفذ Thunderbolt™ 3 3سرعة أعلى  8أضعاف مقارنة بمنفذ .USB 3.0
ما الفرق بين منفذ  Thunderbolt™ 2و Thunderbolt™ 33؟
النطاق الترددي والموصل والبروتوكوالت .يوفر منفذ  Thunderbolt™ 2سرعة تبلغ  20جيجابت/ث ،بينما يوفر منفذ
Thunderbolt™ 3 3سرعة تبلغ  40جيجابت/ث .ويدعم منفذ  Thunderbolt™ 2أجهزة  DisplayPort™ 1.2و  PCIeمن خالل منفذ
واحد .ويدعم منفذ  Thunderbolt™ 3أجهزة  DisplayPort™ 1.2و Superspeed USB (USB 3.1 Gen 2)و  PCIeمن خالل منفذ واحد.
وأخيرا ،تم توحيد منفذ  Thunderbolt™ 2عبر منفذ ،mini DisplayPort™ (mDP)كما تم توحيد منفذ  Thunderbolt™ 3عبر موصل
ً
 USB-Cالجديد.
ما هي أنواع العمالء الذين يحتاجون إلى منفذ Thunderbolt™ 33؟
يحتاج جميع عمالء محطات العمل من جميع القطاعات إلى منفذ Thunderbolt™ 3 ،3فهم في قطاعات اإلعالم والترفيه لديهم
ونظرا لزيادة أحجام ملفات البيانات وتبني
الدافع األكثر قوة للتوسع في قطاع النفط والغاز والمراقبة والرعاية الصحية.
ً
مستويات الدقة  4Kومواصلة التطور الهائل في عالم الفيديو ،فإن امتالك سعة تخزين عالية وسرعات إدخال/إخراج عالية
انتشارا.
سيصبح أكثر
ً
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أنظمة التشغيل
ما هي أنظمة التشغيل المتوفرة على محطات العمل المحمولة HP ZBook؟
تتوفر مجموعة متنوعة من أنظمة التشغيل ،بما في ذلك ما يلي(ُ :يرجى مالحظة أنظمة التشغيل التي تحملها لك محطة
عمل تختلف حسب المنتج .للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع ورقة البيانات والمواصفات السريعة للك منتج).
• Windows 7 Professionalإصدار  64بت

13

•Windows 10 Professional 64

13

• Windows 10 Home 64لألجهزة المتطورة

• Win 10 Professional 64مع إماكنية الرجوع إلى اإلصدار األقدم من Windows 7 64
•FreeDOS

مسبقا كخيار؟
هل تتوفر إماكنية تثبيت نظامي تشغيل
ً
مسبقا نتيجة لقيود اتفاقيات الترخيص.
لن تتوفر إماكنية تثبيت نظامي تشغيل
ً
هل تدعم محطات العمل المحمولة  HP ZBookنظامLinux®؟
مدعوما على محطة العمل  HP ZBook Studioو  15و  .17للحصول على
نعم .فنظام Red Hat® Enterprise Linux®سيكون
ً
قائمة اكملة باألجهزة التي تدعم نظام ،Linux®انتقل إلى موقع .hp.com/support/linux_hardware_matrix
ما هي القيمة التي تقدمها شركة  HPلنظام Linux®على محطات العمل الشخصية؟
تقدم شركة  HPالقيمة التالية:

عاما في مجال نشر أنظمة التشغيل وبرامج
•يتمتع فريق البحث والتطوير الخاص بنظام Linux®بخبرة تزيد عن ً 25
التشغيل
•شراكة وثيقة مع العديد من الجهات الخارجية تتيح لك الحصول على حل محطة عمل بنظامLinux®
•دعم فني واسع النطاق لما قبل البيع من خالل القيم الهندسي من HP

•مستندات وبرامج تشغيل ومستندات تقنية تفصيلية يتم نشرها من خالل شركة  HPعلى موقع الدعم على الويب تتعلق
بنظام Linux®المتوفر على محطات العمل من HP

