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تقدم محطة العمل HP Z240
العمودية أعلى مستويات األداء
لبرامج CAD

استمتع بقوة معالجة جديدة بتردد
يصل إلى  4.2جيجاهرتز لمحطة
عمل  CADالمثالية من  .HPفقد
تم تزويد محطة العمل العمودية
 HP Z240بالعديد من الميزات
والموثوقية لمحطات العمل بسعر
جهاز الكمبيوتر المكتبي.

تشغيل تطبيقات  CADبسرعة أعلى بنسبة %13

ُتعد محطة العمل العمودية  HP Z240مثالية لبرامج  CADالشائعة ،مثل Autodesk Revit
و  ،3DS SOLIDWORKSإذ يمكنك الحصول على قوة معالجة تبلغ  4.2جيجاهرتز بلمسات أصابعك.
أداء على المعالجات ذات
قدرا
ً
هائال على محور معالجة واحد وتحقق أفضل ً
تجري هذه التطبيقات ً
معدالت تردد عالية.
تجمع محطة العمل العمودية  HP Z240بين سرعة المعالجة األولية لمعالج Intel® Core™ i7 6700K
والتبريد القوي وما يزيد عن  368000ساعة عمل من اختبار التطبيقات ،فهي توفر أقصى قدر من
المرونة والموثوقية واألداء في تكوين مدمج لمحطة العمل.

“نحن نختار محطات العمل
 HP Zلعدة أسباب .فقد تم
تصميمها بشلك جيد ،كما
أنها سهلة االستخدام وتتمتع
بالقوة والموثوقية".

عال لتطوير المنتجات والهندسة المعمارية والتصميم
أداء ٍ
واإلنشاء

– جراهام تشابمان ،مدير التصميمات الهندسية،
Morgan Motor Company

األداء النسبي (األعلى هو األفضل)

ُيعد المعالج – Intel® Core™ i7 6700Kالذي يتميز بقوة معالجة  4.2جيجاهرتز– أحدث معالج في
أداء أعلى بنسبة  %8لبرامج  SOLIDWORKS 2015وزيادة
محطة العمل العمودية  ،HP Z240فهو يوفر ً
في األداء بنسبة  %13لبرامج  Autodesk Revit 2016مقارنة بمعالج األداء األعلى السابق
Intel® Core™ i7 6700 5بمحطة العمل .HP Z240

إجمالي وقت Autodesk Revit
والمعالجة من خالل محطة العمل العمودية Z240

Dassault Systems SOLIDWORKS 2015
محطة العمل  SPECapc CPU Composite Z240العمودية

1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98

Autodesk Revit
Core™ i7-6700K
بتردد  4جيجاهرتز 4c

Autodesk Revit
Core™ i7-6700
بتردد  3.4جيجاهرتز 4c

Core™ i7-6700K
بتردد  4جيجاهرتز 4C

Core™ i7-6700
بتردد  3.4جيجاهرتز 4C

0.96

ومن خالل معدالت عمل تطوير المنتجات الفاخرة والموهبة العالية للهندسة المعمارية والتصميم
واإلنشاء ،تتيح هذه التطورات الهائلة في األداء لمحطة العمل العمودية  HP Z240استرداد قيمتها
فيما يتعلق بمعدالت التوفير في العمل والحصول على عائد مذهل على االستثمار طوال فترة
عمرها.
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محطة العمل العمودية  :HP Z240أداء متميز لبرامج CAD

باإلضافة إلى المعالج  Intel® Core™ i7 6700Kبتردد  ،4.2فإن محطة العمل العمودية HP Z240
يمكن تكوبنها لتضم ذاكرة  RAMسعة  64ج ب وأجهزة طرفية لألقراص صلبة الحالة ذات نطاق
عال ومجموعة متنوعة من خيارات معالجات بطاقات الرسومات لتعمل مع مجموعات بيانات
ترددي ٍ
 CADوالتطبيقات الكبيرة.

Windows 10 Pro 64
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Intel® Xeon E3-1280 v5( 2بتردد 3.7
جيجاهرتز يصل إلى  4جيجاهرتز مع
تقنية Intel Turbo Boost 3وذاكرة تخزين
مؤقت سعة  8م ب و  4مراكز)
 DDR4-2133بسعة تصل إلى  64ج ب
ECC/non-ECC SDRAM
( NVIDIA® Quadro M2000سعة  4ج ب) أو
( AMD FirePro W5100سعة  4ج ب)
محرك أقراص  Z Turbo G2سعة
 500ج ب و  SATAبسعة تصل إلى  4ت ب
4
( 7200د/ق)

معالج  :Intel® Core™ i7 6700Kزيادة أداء برامج CAD
حل محطة عمل حقيقي مصمم للتعامل مع أعباء العمل المتنامية والمعقدة ويتمتع
باألداء الذي تحتاج إليه ألي مرحلة في معالجة أعمالك.
محرك أقراص  :Z Turbo G2تخزين فائق السرعة
قلل أوقات االستجابة واألوقات التي يستغرقها بدء تشغيل الجهاز وتنفيذ العمليات
الحسابية بثورة في طريقة معالجة محطة العمل  HP Z240للملفات كبيرة الحجم
مبتكرا فائق السرعة.
باستخدام محرك أقراص  HP Z Turboاالختياري 4الذي يعد حل تخزين
ً
حزمة أفضل :قوة أكبر
أداء أفضل وسعة تخزين أكبر والمزيد من منافذ اإلخراج
HP
Z240
تقدم محطة العمل
ً
واإلدخال ومرونة أعلى مع الحفاظ على نفس التصميم صغير الحجم لألجيال السابقة
لدينا.
تعرف على المزيد حول .HP Performance Advisor
ّ

