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Πού απευθύνονται τα workstations; 

βασικούς παίκτες της αγοράς workstation είναι οι 
HP, Dell, Lenovo, Fujitsu και NEC.
Ένα ακόµα ενδιαφέρον σηµείο είναι το γεγονός 
πως συσκευές Mac Pro και PCs µένουν πίσω 
στον ανταγωνισµό στη Βόρεια Αµερική, καθώς 
πανίσχυρα νέα workstations από τις HP, Lenovo 
και Dell που ενσωµατώνουν εξελιγµένη τεχνολο-
γία κερδίζουν συνεχώς δηµοτικότητα. Νέα, εξε-
λιγµένα workstations για επαγγελµατικές εφαρ-
µογές, επεξεργασία video και δηµιουργία περιε-
χοµένου VR για headsets, συµπεριλαµβανοµένων 
των HTC Vive και Oculus Rift κερδίζουν σε και 
αυτά σε δηµοτικότητα. Οι υψηλές επιδόσεις και οι 
δυνατότητες επεξεργασίας των workstations συ-
νεισφέρουν στη δηµοτικότητά τους στις ΗΠΑ. 

Παράγοντες ανάπτυξης και προκλήσεις
Σύµφωνα πάλι µε την εταιρεία ερευνών Research 
Nester, η παγκόσµια αγορά των workstation 
αναµένεται να είναι πιο ανταγωνιστική από ποτέ. 
Όπως είδαµε, τα workstations διαφοροποιούνται 
σηµαντικά σε σχέση µε τα κοινά υπολογιστικά 
συστήµατα καθώς τρέχουν πολλαπλά λειτουργικά 
συστήµατα και ενσωµατώνουν SSDs και τελευ-
ταίας τεχνολογίας επεξεργαστές και GPUs. 
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς αυ-
τής παίζει η αυξηµένη απαίτηση για animation 
software, δικτύωση και γραφικά κατά τη διάρ-
κεια της εξεταζόµενης περιόδου ως το 2023. 
Κάποια από τα πλέον ενδιαφέροντα trends που 
θα εµφανιστούν µέσα στα ερχόµενα χρόνια πε-
ριλαµβάνουν τη µετακίνηση των χρηστών PC και 
Apple Mac στα workstations, την ταχεία αύξηση 
στη ζήτηση των virtual workstations, την αυξη-
µένη ζήτηση για tower workstations σε ψηφια-
κές εφαρµογές και τέλος την υψηλή ζήτηση για 
mobile workstations στον κλάδο του software 
engineering. 
Τα σχεδιασµένα µε workstations προϊόντα έχουν 
αποδειχθεί εξαιρετικά δηµοφιλή στους κλάδους 

των γραφικών και του animation. Η αυξηµένη 
παγκόσµια υιοθέτηση του CAD για 3D animation 
στους κλάδους των κατασκευών και της µεταποίη-
σης αναµένεται να εκτινάξει την παγκόσµια αγορά 
workstations. 
Η αυξηµένη ζήτηση για 3D animation software, 
δηµιουργία ψηφιακού περιεχοµένου, networking 
και γραφικών αποτελούν τους βασικούς παρά-
γοντες που οδηγούν την παγκόσµια αγορά των 
workstations. Η ανάπτυξη του 3D animation 
software επηρεάζει άµεσα την παγκόσµια υιοθέ-
τηση του CΑD στη µεταποίηση, τις κατασκευές, την 
αρχιτεκτονική και στον σχεδιασµό. Δεδοµένου πως 
ο εξοπλισµός των workstations είναι εξαιρετικά α-
παιτητικός, ειδικά για 3D animation software, είναι 
επόµενο πως η αγορά αυτή επηρεάζει άµεσα την 
ανάπτυξη εκείνης των worksations σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
Η αυξηµένη ζήτηση για mobile workstations και 
all-in-one workstations, οφείλεται σε µια ευρεία 
ποικιλία εφαρµογών που αναµένεται να δώσουν 
ώθηση στην παγκόσµια αγορά workstations. Επι-
πλέον, µιας και τα workstations χρησιµοποιούνται 
ευρέως στη βιοµηχανία, η αυξηµένη εκβιοµηχά-
νιση των αναπτυσσόµενων χωρών αναµένεται να 
συνεισφέρει και αυτή στην ανάπτυξη της παγκόσµι-
ας αγοράς των workstations. 