البرامج
ما المقصود ببرنامج HP RGS 16وما القيمة التي يقدمها لمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
 HP RGSأو HP Remote Graphics Software 16هو برنامج يتيح لك الوصول إلى تطبيقات محطة العمل بنظام  Windowsو
 Linux®ومحطات العمل الظاهرية ومشاركتها وبثها بنقاء مدهش عالي السرعة من أي جهاز كمبيوتر أو Mac®أو MacBook®أو
جزئيا .تم إنشاء هذا التطبيق من البداية عن طريق خبراء محطات العمل من
كمبيوتر لوحي بنظام  Windowsأو كمبيوتر تابع
ً
إطارا في الثانية لتطبيقاتك
60
إلى
تصل
نقل
بسرعات
فيه
تعمل
ماكن
أي
في
أداء من فئة محطات العمل
 ،HPكما أنه يمنحك ً
ً
ائعا حتى بدقة  .4Kومن خالل برنامج
ر
HP
RGS
برنامج
يبدو
ا.
محلي
ا
جهاز
تستخدم
كنت
لو
كما
بالعمل
المهمة ليسمح لك
ً
ً
ً
 HP Velocityالمدمج والضغط المتطور للفيديو ،ستحصل على تجربة متميزة بغض النظر عن قوة االتصال.
ما المقصود ببرنامج HP Performance Advisor 6وما القيمة التي يقدمها لمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
ُصمم هذا البرنامج لغير التقنيين ،فمعالج هذا البرنامج فائق الذاكء هو من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لضمان تشغيل
6
مسبقا على لك محطة عمل من .HP
الكمبيوتر بإماكناته المثالية بشلك مستمر .يتم تثبيت برنامج HP Performance Advisor
ً
شامال من مكونات األجهزة والبرامج
مخزونا
وعندما يتم تشغيل Performance Advisor 6على محطة عمل محمولة ،فإنه يأخذ
ً
ً
الموجودة في النظام .ويتم الكشف عن تفاصيل التكوين من خالل رسم بياني تفاعلي يبين كيفية ترابط األجهزة الفردية ،كما
يتيح الوصول إلى إعدادات معينة على مستوى النظام قد تؤثر على األداء والموثوقية .ويستفيد  HP Performance Advisorمن
قاعدة بيانات واسعة لتقديم تقارير بإصدارات برامج التشغيل المعتمدة التي يقدر عددها بما يزيد عن مائة تطبيق معتمد
يمكن تثبيتها على النظام ،كما أنه يسهل تنزيل برامج التشغيل هذه وتثبيتها إلعداد محطة العمل لبدء تنفيذ أعمالك .ويمكن
استخدام ميزة "مراقبة محطة العمل" في برنامج HP Performance Advisor 6لفحص استخدام موارد الجهاز على المدى
الطويل لمعرفة كيف يمكن للنظام معالجة قواعد البيانات الخاصة بك واقتراح تغييرات على التكوين للحصول على أداء أفضل
للنظام.
ما المقصود ببرنامج  HP Velocityوما القيمة التي يقدمها لمحطات العمل المحمولة HP ZBook؟
 HP Velocityهو حل برنامج يحسن تجربة المستخدم للتطبيقات السحابية والمحمولة والمستندة إلى شبكة عن طريق
معالجة االختناقات الشائعة في الشبكة ،مثل فقدان حزم البيانات واالنتقال إلى الشبكة وازدحام شبكة  .Wi-Fiإذ يوفر HP
متميزا للماكتب البعيدة وفروع الشراكت والعاملين عن ُبعد واتصاالت  Wi-Fiو  .3G/4Gويعمل برنامج HP Velocity
أداء
ً
ً Velocity
أوال وتقنيات الشبكة المستخدمة على حافة الشبكة ،ثم تطبيق المحسنات بذاكء لتحسين
عن طريق استشعار حاالت الشبكة ً
جودة المرور عن طريق تقليل الفقد في حزم البيانات وتقليل زمن الوصول إلى الشبكة وتحسين تجربة المستخدم على
تكيفيا ،فعندما تتغير الظروف ،يمكنك إجراء التحسينات المنطبقة لضمان الحصول
برنامجا
أيضا
ويعد ً HP Velocity
ً
الشبكةُ .
ً
على أفضل جودة ممكنة لحالتك.
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قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3
هل ستعمل حلول اإلرساء القياسية القديمة والمتطورة المستخدمة في محطات العمل  HP ZBook 15/17 G2مع محطات
العمل المحمولة  HP ZBook G3و G4؟
لن تعمل محطات اإلرساء القياسية القديمة والمتطورة من  HPالمستخدمة في محطات العمل  HP ZBook 15/17 G2مع
محطات العمل المحمولة  HP ZBookالجديدة .إذ توجد موصالت اإلرساء السابقة بالجزء السفلي من الهيلك .ولم تعد محطات
العمل المحمولة  HP ZBook Studio/15/17 G3تحتوي على هذا الموصل السفلي ،وتم استبداله بمنفذ Thunderbolt™لتتحول
إلى قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ  .Thunderbolt 3وسوف تستمر محطة العمل المحمولة  HP ZBook 15u G4من محطة
بسمك رفيع للغاية من  HPالموجودة في أجهزة  EliteBookومحطات العمل  HP ZBook 15u G3الحالية.
اإلرساء ُ
المزودة بمنفذ 3 Thunderbolt؟
لماذا اتخذت شركة  HPقر ًارا باالنتقال إلي قاعدة اإلرساء  HP ZBookالجديدة
ّ
تشلك القفزة الكبيرة إلى األمام  Thunderbolt™ 3في سرعات النقل (البالغة  40جيجابت/ث) فرصة عظيمة لالستفادة من
بدال من االضطرار إلى تصميم موصل إرساء داخل محطة العمل المحمولة .وهذا يتيح لك الحصول على
حاليا
المنفذ الموجود
ً
ً
وزنا للسماح بميزات التوسيع األخرى التي يهتم بها عمالء محطات العمل األساسيين
هيلك
محسن بالاكمل أقل ُسمكاً وأخف ً
ّ
ووزنا وفوضى
لدينا .وباإلضافة إلى ذلك ،فإنه مع التطور المستمر نحو إماكنية التنقل –يضيف حل اإلرساء السفلي ُسمكاً
ً
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3صغيرة الحجم للغاية والمألوفة
شاملة إلى محطة العمل– ساهمت قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
في تبسيط مساحة العمل وترتيبها.
المزودة بمنفذ 3 Thunderbolt؟
ما هي الميزات األساسية في قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
أيضا
•يمكنك توصيل ما يصل إلى  10أجهزة في آن واحد من خالل المنافذ التي تشملThunderbolt 3™( 3الذي يدعم ً
ومأخذا مشتركاً للصوت ومنفذي
 DisplayPort™ 1.2و  )USB 3.1 Gen 2وأربعة منافذ  USB 3.0ومأخذ  RJ-45ومنفذ VGA
ً
 DisplayPort™إضافيين.
•يوفر توصيل الكبالت بطريقة سهلة وبسيطة إماكنية التزويد بالطاقة/الشحن والتوصيل بسهولة.
محسنة.
•جهاز محمول صغير وخفيف الوزن يتيح لك إدارة الكبالت بطريقة
ّ

المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3قادرة على تزويد محطة عمل بالطاقة؟
هل ستكون قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3بمحطة العمل
HP
ZBook
اإلرساء
بقاعدة
فقط
مشترك
إطالقا .لن يتم توصيل إال كبل واحد
ً
ّ
محول التيار المتردد في قاعدة اإلرساء وال يلزم
المحمولة  ،HP ZBookمما يوفر لك الطاقة وإماكنية التوصيل .سيتم توصيل
ّ
المزودة بمنفذ  :Thunderbolt 3إصدار
توصيله بمحطة عمل محمولة .سيكون هناك إصداران من قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
بقدرة  150واط لمحطة العمل  HP ZBook Studioو  ،HP ZBook 15وإصدار بقدرة  200واط لمحطة العمل .HP ZBook 17
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3ووحدة تكرار المنافذ؟
ما الفرق بين قاعدة اإلرساء HP ZBook
ّ
خصيصا ،مما يتيح
مصمم
للطاقة
™Thunderbolt
3
كبل
على
تحتوي
Thunderbolt
3
بمنفذ
المزودة
قاعدة اإلرساء HP ZBook
ً
ّ
محول تيار متردد بمحطة العمل المحمولة لديك .أما وحدة تكرار
توصيل
يتعين
أن
دون
وشحنها
بالطاقة
لك تزويد الوحدة
ّ
موصل بمحطة العمل المحمولة لديك .وبوجه عام ،تتيح لك قاعدة
محول تيار متناوب
المنافذ التقليدية فتتطلب أن يكون لديك
ّ
ّ
المزودة بمنفذ  Thunderbolt 3توسيع إماكنية توصيل جهازك وشاشة العرض لديك وشبكتك مع شحن
اإلرساء HP ZBook
ّ
جهازك في آن واحد.
المزودة بمنفذ Thunderbolt 3؟
أين يمكنني العثور على مزيد من المعلومات بشأن ميزات قاعدة اإلرساء HP ZBook Dock
ّ
الرجاء مراجعة الموارد التالية:
•صفحة قاعدة اإلرساء  HP ZBookبمنفذ  Thunderbolt 3على الويب

