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در حوزه رایانش ابری
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رایانش ابری چیست؟

مشتریان می توانند در هر زمان و هر مکان، سرور مورد نظرشان را با هر 
.امکاناتی که بخواهند در قالب یک سرویس ابری دریافت کنند



مزایای استفاده از رایانش ابری
کاهش هزینه ها•

ادمین هافضای فیزیکی، تامین برق و کولینگ، حذف برخی از وظایفو راه اندازی، خرید و نگهداری نرم افزار و سخت افزار، نصب –

بی نیازی از تامین زیرساخت های خاص–

آنهاحذف فاصله زمانی خرید تجهیزات و راه اندازی و استفاده از •

استفاده و ارتقای سریعتر و آسان تر•

سلف سرویس بودن و قابلیت ارتجاعی سریع•

افزایش سرعت و کاهش تاخیر در شبکه•

بهره مندی از تخصص و مهارت کارشناسان•

(هزینه بر)امنیت •

ذخیره سازی نامحدود مجازی و توانایی پردازش باال•

(به صورت خطی و بر حسب مقیاس)پرداخت هزینه تنها بر مبنای میزان مصرف منابع •



آیا رایانش ابری همیشه ارزان تر است؟

مهاجرت داده ها و اپ های موجود به کلود•

داده های مهم و حساس•

اطمینان از اتصال همیشگی به اینترنت•

وابستگی به شرکت ارایه دهنده سرویس ابری•

:طبق آمار

(Cloud First)درصد شرکت ها قصد استفاده از کلود دارند 12

.درصد از کلود استفاده می کنند34

.درصد هرگز تصمیم به استفاده از کلود ندارند25



آری یا خیر؟: مهاجرت به رایانش ابری

Business Caseتهیه 



Business Case؟شامل چیست
فیزیکیسخت افزارهزینه•

سروراتاقتامینهزینه•

امنیتتامینهزینه•

نرم افزارهاآپدیتوتامینهزینه•

تامینونگهداریهزینه•

راه اندازیوخریدبرایالزمزمان•

اپلیکیشن هاهزینه•

بهااجارهماننددیتاسنترهادرکاروراه اندازیهزینه•

انسانیهزینه•



انتظارات ما

نیاز به چابکی

نیاز به امنیت

نیاز به کنترل اقتصادی

سرعت و راحتی بیشتر در پیاده سازی

کاهش زمان تاخیر
کاراییبهبود و پیشرفت در 



سرورهای شرکت اچ پی



انواع محصوالت اچ پی در رایانش ابری
HPE ProLiantسرورهای برخی از •

500و 300پرولیانت های سری DLمانند –

:HPE Synergyسرورهای •
–HPE Synergy 480, 620, 660, 680

:HPE Cloudlineسرورهای •
–HPE Cloudline CL2100, 2200, 3100, 33150, 5200

:HPE Hyperconvergedسرورهای •
– HPE Hyper Converged 380

– HPE ConvergedSystem 700, 750 

– HPE ProLiant for Microsoft Azure Stack Gen9/10

– HPE SimpliVity 380 Gen9/10

– HPE SimpliVity 2600

https://goo.gl/Y1ZEBm
https://goo.gl/gDmqSm
https://falnic.com/blog/introducing-hpe-simplivity-2600.html


پیاچ 10نسل سرورهای 

https://goo.gl/YZiCwq


حافظه، ذخیره ساز و تکنولوژی های شبکه،I/Oپیشرفت های قابل توجهی در امنیت، 
کاراییسرعت و افزایش •

