
20

Workstations

TECHCHANNELPARTNER

focus on
12.2019

αναφερθούµε σε µερικά από τα πλέον ενδιαφέρο-
ντα trends που θα εµφανιστούν µέσα στα ερχόµενα 
χρόνια, θα συµπεριλαµβάναµε την ενδιαφέρουσα 
µετακίνηση αριθµού χρηστών PC και Apple Mac 
στα workstations, την ταχεία αύξηση στη ζήτηση 
των virtual workstations, την αυξηµένη ζήτηση για 
tower workstations σε ψηφιακές 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 workstations σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 

Η αυξηµένη ζήτηση για mobile workstations και 
all-in-one workstations βασίζεται σε µεγάλη ποι-
κιλία εφαρµογών, οι οποίες αναµένεται να δώσουν 
ώθηση στην παγκόσµια αγορά workstations. Επι-
πλέον, µιας και τα workstations χρησιµοποιούνται 
σε µεγάλο βαθµό στη βιοµηχανία, η αυξηµένη εκ-
βιοµηχάνιση των αναπτυσσόµενων χωρών αναµέ-
νεται να συνεισφέρει µε τη σειρά της στη συνολική 
ζήτηση και εποµένως στην περαιτέρω ανάπτυξη 
της παγκόσµιας αγοράς των workstations. 

Βέβαια, έχουν προκύψει αναπόφευκτα και κάποιοι 
ανασχετικοί παράγοντες: Τα µεγαλύτερα χρονικά 
διαστήµατα για αντικατάσταση των συσκευών, η 
συντήρηση και ο αυξηµένος ανταγωνισµός από 
εναλλακτικές πλατφόρµες που προσφέρουν υψη-
λής ποιότητας επιδόσεις, είναι κάποιοι από τους 
σηµαντικότερους λόγους που µπορεί να επιβρα-
δύνουν σχετικά τον ρυθµό της παγκόσµιας αγοράς 
workstation.
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διαχωρίζεται στη Βόρεια Αµερική, Λατινική Αµερι-
κή, Ανατολική Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, Ιαπωνία, 
Μέση Ανατολή και Αφρική. Η Βόρεια Αµερική και 
η Δυτική Ευρώπη αναµένεται να διατηρήσουν την 
πρωτιά στην αγορά αυτή τα επόµενα χρόνια. 

Μεταξύ των επιµέρους αγορών, η αγορά MEA 
αναµένεται να έχει ακόµα µεγαλύτερη αύξηση, 
επεκτεινόµενη µε µέσο ετήσιο όρο αύξησης που 
θα ξεπεράσει το 10,7% κατά τη διάρκεια της περι-
όδου αυτής. Τα έσοδα από την αγορά της Βόρειας 
Αµερικής και της Δυτικής Ευρώπης αντιστοιχούσαν 
στο 68,2% των παγκοσµίων εσόδων της αγοράς 
workstations το 2017.

Ένα ακόµα ενδιαφέρον σηµείο είναι το γεγονός 
πως συσκευές Mac Pro και PCs µένουν πίσω στον 
ανταγωνισµό στη Βόρεια Αµερική, καθώς πανί-
σχυρα νέα workstations από τις HP, Lenovo και 
Dell που ενσωµατώνουν εξελιγµένη τεχνολογία 
κερδίζουν συνεχώς δηµοτικότητα. Νέα, εξελιγµέ-
να workstations για επαγγελµατικές εφαρµογές, 
επεξεργασία video και δηµιουργία περιεχοµένου 
VR για headsets, συµπεριλαµβανοµένων των HTC 
Vive και Oculus Rift ανήκουν κι αυτά στους κερδι-
σµένους. 

Ανταγωνιστική αγορά, 
ενδιαφέρουσες προκλήσεις
Σύµφωνα πάλι µε πρόσφατη έρευνα της εταιρείας 
ερευνών Research Nester, η παγκόσµια αγορά 
των workstation συνεχίζει να είναι εξαιρετικά αντα-
γωνιστική. Όπως προειπώθηκε, τα workstations 
διαφοροποιούνται σηµαντικά σε σύγκριση µε τα 
παραδοσιακά συστήµατα, µιας και ενσωµατώνουν 
τελευταίας τεχνολογίας επεξεργαστές και κάρτες 
γραφικών, δίσκους SSDs, µεγάλη ποσότητα µνή-
µης κ.ο.κ. 
Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς αυ-
τής παίζει η αυξηµένη απαίτηση για animation 
software, δικτύωση και γραφικά. Αν θέλαµε να 

