راهنمای جامع انتخاب سرور مناسب
بهترین راه برای انتخاب سرور و استوریج مناسب به گونهای که نه بیش از حد خرج کنید و نه کمتر از آنچه الزم است
ً
دقیقا متناسب با کار و وظیفهای که قرار است
بودجه اختصاص دهید ،این است که ویژگیهای سخت افزار مورد نظر را

به سرور و استوریج اختصاص داده شود ،تعیین کنید .مثالً یک  PCارزان قیمت میتواند تمام نیازهای یک دفتر کار
کوچک را به عنوان یک سرور پرینت برآورده سازد ،اما یک دستگاه قوی با چند پردازنده میتواند دهها کاربر نرم افزارهای
مدیریت بانکهای اطالعاتی و حجم باالیی از تراکنشها یا مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک را پاسخگو باشد.

ﻓﺎ

بسیاری از نرم افزارهای سرویسدهنده میتوانند خیلی خوب روی دستگاههایی بدون پردازندههای خیلی سریع کار کنند.

ﻟﻨﯿ

این دستگاهها معموال ً بر ترکیبی از پردازندههای با بازده قابل قبول ،مقدار زیادی حافظه ،حافظه ،on-board Cache
آرایههای دیسک و نرم افزار ویژهای برای مدیریت و نگهداری سرور متکی هستند.
اگر فکر می کنید در آینده نزدیک به تعداد کالینتهای شما در شبکه افزوده خواهد شد ،اطمینان حاصل کنید که سرور

را روی خود دارد.

ﮏ )ا

شما امکان افزودن پردازندههای اضافه را دارد و به تعداد کافی جای نصب هارد دیسک های اضافه و اسالتهای اضافی

واضح است که هر کسبوکار کوچکی میتواند از داشتن سرورها و ابزارهای ذخیره سازی مختص خودش سود ببرد .اما
انتخاب آن چه که میتوان خرید ،ممکن است در نوع خودش یک چالش محسوب شود .کلید مسأله ،تشخیص صحیح
و دقیق نیازهای خودتان است.

ﯾﺮا
نا
چﭘ

ﻰ(

انتخاب یک سرور مناسب

برای انتخاب سرور مناسب که مرحله بسیار حساسی در کسبوکار شماست ،باید دانش الزم و کافی را کسب کرد .با
مطالعه این مطلب میتوانید در زمینه چگونگی انتخاب سرور ،دانش الزم را به دست آورده و با آگاهی ،سرور خود را
انتخاب کنید.

در مبحث انتخاب سرور مناسب برای سازمان ،اولین سوالی که هنگام خرید سرور با آن روبرو میشویم ،این است که چه
سروری برای کار سازمانی من مناسب تر است؟ برای پاسخ به این سوال باید سه مرحله طی شود و در هر مرحله از افراد
آگاه و مرتبط باید سواالتی پرسیده شود که در ادامه به هر کدام به تفصیل میپردازیم.
بر ای اینکه مشخص کنیم چه سروری مناسب سازمان من است ،باید با چند نفر (حداقل سه نفر) در سازمان مصاحبه
کنید:

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

 .1مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره :زیرا این افراد میدانند که چه سرویسی در آینده قرار است ارایه شود .پس
باید دید یا  Business Planرا بدانیم.

 .2مدیرمالی :چه بودجهای در اختیار است.
 .3مدیر فنی یا مدیر  IT:جزئیات فنی را میداند.

ﮏ

قدم اول در انتخاب سرور مناسب

پس در اولین قدم باید طرح کسبوکار یا همان  Business Planمشخص شود Business Plan .خود را به درستی
و دقیق تعیین کنید و برای این کار زوایای دقیقی از کسبوکار خود را مشخص کنید:



در کلمه کارایی دنبال چه چیزی هستید؟



چه چیزی برای شما مهم است و تفاوت موثری در کسبوکارتان ایجاد میکند؟



چالش اصلی شما چیست؟



کسبوکار شما در چه فازی قرار دارد و در آینده به کجا میرسد؟



کدامیک برای شما مهم است :سرعت و انعطاف پذیری ،هزینه و سود ،ریسک ،تجربه کارمند و یا تجربه
مشتری؟

نا
ﯾﺮا
)ا



باید درک درستی از کسبوکار خود داشته باشید.

کسبوکار خود را به صورت موثر بشناسید و راهکار های هدفمندی را انتخاب کنید که مطابق با نیازهای کنونی شما و

ﻰ(
چﭘ

شامل طرحی از آینده کاری شما باشد .اولین قدم این است که با استفاده از مدل تقسیمبندی بازار و مشتری ،کسبوکار
و محیط  ITخود را مشخص کنید چرا که میزان پردازش و محاسبه مورد نیاز و مناسب شما ،بستگی به اندازه محیط
کاری شما دارد.

مدل تقسیمبندی بازار و مشتری

اچ پی در مدل تقسیمبندی بازار و مشتری ،کسبوکارها را به دستههای زیر تقسیم کرده است:
 .1کسبوکارهای کوچک و متوسط یا  SMBها
 .2انترپرایزها
 .3تامینکنندگان سرویس
OEM .4

اولین قدم این است که با استفاده از این مدل ،کسب وکار و محیط  ITخود را مشخص کنید .استارتاپها ،شرکتها و
سازمانها در طول عمر خود دارای سه فاز هستند:
 .1فاز  Starting Outیا شروع
 .2فاز رشد
 .3فاز توسعه

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

در ادامه به بررسی این فازها میپردازیم و ویژگیهایی که شرکتها باید داشته باشند تا مشخص شود در کدام فاز قرار

میگیرند ،بیان میشود.
 .1فاز شروع

ﮏ

اگر شرکتها در فاز  Starting Outیا شروع باشند ،دارای ویژگیهای زیر هستند:



باید سیستم  ITراهاندازی شود تا کارهایی که کسبوکار را میگرداند ،انجام شود.



بودجه  ITمحدود است.



شرکت در حال استخدام نیرو است.



ممکن است با چالشهای رشد امکانات مواجه شود.



رفع نیازها در لحظه الزم است.

 .2فاز رشد

نا
ﯾﺮا
)ا



کارهای تخصصی  ITیا وجود ندارد یا محدود است.

اگر شرکتها در فاز رشد باشند ،دارای ویژگیهای زیر هستند:



رشد ظرفیت ( ITپرسنل ، ITزیرساخت)IT



در حال افزودن اپلیکیشنهای بیشتر



امکانات در حال رشد (اتاق کامپیوتر یا دیتاسنتر)



نیاز به زیرساخت قویتر  ITبرای امنیت و حفاظت از اطالعات



نیاز به راهکاری (تکنولوژی و پردازش) است که کارایی را افزایش دهد.



رشد نیاز به ابزار بهرهوری و آنالیز تجارت (  Disaster Recover – DRیا جبران خسارت و امنیت کسبوکار)

 .3فاز توسعه

ﻰ(
چﭘ



شرکت در حال رشد است و استخدام نیرو دارد (کارمند ،تیم فروش ،مشتریهای بیشتر)

اگر شرکتها در فاز توسعه باشند ،دارای ویژگیهای زیر هستند:


رشد متداوم ظرفیت  ITبرای رفع نیازهای تجارت (اپلیکیشنهای بیشتر ،زیرساختهای بیشتر  ITرا نیاز
دارند)



اضافه کردن اپلیکیشنهای بیشتر (هوش تجاری ،آنالیزگر ،ابزار بهرهوری و همکاری)



نیاز به یکپارچگی بیشتر سیستم ،ظرفیت بیشتر در  DRو  BCیا استمرار تجارت
(DR: Disaster Recovery – BC: Business Continuity) o



چالشهای  ITبیشتر است (اضافه شدن سایتها ،محصوالت ،مشتریها و اپلیکیشنها)



نیاز به رفع سریع نیازهای تجارت در حال رشد



 ITباید تکنولوژیهای رفع نیازها را داشته باشد و نیازهای آتی را پیشبینی کند IT( .باید تجارت را توانمندتر

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ



امنیت اطالعات ،تبدیل به باالترین اولویت میشود (زیرساخت امنیتی پیشرفته مورد نیاز است)

کند نه اینکه خود تبدیل به مانع شود)

با این آشنایی میتوانید مشخص کنید که کسبوکار موردنظر در کدام فاز قرار دارد:
 .1کسبوکار در کدام فاز قرار دارد؟

ﮏ

 .2چالش اصلی صاحبان کسبوکار چیست؟

 .3برای کسب اطالعات بیشتر چه سواالتی باید از آنها پرسیده شود؟
 .4آیا میتوانید آنها را در حل چالش خود کمک کنید؟

نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

سواالت بررسی کیفی برای کسبوکارها

سواالت بررسی کیفی مثل این که آیا امکان رشد در سازمان شما وجود دارد و آیا زیرساختهای منعطف برای تغییر
نیازها و رشد تجارت دارید؟ یا آیا به ( Collaborationاپلیکیشنهایی که ارتباط بین کارمندان را برقرار میکنند) توجه
دارید به این معنی که بهره وری پرسنل باال برود؟ یا آخرین باری که به آخرین تکنولوژی سرور آپگرید شدهاید ،چه زمانی
بوده؟ پاسخ این سواالت ،راهکارهای مناسب برای پیشبرد کسبوکارتان را به شما نشان میدهد.
اگر کسبوکارتان در فاز شروع قرار دارد ،میتوانید سواالت زیر را از خود بپرسید:

 .1اهداف رشد کسبوکار شما چیست؟
 .2برای جذب مشتریان جدید و نگهداشتن مشتریان موجود چه برنامهای دارید؟
 .3آیا امکان رشد در سازمان شما وجود دارد و آیا زیرساختهای منعطف برای تغییر نیازها و رشد کسبوکار دارید؟
 .4چگونه ریسک کسبوکار را کاهش میدهید و نیازهای رشد را بدون اضافه کردن پیچیدگیها مدیریت میکنید؟
 .5چگونه دیوایسهای سیار را مدیریت میکنید؟
 .6برای بهبود بهرهوری کارمندان چه برنامهای دارید؟