ابتاكر وتصميم من HP

ُصممت محطات العمل  HP Zلتلبية المتطلبات األساسية ألماكن العمل االحترافية والتقنية على
مدار اليوم .فقد تم تصميمها لمساعدة فريقك على العمل بشلك أسرع وأذكى وزيادة قدرته
التنافسية .وبفضل التصميمات الخاطفة لألبصار والهندسة المتطورة وأدوات اإلدارة القوية وحلول
جديدا على االبتاكر واألداء والموثوقية.
التعاون المرئي الرائدة ،تضفي محطات العمل  HP Zمستوى
ً
مثل محطات العمل األخرى من  ،HPتستخدم محطة العمل العمودية  HP Z240تصميم هيلك دون
أدوات للصيانة بسهولة ،بما في ذلك برنامج HP Performance Advisor 6من أجل تحسين النظام،
كما أنه يتم تزويدها بشلك أساسي ببرنامج HP Remote Graphics 7للوصول إلى محطة العمل HP Z
ومشاركتها عن ُبعد.

 HPوشهادة موردي البرامج المستقلين

معا بشلك
ومن ناحية البرامج ،يعمل موردو برامج  HPو  CADمثل  Autodeskو ً Dassault Systemes
وثيق مع Microsoft®و Intel®و  AMDو NVIDIA®لتقديم حلول فنية متاكملة لعمالء  .CADونتيجة
لذلك ،تقدم محطات العمل  HP Zتجربة محسنة باستخدام هذه البرامج وغيرها ،كما تساعدك على
تعرف على المزيد حول محطات العمل
االستفادة من أداء البرامج والحصول على إنتاجية أكبرّ .
 HP Zالمعتمدة على الموقع .hp.com/go/isv
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ال تتوفر لك الميزات في بعض إصدارات  .Windowsوقد تتطلب األنظمة ترقية و/أو شراء أجهزة أو برامج تشغيل أو برامج أخرى على حدة أو تحديث  BIOSلالستفادة من جميع وظائف  Windowsبشلك اكمل .يتم
دوما .وقد يتم تطبيق رسوم موفر خدمة اإلنترنت ،كما قد يتم تطبيق متطلبات إضافية للتحديثات مع مرور الوقت.
تحديث Windows 10
تلقائيا ،وهذه الميزة ممكنة ً
ً
راجع .windows.com
حتميا أن يستفيد جميع العمالء أو تطبيقات البرامج من استخدام هذه التقنية .يختلف األداء وتردد ساعة المعالج باختالف
تم تصميم تقنية المعالجة متعددة المراكز لتحسين أداء منتجات برامج معينة .وليس
ً
مقياسا ألداء أعلى.
أعباء عمل التطبيقات وتكوينات البرامج واألجهزة .ال ُيعد ترقيمIntel®
ً
يتباين أداء  Intel® Turbo Boostوفق األجهزة والبرامج وتكوين النظام كلك .راجع  intel.com/technology/turboboostللحصول على مزيد من المعلومات.
بخصوص محراكت األقراص الثابتة وصلبة الحالة 1 ،ج ب =  1مليار بايت .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.
استنادا إلى اختبار  HPالداخلي بأنظمة تم تكوينها بشلك مماثل.
ً
يتطلب برنامج  HP Performance Advisorنظام التشغيل  Windowsواالتصال باإلنترنت.
يتطلب برنامج  HP RGSنظام تشغيل  Windowsأو Linux®أو  Mac® OS X 10.10أو أحدث واالتصال بالشبكة.

التسجيل للحصول على التحديثات
hp.com/go/getupdated

المشاركة مع الزمالء

© حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة  HP Development Company, L.Pلعام  .٢٠١٧المعلومات الواردة في هذه الوثيقة عرضة للتغيير دون إشعار .وتقتصر
الضمانات الوحيدة لمنتجات  HPوخدماتها على تلك المعلن عنها ضمن بنود بيان الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات .وال يوجد هنا ما
إضافيا .وال تتحمل شركة  HPمسؤولية أي أخطاء فنية أو تحريرية أو حذف يرد في هذا المستند.
ضمانا
يمكن تفسيره على أنه يشلك
ً
ً

وتعد  ENERGY STARوعالمة  ENERGY STARعالمتين
ُتعد  Intelو  Coreو  Pentiumعالمات تجارية لشركة  Intel Corporationفي الواليات المتحدة ودول أخرىُ .
تجاريتين مسجلتين مملوكتين لواكلة حماية البيئة األمريكيةُ .تعد  NVIDIAوشعار  NVIDIAو  Quadroو  NVSعالمات تجارية و/أو عالمات تجارية مسجلة لشركة
وتعد Linux®عالمة تجارية مسجلة لصالح  Linus Torvaldsفي الواليات المتحدة ودول أخرى .كما تعد
 NVIDIA Corporationفي الواليات المتحدة والدول األخرىُ .
وتعد  Appleو  Macو  MacBookعالمات تجارية مسجلة لشركة  .Apple Incوجميع العالمات
 AMDو  AMDعالمات تجارية لشركة ُ .Advanced Micro Devices, Inc
التجارية األخرى ملكاً ألصحابها المعنيين.
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