το computer-aided engineering (CAE) software, 
το computer-aided designing (CAD), το electronic 
design automation (EDA) software, το computer-
aided manufacturing (CAM) και architecture και το 
construction (AEC) software απαιτούν πολλαπλούς 
επεξεργαστές και υψηλής ταχύτητας ικανότητα για 
data rendering, τα οποία δεν υποστηρίζονται από 
τα PCs. Αυτό συνεπάγεται πως αυξάνεται η ζήτηση 
για εξελιγµένα συστήµατα workstations, ώστε να 
µπορούν να τρέξουν αποτελεσµατικά το δεδοµένο 
software. Με τη σειρά του, ο κλάδος της µηχανο-
λογίας καταλαµβάνει πολύ µεγάλο µερίδιο στην 
αγορά των workstations, δίνοντας επιπλέον ώθηση 
στη συνολική αγορά των συσκευών αυτών. 

Η παγκόσµια αγορά των workstations κατηγο-
ριοποιείται µε βάση το προϊόν, το λειτουργικό 
σύστηµα, την εφαρµογή και την περιοχή. Βάσει 
του προϊόντος, η αγορά των workstations διαφορο-
ποιείται σε tower workstation, mobile workstation, 
rack workstation, blade workstation και all-in-one 
workstation. Μεταξύ αυτών, τα tower workstations 
χρησιµοποιούνται για οικονοµικά µοντέλα και ε-
πιστηµονικές εφαρµογές. Τα mobile workstations 
είναι κατάλληλα για mobile 3D design, επιστη-
µονικές εργασίες και δηµιουργία multimedia. Τα 
rack workstations λειτουργούν ως servers µε 
αποθηκευτικό χώρο και επιπρόσθετες δυνατότητες 
επιδόσεων, ενώ τα blade workstations χρησιµο-
ποιούνται για disaster recovery και εφαρµογές data 
security.

Τα έσοδα των mobile workstations αναµένεται να 
αυξηθούν κατά µέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης της 
τάξης του 10,4% κατά τη διάρκεια της περιόδου 
2014-2026. Στη βάση του λειτουργικού συστήµατος, 
η αγορά workstation διαχωρίζεται σε Windows, 
Linux, και Unix. Το µερίδιο των Windows 
workstations αναµένεται να αυξηθεί µε µέσο όρο 
ετήσιας ανάπτυξης της τάξης του 9,9% κατά τη 
διάρκεια της περιόδου. Από πλευράς εφαρµογών 
η παγκόσµια αγορά workstations διαφοροποιείται 
στα εξής segments: Δηµιουργία ψηφιακού περιε-
χοµένου, οικονοµία/ χρηµατιστηριακά, µηχανολο-
γία, software engineering και άλλες εµπορικές ε-
φαρµογές. Το µερίδιο εσόδων από το segment της 
δηµιουργίας ψηφιακού περιεχοµένου αναµένεται 
να επεκταθεί µε µέσο ετήσιο όρο ανάπτυξης 11,6%, 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 
Με βάση την περιοχή, η αγορά του workstation 

Ένα workstation είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να εκτελέσει απαιτητικές διεργασίες, 
όπως είναι το rendering, το 3D 

animation, το CAD, ανάλυση δεδομένων και 
επεξεργασία video.

Οι κατασκευαστές workstations -και 
το κανάλι γενικότερα- παραμένουν πιο 
αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές αυτής 

της αγοράς σε σχέση με εκείνη των PCs, δεδομένου 
πως τα workstations δεν ακολουθούν την 
πτωτική πορεία που παρατηρείται στην αγορά 
των mainstream PCs.

Η Lenovo διαθέτει µια µεγάλη γκάµα από ISV-
certified workstations για χρήση σε πολλαπλές 
βιοµηχανίες όπως media, χρηµατοοικονοµικά, 
αρχιτεκτονική, µηχανολογία, ιατροφαρµακευτικές 
εφαρµογές, εκπαίδευση κατασκευές κ.λπ. 
Ακόµα, το Lenovo Performance Tuner επιτρέ-
πει στους χρήστες να προσαρµόζουν τους πόρους 
του συστήµατος σε συγκεκριµένες εφαρµογές ISV 
για να βελτιστοποιήσουν την απόδοση και να τις 
αξιοποιήσουν στο έπακρο. Παράλληλα το Lenovo 
Workstation Diagnostics παρέχει άµεση διάγνωση 
και πιθανές λύσεις προσφέροντας στους χρήστες 
εύκολη καθοδήγηση και αντιµετώπιση προβληµά-
των.
Δεν είναι εποµένως, µόνο η «ωµή ισχύς» και οι 
επιδόσεις που κάνουν τα Lenovo Workstations  
την πρώτη επιλογή της  βιοµηχανίας. Είναι το 
«συνολικό πακέτο» που περιλαµβάνει αξιοπιστία, 
λειτουργικότητα και φυσικά εγγύηση, ένα πακέτο µε 
άκρως ανταγωνιστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. 