ﻓﺎ

مثال پاسخ سوال سوم به شما کمک میکند تا تصمیم بگیرید چه اچ پی سروری انتخاب کنید .مثال پاسخ سوال پنجم شما

ﻟﻨﯿ

را به راهکار  cross-sell HP networkingمیرساند ( Cross Sellبه معنی فروش چند محصول و سرویس به یک
مشتری است) و میتوانید راهکارها و محصوالت  HPE Cloud-readyرا استفاده کنید مثل HPE Converged

.System 100

ﮏ )ا

اگر کسبوکارتان در فاز رشد قرار دارد ،میتوانید سواالت زیر را بپرسید:

 .1آیا به  Collaborationتوجه دارید به این معنی که بهرهوری پرسنل باال برود؟
 .2دیدگاه شما برای ارتباط مهمترین داراییهای سازمان چیست؟

 .3برای مدیریت ) (Bring your own device-BYODپرسنل چه برنامهای دارید؟
 .4چگونه در برابر زمان قطع زیرساخت  ITکه تجارت را تحت تاثیر قرار میدهد ،محافظت را انجام میدهید؟

ﯾﺮا

آیا این سواالت را قبال پرسیدهاید؟ آیا جنبههایی وجود دارد که پوشش داده نشده است؟ چه سواالت دیگری میتوانید
برای شناخت و رفع مشکل مشتریان بپرسید؟

نا

اگر کسبوکارتان در فاز توسعه قرار دارد ،میتوانید سواالت زیر را بپرسید:

 .1آخرین باری که به آخرین تکنولوژی سرور آپگرید شدهاید ،چه زمانی بوده؟
 .2آیا استفاده از استوریج SANو  NASرا بررسی کردهاید؟

چﭘ

 .3آیا معماری شبکه ،منعطف و قابل تغییر هست تا امنیت را در رشد کسبوکار ،ممکن کند؟

 .4آیا میتوانید تحلیل آماری ساده  ROIرا برای راهکارهای مجازیسازی که مطابق با نیازهای شماست انجام
دهید؟

ﻰ(

قدم دوم در انتخاب سرور مناسب

در قدم دوم به سراغ بخش مالی شرکت میرویم و بودجهای که برای خرید سرور در نظر گرفته شده را مشخص میکنیم.
مدیر مالی بیت و بایت را متوجه نمیشود بنابراین باید به زبان پول بتوانیم نیازهای مالی شرکت را مطابق با نیازهای
فنی آن بیان کنیم .در واقع میتوان گفت که پول صحبت میکند:


راهکارها باید سود اقتصادی واضح داشته باشند.



افراد ،ریال و ناموت را میشناسند نه بیت و بایت.

برای رسیدن به این اهداف باید از ابزار محاسبه اقتصادی  TCO/ROIاستفاده شود که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.

 TCO .1چیست؟
 TCOیا هزینه کل مالکیت ) (Total Cost of Ownershipهزینه خرید ،راهاندازی و نگهداری است که شامل تمام
هزینههای مربوط به تدارکات ،اجرا و مالکیت سیستم است و معموال شامل هزینههای مرتبط با آموزش ،ارتقا ،مدیریت
اجرایی و قیمت خرید تدارکات است.

ﻓﺎ

اما مواردی از  TCOکه در  ITمطرح میشود ،شامل موارد زیر است:



نرمافزار



هزینههای انسانی



هزینههای مکانی



هزینههای سرویس



هزینههای اجرا ،مدیریت و نگهداری زیرساخت

 ROI .2چیست؟

ﮏ )ا

ﻟﻨﯿ



سختافزار

 ROIیا نرخ بازگشت سرمایه ) (Return On Investmentمعیاری برای محاسبه سودآوری شرکت در بازه زمانی ثابت

ﯾﺮا

است .تعادل سرمایهها و هزینهها همواره تحت نرخ مشخصی امکانپذیر است که این نرخ با تقسیم سود حاصل بر
هزینههای سرمایهگذاری به دست میآید.

زمانی که سناریوی تعویض سیستم های قدیمی و یا آپگرید سیستم مطرح باشد ،برای خرید زیرساخت  ITباید به ROI

قدم سوم در انتخاب سرور مناسب

نا

به عنوان ابزار فروش توجه شود.

دستهبندی کرد:
 .1انجام کارهای روزانه به سادگی
 .3کاهش ریسک پروژه
 .4ارایه خدمات متمایز
 .5کاهش هزینههای نگهداری یا OPEX
 .6وجود راهکارهای پردازشی متنوع

ﻰ(

 .2افزایش سرعت عملیات

چﭘ

در مرحله سوم و آخر باید به سراغ متخصصین شبکه و مدیران  ITبرویم .میتوان ایدهآل ادمینها را به صورت زیر

 .7کاهش پیچیدگی مدیریت و اتوماتیک شدن آن
نتیجه این موارد ،افزایش سرعت سرویس است که افزایش سرعت سرویس نتایج زیر را به دنبال دارد:



کاهش زمان دریافت سرویس ،کاهش هزینه  ،ITافزایش درآمد تجاری و افزایش کارایی و بهرهوری



تهیه منابع مورد نیاز به طور اتوماتیک ،برآورده شدن نیازهای تجاری در چند ثانیه ،باال آمدن سیستمها به
جای چند دقیقه در چند ثانیه

پس در کل ،یعنی باید محاسبه درست و باصرفه و مناسب با محیط کاری ارایه شود و بتواند همراه با رشد کسبوکار و
نیازهای آن ،رشد کند.

ﻓﺎ

اما از ادمینها از کجا شروع میکنند؟ ابتدا باید نوع سازمان و شرکت مشخص شود که همان نتیجهای است که در قدم
اول مشخص شده است .اینکه نوع کسبوکار شما چیست و چه آیندهای دارد ،مشخص میکند سرور مورد نظر در این

ﻟﻨﯿ

سازمان چه نقشی خواهد داشت مثال  DHCPو  Core Bankingو  ADو…
نکته دیگر اینکه در سازمانها ،ارزش اپلیکیشنها با هم برابر نیست و باید  Availabilityرا برای سازمان خود اندازهگیری

کنیم .پس در مرحله بعد باید دسترسپذیری یا  Availabilityمحاسبه شود.

ﮏ )ا

پس از اندازهگیری دسترسپذیری و بررسی و شناخت نیازهای کسبوکار خود ،ادمین و مدیر شبکه میتواند از سواالت
زیر برای رسیدن به هدف خود که انتخاب سرور مناسب است ،استفاده کند:
در مرحله بعد باید به سواالت زیر پاسخ داده شود:
 .1چه تعداد کارمند در شبکه دارید؟

ﯾﺮا

 .2چه مشکالتی در شبکه دارید که سعی در حل آن دارید (چه سرویسی از سرورمی خواهید)؟
 .3سرعت رشد کسبوکار خودتان را چقدر پیشبینی میکنید؟
 .4چه  Performanceای برای این سرور مدنظر است؟

نا

 .5قصد استفاده از چه نرمافزارهایی را دارید و چه تعداد کارمند ،میخواهند با آنها کار کنند؟
 .6چه سرعتی برای پردازش اطالعات نیاز دارید (پردازنده مناسب)؟
 .7چه مقدار حافظه و  RAMنیاز دارید؟

چﭘ

 .8به چه مقدار هارد نیاز دارید؟

 .9الزم به ذکر است حجم اطالعاتی را که در حال حاضر دارید و میزان اطالعاتی که در آینده اضافه خواهد شد را
حساب کنید (پیشنهاد می شود میانگین ذخیره اطالعات را در  24ماه یا  36ماه محاسبه کنید)

.11چه  RAIDای باید روی این سرور پیادهسازی شود؟ زیرا به هر حال فضایی را به خاطر  RAIDاز دست میدهیم.
.12از چه نوع هاردی میخواهید استفاده کنید SAS :یا  SATAیا SCSI؟
.13به چه تعداد پورت شبکه بر روی سرور نیاز دارید؟
.14چه سیستمعاملی نصب کنیم؟

ﻰ(

.11بر اساس  RAIDانتخابی ،چه  RAIDکنترلری باید استفاده شود؟

.15برای سرور چه فضایی در اختیار داریم؟ آیا قابلیت  Extendشدن فضا وجود دارد؟ مقدار رشد در آینده مثال یک

سال آتی چقدر است؟ میخواهید سرورتان ایستاده باشد یا رکمونت؟ اگر فضا کم است Blade ،و Synergy
استفاده شود .مشخص کنید که چقدر فضای فیزیکی الزم است به زیر ساخت شبکه خود اختصاص دهید (امروز

یا در آینده) .سرورهای ایستاده سرورهای مناسبی هستند اما اگر از لحاظ فضا به طور جدی دچار محدودیت
هستید ،یک سرور رکمونت ،انتخاب بهتری است.
.16آیا برنامهای برای اضافه کردن استوریج و یا  Tapeبرای گرفتن بکاپ از سرور دارید؟
.17آیا نیاز به تجهیزات بکاپگیری وجود دارد یا نه؟ بکاپ برای چند روز باید نگه داشته شود؟ یک هفته و … و بابت
این موضوع باید محاسبه انجام شود.
 .18آیا سرور به بیش از یک شبکه وصل میشود؟ آیا به رابطی برای ارتباط بین شبکههایی با پروتکلهای مختلف

ﻓﺎ

نیاز است؟ اگر نیاز است باید با سرور ،سازگار یا  Compatibleباشد .این رابط ،آیا روی سرور تک یونیت نصب

میشود؟ یا باید دو سروری دو یونیت باشد.

