
ی اچ پ 10و  9نسل   انتیپرول  یسرورها ی ا یمزاو  hpمعرفی سرور 

hpمعرفی سرورهای 

 منابع  گذاری  اشتراک  به  و  وابستگی  این  و  کرده  وابسته  خود  به  را علم ارتباطات و اطالعات آنچنان پیشرفت کرده که تمامی صنایع

.است  پی اچ شرکت دنیا سراسر در تجهیزات این قدرتمند   و فعال تولیدکنندگان از یکی. است پایدار و  قوی بس تجهیزاتی نیازمند 

با سرمایه اندک خود شرکت اچ پی را در دره سیلیکون   1939ارد دو دانشجوی دانشگاه استنفورد در سال  شاید زمانی که هیولت و پک

 و و قدرتمند شده  گونه جهانیکردند که این شرکت کوچک که کار خود را در یک گاراژ شروع کرد، اینبنا نهادند خود نیز تصور نمی

.کند  کشور در دنیا سرایت 160تب آن به قلب   و کرده جذب  خود سمت به را وکارکسب  صاحبان تمام
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ها از آن گاراژ کوچک به اما این دو دانشجوی پر تالش و باهوش آن چنان عمیق و سخت کار کردند که اکنون بعد از گذشت سال

ن سرورها از  شدند، قدرت ایچند سال گذشته سرورها در ابعاد بسیار بزرگ تولید میشود. تا  عنوان محل تولد الکترونیک یاد می

 .های باالتری نیز داشتند کامپیوترهای عادی یک سازمان بیشتر بود و حافظه

ن برای تر تولید شده و به زیرساختی قابل اطمینااما با پیشرفت علم و تکنولوژی آرام آرام این سرورهای غول پیکر در ابعاد کوچک

های ترین شاخهایساخت سرور یکی از قدرتمندترین و حرفه  های کامپیوتری تبدیل شدند. به طوری که امروزه طراحی وشبکه

شود ترکیب این قطعات بارها و بارها  آید. تولید سرورها تنها به مونتاژ کردن چند قطعه خالصه نمیفناوری اطالعات به شمار می

 .شود ظاهر فیت باال و پایدارگی الزم به وجود آید و این دستگاه بتواند برای زیرساخت شبکه با کیشود تا هماهنآزمایش می

انتخاب سرور   کنند. بدیهی است کهترین زیرساخت شبکه عمل میالزم است که بدانید که سرورها به عنوان قلب تپنده و مهم

 .وکار و سازمانی است و سازگار یکی از نکات مهم و اساسی برای هر کسب بمناس

 نیازهای   اساس  بر  توانیدمی  شما  که  موجودند  کاری هایحجم  تمام  با  سازگاری و  باال  قدرت سرورهای اچ پی با انعطاف پذیری و

اند که به اچ پی به گونه ای طراحی شده  سرورهای.  کنید   انتخاب  را  خود  نظر  مورد  مدل  پی  اچ  سرورهای  میان  از  خود  وکارکسب

 .گذاری کرده و نگران تغییرات آینده نباشید زیرا این سرورها به راحتی قابل ارتقا هستد توانید روی آنها سرمایهراحتی می

خود به دست    هایازار را با نوآوریاندازی کرد و تاکنون رهبری این بخود را راه X86 سال پیش، بازار سرورهای  26اچ پی حدود  

دگرگون کرده است.  HPE Apollo و HPE Moonshot مانند   سرورهایی  با  را داده  مراکز هایی که به طرز چشمگیریگرفته؛ نوآوری 

 اصلی   دالیل  از پی  اچ  سرورهای ترین سرورها در دنیا هستند. چابکی، قدرت و انعطاف پذیری باالیسرورهای اچ پی از پرفروش

 .های کوچک و بزرگ استسازمان میان در  آن محبوبیت

دیگر   HP شرکت با  تنگاتنگ  رقابت  در  نیز  شرکت  این  دیگر  )محصوالت  است  دنیا  در  سرور  اول  رده  کنندگان  تولید  از  یکی 

نام سرورهایی  ProLiant کند. در ابتداروانه بازار می HPE ProLiant عنوان  تحت  را  خود  سرورهای  از  تعدادی   پی  اچ هاست. شرکت

این شرکت را خریداری کرد و سرورهای خود را با این نام به  HP کرد، اما چندی بعدشرکت کامپک تولید و به بازار ارایه می  بود که

پایبندی این سرورها  باالی  را نشان می HP بازار عرضه کرد. فروش  به صاحبان مشاغل  اعتماد  ارایه یک زیرساخت قابل  دهد  به 