•المستند التقني لقاعدة اإلرساء  HP Eliteبمنفذ  Thunderbolt 3وقاعدة اإلرساء  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3

الضمان والدعم
هل ستستفيد محطات العمل المحمولة  HP ZBookمن نفس دعم  HP Eliteالذي تستخدمه أجهزة الكمبيوتر المحمولة HP
EliteBook
في هذه األيام؟
دعما لعمالئنا المقيمين داخل الواليات المتحدة األمريكية أو المناطق
نعم .يقدم فريق الدعم المتميز ألجهزة  HP Eliteلدينا
ً
المتحدثة باإلنجليزية في كندا.
طويال
وقتا
ً
•ما عليكم سوى االتصال بنا على الرقم  .1.866.625.1175ال توجد أنظمة رد صوتي تفاعلية وال قوائم تستغرق ً
لالجتياز من خاللها

حصرا في الواليات المتحدة على مدار ساعات اليوم واألسبوع
•اتصل بفريق متخصصي أجهزة  Eliteالمعتمدين الموجود
ً
طوال أيام السنة
•حدد المواعيد التي تناسبك .وسوف نختار الموعد الذي يناسبك

•اطلب وكيل الخدمة الذي تريده عند االتصال ،فما عليك سوى طلبه باالسم

•تمكن من الحصول على خدمة إصالح بأولوية من أي مراكز اإلصالح في شركة HP
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ما الضمان والدعم المتوفر لمحطات العمل المحمولة  HP ZBookالتي تعمل بنظام Windows؟
محدودا لمدة سنة واحدة حسب الدولة .تتمتع البطاريات بضمان محدود
يتوفر الضمان األساسي لمدة  3سنوات أو يكون
ً
لمدة سنة واحدة باستثناء البطاريات طويلة العمر التي تتمتع بنفس الضمان المحدود لمدة سنة واحدة أو ثالث سنوات مثل
النظام األساسي .خدمات العناية بالعمالء  HP Care Pack Servicesهي عقود خدمة ممتدة للعناية بالعمالء تتخطى الضمانات
القياسية المحدودة .الختيار مستوى الخدمة المناسب لمنتج  HPلديك ،استخدم أداة البحث عن خدمات العناية بالعمالء HP
14
 Care Packالموجودة على الموقع .hp.com/go/cpc
الموارد أو جهات االتصال أو االرتباطات اإلضافية ألجهزة HP ZBook
•HP ZBook 15u G4hp.com/go/zbook15u :
•HP ZBook Studio G3hp.com/go/zbookstudio :
•HP ZBook 15 G3hp.com/go/zbook15 :
•HP ZBook 17 G3hp.com/go/zbook17 :