ﻟﻨﯿ

.19چه مقدار میخواهید هزینه کنید؟

ادمین شبکه میتواند به طور کلی در  6مرحله زیر به تصمیم نهایی خود برسد و سرور مناسب را انتخاب کند:

ﮏ )ا

 .1فضای مورد نیاز سرور
 .2پیاده سازی و نصب
 .3مدیریت
 .4پاور و کولینگ

 .5ارتباطها و کابلکشیها

ﯾﺮا

 .6هزینه که در سازمانها دو دستهاند CAPEX :یا هزینههای خرید و  OPEXیا هزینههای نگهداری.
اگر این  6مورد را در کنار دستهبندی سازمانها قرار دهیم ،میتوانیم نوع سرور مورد نیاز خود را تعیین کنیم .به صورت
بسیار خالصه و گزیده دستهبندیهای سرورهای پرولیانت اچ پی به صورت زیر بیان میشود تا برداشت درست و مناسبی

نا

از تصویر زیر داشته باشیم:

 .1سرورهای  MLعموما برای سازمانهای کوچک و بعضی برای سازمانهای متوسط مانند شعبه یک بانک
 .2سرورهای  DLعموما برای سازمانهای متوسط و بعضی برای سازمانهای کوچک

چﭘ

 .3سرور  Bladeبرای سازمانهای بزرگ مانند دیتاسنترهای سازمانهای بزرگی مثل ثبت احوال ،ثبت اسناد و نیروی
انتظامی .در دیتاسنترهای بزرگ میتوان از سرورهای  Apolloو  Moonshotنیز استفاده کرد.

به عنوان مثال ،خرید  MLو  DLدر تعداد کمCAPEX ،پایینی دارد اما  OPEXآنها وقتی تعداد زیاد میشود بسیار باال
باالیی داشته باشد اما هزینههای  OPEXکمتری دارد.

ﻰ(

میرود .در نتیجه برای پایین آمدن هزینه میتوان از  BLADE Systemاستفاده کرد .شاید در نگاه اول هزینه CAPEX

در یک جمعبندی کوتاه میتوان گفت که باید بر اساس فازی که کسبوکارها در آن قرار دارند نیازهای اصلی و راهحل

رفع آنها ) (Triggerمشخص شود .به طور کلی کسبوکارهای  SMBبه  ITبا مدیریت آسان ،قابل اعتماد و باصرفه نیاز
دارند .نکته اساسی و مهم این است که سرور ،در کنار استوریج ،شبکهبندی و خدمات ،باید بر اساس نیازها تامین شوند.
بسته به اینکه کسبوکارها در کدام فاز قرار دارندTrigger ،ها تغییر میکند و نیازها مشخص میکند که چه سواالت
بررسی کیفی باید پرسیده شود تا راهکارهای رسیدن به هدف معین شود.

ﻓﺎ
ﻟﻨﯿ
ﮏ )ا

بیایید تا اینجا جمعبندی کنیم و سپس ادامه دهیم .واضح است که هر کسب و کار کوچکی میتواند از داشتن سرورها
و ابزارهای ذخیرهسازی مختص خودش سود ببرد .اما انتخاب آن چه باید خرید ،در نوع خودش یک چالش محسوب
می شود .کلید مسأله ،تشخیص صحیح و دقیق نیازهای خودتان است که بر اساس طرح کسبوکارتان باید مشخص
شود.

ﯾﺮا

اولین قدم این است که با استفاده از مدل تقسیمبندی بازار و مشتری ،کسبوکار و محیط  ITخود را مشخص کنید.
پس از شناسایی موثر راه و طرح کسبوکار خود ،نرمافزارهایی را که امروز و در آینده در کسبوکار خود به کار خواهید

نا

گرفت را در نظر می گیریم و به این مرحله رسیدیم که ادمین و مدیر شبکه باید سرور مناسب را بر اساس هزینهای که
بخش مالی اعالم کرده و طرح کسبوکاری که با کمک مدیرعامل به دست آمده ،انجام دهد .در ادامه خواهیم خواند که
ادمین شبکه چه نقشی در انتخاب سرور دارد.

چﭘ

ادمین شبکه چه نقشی در انتخاب سرور مناسب دارد؟

اگر جز آن دسته از شرکتها و سازمانها نیستید که در زمینه به کارگیری فناوری اطالعات و  ،ITتمایل به صرفهجویی
بسیار و کاهش هزینهها هستند ،توصیه می شود که یک مدیر ،ادمین یا سرپرست شبکه برای خود داشته باشید تا در
تشخیص نیازها ،برنامهریزی برای توسعه و مدیریت شبکه و یا به خدمت گرفتن یک مشاور  ITیا فروشنده خبره به شما

ﻰ(

کمک کند.

بهترین راه برای انتخاب یک سرور به گونهای که نه بیش از حد خرج کنید و نه کمتر از آنچه الزم است بودجه اختصاص
ً
دقیقا متناسب با کار و وظیفهای که قرار است به سرور اختصاص
دهید ،این است که ویژگیهای سختافزار مورد نظر را
داده شود ،تعیین کنید .مثالً یک کامپیوتر ارزانقیمت میتواند تمام نیازهای یک دفتر کار کوچک را به عنوان یک سرور
پرینت برآورده کند ،اما یک سرور قوی با چند پردازنده میتواند دهها کاربر نرمافزارهای مدیریت بانکهای اطالعاتی و
حجم باالیی از تراکنشها یا مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک را پاسخگو باشد.

بسیاری از نرمافزارهای سرویسدهنده میتوانند روی سرورهایی بدون پردازندههای خیلی سریع ،به خوبی کار کنند .این
سرورها معموال ً بر ترکیبی از پردازندههایی با بازده قابل قبول ،مقدار زیادی حافظه ،حافظه آنبورد کش ،آرایههای هارد

درایو و نرمافزار ویژهای برای مدیریت و نگهداری سرور متکی هستند.
اگر فکر میکنید در آینده نزدیک به تعداد کالینتهای شما در شبکه افزوده خواهد شد ،اطمینان حاصل کنید که سرور
شما امکان افزودن پردازندههای اضافه را دارد و به تعداد کافی جای نصب هارد درایو های اضافه و اسالتهای اضافی
را روی خود دارد.

ﻓﺎ

قابلیتهای دیگری که از یک سرور انتظار دارید ،بستگی به نوع دادههای شما دارد .ابعاد فیزیکی ،ظرفیت ذخیره سازی

ﻟﻨﯿ

و میزان دسترس پذیری یا  Availabilityسرور خیلی مهم هستند اما باید به قابل توسعه بودن یا  Scalabilityو قیمت
محصول نیز توجه داشته باشید.

 10نکته مهم هنگام خریدن سرور

ﮏ )ا

عالوه بر نکاتی که در قسمت اول مطرح شد و ادمین شبکه ،سرور مناسب خود را بر اساس آنها انتخاب کرد ،باید به ده
نکته اساسی برای خرید این سرور ،توجه کند:

 .1برای توسعه آتی شبکه برنامه ریزی کنید .دنبال سروری باشید که به موازات افزایش نیازهای شما ،قابل توسعه
باشد.

 .2سیستمی انتخاب کنید که دارای قابلیتهای ویژه سرورها ،مثل چیپست مدیریتی مخصوص سرورها ،راندمان

ﯾﺮا

باالی  I/Oو آرایه هارد درایوهای پرسرعت را دارا باشد.

 .3اگر این احتمال وجود دارد که کسبوکار شما از خروجی سرور برای مقاصد تجاری و مالی استفاده کند ،دستگاهی

نا

بخرید که شامل قطعات و نرم افزارهایی باشد که به آسانی توسط فروشنده سیستم و یا در بازار در دسترس
هستند ،تا در زمان بروز مشکل ،مدت زمان عدم سرویس دهی سیستم و خارج از مدار بودن آن )(Downtime
به حداقل ممکن کاهش یابد.

 .4فراموش نکنید که هنگام قیمت گرفتن ،باید بهای سیستمعامل را نیز محاسبه کرد.

چﭘ

 .5اگر سازمان یا شرکت مطبوع شما تعداد کمی کارمند در بخش  ITدارد یا اصالً چنین کارمندانی ندارد ،از
فروشندگانی خرید کنید که از طریق سایت خود و یا مشاوره ،به طور رایگان شما را در تشخیص صحیح نیازهایتان
یاری میدهند .به این ترتیب می توانید سروری تهیه کنید که بیشترین تطابق را با نیازهای شما دارد.

 .6از آن دسته از شرکتهای سازندهای خرید کنید که به همراه محصول خود ،یک بسته نرمافزاری برای مدیریت

ﻰ(

آسان سیستم ارایه میکنند.

 .7اگر قصد دارید سرور خود را در دیتاسنترها به صورت اجاره قرار دهید ،باید به رکمونت بودن و تعداد یونیتهایی
که در رک اشغال میکند توجه کنید.

 .8اگر قرار شد از پیکربندی رکمونت استفاده کنید ،عواملی که در تعیین قیمت رکها و ابزارهای جانبی سیستم
مؤثرند ،مانند منبع تغذیه (شامل UPSهای قابل نصب در رک) و سینی کابل را فراموش نکنید.

 .9از شرکت هایی (اعم از سازنده یا فروشنده) خرید کنید که برای مدت طوالنی در محل کار و سکونت شما مستقر
بوده یا خواهند بود .زیرا هنگامی که به شرکتهای کمتر شناخته شده رجوع میکنید ،این ریسک وجود دارد که
در آینده نتوانید از گارانتی محصول استفاده کنید یا پشتیبانی مناسبی از سوی فروشنده دریافت نکنید.

.11خدمات گارانتی باید شامل دست کم دوسال به همراه خدمات آنالین باشد.

