
100و  10 یسر یاچ پ یسرورها DL و ML یبررس

 HPشوند. سرورهایهای مختلفی تقسیم میهای اچ پی بر اساس نوع و پیکربندی پردازنده به سریسرور  دانیمهمانطور که می

بازار   به  شبکه  تمام های متفاوتی برای برطرف کردن نیازنسبت به کیفیت باالیی که دارند از قیمت مناسبی نیز برخوردارند و مدل

.کنیماچ پی را بررسی می پرولیانت سرورهای 100 سری ایبوک این در.  دهندمی ارائه

سرورها   این .  هستند   متوسط   و  کوچک  کاری  هایمحیط  برای  مناسب  و  هزینهکم ، از نوع سرورهای ساده،سرورهای اچ پی  100سری  

 1U)ظر ابعاد تحت عنوان سرورهای یک یا دو واحدی ن از 100 سری. باالترند  هایسری سرورهای از سبکتر  و دارند  ساده ظاهری

– 2U)کنند و برای کاربردهایی از شوند، به عبارت دیگر این سرورها از نظر ارتفاع در رک یک یا دو واحد اشغال میشناخته می

.اند سازی، اشتراک فایل و پرینتر، اشتراک دسترسی به اینترنت و... ساخته شدهقبیل شبکه

 DLسرورهای hp   های زیر استشامل مدل 100سری:

1. HPE ProLiant DL120 G9
2. HPE ProLiant DL160 G9
3. HPE ProLiant DL180 G9
4. HPE ProLiant DL160 G10
5. HPE ProLiant DL180 G10
6. HPE ProLiant DL160 G8

7. HPE Proliant DL160 G8

ML سرورهای hp  های زیر استشامل مدل 100سری:

1. HPE proliant ML110 G9
2. HPE proliant ML150 G9
3. HPE proliant  ML110 G10
4. HPE proliant ML110 G6
5. HPE proliant ML110 G7
6. HPE proliant ML150 G6
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(4U – 5U)ک کیس اما کمی بزرگتر دارند. از نظر ابعاد تحت عنوان سرور چهار یا پنج واحدیها ظاهری شبیه به یاین مدل

گیرند. البته در صورت نیاز  قرار می (Tower) شوند، همچنین برای استفاده نیازی به رک ندارند و به صورت ایستادهشناخته می

 ML100واحد را اشغال خواهد کرد. سری  5یا    4ظر ارتفاع در یک رک  توان این سرورها را داخل رک قرار داد. این سرور از ن می

سازی، اشتراک فایل و پرینتر، اشتراک های کاری کوچک و قابل استفاده برای شبکهسرورهایی ساده،کم هزینه، مناسب برای محیط

.هستند  HPC clusters دسترسی به اینترنت و

100و  10 یسر یاچ پ یسرورها DL و ML یبررس

 Web Collaboration  و New Style of Business وکارهایبرای کسب  100و    10میکروسرورها و سرورهای پرولیانت سری  

:شوند ی تجاری بسیار مناسبند. این سرورها به دو دسته تقسیم میهای کارو حجم

Small Scale سرورهای .1

Right Sized سرورهای .2

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

Small Scale  سرورهای .1

 HPE ProLiantبه این مدل سرورهایآیا برای اولین بار قصد استفاده از سرور را دارید: آیا این سرور، اولین سرور شماست؟  

Essential  توجه کنید که برای   SMBها و   Service Providerکه   10سازی سرورهای سری  ها مناسب است. خرید و پیاده

:شامل محصوالت زیر هستند  Small Scale هستند راحت است. سرورهای Small Scale سرورهای

• HPE Microserver G10
• HPE ML10 G9
• HPE ML30 G9
• HPE ML30 G10
• HPE DL20 G9
• HPE DL20 G10
• HPE DL60 G9
• HPE DL80 G9
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Right Sized  سرورهای .2

 Rightگذاری خود را بهکرد اما اکنون ناممعرفی می Essential Performance سرورها را به عنوان سرورهای  اچ پی سابقا این

Sizedتغییر داده است. آیا نیازهای شما در زمینه IT در حال رشد است؟ آیا IT شما نیازمند رشد است؟ به این مدل سرورهای

HPE ProLiant 100 series  توجه کنید.

سازی و های ذخیرهوری، قابلیتهستند، در واقع تعادلی بین کارایی، بهره Right Sized اچ پی که سرورهای  100ری  سرورهای س

:سازدآل میهای کوچک تا متوسط، مناسب و ایدههای کاری زیر در محیطپذیری هستند که آنها را برای حجممدیریت

بندی و امنیت شامل فایل و پرینت، شبکه IT زیرساخت•

• Collaboration  - گروپایمیل و ورک
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وب سرورینگ•

:اچ پی شامل محصوالت زیر هستند  100سرورهای سری 

• HPE ML110 G9
• HPE ML110 G10
• HPE ML150 G9
• HPE ML150 G10
• HPE DL120 G9
• HPE DL160 G9
• HPE DL160 G10
• HPE DL180 G9
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HPE DL180 / DL160 G9 سرورهای پرولیانت

DL180 G9 .کند ها و هم برای انترپرایزها فراهم می SMB  دهی الزم را هم برایو قابلیت سرویس ری دسترس پذی  این سرورها

سازی بیشتر در  سازی حجیم: ذخیره)ذخیره Dense Storage پذیری وکارایی و ارتقاپذیری برای برطرف کردن نیازهای دسترس

بهینه   Hyperscale هایرا برای محیط  آن DL160 G9 و کارایی (Density) های چگالیدهد. قابلیتفضایی یکسان( را ارایه می
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