Ο συνδυασμός βελτιωμένων 
επιδόσεων των workstations, η ευρεία 
διαθεσιμότητα των υψηλής ταχύτητας 
δικτύων, η κυριαρχία των cloud 

υπηρεσιών και η αυξημένη ασφάλεια δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την υιοθέτησή τους 
από τις επιχειρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, τα µεγαλύτερα χρονικά δι-
αστήµατα για αντικατάσταση των συσκευών, η τα-
κτική συντήρηση και ο αυξηµένος ανταγωνισµός 
από εναλλακτικές πλατφόρµες που προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας επιδόσεις, είναι κάποιοι από 
τους σηµαντικότερους λόγους, οι οποίοι µπορεί να 
επιβραδύνουν σχετικά τον ρυθµό της παγκόσµιας 
αγοράς workstation. 

Μέγεθος αγοράς και προβλέψεις 
Η παγκόσµια αγορά workstation αναµένεται να 
παρουσιάσει µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης κα-
τά 9,8% κατά την περίοδο 2016-2023. Το τµήµα 
mobile workstation αναµένεται να παρουσιάσει 
το υψηλότερο µερίδιο στην αγορά workstations 
µε εκτιµώµενο µερίδιο 23% στο τέλος του 2016, 
ενώ αναµένεται να επεκταθεί µε µέσο όρο ετήσι-
ας ανάπτυξης 6% κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αυτής. 
Το all-in-one workstation segment αναµένεται 
να παρουσιάσει ένα υψηλότερο µέσο όρο ετήσι-
ας ανάπτυξης σε σύγκριση µε το τµήµα mobile 
workstation. Από πλευράς περιοχών, η Βόρεια 
Αµερική αναµένεται να κυριαρχήσει στην παγκό-
σµια αγορά workstations µε σηµαντικό µερίδιο 
40%, ακολουθούµενη από το 22,5% της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής ως το 2023. TCP
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Αφού εξετάσαµε αναλυτικά τα πλεονεκτήµατα και 
την αγορά των workstations, καλό θα είναι οι συ-
νεργάτες να γνωρίζουν ποιοι είναι συγκεκριµένα οι 
κλάδοι και οι επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη την 
ισχύ και τις επιδόσεις των συστηµάτων αυτών. 

• Σχεδιασµός και προσοµοίωση: Προγράµµα-
τα Mechanical Computer Aided Design (MCAD), 
Computer Aided Engineering (CAE) και Electronics 
Computer Aided Design (ECAD), στους κλάδους 
αυτοκινητοβιοµηχανιών, αεροναυτικής, αλλά και 
βιοµηχανικού σχεδιασµού για την παραγωγή πρω-
τοτύπων. 

• Περιπτώσεις «power office»: Πρόκειται για 
επιχειρήσεις που εκτελούν καθηµερινά απαιτητικές 
εργασίες. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται ο σχεδια-
σµός Web, γραφικών και βίντεο (µε προγράµµατα 
όπως τα Adobe Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Premier), η διαχείριση µεγάλων βάσεων δεδοµέ-
νων και φύλλων εργασιών (µε το Microsoft Office 
Suite), αλλά και εκεί που απαιτείται υψηλός βαθµός 
συνεργασίας µε εταιρείες engineering (software 
γραφικών ή διαχείρισης βάσης δεδοµένων). 

• Ψυχαγωγία και Digital Content Creation 
(DCC): Για χρήση σε µη γραµµική επεξεργασία βί-
ντεο, rendering, animation και γραφιστικές τέχνες. 

• Οικονοµικού τύπου εφαρµογές: Υποστήριξη 
πολλαπλών οθονών, ώστε να είναι διαθέσιµη η µέ-
γιστη ποσότητα πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο, 
διασφαλίζοντας για την επιχείρηση τη συνεχή επα-
φή µε τις αγορές. 

• Αρχιτεκτονική, µηχανική και κατασκευές: Ο 
σχεδιασµός των projects στους κλάδους αυτούς 
συνήθως πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια εξειδι-
κευµένων workstations. Έτσι, οι πελάτες αλλά και 
οι µηχανικοί θα µπορούν να έχουν στη διάθεσή 
τους το αποτέλεσµα προτού προχωρήσουν σε εργα-
σίες, χάρη στο φωτο-ρεαλιστικό rendering.