چرا سرور اچ پی بخریم؟
سرورهای اچ پی با انعطاف پذیری و قدرت باال و سازگاری با تمام حجمهای کاری موجودند که شما میتوانید بر اساس
نیازهای کسبوکار خود از میان سرورهای اچ پی مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید .سرورهای اچ پی به گونه ای طراحی
شدهاند که به راحتی میتوانید روی آنها سرمایه گذاری کرده و نگران تغییرات آینده نباشید زیرا این سرورها به راحتی

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

قابل ارتقا هستد.

اچ پی حدود  26سال پیش ،بازار سرورهای  X86خود را راهاندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوریهای خود

به دست گرفته؛ نوآوریهایی که به طرز چشمگیری مراکز داده را با سرورهایی مانند  HPE Moonshotو HPE Apollo
دگرگون کرده است .سرورهای اچ پی از پرفروشترین سرورها در دنیا هستند .چابکی ،قدرت و انعطاف پذیری

ﮏ

باالی سرورهای اچ پی از دالیل اصلی محبوبیت آن در میان سازمانهای کوچک و بزرگ است.
دالیل مختلفی میتوان برای انتخاب سرور اچ پی نام برد .مهمترین آنها عبارتند از:
 .1دارای قیمت رقابتی با سایر محصوالت

 .2دارای سیستمهای پیشرفته و مدرن همراه با نوآوریهای و تکنولوژیهای روز

نا
ﯾﺮا
)ا

 .3قابلیت اطمینان باال و ریسکپذیری پایین

 .4انعطاف پذیر ،قدرتمند ،چابک ،تکنولوژیهای مدیریتی ،سرعت و کارایی باال
 .5قابلیت ارتقا همراه با بزرگ شدن و توسعه کسبوکار شما

 .6استفاده از نرمافزارهای جدید و سیستمعاملهای متنباز یا Open Source
 .7مناسب و سازگار با تمام محیطها و کاربری آسان

 .8امکان رشد و شتاببخشی کسبوکار ،کسب سود و درآمد بیشتر

 .9ایجاد قدرت رقابت با کلود( زیرساخت هیبریدی ،حفاظت از داده ،مهار داده در سازمانهای دادهمحور و
بهرهوری در محل کار)

ﻰ(
چﭘ

.11کاهش زمان پاسخگویی به مشتری ،در نتیجه تجربه خوشایند کارمند و مشتری

.11کاهش هزینه و پیچیدگی :مجازی سازی در مقیاس باال ،زمان الزم برای مدیریت


کاهش هزینههای خرید سختافزاری با مجازی سازی



کاهش هزینههای خرید الیسنسهای نرم افزارهای مختلف



کاهش زمان و هزینه مدیریت سرویسها با کاهش تعداد سرورهای سختافزاری



کاهش هزینههای مصرف برق



کاهش زمانDowntime

.12استفاده از تکنولوژیهای مدیریتی


قابل استفاده روی وب یا اپ موبایلی



مدیریت از راه دور از هر نقطه



کاهش هزینه به علت حذف سفرهای فیزیکی



دسترسی سریع به سرور



کاهش زمان  Downtimeو زمان خارج از مدار بودن سرور بر اثر مشکالت آنی



امنیت بیشتر در دیتاسنتر



بهینهسازی میزان مصرف برق

چرا سرور پرولیانت اچ پی بخریم؟

ﻓﺎ

شرکت  HPیکی از تولید کنندگان رده اول سرور در دنیا است (محصوالت دیگر این شرکت نیز در رقابت تنگاتنگ با دیگر

شرکتهاست .اچ پی تعدادی از سرورهای خود را تحت عنوان  HPE ProLiantروانه بازار میکند .در ابتدا  ProLiantنام

ﻟﻨﯿ

سرورهایی بود که شرکت کامپک تولید و به بازار ارایه میکرد ،اما چندی بعد  HPاین شرکت را خریداری کرد و سرورهای
خود را با این نام به بازار عرضه کرد .فروش باالی این سرورها پایبندی  HPبه ارایه زیرساختی قابل اعتماد به صاحبان

مشاغل را نشان میدهد بطوری که طبق آمار از هر  3سروری که در جهان فروش میرود یکی از آنها سرورهای

ﮏ )ا

خانواده  HPE ProLiantاست.

در ادامه چند نکته در پاسخ به سوال "چرا سرور پرولیانت اچ پی بخریم" ارایه میشود:


به دست گرفتن بازار با ارایه زیرساختی هیبریدی (ترکیب بهترین ویژگیهای  ITسنتی و کلود)



طراحی و بهینه شده برای راهکارهای جدید محاسباتی

 oافزایش ظرفیت محاسبات و ارایه منابع محاسباتی انعطاف پذیر و بدون محدودیت

ﯾﺮا

o

امکان انتخاب راهکارهای انعطاف پذیر برای تمامی تجهیزات :استوریج ،شبکه و پاور



کاهش ناکارآمدی در دیتاسنتر وIT:
o

نا



ارایه کارایی بهینه برای حجمهای کاری متنوع

دگرگونی دیتاسنترها با نوآوریهای اچ پی و سرورهای  ApolloوMoonshot



هزینههای ذخیرهسازی دادههای مشتریان



افزایش کارایی (با افزایش کارایی پردازنده ،حافظه ،استوریج و شبکهبندی  – Uptimeبهینه شده – زمان
تاخیر کم)

چﭘ



سرعت و شتاب در ارایه سرویسهایIT



استفاده از نوآوریهای فنی برای برطرف کردن نیازهای حجم کاری و حل چالشها



مجهز و قدرتمند برای مقابله با چالشهای روزمره بدون قربانی کردن قدرت محاسبهای

ﻰ(

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

ﮏ

نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

آشنایی با سرورهای پرولیانت اچ پی
تنوع در تولیدات اچ پی امر غیرقابل انکاری است .سرورهای پرولیانت در چند خانواده و برای هر مقیاس شبکه به بازار
عرضه میشود .به طور کلی سرورهای پرولیانت اچ پی از سه منظر خانواده ،سری پردازنده پشتیبانی شده و نسل سرور،
قابل بررسی و دستهبندی هستند.
اچ پی در سرورهای پرولیانت نسل  9خود و در زمینه محصوالت  Towerو  Rack Mountپانزده مدل ارایه میکند .این

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

خانواده نسل نه ،با توجه به نیازهای حجمکاری شما ،محاسبات مناسبی را در کنار انتخاب و انعطافپذیری بیشتری ارایه
میدهد :مثال  HPE SmartCache ،HPE StandardMemory ،HPE SmartMemory ،HPE FlexibleLOMو
دیگر گزینهها .سرورهای  HPE ProLiantرا میتوان در هفت دسته قرار داد و نیازهای حجمهای کاری متفاوت را برآورده

کرد:

ﮏ

1. HPE ProLiant Easy Connect
2. HPE ProLiant MicroServer
3. HPE ProLiant ML
4. HPE ProLiant DL
5. HPE ProLiant BL

نا
ﯾﺮا
)ا

6. HPE ProLiant SL/Apollo
7. HPE Moonshot System

صد البته که تمامی این خانوادهها طوری طراحی شدهاند که قابلیت کنترل و مدیریت حجمهای کاری چندگانه
(زیرساخت ، ITوب ،اپلیکیشنهای تجاری ،تحلیلها ،بیگ دیتا و غیره) را دارند و هر خانواده برای موارد خاصی بهینه
شدهاند .اچ پی در سرورهای پرولیانت نسل  11خود ،برخی از مدل سرورهای نسل  9را از سبد محصوالتش حذف کرده
و تعداد مدلهایی که به بازار ارایه داده به  11مدل رسانده است.
HPE ProLiant Easy Connect .1

ﻰ(
چﭘ

سرورهای  HPE ProLiant Easy Connectبدون این که کیفیت را تحت تاثیر قرار دهند ،زمانی که ادمینهای شبکه
باید در شبکه صرف کنند را کاهش میدهد .این سرورهای هیبریدی مدیریتی امکان استفاده از خدمات مدیریتی اچ پی
را از راه دور فراهم میکنند که هزینه آن به صورت سالیانه و یا چند ماه یکبار انجام میشود .این خدمات توسط مهندسین
و متخصصین ارائه میشود.
 .2خانواده میکروسرورهای پرولیانت اچ پی

سرورهای  HPE ProLiant MicroServer Compactبسیار شیک و بیصدا هستند که اولین راهکار برای
کسبوکارهای کوچک است .استفاده از آن آسان است و با کمک آن میتوانید هزینههای خود را کاهش دهید ولی در
عین حال کارایی و بهره وری خود را افزایش دهید .مهمتر از همه این که برای داشتن سرور نیازی به اتاق سرور ندارید.
 HPE ProLiant MicroServer Gen8سروری کوچک ،کامل و منحصربفرد است که اولین راهکار سروری است که برای
کسبوکارهای میکرو و کوچک مناسب است .کارایی کالس سرور را دارد و استفاده از آن آسان است .این سرور اچپی با

افزایش بهرهوری و کارایی ،باعث کاهش هزینهها میشود .مهمتر از همه اینکه نیازی به داشتن اتاق سرور نیست و به
همراه روتر  HPE PS110 Wireless 11n VPNو سوییچ  ،PS1810راهکاری  Convergedرا ارایه میدهد .به طور
کل یک راهکار ابتدایی برای دفاتر مرکزی کسبوکارهای کوچک و متوسط است .در ادامه مزایای این سرور ارایه شده
است:



طراحی دلچسب و قرارگیری در هر جایی



شبکه یکپارچه با روترها و سوییچهای اچ پی

ﻓﺎ



نصب ،مدیریت و سرویسدهی آسان

ﻟﻨﯿ
ﮏ )ا
ﯾﺮا
نا

میکروسرورهای نسل  11اچ پی با دو پورت  Displayاز  4K streaming mediaپشتیبانی میکنند و
سیستمعامل  ClearOSبه صورت  Preloadروی آن قرار گرفته است .در میکروسرور اچ پی ،سیستمعامل و

چﭘ

اپلیکیشنهای  easy-to-useبرای مصارف ( SOHOخانگی ِو کسبوکارهای کوچک) قابل استفاده هستند.