هستهدرصدی تعداد 17افزایش –

رمدرصدی در سرعت 11افزایش –

کاراییامنیت بدون تاثیر بر بهبود •

رمزنگاریسرعت فشرده سازی داده و برابر شدن 3.1–

برای حجم های کاری حساس و حیاتیمناسب –

4x10GbEباالی اترنت اینتل حداکثر تا سرعت •

سیستمکاهش هزینه کل –

بیشترماشین های مجازی برابر، 4.2•

پیکربندیدر تنوع •

goo.gl/bAKVTo


اچ پی10نسل پردازنده های سرورهای 



اچ پی10انواع پردازنده ها در سرورهای نسل 



اینتل زئون5پردازنده های نسل جدول مقایسه 

PLATINUMGOLDSILVERBRONZE

80006000500040003000شماره سری

2822128هسته

GHz3.4 GHz2.2 GHz1.7 GHz 3.6حداکثر فرکانس

2,4,82,422تعداد سوکت

DDR4-2666DDR4-2666DDR4-2400DDR4-2133نوع حافظه

TB 3 TB1.5 TB1.5 TB 6حداکثر حافظه

GT/s10.4 GT/s9.6 GT/s9.6 GT/s 10.4نرخ انتقال اطالعات

2007085-20585-105برق مصرفی

MB30.25 MB16.50 MB11.00 MB 38.50حداکثر حافظه کش

https://goo.gl/14M1KG


اینتل زئون مناسب چه کسب وکارهایی است؟5پردازنده نسل 

در دیتاسنترها Multi Cloudتامین امنیت، سرعت و سرویس های•

Mission Criticalتوسعه برنامه های عمومی و رایج، و امور •

،5G، کنترل عملیات از آنالیز بالدرنگ و پیشرفته گرفته تا هوش مصنوعی•
…ماشین های خودران و 

دادهفشرده سازی سریع رمزگذاری و ،HPCآنالیز پیشرفته، اپلیکیشن های •



اچ پی10حافظه های سرورهای نسل 

:قبلینسلحافظه هایبهنسب

بیشترباندپهنایوسرعت–

باالدسترس پذیری–

باالکارایی–

Faultدرسرعت– Tolerance

دادهانتقالنرخسرعتدردرصدی66افزایش–

حافظهظرفیتازبی سابقه ایوجدیدمقدارارائه–

https://goo.gl/5kDxCT


HPE Persistent Memoryمعرفی 

:HybridDIMMیا NVDIMMتکنولوژی •

فلشحافظه ذخیره سازی پایدار + RAMسرعت و طول عمر –

برق را در اسالت های حافظه نگه HPE Smart Storage Batteryهنگام قطع برق، با 1.

.منتقل شودNAND Flashبه DRAMتا اطالعات موجود در می دارد

Standard DDR4 DIMMنصب در اسالت رم، همانند 2.

.اما به عنوان حافظه سیستمی استفاده نمی شود–

https://goo.gl/KjUf6P
https://goo.gl/4TszHS


اچ پی10کنترلرهای نسل 
دادهدسترس پذیریوکاراییذخیره سازی،ظرفیتحداکثر•

(…وSSF،LFF،NVMe)ذخیره سازیدرخارق العاده ایانعطاف پذیری•

رقبابهنسبتبیشتر،ذخیره سازیدرصد58•

IOPSمیلیون1.6تاپشتیبانی•

Mixedیاترکیبیمدشدناضافه• Mode

UEFIدرRAIDپیکربندیزمانکاهش•

Parityسریعبسیارانجام• Initialization

PسریوEسری،Sسری:پیاچ10نسلکنترلرهایانواع•

SATA:10نسلسرورهایدرشدهتعبیهکنترلر• HPE Dynamic Smart Array S100i

https://goo.gl/yyoaHS
https://goo.gl/Jgnt43


G10تحول بزرگ امنیت در سرورهای

Silicon Root of Trustتکنولوژی 1.

Intelligent System Tuningتکنولوژی 2.

TPMامنیتی ماژول 3.

Chassis Intrusion Detectionویژگی امنیتی 4.