  .است HPE ProLiant رود یکی از آنها سرورهای خانوادهی که در جهان فروش میسرور 3بق آمار از هر  بطوری که ط

بندی ، قابل بررسی و دستهنسل سرور  و ه پشتیبانی شد   سری پردازنده  خانواده،  منظر  سه  از پی  اچ  پرولیانت سرورهای به طور کلی

 .هستند 

این سرورها پیشتاز بازار بودند    7، نسل  2011کند. در سال  های مختلف ارایه میبندی سرورهایش آنها را در نسلاچ پی برای طبقه

نیز نسل هشتم   2013فوریه    13را از آن خود کرد و در    2011ترین سرور جهان در  عنوان پرفروش DL380 G7 و مشخصا سرور

خود را با هدف کاهش قیمت و پیچیدگی،  9سرورهای نسل    دنیا معرفی کرد. اچ پی بعد از آن،   ITسرورهای خود را به خانواده

سرویس در  شتاب  و  تجارت  رشد  دنیاپرفروش رتبه  دیگر  بار.  کرد  عرضه  بازار  به دهیامکان  در  سرور  آن ترین   HPE  از 

 DL380 G9 ProLiant    ه روی جهان، افق جدیدی از امنیت را بیاچ پ  10سرورهای نسل    با معرفی  2017شد. در سالIT    گشود

 .از آن خود کرد 2017ترین سرور دنیا را در سال و بار دیگر پرفروش
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سنتی را با  IT های ویژگی  بهترین  که  سرورهایی  گرفته؛  دست   به  خود   10  و 9  نسل  پرولیانت  سرورهای اکنون اچ پی بازار را با

تا چند ماه آینده نیز با وجود  کند.  نیاز شما را فراهم میواقع زیرساخت هیبریدی مورد  های ابری ترکیب کرده است که در  محیط

 .وکار شما رخ خواهد دادپی خواهیم دید که چه تحولی در زمینه امنیت، سرعت و ارتقاپذیری در کسباچ  10سرورهای نسل 

ها طراحی  چالش  حلو   IT هایت در ارایه سرویسخود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرع  9اچ پی سرورهای پرولیانت نسل  

  باالتر   کیفیت  و سرعت  با  بیشتر  هایسرویس  ارایه  برای  داده،  مراکز و  سرور سنتی با معماری IT های کنونیکرده است. زیرساخت

ها را بر این  زمانسا  چالش،  این  که  است  افزایش  حال  در  روز  به  روز  مشتریان  هایداده  سازیذخیره  هایهزینه.  هستند   فشار  تحت

  پذیر و بدون ها باشند. برای این منظور، تولیدکنندگان، منابع محاسباتی انعطافای کاهش هزینه هایی برحلتا به دنبال راهدارد  می

در   اچ پی نیز پا را فراتر نهاده و  10هاست. با ورود سرورهای نسل  دهند که هم راستا با اهداف تجاری شرکتمحدودیتی را ارایه می

ها، کاهش زمان تاخیر، سرعت و راحتی بیشتر در عت و چابکی باال، کاهش هزینهنظیر، کارایی و سرامنیت بیها از  کنار این قابلیت

، به این نتیجه رسید   R&Dپی با انجامشویم. اچمند میفرد و بسیاری موارد دیگر بهرهسازی منحصربهسازی، ظرفیت ذخیرهپیاده

 .خود لحاظ کند ان است که باید در سرورهای رد از نیازهای امروزه مشتریکه تامین این موا

 

 هر  در   و  کاری  حجم  هر   با  جا،  هر  در  توانند می  سرورها  این های اچ پی است ونقطه عطفی در استراتژی سرورهای پرولیانت اچ پی

برای باشند و  تامین راهکار  طراحی شده افزارمحورنرم  و  ابری  هایمحیط ترکیب و همپوشانی   زمان در دسترس  برای  اند. اچ پی 

ه تا نیازهای اساسی را طراحی کرد  10و    9نت نسل  های کاری متنوع، سرورهای پرولیابرای حجم (Cost-optimized) کاهش هزینه

 .ا تامین کند مشتری ر

رو هستید مجهز و قدرتمند  هایی که روزانه با آن روبه، شما را در مواجهه با چالش10و    9های سرورهای پرولیانت نسل  این ویژگی

پی، ی پرولیانت اچربانی کند. در حقیقت سرورهاامروزی نیاز دارید را ق IT هایای که در محیطکند، بدون آنکه قدرت محاسبهمی