 .3سرورهای  MLکه ظاهری شبیه به کیس دارند ،با نام  Towerیا ایستاده هم خوانده میشوند و دارای توسعه
ظرفیت داخلی هارد هستند .قابل توسعه و ایدهآل برای دفاتر راه دور یا شعبات و کسبوکارهای در حال رشد

ﻰ(

است.

 .4سرورهای  DLکه در رک جا میگیرند و رکمونت نیز نامیده میشوند ،با کارایی ،بهینگی و مدیریت متعادل،
سرورهایی همه کاره هستند.

 .5سرورهای  BLکه در  Blade Systemشرکت اچ پی قرار میگیرند و تیغهای نیز گفته میشوندCloud Ready ،

هستند و بیشترین استفاده را از زمان ،هزینه و انرژی دارند .به طور کلی محصوالت این دسته ،زیرساخت و
مدیریت سرور را فراهم میکند تا بهرهوری بهبود یابد .با داشتن زیرساختی ماژوالر میتواند سادگی را به دیتاسنتر
شما هدیه دهد .ویژگیهای آن شامل موارد زیر است:



نیازهای متفاوت مشتری را میبیند.



فراهم کردن همگرایی که نتیجه آن پایین آمدن هزینه دیتاسنتر است.



دسترسی باال برای بهبود حجم کاری و افزایش سرعت .با اتوماتیک کردن و مونیتورینگ فعال سالمت
سیستم ،افزایش سرعت فراهم میشود.



تجربهای جدید در  ITارایه میدهد که دارای ویژگی  Power of Lineاست یعنی یک زیرساخت
با یک پلتفرم مدیریتی برای سرعتبخشی به ارایه سرویسها.

ﻓﺎ

 .6سرورهای  SLکه از نوع نصبشونده در رک هستند و برای شبکههایی با اندازه بزرگ طراحی شدهاند .سرورهایی

ﻟﻨﯿ

با  Densityباال که بهینگی و کارآیی پیشرفته برای محیطهای بسیار پیشرفته و توسعهیافته فراهم میکنند.
( Scalabilityیا سازگاری با درخواستهای فزاینده) :جدیدا  End of Saleشدهاند و  Apolloجایگزین آن شده

است.

ﮏ )ا

سیستمهای  Apolloیا سری  :XLاین سیستمها ،پلتفرمی همه منظوره را با کارایی ،مقیاس و بهرهوری باال فراهم
میکنند و سیستمهای  Rack-Scaleهستند که مناسب استفاده در  High Performance Computingیا  HPCو

حجمهای کاری تامینکنندگان سرویس و ( AIهوش مصنوعی) هستند .این سرورها فقط برای انترپرایز مناسب است.
در واقع سیستمهای  Hyperscaleهستند که دارای قدرت پردازش فوقالعاده و قابل ارتقا برای سرویسهای تحت وب،
وب هاستینگ ،پردازش بیگدیتا و اپلیکیشنهای  super computingاست Rack-Scale .معماری منطقی است که

ﯾﺮا

منابع شبکه ،استوریج و محاسبه را جدا میکند که استفاده بیشتر از این منابع و  Poolهای کاراتر را معرفی میکند.
 :Moonshot System .7اولین سرور بهبودیافته و نرمافزارمحور است که برای حجمهای کاری خاص و دیتاسنترها
طراحی شده است.

نا

بررسی سرورهای پرولیانت نسل  9و  11اچ پی

اچ پی برای طبقهبندی سرورهایش آنها را در نسلهای مختلف ارایه میکند .در سال  ،2111نسل  7این سرورها پیشتاز

چﭘ

بازار بودند و مشخصا سرور  DL380 G7عنوان پرفروشترین سرور جهان در  2111را از آن خود کرد و در  13فوریه

 2113نیز نسل هشتم سرورهای خود را به خانواده  ITدنیا معرفی کرد .اچ پی بعد از آن ،سرورهای نسل  9خود را با
هدف کاهش قیمت و پیچیدگی ،امکان رشد تجارت و شتاب در سرویسدهی به بازار عرضه کرد .بار دیگر

ﻰ(

رتبه پرفروشترین سرور در دنیا از آن  HPE ProLiant DL380 G9شد .در سال  2117با معرفی سرورهای نسل  11اچ

پی ،افق جدیدی از امنیت را به روی جهان  ITگشود و بار دیگر پرفروشترین سرور دنیا را در سال  2117از آن خود کرد.
اکنون اچ پی بازار را با سرورهای پرولیانت نسل  9و  11خود به دست گرفته؛ سرورهایی که بهترین ویژگیهای  ITسنتی

را با محیطهای ابری ترکیب کرده است که در واقع زیرساخت هیبریدی مورد نیاز شما را فراهم میکند .تا چند ماه آینده

نیز با وجود سرورهای نسل  11اچپی خواهیم دید که چه تحولی در زمینه امنیت ،سرعت و ارتقاپذیری در کسبوکار شما
رخ خواهد داد.

اچ پی سرورهای پرولیانت نسل  9خود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت در ارایه سرویسهای  ITو حل
چالشها طراحی کرده است .زیرساختهای کنونی  ITبا معماری سنتی سرور و مراکز داده ،برای ارایه سرویسهای بیشتر
با سرعت و کیفیت باالتر تحت فشار هستند .هزینههای ذخیرهسازی دادههای مشتریان روز به روز در حال افزایش است
که این چالش ،سازمانها را بر این میدارد تا به دنبال راهحلهایی برای کاهش هزینهها باشند .برای این منظور،
تولیدکنندگان ،منابع محاسباتی انعطافپذیر و بدون محدودیتی را ارایه میدهند که هم راستا با اهداف تجاری
شرکتهاست .با ورود سرورهای نسل  11اچ پی نیز پا را فراتر نهاده و در کنار این قابلیتها از امنیت بینظیر ،کارایی و

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

سرعت و چابکی باال ،کاهش هزینهها ،کاهش زمان تاخیر ،سرعت و راحتی بیشتر در پیادهسازی ،ظرفیت ذخیرهسازی

منحصربهفرد و بسیاری موارد دیگر بهرهمند میشویم .اچپی با انجام  ،R&Dبه این نتیجه رسید که تامین این موارد از
نیازهای امروزه مشتریان است که باید در سرورهای خود لحاظ کند.

سرورهای پرولیانت اچ پی نقطه عطفی در استراتژیهای اچ پی است و این سرورها میتوانند در هر جا ،با هر حجم
کاری و در هر زمان در دسترس باشند و برای ترکیب و همپوشانی محیطهای ابری و نرمافزارمحور طراحی شدهاند .اچ

ﮏ

پی برای تامین راهکار کاهش هزینه ) (Cost-optimizedبرای حجمهای کاری متنوع ،سرورهای پرولیانت نسل  9و

 11را طراحی کرده تا نیازهای اساسی مشتری را تامین کند.

این ویژگیهای سرورهای پرولیانت نسل  9و  ،11شما را در مواجهه با چالشهایی که روزانه با آن روبهرو هستید مجهز
و قدرتمند میکند ،بدون آنکه قدرت محاسبهای که در محیطهای  ITامروزی نیاز دارید را قربانی کند .در حقیقت سرورهای

نا
ﯾﺮا
)ا

پرولیانت اچپی ،برای راهکارهای جدید محاسباتی طراحی و بهینه شدهاند .آنها برای حجمهای کاری متنوع ،کارایی
بهتری ارایه میدهند و دارای نوآوری فنی هستند که نیازهایی که حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف میکند.

ﻰ(
چﭘ
معرفی سرورهای پرولیانت نسل  9اچ پی
اچ پی حدود  26سال پیش ،بازار سرورهای  X86خود را راهاندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوریهای خود
به دست گرفته؛ نوآوریهایی که به طرز چشمگیری مراکز داده را با سرورهایی مانند  HPE Moonshotو HPE Apollo

دگرگون کرده است .اکنون اچ پی بازار را با سرورهای پرولیانت نسل  9و  11خود به دست گرفته؛ سرورهایی که بهترین
ویژگیهای  ITسنتی را با محیطهای ابری ترکیب کرده است که در واقع زیرساخت هیبریدی مورد نیاز شما را فراهم
میکند .تا چند ماه آینده نیز با وجود سرورهای نسل  11اچ پی خواهیم دید که چه تحولی در زمینه امنیت ،سرعت و
ارتقاپذیری در کسبوکار شما رخ خواهد داد.
اچ پی سرورهای پرولیانت نسل  9خود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت در ارایه سرویسهای  ITو حل
چالشها طراحی کرده است .زیرساختهای کنونی  ITبا معماری سنتی سرور و مراکز داده ،برای ارایه سرویسهای بیشتر

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

با سرعت و کیفیت باالتر تحت فشار هستند .هزینههای ذخیره سازی دادههای مشتریان روز به روز در حال افزایش است
که این چالش ،سازمانها را بر این میدارد تا به دنبال راهحلهایی برای کاهش هزینهها باشند .برای این منظور،
تولیدکنندگان ،منابع محاسباتی انعطاف پذیر و بدون محدودیتی را ارایه میدهند که هم راستا با اهداف تجاری

شرکتهاست .با ورود سرورهای نسل  11اچ پی نیز پا را فراتر نهاده و در کنار این قابلیتها از امنیت بینظیر ،کارایی و
سرعت و چابکی باال ،کاهش هزینهها ،کاهش زمان تاخیر ،سرعت و راحتی بیشتر در پیادهسازی ،ظرفیت ذخیره سازی

ﮏ

منحصربهفرد و بسیاری موارد دیگر بهرهمند میشویم .اچ پی با انجام  ،R&Dبه این نتیجه رسید که تامین این موارد از
نیازهای امروزه مشتریان است که باید در سرورهای خود لحاظ کند.