HPE Digitally Signed Firmwareویژگی امنیتی 5.

https://goo.gl/ZPTXTe
https://goo.gl/9csBS8
https://goo.gl/piF5Jh
https://goo.gl/GSouSL
https://goo.gl/iSzSEP


Silicon Root of Trustتکنولوژی 

ازهدفومی شودارائهiLOتوسطکهاستفریم وروسخت افزارسطحدرامنیتیهایویژگیدارای•
.استفریم وربهحمالتبرغلبهتکنولوژیاین

Silicon)سیلیکوندرتغییرناپذیریاثرانگشتدارایiLOچیپ• Fingerprint)است:

باشند،تهنداشهمخوانیآنهاکهصورتیدروباشدیکیاثرانگشتاینبافریم ورآنکهمگرمی کندجلوگیریسرورشدنبوتازکه–
.شدنخواهدبوتسرور

HPEبینلینکی• SiliconوHPE iLO Firmwareاست:
ریکاورمناسب،کدهایوشدهجلوگیریآناجرایازخودکارطوربهباشد،شدههکFirmwareکدهایاگرکهشدهطراحیطوری–

.می شود

Siliconویژگی• root of TrustچیپهمکاریحاصلواقعدرiLOوBIOSاستمادربورد.

https://falnic.com/blog/what-is-ilo-tech.html
https://goo.gl/WmNGBB


Silicon Root of Trustتکنولوژی 

:در واقع در سه سطح تامین می شودمحصوالت نسل دهم اچ پی در امنیت •

Protectحفاظت یا 1.

Detectتشخیص یا 2.

Recoverریکاوری یا 3.

10روی هم رفته این ویژگی ها باعث می شود که سخت افزار بکار رفته در سرورهای نسل
.اچ پی، امن ترین سرورهای دنیا را به بازار ارائه دهند

https://falnic.com/g10


Intelligent System Tuningتکنولوژی 

.1Tuneکاریحجمهرنیازهایباکهدینامیکیصورتبهسرورمنابعپیکربندیوکردن
.شودهماهنگ

هزینه هادرصرفه جویی2.

سرورکنترلوبهره وری،(برابردوتا)کاراییدرپیشرفت3.

:می کنندفراهمرادوبرابریکاراییرفتههمرویواستزیرمواردشاملتکنولوژیاین4.

• Jitter Smoothing

• Workload Matching

• Core Boosting



ISTپیش نیازهای استفاده از تکنولوژی 



Intelligent System Tuningتکنولوژی 

Workload Matching

HPEویژگیکنید،کارخطاوسعیصورتبهBIOSتنظیماتدرباشیدمجبورکهاینازبی نیاز Workload

Matchingورتصبهسروروکنیدانتخابراکاریحجمپروفایلیککهمی دهدراامکاناینشمابهسادگیبه

.می کندپیکربندیکاریحجمآننیازهایباشدنMatchبرایراسرورداخلیمنابعخودکار

کلیکاراییهمچنینومی کنیدصرفه جوییراکنید،صرفخودسرورTuningبرایاستقرارکهزمانینتیجهدر

.می بخشیدبهبودنیزراسیستم

latency-sensitive)تاخیرزمانبهحساسکاریحجم هایمثالکاریحجم هایتمامیدرراعملیاتیتوان

workloads)می بخشدبهبود.



Workload Matching



Intelligent System Tuningتکنولوژی 

Jitter Smoothing

ماندهثابتپردازنده هافرکانساساساکاراتر،معماری هایوهسته هاتعدادشدنبیشتربا•
.است

اراییکافزایشآننتیجهکهمی دهدهسته هابهراباالترفرکانسجدید،تکنولوژی های•
.می شودتاخیرزمانباعثکهمی کندایجادراهاJitterمسالهخوداینامااست

ایتاخیرهزمانایجادباعثفرکانسدرتغییراینومی نامیمJitterرافرکانسدرنوسان•
.می شودناخواسته

تاودمی شایجادوقفه ایپردازشکاردرمی شود،ایجادتغییرپردازندهفرکانسدروقتی•
کانسفرچهوقفهاین.دهدادامهراکارجدید،انتخابیفرکانسبابتواندپردازندهاینکه
امااستمتفاوتوقفهاینزمان.داردوجودشود،انتخابپایین ترفرکانسچهوباالتر

