
 HPE OneView 4  یها یژگیو  یبررس

به ابزارهایی نیاز دارند     ITمدیران.  دارد  وکارهاکسب  سرنوشت  در   ایدر عصر تکنولوژی، مدیریت صحیح دیتاسنترها نقش سازنده

را که راهکار مناسبی برای ارتقا مدیریت  HPE OneView رایی بیشتر بهینه کنند. اچ پی نرم افزار مدیریتیکه منابع خود را برای کا

 HPE تواند مدیریت چندین سیستم را همزمان و در یک محیط انجام دهد، برای اولین بار در کنفرانسوکارها است و میو کسب

Discover    سازی،  ال تحقیق و توسعه و یک سال و نیم ویرایش و بهینهس   4معرفی کرد. اچ پی بعد از    2013در سالOneView 

 :های ذیل ارائه دادرا با ویژگی

نرم • بر  از هوش مبتنی  بهاستفاده  و  استفاده  برای  بر تمپلیت  با رویکرد مبتنی  روزرسانی در سرورها، تجهیزات افزار، 

 .تیجه آن، کاهش احتمال خطاهای انسانی استسازی و شبکه که نذخیره

 استفاد از یک رابط کاربری برای مدیریت متمرکز زیرساخت •

مدرن و مبتنی بر استانداردها و زیرساختی که هر یک از عناصر و منابع را به صورت یک سرویس  API مندی ازبهره •

، تا عالوه بر مدیریت کارآمد در زیرساخت است Composable در نظرگرفته و فراخوانده که در واقع همان زیرساخت

 .شودهای جدید ها و سرویس، باعث تسریع ارائه خدمات در اپلیکیشنIT سنتی

 :های امنیتی و احراز هویتکاهش احتمال دسترسی غیرمجاز به منابع مدیریت سیستم، از طریق ارتقای ویژگی •

 Simple Network Management Protocol version3 یا SNMPv3 رمزگذاری به کمک پروتکل .1

 (Scope Based Access) های کاربرانای و دسترسی تعریف شده برای گروهتائید دو مرحله .2

تنها با چند کلیک، که موجب کاهش قابل  HPE OneView با گنجاندن صدها سرور در محیط IT تسهیل عملیات •

 شود(برابر می 66شود. )سرعت اندازی سرور با ویژگی جدید تشخیص خودکار میتوجه زمان راه

 

نرم این  بدانید  افزارجالب است  نرم  اجازه می HPE System Insight Manager افزار، جایگزین  به شما  افزار داد سختاست که 

زار محور،  افها و ابزار شبکه را به صورت اتوماسیون و نرمافزار، سرورها، استوریجسرورهای متنوع اچ پی را مدیریت کنید. این نرم
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مییکپارچه  جانبهسازی  همه  مدیریت  پی  اچ  گیرد،  انجام  نحو  بهترین  به  اتوماسیون  این  اینکه  برای  محاسبه،  کند.  مورد  در  ای 

 .دهدسازی و منابع شبکه ارائه میذخیره

هایی را اید آپدیتبخش بود، اچ پی ببه بازار عرضه کرد. هرچند این کاال رضایت   2016را در سال   OneView اچ پی نسخه سوم 

 :دادبرای استفاده از آن در موارد زیر، ارائه می

 سازی سیستم عاملقابلیت پیاده •

همان سرویس پک برای سرورهای پرولیانت است. در  SPP. SPP ریزی، نصب و یا ارتقاترکیب ابزار ارتقا هوشمند: برنامه •

شود و در تمام سرورهای تحویل داده می ISO نند یک تصویرهاست که ماسیستم Firmware افزار وواقع راهکار آپدیت نرم

 .امتحان شده است 10و نسل  9نسل 

 .شودرا شامل نمی PCI هایها، به خصوص دستگاهمدیریت کامل بایوس: تنظیمات بایوس برای بعضی دستگاه •

 .نیستها فیلتر و یا قطع هشدارها و یا اتفاقات مختلف: قطع مواردی که نیاز به دانستن آن •

 

، مشتریان شاهد تغییراتی همچون موارد  HPE OneView 4  و به بازار آمدن نسخه OneView افزارروز شدن نرمهب  با

 :زیر هستند

 ها با سرعت بیشتررویسها و ساجرای برنامه •

پلت با  جدیدی  مانند فرمیکپارچگی  کلود  مدیریتی  مدیریت ،  Morpheus Data  ،CANCOM  ،InContinuum  های  امکان 

 .کند مدیریت خودکار و مانیتورینگ زیرساخت فیزیکی را فراهم می HPE OneView کند چرا کههیبریدکلود را فراهم می

 ایتائید اعتبار دو مرحله •
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کد و رمز استفاده دهد تا برای تائید اعتبار کاربران از کارت هوشمند فیزیکی یا مجازی و یا پیناین توانایی را می IT به مدیران

 .کنند 

 SNMP V3 پروتکل •

HPE پشتیبانی از SNMPv3 ده استهای سرور به این نسخه افزوافزاررا برای افزایش امنیت مراقبت از سخت. 