سرورهای جدید پرولیانت اچ پی نقطه عطفی در استراتژیهای اچ پی است و این سرورها میتوانند در هر جا ،با هر
حجم کاری و در هر زمان در دسترس باشند و برای ترکیب و همپوشانی محیطهای ابری و نرمافزارمحور طراحی شدهاند.

نا
ﯾﺮا
)ا

اچ پی برای تامین راهکار کاهش هزینه ) (Cost-optimizedبرای حجمهای کاری متنوع ،سرورهای پرولیانت نسل 9
و  11را طراحی کرده تا نیازهای اساسی مشتری را تامین کند.

این ویژگیهای سرورهای پرولیانت نسل  9و  ،11شما را در مواجهه با چالشهایی که روزانه با آن روبهرو هستید مجهز
و قدرتمند میکند ،بدون آنکه قدرت محاسبهای که در محیطهای  ITامروزی نیاز دارید را قربانی کند .در حقیقت سرورهای
پرولیانت اچ پی ،برای راهکارهای جدید محاسباتی طراحی و بهینه شدهاند .آنها برای حجمهای کاری متنوع ،کارایی
بهتری ارایه میدهند و دارای نوآوری فنی هستند که نیازهایی که حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف میکند.
نوآوریهای پیوسته در پرولیانت سرورهای نسل  9اچ پی

ﻰ(
چﭘ

هدف از این مقاله ،آشنا کردن شما با تکنولوژیهای جدید و نوآوریهایی است که اچ پی در سرورهای پرولیانت نسل

 9و  11ارایه داده تا در دیتاسنترهای خود استفاده کنید ،همچنین مرجعی است برای انتخاب سرور مناسب و متناسب
با حجمهای کاری شما .این سرورها در جهت نوآوریها و تکنولوژیهای قدرتمند برای تحول کسبوکار شما ارایه شده

است و با داشتن انتخابهای انعطاف پذیر در استوریج ،شبکهبندی و منابع تغذیه ،میتوانید راهکارهای خود را طراحی
کنید .سرورهای پرولیانت نسل  9اچ پی امکانات جدید محاسباتی را ارایه داده بودند که برای سازمان شما مزیتهای
زیر را به همراه دارند:
افزایش ظرفیت و کاهش TCO


سه برابر کردن ظرفیت محاسبات و افزایش بهرهوری با وجود شتابدهنده منحصربفرد  PCIeو
حافظههای DDR4



افزایش حجم پردازشی با استفاده از کارتهایPCIe Workload Accelerator



دو برابر شدن پردازش به ازای هر وات مصرفی با استفاده از هارد درایوهای جدید ()12 GB/s SAS SSD
و حافظههای DDR4



پردازش سریعتر حجمهای کاری با  23درصد افزایش کارایی حافظه که در بلیدسرورها به  33درصد میرسد
و باعث بهینگی بیشتر پاور میشود.



امکان مجازیسازی در مقیاس باال و کاهش هزینههای خرید سختافزار



کاهش زمان و هزینههای مدیریت سرویسها با کاهش تعداد سرورهای سختافزاری



مصرف کمتر انرژی و کاهش هزینههای ناشی از مصرف برق و خنکسازی سرور تا ( %97افزایش کارایی

ﻓﺎ



 4برابر پردازش بیشتر با هزینه کمتر (بهبود عملکرد در برنامههای حساس تجاری حداکثر تا  4برابر)

ﻟﻨﯿ

سرمایش)



افزایش کارایی کارت شبکه و کم کردن زمان تاخیر



کاهش هزینههای ناشی از خرید الیسنس نرمافزارهای مختلف درصورت استفاده از نرمافزارهای گسترده اچ

ﯾﺮا

ﮏ )ا

پی تا %95

نا
چﭘ

سرعت با استفاده از مدیریت بهینه شده

دارای مدیریت تعبیه شده؛  On Cloudو  :On Premiseنتیجه آن انجام سریعتر تنظیمات ،پیادهسازی ،راهاندازی،
مانیتورینگ ،تعمیر و نگهداری سیستم به صورت امن و یکپارچه و مطمئن است که این مدیریت برای محیطهای

ﻰ(

ابریهیبریدی شامل  UEFI APIو  RESTful APIاست.

 oانجام سریعتر پیادهسازی و پیکربندی سرور با استفاده از مدیریت نرمافزارمحور و ساده  OneViewکه 66
برابر سریعتر است :شتاب بخشیدن در ارایه سرویسهای  ITو تامین زیرساختها تا  66برابر سریعتر.
o

مدیریت همگرا در سرور ،استوریج و شبکهسازی برای فعالسازی یک نرمافزار تعریف شده توسط شرکت.

 oافزایش سرعت پیادهسازی در کلود
o

استفاده از  HPE iLOبه عنوان برترین تکنولوژی مدیریت سرور در بین تمام تولیدکنندگان سرور در دنیا.
مزایای استفاده از  iLOبدین صورت است :مدیریت از راه دور سرور از هر نقطه ،بهینهسازی میزان مصرف

برق ،کاهش زمان خارج از مدار بودن سرور بر اثر مشکالت آنی ،دسترسی سریع به سرور و امنیت بیشتر
دیتاسنتر .با استفاده از تکنولوژی  iLOموجود بر روی نسل  8و  9و  11سرورهای اچ پی ،شما میتوانید
بدون نصب هیچ گونه نرمافزار اضافه و صرف نظر از مکان استقرار سرور خود ،از طریق  iLOروی بستر وب
یا  iLO Mobile Appبه سرور خود (حتی در حالت خاموش بودن سرور) دسترسی داشته باشید.
کارایی و سرعت در اپلیکیشنها



بهبود عملکرد با شتابدهندههای  HPE SmartCache ،PCIeو کارت شبکههای HPE FlexFabric



دسترسی سریعتر به دادهها با سرعت خواندن و نوشتن  4برابری با HPE SmartCache

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ



پشتیبانی از  11میلیون عمل  I/Oدر هر ثانیه با 12GB/s Smart Array Controller

نوآوریهای پیوسته در پرولیانت سرورهای نسل  11اچ پی

ﮏ

عالوه بر ویژگیهایی که در پرولیانت سرورهای نسل  9اچ پی ارایه شده بود ،تکنولوژیهای جدیدی نیز در پرولیانت
سرورهای نسل  11اچ پی ارایه شده که با هدف سادهتر شدن  ITانجام شده و شامل موارد زیر است:
 .1چابکی:

نا
ﯾﺮا
)ا



کارایی بهبود یافته با تکنولوژی  Intelligent System Tuningیا  ISTکه خود این تکنولوژی دارای سه تکنولوژی
است Jitter Smoothing :و  Core Boostingو Workload Matching



جدیدترین تکنولوژیهای پردازنده شامل پردازندههای  Intel Xeon Scalableو پردازندههای سری AMD
EYPC 7000



بهبود ارایه سرویسها با وجود حافظههای پرسرعت  HPE SmartMemory at 2666 MT/sو تکنولوژی
( Fast Fault Toleranceدر صورت بروز خطا ،سیستم بدون وقفه به کار خود ادامه میدهد)



انتخاب ،پیادهسازی ،مدیریت و نگهداری از زیرساخت سروری اچ پی به آسانی قابل انجام است که با HPE

ﻰ(
چﭘ



سریعترین Persistent Memoryها یا حافظههای پایدار دنیا با ظرفیت باال

 OneViewو  HPE iLO 5و  HPE iLO Amplifier Pack Securityپیادهسازی میشود.
 .2امنیت:



محافظت در برابر حمالت و هکها با تکنولوژی بینظیر HPE Silicon Root of Trust



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



از تکنولوژی  AMD Secure Processorاستفاده میشود تا بتوان  Secure Memory Encryptionیا SME
و  Secure Encrypted Virtualizationیا  SVEرا فعال کرد و امنیت بهتری فراهم شود.



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



بهبود امنیت با ارایه نسخه iLO 5 Advanced Premium Security Edition



پشتیبانی از سختافزارهای امنیتی مانند ماژول )Chassis Intrusion ،Trusted Platform Module (TPM
 Detection Kitو Secure NICs

 .3صرفهجویی اقتصادی:



صرفهجویی هم برای شما و هم برای مشتریان شما ممکن میشود و تجربه بهتری را برای کارمندان و مشتریان
فراهم میکند.

بررسی تکنولوژی HPE Server Options

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

سختافزارهایی که داخل سرورهای اچ پی استفاده میشوند مانند حافظه ،استوریج و کارتهای شبکه ،نقشی اساسی
در کارایی و سرعت دارند .این سختافزارها مانند آجرهایی است که ساختمان را بنا میکنند .اچ پی این آجرها را HPE

 Server Optionsمینامد .تکنولوژی  HPE Server Optionsباالترین کارایی را برای همه حجمهای کاری ارایه

می دهد .این کارایی بر اساس قابلیت اطمینانی است که همواره وجود دارد و از نظر اقتصادی نیز کسبوکار شما را کند

نمیکند .بنابراین سرورهای پرولیانت نسل  9و  11اچ پی که با  HPE Server Optionsپیکربندی شدهاند ،راهکاری

ﮏ

ایدهآل برای هر حجم کاری و محیط  ITاست :از کوچکترین کسبوکارها گرفته تا بزرگترین دیتاسنترهای انترپرایزی.
تکنولوژی  HPE Server Optionsبه همراه ابزارهای مدیریت سیستمی اچ پی باعث میشوند پیکربندی ،نصب و
نگهداری به راحتی و به سادگی انجام شود و هزینه های عملیاتی شما در مقایسه با زمانی که از مولفههای غیر اچ پی
استفاده میکنید ،کاهش یابد .عناصر  HPE Server Optionsآزمایشات بسیار سختی را گذراندهاند تا نصب ،نگهداری

نا
ﯾﺮا
)ا

و آپگریدی بیعیب و نقص را فراهم کنند .گستره وسیعی از انتخابها برای ذخیره سازی ،حافظه ،کارتهای شبکه و
پردازنده وجود دارد تا زیرساختی قدرتمند برای شما فراهم آید.