Παραδοσιακά η Lenovo έχει στραµµένο το βλέµµα 
της στην ισχύ, τις επιδόσεις και την αξιοπιστία σε 
κάθε υπολογιστή της οικογένειας Think που σχε-
διάζει. Συνδυάζοντας κορυφαία υποσυστήµατα µε 
πρωτοποριακό σχεδιασµό και υλικά κατασκευής, 
τα workstations της Lenovo των σειρών ThinkPad 
και ThinkStation ανεβάζουν τον πήχη των επι-
δόσεων ακόµα πιο ψηλά, για να προσφέρουν την 
ισχύ που απαιτείται στην αντιµετώπιση και των πιο 
απαιτητικών εργασιών.
Η «ωµή» ισχύς απαιτεί και σωστή ψύξη. Για το 
σκοπό αυτό, η Lenovo έχει σχεδιάσει τις µονα-
δικές λύσεις Tri-Channel για τα tower και Flex 
Performance στα notebooks προκειµένου τα 
workstations της να λειτουργούν στο µέγιστο των 
δυνατοτήτων τους, ενώ παράλληλα το εσωτερικό 
να διατηρείται δροσερό αποφεύγοντας την υπερ-
θέρµανση, αυξάνοντας έτσι το χρόνο ζωής του 
hardware. 

Σχεδιαστική φιλοσοφία από άλλον… πλανήτη
Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές προϊόντων και λογισµι-
κού, επαγγελµατίες του οικονοµικού κλάδου, της 
ιατρικής και των κατασκευών, χρειάζονται υψηλή 
απόδοση, ευκολία χρήσης και αξιοπιστία προ-
κειµένου να µπορούν να κάνουν τη δουλειά τους 
απρόσκοπτα. Τα workstations της Lenovo, όπως 
τα ThinkStation P Series, σχεδιάζονται εξαρχής 
έχοντας ως βασικό στόχο να προσφέρουν στους 
επαγγελµατίες αυτό ακριβώς που χρειάζονται. Με 
έξυπνο και modular σχεδιασµό, οι αναβαθµίσεις 
πραγµατοποιούνται αβίαστα, υποστηρίζοντας απε-
ριόριστες δυνατότητες διαµορφώσεων. 
Οι επεξεργαστές τελευταίας γενιάς Intel Xeon 
σε συνδυασµό µε τις κάρτες γραφικών NVIDIA 
Quadro και την πιστοποίηση ISV από τους ηγέτες 
του business software, µπορούν να µετατρέψουν 
µια ιδέα σε πραγµατικότητα!
Ας δούµε πιο αναλυτικά τις σειρές Lenovo 
ThinkStation & ThinkPad P Series. 

ThinkStation P Series
Στην κορυφή της σειράς ThinkStation P, βρίσκε-
ται το µοντέλο P920 το οποίο άνετα θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως ένας υπερυπολογιστής σε 

Lenovo ThinkStation P 
& ThinkPad P Series 

8ης γενιάς επεξεργαστές Intel Xeon και Core, 
κάρτα γραφικών NVIDIA Quadro, 64GB µνήµη και 
4TB NVMe SSD αποθηκευτικός χώρος σε ένα σα-
σί 18,4 χιλιοστών, µε βάρος µόλις 1,7kg δεν είναι 
κάτι που βλέπεις κάθε µέρα. Κι όµως, η Lenovo 
τα κατάφερε!

Το ThinkPad P72 απευθύνεται σε µια ευρεία 
γκάµα βιοµηχανιών µε ιδιαίτερα αυξηµένες ανά-
γκες, όπως οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, ή οι εταιρείες 
του χρηµατοπιστωτικού χώρου. Πρόκειται για 
ένα φορητό σύστηµα, εφάµιλλης ισχύος ενός 
desktop. Το 17 ιντσών σασί του περιλαµβάνει 
τους τελευταίους επεξεργαστές 8ης γενιάς Intel 
Xeon και Core και τα πιο ισχυρά γραφικά Nvidia 
Quadro, έως P5200. Με χωρητικότητα αποθήκευ-
σης έως 6TB, 128GB µνήµης και 16GB µνήµης 
Intel Optane, οι χρήστες δεν έχουν πλέον κανένα 
εµπόδιο στη διαχείριση τεράστιων όγκων δεδο-
µένων.