دهند و دارای های کاری متنوع، کارایی بهتری ارایه میاند. آنها برای حجمکارهای جدید محاسباتی طراحی و بهینه شدهبرای راه

 .کندنوآوری فنی هستند که نیازهایی که حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف می
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 اچ پی 9معرفی سرورهای پرولیانت نسل 

های خود به دست  اندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوریخود را راه X86 سال پیش، بازار سرورهای  26دود  اچ پی ح 

دگرگون کرده است.  HPE Apollo و HPE Moonshot مانند   سرورهایی  با  را داده  مراکز هایی که به طرز چشمگیریگرفته؛ نوآوری 

سنتی را با  IT هایویژگی  بهترین  که  سرورهایی  گرفته؛  دست  به  خود   10  و 9سل  لیانت نهای پروسرور اکنون اچ پی بازار را با

  کند. تا چند ماه آینده نیز با وجود های ابری ترکیب کرده است که در واقع زیرساخت هیبریدی مورد نیاز شما را فراهم میمحیط

 .وکار شما رخ خواهد داد، سرعت و ارتقاپذیری در کسبامنیت یم دید که چه تحولی در زمینهاهخو  چ پیا 10سرورهای نسل 

ها طراحی  و حل چالش IT هاییسایه سروخود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت در ار  9اچ پی سرورهای پرولیانت نسل  

  باالتر   کیفیت  و سرعت  با  بیشتر  هایسرویس  ارایه  برای  داده،  مراکز و  سرور سنتی با معماری   ITهای کنونیکرده است. زیرساخت

این را بر    هاسازمان  چالش،  این  که   است   افزایش  حال  در  روز  به  روز  مشتریان  هایداده  سازی  ذخیره  هایهزینه.  هستند   فشار  تحت

ها باشند. برای این منظور، تولیدکنندگان، منابع محاسباتی انعطاف پذیر و بدون  هایی برای کاهش هزینه حلدارد تا به دنبال راهمی

اچ پی نیز پا را فراتر نهاده و در   10هاست. با ورود سرورهای نسل  دهند که هم راستا با اهداف تجاری شرکتمحدودیتی را ارایه می

ها، کاهش زمان تاخیر، سرعت و راحتی بیشتر در نظیر، کارایی و سرعت و چابکی باال، کاهش هزینها از امنیت بیهابلیتر این قکنا

، به این نتیجه رسید  R&D شویم. اچ پی با انجاممیمند  دیگر بهرهو بسیاری موارد   فردظرفیت ذخیره سازی منحصربه  سازی،پیاده

 .که تامین این موارد از نیازهای امروزه مشتریان است که باید در سرورهای خود لحاظ کند 

 و  کاری  حجم  هر  با  جا،  هر  در  توانندمی  سرورها  این و   است  پی  اچ  هایاستراتژی  در  عطفی  نقطه پی  اچ  پرولیانت سرورهای جدید 

 راهکار  تامین  برای  پی   اچ.  اند شده  طراحی  افزارمحورنرم  و  ابری  هایمحیط در هر زمان در دسترس باشند و برای ترکیب و همپوشانی

را طراحی کرده تا نیازهای اساسی   10و    9های کاری متنوع، سرورهای پرولیانت نسل  برای حجم (Cost-optimized) هزینه  کاهش

 .مشتری را تامین کند 

رو هستید مجهز و قدرتمند  هایی که روزانه با آن روبه، شما را در مواجهه با چالش10و    9های سرورهای پرولیانت نسل  ویژگیاین  

امروزی نیاز دارید را قربانی کند. در حقیقت سرورهای پرولیانت اچ پی،   IT های ای که در محیطکند، بدون آنکه قدرت محاسبهمی

دهند و دارای های کاری متنوع، کارایی بهتری ارایه میاند. آنها برای حجماتی طراحی و بهینه شدهحاسببرای راهکارهای جدید م 

 .کندنوآوری فنی هستند که نیازهایی که حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف می

 اچ پی  9های پیوسته در پرولیانت سرورهای نسل نوآوری

ارایه  10و   9هایی است که اچ پی در سرورهای پرولیانت نسل های جدید و نوآورینولوژیا تکهدف از این مقاله، آشنا کردن شما ب

های کاری شما. داده تا در دیتاسنترهای خود استفاده کنید، همچنین مرجعی است برای انتخاب سرور مناسب و متناسب با حجم