تکنولوژی  HPE Server Optionsشامل  6دسته اصلی از سختافزارهای مورد نیاز در سرورهاست:
 .1پردازنده
 .2حافظه
 .3حافظه پایدار
 .4ذخیرهساز
 .6منبع تغذیه و رک سرور

بررسی سرورهای پرولیانت  MLو  DLاچ پی

ﻰ(
چﭘ

 .5کارت شبکه

در خانواده نسل  8سرورهای اچ پیe ،یعنی  Essentialو  pیعنی  Performanceکه برای نامگذاری مدلهای مختلف سرور استفاده
میشد .سرورهای پرولیانت نسل نه اچ پی تنها از معماری اینتل استفاده میکنند و سیستم نامگذاری جدید اچ پی ،ویژگیها و وضعیت
آنها را بهتر بیان میکند.

قصد و هدف ما در این مجال ،پرداختن به سرورهای پرولیانت اچ پی خصوصا  MLو  DLهاست .خانواده نسل  9در این سرورها نیازهای
حجمهای کاری بسیار متنوعی را پاسخگو هستند .در نسل جدید این سرورها یعنی سرورهای نسل  11اچ پی نیز شاهد تواناییهای
بسیاری هستیم.

طی سالهای گذشته ،سبد محصوالت سرورهای رکمونت و ایستاده مطابق با نیازهای مشتریان تغییر کرده است و این بار اچ پی در سرور
های نسل  11خود برخی مدلهای نسل  9را حذف کرده و سرورهای دیگر را برای جایگزینی آن ارائه میدهد .در جدول زیر تغییرات
نامگذاری در سرورهای نسل  8و  9و همچنین سرورهای نسل  11اچ پی را میبینید:

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ
ﮏ
نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

دستهبندی MLو DLسرورهای اچ پی
سرورهای  Rack Mountیا  Towerپرولیانت اچ پی در پلتفرمهای متنوعی ارایه میشود که حجمهای کاری و نیازهای
محاسباتی متفاوت را پشتیبانی میکند .چارتی که در ادامه ارایه میشود ،شما را در مقایسه امکاناتی که این سرورها
ارایه میدهند کمک میکند .این چارت بر اساس نیازهای سروری تهیه شده است.
به طور کلیML ،و  DLسرورهای اچ پی ،به دو دسته تقسیم میشوند:

ﻓﺎ

 .1سری  Essential:میکروسرورها و سرورهای پرولیانت سری  11و 111
 .2سری  Performance:سرورهای پرولیانت سری  311و 511

ﻟﻨﯿ

کاتالوگ فارسی  MLو  DLسرورهای پرولیانت اچ پی

ﮏ )ا

اگر از منظر دیگری بخواهیم به این سرورها بنگریم ،میتوانیم دستهبندی دیگری نیز ارایه دهیم:
 .1سرورهای رده پایین

 .2سرورهای رده متوسط

رفت.

نا

معرفی سرورهای رده پایین

ﯾﺮا

ابتدا به طور مختصر به این دستهبندی میپردازیم و سپس به سراغ دستهبندی  Essentialو  Performanceخواهیم

سرورهای رده  Valueیا رده ارزان قیمت ،از یک پردازنده پشتیبانی میکنند و قادر به مدیریت کارهایی در حد به اشتراک
گذاشتن فایل ،ارسال ایمیل و به اشتراک گذاشتن پرینتر برای یک گروه حداکثر ده نفری از کاربران هستند.

چﭘ

این دستگاهها به صورت  Towerیا ایستاده و یا رکمونت با ارتفاع یک یونیت ) ،(U1حداقل  4گیگابایت حافظه (البته
دست کم  8گیگا بایت توصیه میشود) قابل گسترش به  16تا  64گیگا بایت و حداکثر  4هارد دیسک از
نوع  SATAهستند.

در جستجوی مدلی باشید که سه یا چهار محل برای نصب هارد درایوهای اضافی دارد .از اترنت  11/111/1111مگابیت
 64بیتی  PCI X RAIDیا آداپتورهای پر سرعت دیگر را روی خود سوار کنند.

ﻰ(

بر ثانیه استفاده میکند و حدود  5اسالت  PCIدارد که دست کم دو تا از آنها می توانند کنترلرهای مخصوص RAIDهای
اگر حدود  711دالر هزینه کنید ،میتوانید یک سیستم ابتدایی شامل یک پردازنده  Xeonو  4گیگابایت حافظه و یک
هارد دیسک  SATAیک ترابایتی ،تهیه کنید . ECCمخفف  Error Correction Codeاست .یک سرور با پردازنده

Xeonبا مقدار بیشتری رم و هارد دیسک قویتر (یا هارد دیسک های اضافی موجود روی سیستم) حدود  1111دالر
هزینه برایتان خواهد داشت.

اگر هزینه خریدن سیستم عامل را نیز در نظر بگیرید ،حدود  811دالر اضافه خواهد شد .چنین سروری به طور معمول
ً
(قاعدتا پرسنل بخش پشتیبانی شرکت فروشنده (یا سازنده) باید طی
همراه یک سال گارانتی قطعات و پشتیبانی فنی
مدت حداکثر  24ساعت در دسترس شما قرار گیرند) عرضه میشود.
سرورهای رده  Valueدارای قابلیتهای اضافی مثل  RAIDتعبیه شده هستند که صرفا امکان پشتیبانی از هاردهای
SATAرا خواهد داشت.

ﻓﺎ

معرفی سرورهای رده متوسط

دستگاههای این رده به طور معمول بین هزار تا ده هزار دالر قیمت دارند و به صورت ایستاده یا مدلهای قابل نصب در

ﻟﻨﯿ

رک و در اندازههای  U1تا  U4عرضه میشوند .این سرورها میتوانند چندین کار مختلف را هم زمان اداره کنند ،مثالً
بانک های اطالعاتی کوچک ،سرویس فایل ،به اشتراک گذاشتن پرینتر و نرم افزارهای سرویسدهنده (برنامههای

کاربردی).

ﮏ )ا

از این سرورها میتوان در کسب و کارهای کوچک یا گروههای کاری بزرگ استفاده کرد .ممکن است از دو یا چند دستگاه
از این نوع به صورت پیکربندی خوشهای ) (Clusterبرای به اشتراک گذاشتن وظایف محوله به نرم افزارهای سرویس
دهنده استفاده کرد تا در صورت خرابی یا عدم سرویس دهی یک دستگاه ،بقیه دستگاهها بتوانند به ارایه همان سرویس
بپردازند و امور روزانه از حرکت باز نماند.

سرورهای رده میانی معموال ً با  2الی  4پردازنده ،حداکثر  3ترابایت رم و بین  8تا  41عدد هارد  SATAو  SASیا بیشتر

ﯾﺮا

در یک  RAIDارایه میشوند و امکان افزودن ابزارهای ذخیره سازی اکسترنال ،سخت افزار  Fiber Channel SANو
ادوات دیگر نیز وجود دارد .سرور شما باید حداقل دارای  15مگابایت حافظه  Cacheاز نوع ، Level 3هشت گیگابایت
رم ،چیپست مدیریتی مخصوص سرور ،آداپتور  SASیا یک کنترلر  ،RAIDدو سال گارانتی قطعات و کارکرد و پشتیبانی

نا

به صورت (دسترسی روزانه به پرسنل بخش پشتیبانی) باشد.

سرورهای رده متوسط باید همراه هارد دیسک ها ،فن و منبع تغذیه نوع  Hot-Plugو افزونه ) (Redundantباشند تا
بتوانید بدون نیاز به خاموش کردن دستگاه ،قطعات معیوب را تعویض و جایگزین کنید.

چﭘ

حال که با سرورهای رده متوسط و پایین آشنا شدیم ،در قسمتهای بعد ،به بررسی سرورهای  Essentialو

 Performanceخواهیم پرداخت یعنی در حقیقت پرولیانت سرورهای سری  11و  111و  311و  511را بررسی
خواهیم کرد .با ما همراه باشید.

ﻰ(

بررسی سرورهای پرولیانت  MLو  DLاچ پی ،سری  11و 111
میکروسرورها و سرورهای پرولیانت سری  11و  111برای کسبوکارهای  New Style of Businessو Web
Collaborationو حجمهای کاری تجاری بسیار مناسبند .این سرورها به دو دسته تقسیم میشوند:
 .1سرورهایSmall Scale
 .2سرورهایRight Sized

ﻓﺎ

در ادامه به بررسی این دو دسته سرور اچ پی میپردازیم.

