
مناسب انتخاب سرور جامع راهنمای

ت تر از آنچه الزم اسای که نه بیش از حد خرج کنید و نه کمگونه به استوریج مناسببهترین راه برای انتخاب سرور و 
 ای که قرار استافزار مورد نظر را دقیقًا متناسب با کار و وظیفه های سختبودجه اختصاص دهید، این است که ویژگی

نیازهای یک دفتر کار  تواند تمامارزان قیمت می PC به سرور و استوریج اختصاص داده شود، تعیین کنید. مثالً یک
زارهای اف ها کاربر نرمتواند دهبرآورده سازد، اما یک دستگاه قوی با چند پردازنده می پرینتکوچک را به عنوان یک سرور 

.گو باشدیا مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک را پاسخ هاهای اطالعاتی و حجم باالیی از تراکنشمدیریت بانک

د. های خیلی سریع کار کننهایی بدون پردازندهتوانند خیلی خوب روی دستگاهدهنده میزارهای سرویساف بسیاری از نرم
، on-board Cache های با بازده قابل قبول، مقدار زیادی حافظه، حافظهها معموالً بر ترکیبی از پردازندهاین دستگاه

.نگهداری سرور متکی هستندای برای مدیریت و افزار ویژه های دیسک و نرمآرایه

های شما در شبکه افزوده خواهد شد، اطمینان حاصل کنید که سرور اگر فکر می کنید در آینده نزدیک به تعداد کالینت
های اضافی تنصب هارد دیسک های اضافه و اسال دارد و به تعداد کافی جایهای اضافه را شما امکان افزودن پردازنده

.را روی خود دارد

سازی مختص خودش سود ببرد. اما  تواند از داشتن سرورها و ابزارهای ذخیرهوکار کوچکی میاضح است که هر کسبو
توان خرید، ممکن است در نوع خودش یک چالش محسوب شود. کلید مسأله، تشخیص صحیح انتخاب آن چه که می

.و دقیق نیازهای خودتان است

انتخاب یک سرور مناسب 

ا بوکار شماست، باید دانش الزم و کافی را کسب کرد. برای انتخاب سرور مناسب که مرحله بسیار حساسی در کسب
و با آگاهی، سرور خود را  آوردهدست الزم را به دانش در زمینه چگونگی انتخاب سرور، توانید میاین مطلب مطالعه 

.انتخاب کنید
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شویم، این است که چه اولین سوالی که هنگام خرید سرور با آن روبرو می در مبحث انتخاب سرور مناسب برای سازمان،
تر است؟ برای پاسخ به این سوال باید سه مرحله طی شود و در هر مرحله از افراد سروری برای کار سازمانی من مناسب

 .پردازیمآگاه و مرتبط باید سواالتی پرسیده شود که در ادامه به هر کدام به تفصیل می

ای اینکه مشخص کنیم چه سروری مناسب سازمان من است، باید با چند نفر )حداقل سه نفر( در سازمان مصاحبه بر
 :کنید

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

 .ای در اختیار استجهمدیرمالی: چه بود .2
 .داندجزئیات فنی را می :IT مدیر فنی یا مدیر .3

 قدم اول در انتخاب سرور مناسب

خود را به درستی  Business Plan .مشخص شود Business Plan وکار یا همانپس در اولین قدم باید طرح کسب
 :شخص کنیدوکار خود را مو دقیق تعیین کنید و برای این کار زوایای دقیقی از کسب

 وکار خود داشته باشیدباید درک درستی از کسب. 
 در کلمه کارایی دنبال چه چیزی هستید؟ 
 کند؟وکارتان ایجاد میچه چیزی برای شما مهم است و تفاوت موثری در کسب 
 چالش اصلی شما چیست؟ 
 رسد؟وکار شما در چه فازی قرار دارد و در آینده به کجا میکسب 
  پذیری، هزینه و سود، ریسک، تجربه کارمند و یا تجربه مهم است: سرعت و انعطافکدامیک برای شما

 مشتری؟

های هدفمندی را انتخاب کنید که مطابق با نیازهای کنونی شما و وکار خود را به صورت موثر بشناسید و راهکارکسب
وکار بندی بازار و مشتری، کسبل تقسیمشامل طرحی از آینده کاری شما باشد. اولین قدم این است که با استفاده از مد

خود را مشخص کنید چرا که میزان پردازش و محاسبه مورد نیاز و مناسب شما، بستگی به اندازه محیط  IT و محیط
 .کاری شما دارد

 بندی بازار و مشتریمدل تقسیم

 :کرده استهای زیر تقسیم وکارها را به دستهبندی بازار و مشتری، کسباچ پی در مدل تقسیم

 هاSMB  وکارهای کوچک و متوسط یاکسب .1
 انترپرایزها .2
 کنندگان سرویستامین .3
4. OEM 
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ها و ها، شرکتخود را مشخص کنید. استارتاپ IT اولین قدم این است که با استفاده از این مدل، کسب وکار و محیط
 :ها در طول عمر خود دارای سه فاز هستندسازمان

 یا شروع Starting Out فاز .1
 فاز رشد .2
 فاز توسعه .3

ها باید داشته باشند تا مشخص شود در کدام فاز قرار هایی که شرکتپردازیم و ویژگیدر ادامه به بررسی این فازها می
 .شودگیرند، بیان میمی

 فاز شروع .1

 :های زیر هستندیا شروع باشند، دارای ویژگی Starting Out ها در فازاگر شرکت

 کارهای تخصصی IT ندارد یا محدود است یا وجود. 
 باید سیستم IT گرداند، انجام شودوکار را میاندازی شود تا کارهایی که کسبراه. 
 بودجه IT محدود است. 
 شرکت در حال استخدام نیرو است. 
 های رشد امکانات مواجه شودممکن است با چالش. 
 رفع نیازها در لحظه الزم است. 