.استمیکروثانیه15تا10بینمعموال



Jitter Smoothing



Jitter Smoothing

خود، هم فرکانس باال و 10در سرورهای نسل Processor Jitter Controlاچ پی با معرفی 

.کمتر را ارائه می دهدJitterهم 

فرکانسمدیریتباهاJitterکاهشیاوحذف•

تاخیرزمانبهبود•

باالتریعملیاتیتوانوکارایی•



Jitter Smoothing



Intelligent System Tuningتکنولوژی 

Core Boosting

.استپیاچمنحصربفردتکنولوژی•

دیتابیگوHPCشده،مجازی سازیمحیط هایبرایایده آلبسیار•

پردازندهزیادسرعتبهنیازبدونهستههرازایبهراباالتریکارایی•

درصد ماشین های 10کنید و صرف VMدرصد هزینه کمتری برای هر 50این ویژگی می توانید با 
.خواهید داشتمجازی بیشتری

کاراییازسطحهمانبهرسیدنبرایراکمتریهسته هایزیرا:الیسنسیهزینه هایکاهش•
.می کنداستفاده



Intelligent System Tuningتکنولوژی 

Core Boosting

DL380سرورهایپیکربندیدرتنها Gen10وApollo XL230K Gen10:

6143اینتلهسته ای16پردازندهدارای•

Highهیت سینک هایوفن ها• Performance

•HPE iLO 5

iLOالیسنس• AdvancedالیسنسیاiLO Advanced Premium Security Edition

https://goo.gl/gqLntZ


Core Boosting



اچ پی10نسل نرم افزارهای مدیریتی سرورهای 

•HPE iLO 5

•HPE OneView

•HPE OneSphere

https://goo.gl/aJtgvR


HPE DL385 G10

https://goo.gl/u3hjWM


HPE DL385 G10ویژگی بارز سرور 

مجازینماشیهرایجادازایبهکمترهزینهدرصد50•

AMDدرموجودامنیتیویژگی هایازحالعیندرو• EPYCبردمی بهره

https://falnic.com/blog/virtualization-vmware.html


 AMD EPYCپردازندهویژگی های امنیتی 

• AMD secure processor

• Secure processor and secure boot for malware rootkit protection

• System Memory Encryption (SME)

• Secure Encrypted Virtualization (SEV) hypervisors and guest virtual 
machine memory protection

• Secure Move (e.g., encrypted) between enabled servers

Secureتکنولوژی• Encrypted Memory:دردادهتاشودرمزگذاریمی تواندحافظهازبخشییاوتمام
.باشدامننفوذهاوهک هابرابر

Secureتکنولوژی• Encrypted Virtualization:VMوهاHypervisorرمزگذاریتنهاییبهکدامهر
لحاظازدادهنتیجهدرهستندایزولهومجزاخودشان،هایپروایزرازویکدیگرازهاVMنتیجهدرمی شوند
.می شودحفاظتدسترسی



HPE DL385 G10
استمناسببه طور کلی برای حجم های کاری نرم افزار محور 

• server virtualization

• software-defined data center (SDDC)

• software-defined data infrastructure (SDDI)

• software-defined storage (SDS)

• Virtual Desktop Infrastructure (VDI) workspaces

• HPC, Cloud and other general high-density workloads

• General Data Infrastructure workloads that benefit from memory-
centric or GPUs

https://goo.gl/gPQ1cj


HPE DL360 G10, DL380 G10, DL560 G10, DL580 G10
استمناسبزیر به طور کلی برای حجم های کاری 

•Containers

ابریرایانش•

مجازی سازی•

بیگ دیتااپلیکیشن های•

•Business-critical

Data-Intensiveاپلیکیشن های•

:پایدارذخیره سازیظرفیتوباالترظرفیتباNVDIMMپایدارحافظه هایبا•

SAPمانندحافظه محوراپلیکیشن هایودیتابیس هابرای• HANAوOracleرابی نظیریکارایی
.کندفراهم

https://goo.gl/vit2Mg
https://goo.gl/gmXW35
https://goo.gl/EEA3Tr
https://goo.gl/Cr4298


پایان