ﻟﻨﯿ
 .1سرورهای Small Scale

آیا برای اولین بار قصد استفاده از سرور را دارید :آیا این سرور ،اولین سرور شماست؟ به این مدل سرورهای HPE ProLiant Essential

ﮏ )ا

توجه کنید که برای  SMBها و  Service Providerها مناسب است .خرید و پیادهسازی سرورهای سری  11که سرورهای Small
 Scaleهستند راحت است .سرورهای  Small Scaleشامل محصوالت زیر هستند:

HPE ML10 G9



HPE ML30 G9



HPE ML30 G10



HPE DL20 G9



HPE DL20 G10



HPE DL60 G9



HPE DL80 G9



ﯾﺮا

HPE Microserver G10



نا

چﭘ

ﻰ(

ﻓﺎ

ﻟﻨﯿ

ﮏ )ا

ﯾﺮا

نا

چﭘ

ﻰ(

ﻓﺎ

ﻟﻨﯿ

ﮏ )ا

ﯾﺮا

نا

چﭘ

ﻰ(

ﻓﺎ

ﻟﻨﯿ

ﮏ )ا

ﯾﺮا

نا

چﭘ

ﻰ(

ﻓﺎ
ﻟﻨﯿ
ﮏ )ا
ﯾﺮا
نا

ﻰ(

چﭘ

 .2سرورهای Right Sized

اچ پی سابقا این سرورها را به عنوان سرورهای  Essential Performanceمعرفی میکرد اما اکنون نامگذاری خود را
به  Right Sizedتغییر داده است .آیا نیازهای شما در زمینه  ITدر حال رشد است؟ آیا  ITشما نیازمند رشد است؟ به
این مدل سرورهای  HPE ProLiant 100 seriesتوجه کنید.

سرورهای سری  111اچ پی که سرورهای  Right Sizedهستند ،در واقع تعادلی بین کارایی ،بهرهوری ،قابلیتهای
ذخیرهسازی و مدیریتپذیری هستند که آنها را برای حجمهای کاری زیر در محیطهای کوچک تا متوسط ،مناسب و
ایدهآل میسازد:



زیرساخت  ITشامل فایل و پرینت ،شبکهبندی و امنیت



( Collaborationایمیل و ورکگروپ)



وب سرورینگ

سرورهای سری  111اچ پی شامل محصوالت زیر هستند:

ﻓﺎ

HPE ML110 G10



HPE ML150 G9



HPE DL120 G9



HPE DL160 G9



HPE DL180 G9



ﯾﺮا

ﮏ )ا

ﻟﻨﯿ

HPE ML110 G9



نا
چﭘ

ﻰ(

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

ﮏ

نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

ﻓﺎ
ﻟﻨﯿ
ﮏ )ا
ﯾﺮا
نا
چﭘ

ﻰ(

سرورهای پرولیانت HPE DL180 / DL160 G9

این سرورها دسترس پذیری و قابلیت سرویسدهی الزم را هم برای  SMBها و هم برای انترپرایزها فراهم میکند.

 DL180 G9کارایی و ارتقاپذیری برای برطرف کردن نیازهای دسترسپذیری و ( Dense Storageذخیرهسازی حجیم:
ذخیرهسازی بیشتر در فضایی یکسان) را ارایه میدهد .قابلیتهای چگالی ) (Densityو کارایی  DL160 G9آن را برای
محیطهای  Hyperscaleبهینه میکند.

بررسی سرورهای پرولیانت  MLو  DLاچ پی ،سری  311و 011
سرورهای پرولیانت سری  311و  511بیشترین انعطاف و کارایی سیستمی را برای اجرای حجمهای کاری محاسبهمحور
یا  Compute-Intensiveارایه میدهند .این سرورها را میتوان به دو دسته زیر نیز تقسیم کرد:
 .1سرورهایVersatile Performance
 .2سرورهایScale-up

ﻓﺎ

در ادامه به بررسی این دو دسته سرور اچ پی میپردازیم.

ﻟﻨﯿ
 .1سرورهای Versatile Performance

سرورهایی برای تامین نیازهای  ITسنتی :آیا همچنان به  ITسنتی برای حجمهای کاری متنوع نیاز دارید؟ این سری

ﮏ )ا

سرورهای پرولیانت اچ پی برای مشتریانEnterprise ، SMBو  High-Perfotmance Computingیا  HPCمناسبند.

سرورهای سری  300سرورهای  Versatile Performanceهستند و در کنار کارایی بیشتر در محاسبه ،کارایی
ذخیرهسازی بهتر را به منظور تامین نیازهای محیطهایی با درخواستهای بیشتر یا more demanding
 enviromentsارایه میدهند و انتخابهای متنوعی را برای ذخیرهسازی و محاسبه در حجمهای کاری چندگانه فراهم
میکند .با این قابلیتها ،برای حجمهای کاری زیر مناسبترند:



اچ پی تعدادی نرمافزارهای اندازهگیری ارائه میدهد که شمارا در تعیین نیازهای سرور یاری میکند که بر اساس

ﯾﺮا



اپلیکیشنهای دیتابیسی و بیگدیتا در محیطهای انترپرایزی با اندازه متوسط

نا

تعداد اپلیکیشنها و حجمهای کاری اصلی که ممکن است از آن استفاده کنید ،انجام میشود :از پیادهسازیهای
مجازیسازی گرفته تا اپلیکیشنهای انترپرایز مانندSAP Software.
انواع سرورهای Versatile Performance

چﭘ

به این مدل سرورهای  HPE ProLiant 300 seriesتوجه کنید:

HPE ML350 G10



HPE DL360 G9



HPE DL360 G10



HPE DL380 G9



HPE DL380 G10



HPE DL325 G10



HPE DL385 G10



ﻰ(

HPE ML350 G9



ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ

ﮏ

نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

ﻓﺎ

ﻟﻨﯿ

ﮏ )ا

ﯾﺮا

نا

چﭘ

ﻰ(

ﻟﻨﯿ
ﻓﺎ
ﮏ
نا
ﯾﺮا
)ا

ﻰ(
چﭘ

سرورهای پرولیانت HPE DL380 / DL360 G9 & G10

این دو سرور دارای انعطاف استثنایی در پیکربندی ،استوریج ،شبکهبندی و قابلیتهای پاور هستند که ارتقاپذیری شما
را نیز فراهم میکنند .ظرفیت باالیی از حافظه ،حداکثر تا  22هسته پردازشی در نسل  9و  28هسته پردازشی در نسل
 11را پشتیبانی میکنند.

این سرورها High Performanceای که در دیتاسنترهای خود نیاز دارید را ارائه میدهند و DL380 G9/G10ها،
توسعهپذیری مورد نیاز در سیستمهای  Workhorseرا فراهم میکند( .سیستمهای  :Workhorseماشینی که تحت
استفاده سخت و طوالنی مدت کار میکند و یا حجم زیادی از کارها را انجام میدهد).
DL360 G9/G10سروری پیشتاز در صنعت است ) (leading-industryکه کارایی دوسوکته ،بهینگی ،ظرفیت و قابلیت
اطمینان را در اندازه یک یونیت (که در اندازه فضای مصرفی نیز ،صرفهجویی میکند) فراهم میآورد .دارای طراحی کالس

انترپرایز و مناسب اپلیکیشنهای همه منظوره مانند فایل/پرینت یا وب است .همچنین حجمهای کاری Dynamic
 ،Computingمجازی سازی و راهکارهای کلود را نیز پاسخگوست.
HPE Universal Media Bay
قابلیتی است که به نسل  9سرورهای  DL380و  ،DL360با هدف افزودن انعطافپذیری ،اضافه شده است .کیتهای
HPE Universal Media Bayامکان کاستومایز کردن سرور را با اضافه کردن ، Optical Disk Driveپورتهای،USB

ﻓﺎ

و/یا پورتهای  VGAو همچنین دو جایگاه درایو  SFFبر روی سرور را فراهم میکنند که بر روی  Bay1سرور نصب
میشود.

ﻟﻨﯿ

این قابلیت در نسل  11بهبود یافته و در این کیتها امکان افزودن دو عدد  Dual uFFبه همراه کاتریجهای  M.2نیز

فراهم شده است.

ﮏ )ا
ﯾﺮا
نا

در جدول زیر میتوانید لیستی از کیتهای  HPE Universal Media Bayرا که مخصوص نصب بر روی سرورهای نسل دهم DL380
و  DL360است را مشاهده کنید.

چﭘ

ﻰ(

سرورهای HPE ML350 G9/G10
این سرور کارایی عالی ،ارتقاپذیری و قابلیت اطمینان را در یک پکیج همه منظوره ،در اختیار کسبوکارهای در حال رشد
و دیتاسنترها قرار میدهد .دسترسپذیری ،ارتقاپذیری و سرویسدهی ) (Serviceabilityرا به همراه توانایی قرار گرفتن
در محیطهای دیتاسنتر به صورت رکمونت را فراهم میکند.

ﻓﺎ

سرورهای  HPE DL325 G10و HPE DL385 G10
همان طور که از رقم آخر مدل این دو سرور برمیآید ،پردازندهای که در این دو سرور استفاده میشود AMD ،است .در

ﻟﻨﯿ

واقع AMD EPYCها در زمینه بهینه سازی هزینههای مجازی سازی بسیار قابل توجه هستند .پیشنهاد میکنیم در لینک
های زیر درباره این دو سرور بیشتر بخوانید:

ﮏ )ا

بررسی تخصصی سرور DL325

بررسی تخصصی سرور DL385

 .2سرورهای Scale-up

ﯾﺮا

سرورهای سری  500سرورهای  Scale-upهستند و کارایی و مقیاسپذیری را برای حجمهای کاریbusiness-
criticalفراهم میکنند.
و  HPCمناسبند.
انواع سرورهای Scale-up

به این مدل سرورهای  HPE ProLiant 500 seriesتوجه کنید:

چﭘ

نا

آیا نیاز به توسعه دارید؟ این سرورها ،برای تامین نیازهای رشد و ارتقا بهبود یافتهاند و برای مشتریان Enterprise

HPE DL560 G10



HPE DL580 G9



HPE DL580 G10



ﻰ(

HPE DL560 G9



ﻓﺎ

ﻟﻨﯿ

ﮏ )ا

ﯾﺮا

نا

چﭘ

ﻰ(