Το ThinkPad P52 θέτει νέα πρότυπα στην κατηγο-
ρία των mobile workstations, συνδυάζοντας την 
κληρονοµιά της ποιότητας κατασκευής ThinkPad 
και της πρωτοποριακής τεχνολογίας. Είναι ένα 
ευέλικτο σύστηµα, αλλά συνάµα αρκετά ισχυρό 
για να προσφέρει αυξηµένες επιδόσεις στα ISV 
workflows, όπως δηµιουργία περιεχοµένου AR 
και VR ή η ανάπτυξη εφαρµογών AI. Διαθέτει 
οθόνη 4Κ UHD και κορυφαία συστήµατα προστα-
σίας των δεδοµένων. 
Για τους επαγγελµατίες που βρίσκονται συνεχώς 
σε κίνηση, αλλά επιθυµούν ένα ισχυρό φορητό 
σύστηµα, το ThinkPad P52s είναι το ιδανικό 
mobile workstation σε µέγεθος ultrabook. Διαθέ-
τει κορυφαία χαρακτηριστικά σε µόλις 20 χιλιοστά 
πάχος προσφέροντας απαράµιλλη σχεδίαση και 
φορητότητα, χωρίς συµβιβασµούς στις επιδόσεις. 

Βρείτε το workstation που ταιριάζει στις δικές 
σας ανάγκες στο www.thinkworkstations.com.
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µορφή tower. Το σύστηµα εξοπλίζεται µε τους τε-
λευταίας γενιάς πολυπύρηνους επεξεργαστές Intel 
Xeon, έως δύο κάρτες γραφικών NVIDIA RTX 6000 
και µπορεί να «σηκώσει» οποιαδήποτε workload 
όπως rendering, εξοµοίωση, deep learning, AI σε 
απαιτητικούς κλάδους όπως CAD, CAM, Media, 
R&D, ενέργειας κ.λπ. 
Το µοντέλο ThinkStation P720 εστιάζει στην επε-
ξεργασία γραφικών και τη ισχυρή µνήµη, απευθυ-
νόµενο στη βιοµηχανία της δηµιουργίας ψηφιακού 
περιεχοµένου και CAD. 
Μια άλλη απαιτητική βιοµηχανία είναι οι αρχιτέ-
κτονες και οι κατασκευαστές. Για αυτή την κατηγο-
ρία επαγγελµατιών, η Lenovo διαθέτει το µοντέλο 
ThinkStation P520. Πρόκειται για ένα workstation 
που διαθέτει ισχυρή επεξεργαστική ισχύ για να 
ανταπεξέλθει σε κάθε εργασία από πολύπλοκη 3D 
µοντελοποίηση µέχρι εικονική πραγµατικότητα. 
Entry-level µε επιδόσεις high-end µόνο η Lenovo 
θα µπορούσε να προσφέρει. Τα ThinkStation 
P520c και P330 είναι δυο προσιτά workstations 
µε πανίσχυρα χαρακτηριστικά, πιστοποίηση ISV, 
αξιόπιστα για χρήση σε οποιοδήποτε απαιτητικό 
περιβάλλον.
Τέλος, το ThinkStation P330 Tiny αποτελεί το µι-
κρότερο workstation του κόσµου. Πρόκειται για 
ένα ευέλικτο και µικρό σε µέγεθος σύστηµα στο 
οποίο η Lenovo έχει «στριµώξει» κορυφαία χα-
ρακτηριστικά, όπως επεξεργαστή έως 8ης γενιάς 
Intel Core i7, κάρτα γραφικών έως NVIDIA Quadro 
P1000 και µνήµη έως 32GB DDR4. 

ThinkPad P Series 
Η αγορά των mobile workstations αυξάνεται µε 
µεγάλο ρυθµό και η Lenovo διαθέτει φορητά συ-
στήµατα που µπορούν να καλύψουν κάθε ανάγκη 
σε όλες τις απαιτητικές βιοµηχανίες.

Στην ερώτηση «ισχύς ή φορητότητα;» η Lenovo 
απαντά «και τα δύο» µε το ThinkPad P1. Πρόκειται 
για ένα πανίσχυρο φορητό σύστηµα ενισχυµένο µε 
ανθρακονήµατα και hardware που εντυπωσιάζει: 

Παραγωγικότητα, δηµιουργικότητα και καινοτοµία σε νέα επίπεδα!


