
۵۰۰و   ۳۰۰سرورهای سری  DL و ML بررسی

سری   پرولیانت  حجم  500و    300سرورهای  اجرای  برای  را  سیستمی  کارایی  و  انعطاف  محاسبهبیشترین  کاری  یاهای  محور 

Compute-Intensiveتوان به دو دسته زیر نیز تقسیم کرددهند. این سرورها را میارایه می:

Versatile Performance سرورهای  .1

Scale-up سرورهای  .2

.پردازیمدر ادامه به بررسی این دو دسته سرور اچ پی می

Versatile Performance سرورهای .1

های کاری متنوع نیاز دارید؟ این سری سرورهای سنتی برای حجم IT سنتی: آیا همچنان به IT سرورهایی برای تامین نیازهای

.مناسبند  HPC یا High-Perfotmance Computing و  EnterpriseوSMB پرولیانت اچ پی برای مشتریان

سازی  هستند و در کنار کارایی بیشتر در محاسبه، کارایی ذخیره Versatile Performance سرورهای 300 سرورهای سری

منظ به  را  محیطبهتر  نیازهای  تامین  درخواستور  با  بیشترهایی  و  ارایه می (more demanding enviroments) های  دهند 

های ها، برای حجمکند. با این قابلیت های کاری چندگانه فراهم میسازی و محاسبه در حجمهای متنوعی را برای ذخیرهانتخاب

:ترند کاری زیر مناسب

های انترپرایزی با اندازه متوسط دیتا در محیطهای دیتابیسی و بیگاپلیکیشن•
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کند که بر اساس تعداد  دهد که شمارا در تعیین نیازهای سرور یاری میگیری ارائه میافزارهای اندازهاچ پی تعدادی نرم•

سازی یهای مجازسازیشود: از پیادههای کاری اصلی که ممکن است از آن استفاده کنید، انجام میها و حجماپلیکیشن

.SAP Software های انترپرایز مانند گرفته تا اپلیکیشن

سرویس• برای   Front-end networkو   domain controllerوweb server   و Email&Messeging هایمناسب 

application  وDatabase

های ترین سرورهای جهان هستند. این سرورها در مدلهای قابل اعتماد و پرفروشیکی از زیرساخت  300سرورهای اچ پی سری  

اند. این سرورها ظاهری بزرگتر از سرورهای های کاری بزرگ طراحی و ارائه شدهها به خصوص محیطشبکهمتنوع برای تمام انواع  

  دارند.قابلیت پشتیبانی از دو سوکت پردازنده را و دارند  100سری 

Versatile Performance انواع سرورهای

:توجه کنید  HPE ProLiant 300 series به این مدل سرورهای

• HPE ML350 G9

• HPE ML350 G10

• HPE DL360 G9

• HPE DL360 G10

• HPE DL380 G9

• HPE DL380 G10

• HPE DL325 G10

• HPE DL385 G10

DL    این سرورها ارتقاپذیرند و غیر از  300سرورهای سری DL385   وDL325  های که از پردازنده AMD کند، بقیه این استفاده می

.کندهای اینتل هستند. این قابلیت کارایی این سرورها را چند برابر میرورها مبتنی بر پردازندهس

ی باال در میزان پذیرسرورهای اچ پی با قابلیت پشتیبانی از یک یا دو پردازنده، مدیریت پیشرفته از راه دور، انعطاف ML300 سری

هایظهحاف   ها به صورت ایستاده هستند و نیازی به رک ندارند.این مدل  .دهند، کارایی و قابلیت گسترش باال را ارائه میI/Oحافظه،  

RDIMMو LRDIMM   هایترابایت بوده و دارای هارددیسک  3گیگابایت تا    32این سرورها از SAS و SATA های باال با ظرفیت

های متنوع را برای عامل، سیستم MLهای خانوادههای گوناگون برد. مدلتوان بر اساس نیاز خود استفادههستند. از این سرورها می

.کنند ایی باالتر، پشتیبانی میدهی بهتر و کارسرویس
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 HPE DL380 / DL360 G9 & G10 سرورهای پرولیانت