Lenovo ThinkStation P Series 
Εξαιρετική αξιοπιστία και απόδοση
Τα workstations της σειράς ThinkStation P προ-
σφέρουν πανίσχυρες επιδόσεις συνδυάζοντας τις 
τελευταίες γενιές επεξεργαστών Intel Xeon και τα 
επαγγελµατικά γραφικά NVIDIA Quadro σε συστή-
µατα διπλού και µονού επεξεργαστή.  
Πιστοποηµένα µε ISV, ενεργειακά αποδοτικά και 
εξαιρετικά ευέλικτα, τα ThinkStations P Series 
διαθέτουν την ανώτερη αξιοπιστία που περιµένει 
κανείς από τη Lenovo. 

Είτε οι ανάγκες απαιτούν τη δηµιουργία πολύ-
πλοκης µοντελοποίησης, είτε τη δηµιουργία 
φωτορεαλιστιών εικόνων ή ακόµα την ανάλυση 
γεωφυσικών και σεισµικών δεδοµένων, η σειρά 
ThinkStation P διαθέτει ασύγκριτη επεξεργαστική 
ισχύ για να ολοκληρώσει κάθε workload. Από τους 
πιο µικρούς workstations στον πλανήτη, τα µικρό-
τερα SFF συστήµατα και τα towers τα ThinkStation 
P Series ταιριάζουν σε κάθε χώρο εργασίας, είτε 
αυτός είναι ένα γραφείο, είτε µια πλατφόρµα άντλη-
σης πετρελαίου. 

Στην κορυφή της σειράς ThinkStation P, βρίσκεται 
το µοντέλο P920. Το συγκεκριµένο µοντέλο είναι 
η καλύτερη επιλογή για «τα δύσκολα» και µπο-
ρεί να «σηκώσει» οποιοδήποτε workload, όπως 

Lenovo ThinkStation P & ThinkPad P Series
Workstation σηµαίνει Lenovo

ας γενιάς, την επιλογή µνήµης Intel Optane, τα γρα-
φικά NVIDIA Quadro και την υποστήριξη έως και 
6 ανεξάρτητων οθονών, το P330 είναι ιδανικό για 
απαιτητικές εργασίες. Διατίθεται σε µορφή Tower ή 
σε Small Form Factor (SFF) όταν υπάρχει περιο-
ρισµένος χώρος.

Με το ThinkStation P330 Tiny, η Lenovo έκανε 
το αδύνατο: κατάφερε να «στριµώξει» πανίσχυρο 
hardware και δυνατότητες σε ένα µικροσκοπικό 
κουτί που µπορείτε να τοποθετήσετε οπουδήποτε, 
πίσω από την οθόνη, επάνω στο γραφείο ή κάτω 
από αυτό. Το ThinkStation P330 Tiny είναι το µι-
κρότερο σε διαστάσεις workstation τον κόσµο που 
συνδυάζει απλό και αποδοτικό σχεδιασµό µε την 
ισχύ ενός επαγγελµατικού υπολογιστή. 

Lenovo ThinkPad P Series 
Πανίσχυρα και φορητά
Το ThinkPad P73 διαθέτει τον µεγαλύτερο χώρο 
εργασίας σε mobile workstation. 17 ίντσες, 4Κ µε 
Dolby Vision και HDR σε συνδυασµό µε Intel Xeon 
9ης γενιάς και Core επεξεργαστές, κάρτα γραφικών 
NVIDIA Quadro RTX 5000 πηγαίνουν την παραγωγι-
κότητα στο επόµενο επίπεδο. 
Με το ThinkPad P53 η Lenovo δηµιούργησε το πιο 
ισχυρό 15-ρι mobile workstation. Μια τέλεια φορη-
τή µηχανή για µηχανικούς, αρχιτέκτονες και σχεδι-
αστές, το P53 είναι σε θέση να φέρει εις πέρας τα 
πιο απαιτητικά ISV workflows. To ThinkPad P53s 
είναι ο τέλειος συνδυασµός ισχύος και απόδοσης. 
Συνδυάζει τους τελευταίους επεξεργαστές Intel 
Core µε τα επαγγελµατικά γραφικά NVIDIA Quadro 
σε ένα λεπτό και ελαφρύ σχεδιασµό. 
Ιδανικό για σπουδαστές STEM και εφαρµογές CAD 
το ThinkPad P43s προσφέρει τη φορητότητα και 
ισχύ στις 14 ίντσες. 