•قاعدة إرساء  HP ZBookبمنفذ Thunderbolt 3hp.com/go/zbookdock :

تعرف على المزيد حول عائلة منتجات  HP Zعلى الموقع
ّ
hp.com/zworkstations
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1ليست جميع التكوينات مؤهلة مثل تكوينات أجهزة.Ultrabook™
حتميا أن يستفيد جميع العمالء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية .يختلف األداء وتردد ساعة
ُ 2صممت تقنية المعالجة متعددة المحور لتحسين أداء منتجات برمجية معينة .وليس
ً
مقياسا ألداء أعلى.
المعالج باختالف أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج واألجهزة .ال ُيعد ترقيمIntel®
ً
معتمدا الستخدام Thunderbolt™مع نظام
3يجب أن يتوافق لك من كبل Thunderbolt™وجهاز( Thunderbolt™يتم شراؤهما على حدة) مع نظام  .Windowsلمعرفة ما إذا اكن جهازك
ً
 ،Windowsراجع موقع  .thunderbolttechnology.net/productsإماكنية االتصال باإلنترنت مطلوبة.
ُ 4تباع كميزة اختيارية.
5يختلف الوزن حسب التكوين والمكونات.
6يتطلب برنامج  HP Performance Advisorنظام التشغيل  Windowsواالتصال باإلنترنت.
ُ 7صممت جميع أجهزة  HP ZBookلتتجاوز اختبار  .MIL-STD 810Gلم يكن الغرض من االختبار هو إثبات مالءمة المنتج لمتطلبات عقود وزارة الدفاع األمريكية أو االستخدام العسكري .وال تضمن
نتائج االختبار األداء المستقبلي في ظل ظروف االختبار هذه .وتتطلب األضرار في ظروف اختبار  MIL STDواألضرار العرضية األخرى حزمة HP Accidental Damage Protection Care Pack
االختيارية.
8ويلزم محتوى عالي الدقة لعرض الصور عالية الدقة.
نظرا لمتطلبات
9تعمل سعات الذاكرة القصوى مع أنظمة تشغيل  Windowsبإصدار  64بت أو .Linux®وقد ال تتوفر سعة الذاكرة الزائدة عن  3ج ب في أنظمة التشغيل  Windowsإصدار  32بت ً
موارد النظام.
1بخصوص محراكت األقراص الثابتة 1 ،ج ب =  1مليار بايت 1 .ت ب =  1تريليون بايت .ولكن السعة الفعلية المهيأة تكون أقل من ذلك .إذ يتم حجز ما يصل إلى  30ج ب من قرص النظام
لبرنامج استرداد النظام.
عيبا بالمنتج .كما أنه ال يمكن ضمان
1فيما يخص تقنية  ،Blu-Rayقد تحدث بعض المشالك مع أقراص معينة أو اتصاالت رقمية أو مشالك متعلقة بالتوافق و/أو األداء ،ومع ذلك ال ُيعد ذلك ً
تشغيل خال من العيوب على جميع األنظمة .ولتشغيل محتويات  ،Blu-rayقد تكون بحاجة إلى توصيل  DVIأو  HDMIرقمي ،كما قد تكون بحاجة إلى شاشة تدعم  .HDCPومع ذلك ،ال يمكن
تشغيل أفالم .HD-DVD
1يختلف عمر البطارية عند استخدام نظام التشغيل  Windows 7باختالف عوامل شتى ،بما في ذلك موديل المنتج وتكوينه والتطبيقات المحملة والميزات واالستخدام والوظيفة الالسلكية
وإعدادات إدارة الطاقة .ستقل السعة القصوى للبطارية بشلك طبيعي بمرور الوقت وكثرة االستخدام .راجع موقع  bapco.comللحصول على مزيد من التفاصيل.
1ال تتوفر بعض الميزات في بعض إصدارات  .Windowsقد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة لالستفادة من اكفة وظائف  Windowsبشلك اكمل.
راجع موقع .microsoft.com
1وقد تختلف مستويات الخدمة وأوقات االستجابة الخاصة بخدمات العناية بالعمالء  HP Care Packsحسب موقعك الجغرافي .تبدأ صالحية الخدمة من تاريخ شراء الجهاز .ويتم تطبيق