های انعطاف وکار شما ارایه شده است و با داشتن انتخابکسبهای قدرتمند برای تحول  ها و تکنولوژیاین سرورها در جهت نوآوری

اچ پی امکانات   9توانید راهکارهای خود را طراحی کنید. سرورهای پرولیانت نسل  بندی و منابع تغذیه، میپذیر در استوریج، شبکه

 :د های زیر را به همراه دارنجدید محاسباتی را ارایه داده بودند که برای سازمان شما مزیت
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 TCO  فزایش ظرفیت و کاهشا

 DDR4  هایو حافظه PCIe دهنده منحصربفردوری با وجود شتابسه برابر کردن ظرفیت محاسبات و افزایش بهره •

 PCIe Workload Accelerator  هایافزایش حجم پردازشی با استفاده از کارت  •

 هایو حافظه (GB/s SAS SSD 12) شدن پردازش به ازای هر وات مصرفی با استفاده از هارد درایوهای جدید ر  دو براب •

DDR4 

با  تر حجمپردازش سریع • به    23های کاری  بلیدسرورها  افزایش کارایی حافظه که در  باعث  درصد می  33درصد  و  رسد 

 .شودبهینگی بیشتر پاور می

 برابر(  4های حساس تجاری حداکثر تا کمتر )بهبود عملکرد در برنامه  نهبرابر پردازش بیشتر با هزی 4 •

 افزارهای خرید سختسازی در مقیاس باال و کاهش هزینه امکان مجازی •

 افزاری ها با کاهش تعداد سرورهای سختهای مدیریت سرویسکاهش زمان و هزینه  •

 % )افزایش کارایی سرمایش(97زی سرور تا ساهای ناشی از مصرف برق و خنکمصرف کمتر انرژی و کاهش هزینه  •

 افزایش کارایی کارت شبکه و کم کردن زمان تاخیر •

 %95افزارهای گسترده اچ پی تا افزارهای مختلف درصورت استفاده از نرمهای ناشی از خرید الیسنس نرمکاهش هزینه  •

 

 سرعت با استفاده از مدیریت بهینه شده

انجام سریع :On Premise و On Cloud دارای مدیریت تعبیه شده؛ • اندازی،  سازی، راه تر تنظیمات، پیادهنتیجه آن 

مطم و  یکپارچه  و  امن  صورت  به  سیستم  نگهداری  و  تعمیر  محیطمانیتورینگ،  برای  مدیریت  این  که  است  های  ئن 

  .است  RESTful API و UEFI API هیبریدی شاملابری

o افزارمحور و سادهبا استفاده از مدیریت نرم  سازی و پیکربندی سرورتر پیادهانجام سریع OneView    برابر    66که

 .تربرابر سریع 66ها تا و تامین زیرساخت ITهایتر است: شتاب بخشیدن در ارایه سرویسسریع

o افزار تعریف شده توسط شرکتسازی یک نرمسازی برای فعالو شبکه مدیریت همگرا در سرور، استوریج. 

o سازی در کلود افزایش سرعت پیاده 

o استفاده از HPE iLO  به عنوان برترین تکنولوژی مدیریت سرور در بین تمام تولیدکنندگان سرور در دنیا. مزایای 

سازی میزان مصرف برق، کاهش بدین صورت است: مدیریت از راه دور سرور از هر نقطه، بهینه iLO استفاده از
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شکالت آنی، دسترسی سریع به سرور و امنیت بیشتر دیتاسنتر. با استفاده زمان خارج از مدار بودن سرور بر اثر م

افزار توانید بدون نصب هیچ گونه نرمی، شما میسرورهای اچ پ  10و    9و    8موجود بر روی نسل   iLO از تکنولوژی

رور خود  به س iLO Mobile App  روی بستر وب یا iLO اضافه و صرف نظر از مکان استقرار سرور خود، از طریق

 .)حتی در حالت خاموش بودن سرور( دسترسی داشته باشید 

 ها کارایی و سرعت در اپلیکیشن

 12GB/s Smart Array Controller ثانیه با  در هر I/O میلیون عمل 10پشتیبانی از  •

   cHPE FlexFabri هایو کارت شبکه PCIe ، HPE SmartCacheهای دهنده شتاب بهبود عملکرد با  •

  HPE SmartCache برابری با 4ها با سرعت خواندن و نوشتن  تر به دادهدسترسی سریع •

 اچ پی  10پرولیانت سرورهای نسل  های پیوسته در نوآوری

پرولیانت سرورهای نسل   های جدیدی نیز دراچ پی ارایه شده بود، تکنولوژی  9هایی که در پرولیانت سرورهای نسل  وه بر ویژگیعال