 .وقفههای بیسادگی عملیات چرخه حیات سرور و استوریج با آپدیت •

 HPE Oneview 4  های جدید دربررسی ویژگی 

 :پردازیمها میهایی دارد که در ادامه به آنبعد از تغییرات اعمال شده، ویژگی HPE OneView 4 نسخه

 : Scope-based access های کاربرانکنترل دسترسی تعریف شده برای گروه .1

 است که در این نسخه، بیشتر به آن توجه شده  OneView 4 هایاز جمله ویژگی •

• SBAC   با محدود کردن یک Role ،مثل مدیر سرور یا استوریجRole Based Access Control   ا توسعه داده تا آنر Role   

برای مثال مدیر سرور سارا نام دارد و  شود، مدیریت کند.  بتواند منابعی منطقی که با توجه به سطح دسترسی تعریف می

 .فقط سرور را در حوزه محصوالت مدیریت کند 

2. Certificate Management 

 HPE OneView کند. مثال توانایی مدیریترا بهینه می certificate-based trust های مدیریتها و پروسهسیاست •

certificate trust storeهاینامهو مدیریت گواهی نامه،، پشتیبانی از فسخ گواهی self-signed را دارد. 

• HPE OneView    در واقع یک موتور اتوماسیون زیرساخت است که تمامی جوانب مدیریتی را در زمینه محاسبه، استوریج

 .گیردو منابع شبکه در بر می

 CAC / PIV Authentication  یا CAC/PIV ایتائید اصالت دو مرحله •

   و    CAC - Common Access Cardها شاملشود.این اسمارت کارتها فراهم میکارتا استفاده از اسمارتقابلیت تائید اصالت ب

PIV  -Personal Identity Verification   هستند. این ویژگی با HPE OneView Active Directory  ،یکپارچه شده است. کاربران

PIN ساب کاربریشان در دایرکتوری، سنجیده شوددهند تا با ح و تاییدیه خود را به کارت هوشمند می. 

3. SNMPv3- Simple Network Management Protocol Vewrsion3  

 HPE OneView اماشد.  افزار سرور استفاده میبرای نظارت بر سالمت سخت SNMPv1 از HPE OneView های پیشیندر نسخه

یا نسخه   HPE iLO 4 این ویژگی برای سرورهایی قابل ارائه است که از  دهد.انجام می SNMPv3 تراین کار را با پروتکل امن   4.0

 .کنندجدیدتر آن استفاده می

 SAN  تر با بوت شدن از پیکربندیمدیریت بهینه •
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پیکربندی از  امکان بوت شدن  ارائه می SAN این ویژگی،  را  یا تمپلیت پروفایل سرور  به طوری که در یک پروفایل سرور  دهد. 

های سیستم  Target   ها وSAN   سازی، همیشه دردر سیستم ذخیره Target تخصیص اولیه/ثانویه اتصال و پیکربندی انتخاب پورت

سازی و زیرساخت سیستم ذخیره SAN توان ازکامل و تمام و کمال و به طور خودکار میشوند. در نتیجه سازی مدیریت میذخیره

ها از آن برای هاست، نیست. ادمینسازی که مورد نیاز ادمینکرد. دیگر نیازی به نگهداری چندین تمپلیت پروفایل ذخیره استفاده

 .کنند پیگیری و نظارت بر جایگزینی پیکربندی بوت در سرورها استفاده می

 

 اندازی زیرساختسرعت مشابه با کلود در راه .4

 اندازی زیرساخت: از چند ساعت به چند دقیقهتر راهزمان کوتاه •

 دسترسی سریع به سرورها با اتوماسیون مبتنی بر تمپلیت: زمان یکسان برای یک یا صدها سرور  •

 DAS  و   SDSوSAN  شامل -سازی در صنعتترین تجهیزات ذخیرهفراخوانی مستقیم کامل •

 های بیشتررائه سریعتر اپلیکیشنا .5

• API  ها را بدون  اندازی و آپدیت زیرساختدهد که راهها اجازه میدهندهتی و توسعهمتمرکز: به مدیران و متخصصان آی

 .دهند افزاری خودکار اتوماتیک انجامنیاز به برخورداری از دانش کامل در خصوص نحوه عملکرد سخت

 Docker Container Host  دقیقه با استفاده از یک 34دقیقه به 74افزار از سازی نرمسرعت پیاده افزایش %53 •

 .بر: با استفاده از تنها چند سطر کد های رایج زمانحذف صدها سطر از کد خطا و اسکریپت •

اجرای سرویس HPE Helion CloudSystem10 با HPE Synergy نصب • اپلی private cloud هایامکان  های کیشنو 

 .آوردمعمول در یک زیرساخت مشترک را فراهم می

را با وقفه اندک و قابل  Interconnect firmware توانند می HPE Synergy ، مشتریانHPE OneView  با نسخه جدید •

اپلیکیشن ندارد. آپدیتچشم پوشی )در حد میلی تاثیر چندانی در کارایی  و  Firmware ثانیه( آپدیت کنند، در نتیجه 

 .سریع، امن و بدون خطا است HPE Synergy افزار با مدرایور نر
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، به دلیل  Docker Ansible Puppetو     Chefو   Microsoftو VMware هایی مانند های متنوع از میان شرکتامکان انتخاب •

زیرساخت با  بتازگی،  HPE OneView Composable یکپارچگی  اینکه  وجود   و   Cancomو   Morpheus Dataبا 

Incontinuum  اند، وجود داشته باشد نیز برای مدیریت ابر هیبریدی به این برنامه اضافه شده. 