های پاور هستند که ارتقاپذیری شما را نیز فراهم بندی و قابلیتاین دو سرور دارای انعطاف استثنایی در پیکربندی، استوریج، شبکه

 .کنند را پشتیبانی می  10هسته پردازشی در نسل    28و    9ازشی در نسل  هسته پرد  22کنند. ظرفیت باالیی از حافظه، حداکثر تا  می

پذیری ها، توسعهDL380 G9/G10   دهند وای که در دیتاسنترهای خود نیاز دارید را ارائه میHigh Performance   این سرورها

حت استفاده سخت و طوالنی ماشینی که ت :Workhorse  یهاسیستم).  کند را فراهم می Workhorse هایمورد نیاز در سیستم

 ( .دهد کند و یا حجم زیادی از کارها را انجام میمدت کار می
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DL360 G9/G10  سروری پیشتاز در صنعت است (leading-industry)  که کارایی دوسوکته، بهینگی، ظرفیت و قابلیت اطمینان

آورد. دارای طراحی کالس انترپرایز و مناسب  ( فراهم میکند جویی میرا در اندازه یک یونیت )که در اندازه فضای مصرفی نیز، صرفه

 و ازیمجازی س  ،Dynamic Computing  های کاریهای همه منظوره مانند فایل/پرینت یا وب است. همچنین حجماپلیکیشن

 .را نیز پاسخگوست  راهکارهای کلود

HPE Universal Media Bay 

نسل   به  که  است  انعطافDL360  و   DL380سرورهای  9قابلیتی  افزودن  با هدف  است. کیت،  اضافه شده   HPE هایپذیری، 

Universal Media Bay  امکان کاستومایز کردن سرور را با اضافه کردن  Optical Disk Driveهای، پورت  USBهای، و/یا پورت 

VGA  و همچنین دو جایگاه درایو SFF کنند که بر رویبر روی سرور را فراهم می Bay1 شود سرور نصب می. 

نیز فراهم شده  M.2 هایبه همراه کاتریج Dual uFF دو عدد  ن افزودنها امکابهبود یافته و در این کیت  10این قابلیت در نسل  

 .است

  

 

 را که مخصوص نصب بر روی سرورهای نسل دهم HPE Universal Media Bay های توانید لیستی از کیتدر جدول زیر می

DL380   و DL360 است را مشاهده کنید. 

 

 HPE ML350 G9/G10  سرورهای
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اختیار کسب در  منظوره،  همه  پکیج  یک  در  را  اطمینان  قابلیت  و  ارتقاپذیری  عالی،  کارایی  و این سرور  رشد  حال  در  وکارهای 

می قرار  دسترسدیتاسنترها  سرویسدهد.  و  ارتقاپذیری  در  (Serviceability) دهی پذیری،  گرفتن  قرار  توانایی  همراه  به  را 

 .کندمونت را فراهم میهای دیتاسنتر به صورت رک محیط

 HPE DL385 G10 و HPE DL325 G10  سرورهای

 AMD  است. در واقع  AMD شود،ای که در این دو سرور استفاده میآید، پردازندههمان طور که از رقم آخر مدل این دو سرور برمی

 EPYC  کنیم در لینک های زیر درباره هستند. پیشنهاد می  های مجازی سازی بسیار قابل توجهها در زمینه بهینه سازی هزینه

 :این دو سرور بیشتر بخوانید 

  G10 58DL3 بررسی تخصصی سرور   و     G10 DL325 بررسی تخصصی سرور

 Scale-up  سرورهای .2

فراهم  business-critical های کاریپذیری را برای حجمهستند و کارایی و مقیاس Scale-up سرورهای  500  سرورهای سری

یافته  .کنندمی ارتقا بهبود  نیازهای رشد و  تامین  این سرورها، برای  به توسعه دارید؟  نیاز  برای مشتریانآیا   Enterprise اند و 

 .مناسبند HPC و

 Scale-up  انواع سرورهای

 :توجه کنید  HPE ProLiant 500 series به این مدل سرورهای

• HPE DL560 G9 
• HPE DL560 G10 
• HPE DL580 G9 
• HPE DL580 G10 
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