 :انجام شده و شامل موارد زیر است  ITتر شدنارایه شده که با هدف ساده اچ پی 10

 :چابکی .1

 :این تکنولوژی دارای سه تکنولوژی است  که خود IST یا Intelligent System Tuning تکنولوژی  کارایی بهبود یافته با •

Jitter Smoothing ،Core Boosting و Workload Matching 

  AMD EYPC 7000های سریپردازنده و Scalable el XeonInt هایپردازنده  های پردازنده شاملجدیدترین تکنولوژی •

ارایه سرویس • وجودبهبود  با  پرسرعتحافظه  ها  تکنولوژی HPE SmartMemory at 2666 MT/s های    Fast Faultو 

Tolerance   (دهد در صورت بروز خطا، سیستم بدون وقفه به کار خود ادامه می) 

 دنیا با ظرفیت باال پایدار هایفظهها یا حاPersistent Memory ترینسریع •

باانتخاب، پیاده •  HPE OneView سازی، مدیریت و نگهداری از زیرساخت سروری اچ پی به آسانی قابل انجام است که 

 .شودسازی میپیاده Security HPE iLO Amplifier Pack و HPE iLO 5 و

 :امنیت .2

 HPE Silicon Root of Trust رنظیی بیها با تکنولوژمحافظت در برابر حمالت و هک •

  time Firmware Verification-Run با تکنولوژی ارهابدافز تشخیص کدهای هک شده و نامعتبر و •

بتواناستفاده می AMD Secure Processor از تکنولوژی • تا   Secure و Secure Memory Encryption (SME) شود 

Encrypted Virtualization (SVE)  را فعال کرد و امنیت بهتری فراهم شود. 

  Secure Recovery به آخرین نسخه سالم یا تنظیمات کارخانه با استفاده از تکنولوژی ریکاوری فریمور انجام •

 iLO 5 Advanced Premium Security Edition  بهبود امنیت با ارایه نسخه •

ion Chassis Intrusion Detect و Trusted Platform Module (TPM) رهای امنیتی مانند ماژولافزاسختپشتیبانی از  •

 Kit و Secure NICs  
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 :جویی اقتصادیصرفه .3

شود و تجربه بهتری را برای کارمندان و مشتریان فراهم  جویی هم برای شما و هم برای مشتریان شما ممکن میصرفه •

 .کندمی

  HPE Server Options نولوژیبررسی تک

رایی و های شبکه، نقشی اساسی در کاو کارت  استوریج  ،حافظه  شوند مانند افزارهایی که داخل سرورهای اچ پی استفاده میسخت

این سخت بنا میسرعت دارند.   HPE Server Options کنند. اچ پی این آجرها راافزارها مانند آجرهایی است که ساختمان را 

دهد. این کارایی بر اساس قابلیت های کاری ارایه میباالترین کارایی را برای همه حجم HPE Server Options نامد. تکنولوژیمی

و   9کند. بنابراین سرورهای پرولیانت نسل  وکار شما را کند نمیره وجود دارد و از نظر اقتصادی نیز کسباطمینانی است که هموا

است: از کوچکترین  IT آل برای هر حجم کاری و محیطاند، راهکاری ایدهپیکربندی شده HPE Server Options اچ پی که با 10

 .ایزیوکارها گرفته تا بزرگترین دیتاسنترهای انترپرکسب

هداری به راحتی شوند پیکربندی، نصب و نگبه همراه ابزارهای مدیریت سیستمی اچ پی باعث می HPE Server Options تکنولوژی

کنید، کاهش یابد. های غیر اچ پی استفاده میهای عملیاتی شما در مقایسه با زمانی که از مولفهو به سادگی انجام شود و هزینه 

عیب و نقص را فراهم کنند. اند تا نصب، نگهداری و آپگریدی بیآزمایشات بسیار سختی را گذرانده HPE Server Options عناصر

های شبکه و پردازنده وجود دارد تا زیرساختی قدرتمند برای شما  ها برای ذخیره سازی، حافظه، کارتعی از انتخابگستره وسی

 .فراهم آید 

 :افزارهای مورد نیاز در سرورهاستدسته اصلی از سخت 6شامل  HPE Server Options تکنولوژی

 پردازنده  .1

 حافظه  .2

 حافظه پایدار  .3

 سازذخیره .4

 کارت شبکه .5

 رک سرورمنبع تغذیه و  .6
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