 سادگی فرآیندها در کل چرخه حیات سرور و استوریج  .6

 : با استفاده از اتوماسیون فریمور مبتنی بر تمپلیت73آزاد کردن منابع ارزشمند از طریق کاهش زمان مدیریت تا % •

و محافظت در برابر حمالت سایبری: از طریق کنترل دسترسی مبتنی بر  HPE OneView یهاافزایش ایمنی محیط •

 گروه کاربران، 

 SNMPv3  ای و پشتیبانی ازتائید اصالت دو مرحله •

 در سراسر جهان، از طریق در چندین دیتاسنتر HPE قابلیت نظارت بر سالمت و وضعیت هزاران سرور و استوریج •

Dashboard HPE OneView Global 

اندازی زیرساخت، سادگی فرآیندها،  راه ، سرعت مشابه با کلود در  SNMPv3های کاربران،  کنترل دسترسی تعریف شده برای گروه 

 .است  HPE OneView 4های برجسته و مهم از ویژگی Certification Management ها وتر اپلیکیشنارائه سریع

 :فراهم است  Veiw های زیر، تنها در یکارایه مدیریت متمرکز در سرورها و استوریج

• HPE BladeSystem c-Class servers 

• HPE ProLiant DL/ML servers 

• HPE HyperConverged 380 

• HPE Synergy 

• HPE Apollo Systems 

• HPE 3PAR StoreServ storage 

• HPE StoreVirtual VSA storage 

ظرفیت   حداکثر  با  دینتاسنترهایی  در  مدیریتی   HPE 150و   enclosures 54  وappliances/composers 25چنین 

HyperConverged 380 systems  قابل استفاده و در دسترس است. 

در خدماتی مانند خدمات نظارت، هشدارهای خرابی، ثبت تماس خودکار، ارسال HPE روزی از زیرساختپشتیبانی شبانه •

خودکار قطعات، امکان خاموش کردن سرویس، پشتیبانی از راه دور برای سهولت تعمیر دستگاه و ارائه قرارداد/ ضمانت نامه  

 .اهبرای هر دستگ

 HPE Apollo مدیریت پیشرفته  ،HPE 3PAR StoreServ Storage و HPE Blade Systems اچ پی عالوه بر پشتیبانی از •

و   HPE Superdom X شود. مانیتورینگ استاندارد دررا نیز شامل می HPE ProLiant ML350 و   6000 /4000 /2000

 .شود پشتیبانی می  HPE StoreVirtual VSA iSCSI توریجو اس   HPE ProLiant MLخانواده  9و    8بقیه سرورهای نسل  

 تنها با چند کلیک  OneView فراخوانی سریع صدها سرور در محیط :HPE افزار سرورتشخیص خودکار سخت •
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 در یک نگاه HPE OneView 4 نرم افزار

 ها استهای فناورانه در سازمانکنسولی متمرکز برای مدیریت و اتوماتیک کردن فعالیت •

 های فناوریجویی در هزینه رفهص •

 هابندی سرورها و ساختن پروفایل برای آندسته •

 کشیدن نقشه ارتباطی سرورها •

 هامشاهده وضعیت سالمت دستگاه  •

 .افزار است های این نرمافزار محور بودن از دیگر ویژگیخودکار و نرم •

 .یا تبلت نیز وضعیت سرورها را مشاهده و مدیریت کردشود بتوان به راحتی حتی بر روی موبایل و های باال باعث میویژگی

آوری زیرساخت است در فراهمروند، تالش کردهکارهای امروزه به سمت نرم افزار محوری پیش میواچ پی با توجه به اینکه کسب

ها و شاهد دخالت کمتر انسان پرداخته OneView افزارقدم های مهمی بردارد. از جمله اینکه به ارتقا و توسعه نرم  IT مناسب برای

استفاده    همگرا  زیرساخت  مدیریت  برای   تر شده و افزار، بهینه در مدیریت دیتاسنترها باشد، مخصوصا در نسخه چهار که کنسول نرم

 :شود. این نسخه در محصوالت زیر قابل استفاده است می

• HPE 3PAR Storages 

• HPE Synergy servers 

• HPE ProLiant BL, DL and ML servers 

• HPE Apollo servers 

• HPE Superdome X servers 
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