Πώς θα σας φαινόταν ένα ThinkPad X1 Extreme 
µε δυνατότητες workstation; Κι όµως, η Lenovo το 
έκανε. Το αποτέλεσµα είναι το ThinkPad P1, ένα 
εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ workstation για τον ε-
παγγελµατία που επιθυµεί ισχύ, απίστευτη φορητό-
τητα και στυλ. Με την χαρακτηριστική εµφάνιση της 
σειράς Think και κατασκευή από ανθρακόνηµα και 
κράµα µαγνησίου, το P1 συνδυάζει εξαιρετική ισχύ 
µε ιδιαίτερη κοµψή εµφάνιση. Και µε πάχος µόλις 
18,4 mm, αποτελεί ένα ultra-premium µηχάνηµα 
που κάθε επαγγελµατίας θέλει να έχει.

PU
B

LI

rendering, virtualization, deep learning, AI σε 
κλάδους όπως CAD, CAM, Media, R&D, ενέργειας 
κ.λπ. Το σύστηµα εξοπλίζεται µε τους τελευταίας 
γενιάς διπλούς πολυπύρηνους επεξεργαστές Intel 
Xeon και έως δύο κάρτες γραφικών NVIDIA RTX 
6000. Το P920 διαθέτει προηγµένο σχεδιασµό, που 
περιλαµβάνει τα Flex Trays που χωρούν έως και 
δύο drives σε κάθε bay, επιτρέποντας τη διαµόρ-
φωση των υποσυστηµάτων που απαιτούνται για την 
απόλυτη χρηστικότητα και εξοικονόµηση. Ακόµα, το 
κατοχυρωµένο µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας σύστηµα 
ψύξης Tri-Channel εξασφαλίζει ότι το P920 χρησι-
µοποιεί λιγότερους ανεµιστήρες και παραµένει ψυ-
χρότερο από τους αντιπάλους του. Εποµένως, είναι 
σε θέση να λειτουργεί απρόσκοπτα για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα, µε λιγότερα downtimes.  

To ThinkStation P720 είναι ένα ισχυρό 
workstation, ιδανικό για VR rendering, χάρη στην 
ταχύτητα του Intel Xeon και της NVIDIA Quadro. 
Διαθέτει πιστοποίηση ISV από όλους τους µεγάλους 
κατασκευαστές λογισµικού και έχει περάσει από 
αυστηρούς ελέγχους σε ακραίες περιβαλλοντικές 
συνθήκες. Έτσι µπορείτε να υπολογίζετε στην αξιο-
πιστία και την αντοχή του.
Το ThinkStation P520 συνδυάζει τέλεια επεξεργα-
στική ισχύ και επαγγελµατικά γραφικά. Με την προ-
ηγµένη αποθήκευση, τη µνήµη και την ψύξη, µπο-
ρεί να χειριστεί τα πάντα, από τεράστια workloads 
και σύνθετη µοντελοποίηση έως εφαρµογές εικονι-
κής πραγµατικότητας. Είναι επίσης πλήρως διαµορ-
φώσιµο και σχεδιασµένο µε γνώµονα την απόδοση, 
την αξιοπιστία και την ενεργειακή απόδοση. Διαθέ-
τοντας τους τελευταίους επεξεργαστές Intel Xeon 
και κάρτες γραφικών έως NVIDIA Quadro RTX 8000 
ή GV100, το P520 προσφέρει απαράµιλλη απόδοση, 
πηγαίνοντας τη δηµιουργικότητα και την παραγωγι-
κότητά σας σε νέα επίπεδα.
Και εδώ το σύστηµα ψύξης Tri-Channel εξασφα-
λίζει ότι το P520 παραµένει πιο δροσερό από τα 
περισσότερα workstations της αγοράς. Για το λόγο 
αυτό λειτουργεί πιο οµαλά και αποτελεσµατικά - 
ακόµη και µε µεγάλο φόρτο εργασίας. Επιπλέον, 
υποστηρίζει RAID και διαθέτει δύο υποδοχές M.2 
PCIe SSD ενσωµατωµένες στη motherboard.
Τέλος, ο tool-free σχεδιασµός, επιτρέπει την α-
ναβάθµιση απλά και εύκολα χωρίς εργαλεία και 
βίδες. 

Το ThinkStation P520C είναι το ίδιο ισχυρό, αλλά 
πιο οικονοµικό σε σχέση µε το P520. Διατίθεται µε 
τους ίδιους επεξεργαστές Intel Xeon W, είναι υπο-
στηρίζει τις κάρτες γραφικών NVIDIA Quadro ΡΤΧ 
400 ή P5000, ενώ διαθέτει πιστοποιήσεις ISV.
Το ThinkStation P330 διαθέτει πιστοποίηση ISV 
από όλους τους σηµαντικούς προµηθευτές λογισµι-
κού. Με την ισχύ των επεξεργαστών Intel τελευταί-