وفقا للقوانين
الشروط والقيود .تخضع خدمات  HPلشروط وأحاكم خدمات  HPالمعمول بها والتي تتم اإلشارة إليها أو توفيرها للعمالء وقت الشراء .قد يتمتع العميل بحقوق قانونية إضافية ً
المحلية المعمول بها ،وال تتأثر هذه الحقوق بأي شلك من األشاكل بالشروط واألحاكم الخاصة بخدمات  HPأو بالضمان المحدود من  HPالمرفق بمنتج  HPالخاص بك .استشر مركز دعم
عمالء  HPللحصول على التفاصيل.
جيدا لتقنية
ائعا .فهي تعتبر
1ال يتم دعم تقنية  RAIDالمستندة إلى أجهزة  SATAفي أنظمةُ .Linux®يوفر  Linux® kernelوتقنية  RAIDالمضمنة المستندة إلى البرامج وظائف متميزة
ً
بديال ً
وأداء ر ً
ً
 RAIDالمستندة إلى األجهزةُ .يرجى زيارة موقع  hp.com/bc/docs/support/Supportmanual/c00060684/c00060684.pdfلالطالع على إماكنيات  RAIDفي نظام.Linux®
1يتطلب برنامج  HP RGSنظام تشغيل  Windowsأو Linux®أو  Mac® OS X 10.10أو أحدث واالتصال بالشبكة.
1تستند نتائج عمر البطارية إلى مؤشر  MobileMarkالذي تم قياسه بمقياس ساعات:دقائق .وقد تم قياس تكوينات  HP ZBook G2باستخدام  ،MM07كما تم قياس تكوينات  HP ZBook G3و G4
باستخدام .MM14
1وبما يتماشى مع سياسة الدعم لشركة  ،Microsoftال تدعم شركة  HPنظام التشغيل  Windows 8أو  Windows 7في المنتجات التي تم تكوينها بواسطة معالجات Intel®و  AMDمن الجيل
السابع واألحدث ،كما لن تتوفر برامج التشغيل لنظامي التشغيل  Windows 8أو  Windows 7على موقع .http://www.support.hp.com
محول الطاقة بقدرة
علما بأنه يلزم استخدام
1تشحن تقنية الشحن السريع من  HPالبطارية حتى  %50في غضون  30دقيقة عندما يكون النظام
ً
ّ
متوقفا عن التشغيل أو في وضع االستعدادً ،
وفقا لمعدالت تحمل النظام.
كهربية  65واط بحد أدنى .وبعد وصول الشحن إلى  %50من سعة البطارية ،تعود سرعة الشحن إلى طبيعتها .وقد تختلف مدة الشحن بنسبة ً %10-/+

التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getconnected

المشاركة مع الزمالء
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الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن شروط بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما
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ضمانا
يمكن تفسيره على أنه يشلك
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ً

وتعد  AMDو FireProو Enduroعالمات تجارية
ُتعد  Intelو Coreو Xeonو Thunderboltعالمات تجارية لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة ودول أخرىُ .
لشركة  .Advanced Micro Devices, Incكما ُتعد  NVIDIAو Optimusو Quadroعالمات تجارية و/أو عالمات تجارية مسجلة لشركة  NVIDIA Corporationفي الواليات
وتعد Linux®عالمة تجارية
وتعد  Red Hat Enterprise Linux Desktopعالمة تجارية لشركة  Red Hat, Incفي الواليات المتحدة وبلدان أخرىُ .
المتحدة ودول أخرىُ .
وتعد  Microsoftو Windowsعالمتين تجاريتين مسجلتين في الواليات المتحدة لمجموعة شراكت
مسجلة لشركة  Linus Torvaldsفي الواليات المتحدة ودول أخرىُ .
 .Microsoftكما تعد  Appleو Macو MacBookعالمات تجارية مسجلة لشركة .Apple Inc
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