 فاز رشد .2

 :های زیر هستندباشند، دارای ویژگیها در فاز رشد اگر شرکت

 (های بیشترشرکت در حال رشد است و استخدام نیرو دارد )کارمند، تیم فروش، مشتری 
 رشد ظرفیت IT (پرسنل ITزیرساخت ،IT) 
 های بیشتردر حال افزودن اپلیکیشن 
 (امکانات در حال رشد )اتاق کامپیوتر یا دیتاسنتر 
 نیاز به زیرساخت قویتر IT منیت و حفاظت از اطالعاتبرای ا 
 نیاز به راهکاری )تکنولوژی و پردازش( است که کارایی را افزایش دهد. 
 وری و آنالیز تجارترشد نیاز به ابزار بهره ( Disaster Recover – DR وکاریا جبران خسارت و امنیت کسب) 

 فاز توسعه .3

 :های زیر هستندها در فاز توسعه باشند، دارای ویژگیاگر شرکت

 رشد متداوم ظرفیتIT  های بیشترهای بیشتر، زیرساختبرای رفع نیازهای تجارت )اپلیکیشن IT  را نیاز
 (دارند
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 (وری و همکاریهای بیشتر )هوش تجاری، آنالیزگر، ابزار بهرهاضافه کردن اپلیکیشن 
 نیاز به یکپارچگی بیشتر سیستم، ظرفیت بیشتر در DR و BC یا استمرار تجارت 

o (DR: Disaster Recovery – BC: Business Continuity) 
 (شود )زیرساخت امنیتی پیشرفته مورد نیاز استامنیت اطالعات، تبدیل به باالترین اولویت می 
 هایچالش IT (هاها و اپلیکیشنها، محصوالت، مشتریبیشتر است )اضافه شدن سایت 
 نیاز به رفع سریع نیازهای تجارت در حال رشد 
 IT بینی کندهای رفع نیازها را داشته باشد و نیازهای آتی را پیشباید تکنولوژی( . IT باید تجارت را توانمندتر

 (کند نه اینکه خود تبدیل به مانع شود

 :وکار موردنظر در کدام فاز قرار داردتوانید مشخص کنید که کسببا این آشنایی می

 وکار در کدام فاز قرار دارد؟کسب .1
 چیست؟وکار کسبصاحبان  چالش اصلی .2
 برای کسب اطالعات بیشتر چه سواالتی باید از آنها پرسیده شود؟ .3
 توانید آنها را در حل چالش خود کمک کنید؟آیا می .4

 
 وکارهاسواالت بررسی کیفی برای کسب

برای تغییر های منعطف سواالت بررسی کیفی مثل این که آیا امکان رشد در سازمان شما وجود دارد و آیا زیرساخت
کنند( توجه هایی که ارتباط بین کارمندان را برقرار میاپلیکیشن) Collaboration نیازها و رشد تجارت دارید؟ یا آیا به

ه زمانی اید، چوری پرسنل باال برود؟ یا آخرین باری که به آخرین تکنولوژی سرور آپگرید شدهدارید به این معنی که بهره
 .دهدوکارتان را به شما نشان می، راهکارهای مناسب برای پیشبرد کسببوده؟ پاسخ این سواالت

 :توانید سواالت زیر را از خود بپرسیدوکارتان در فاز شروع قرار دارد، میاگر کسب
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وکار شما چیست؟اهداف رشد کسب .1
ای دارید؟برای جذب مشتریان جدید و نگهداشتن مشتریان موجود چه برنامه .2
وکار دارید؟های منعطف برای تغییر نیازها و رشد کسبسازمان شما وجود دارد و آیا زیرساختآیا امکان رشد در  .3
د؟کنیها مدیریت میدهید و نیازهای رشد را بدون اضافه کردن پیچیدگیوکار را کاهش میچگونه ریسک کسب .4
کنید؟های سیار را مدیریت میچگونه دیوایس .5
ای دارید؟نامهوری کارمندان چه بربرای بهبود بهره .6

کند تا تصمیم بگیرید چه اچ پی سروری انتخاب کنید. مثال پاسخ سوال پنجم شما مثال پاسخ سوال سوم به شما کمک می
به معنی فروش چند محصول و سرویس به یک  Cross Sell) رساندمی cross-sell HP networking را به راهکار

  HPE Convergedرا استفاده کنید مثل ready-HPE Cloud راهکارها و محصوالتتوانید مشتری است( و می
System 100.

:توانید سواالت زیر را بپرسیدوکارتان در فاز رشد قرار دارد، میاگر کسب

وری پرسنل باال برود؟که بهرهتوجه دارید به این معنی  Collaboration آیا به .1
های سازمان چیست؟دیدگاه شما برای ارتباط مهمترین دارایی .2
ای دارید؟پرسنل چه برنامه (Bring your own device-BYOD) برای مدیریت .3
دهید؟دهد، محافظت را انجام میکه تجارت را تحت تاثیر قرار می IT چگونه در برابر زمان قطع زیرساخت .4

وانید تهایی وجود دارد که پوشش داده نشده است؟ چه سواالت دیگری میاید؟ آیا جنبهاالت را قبال پرسیدهآیا این سو
برای شناخت و رفع مشکل مشتریان بپرسید؟

:توانید سواالت زیر را بپرسیدوکارتان در فاز توسعه قرار دارد، میاگر کسب

اید، چه زمانی بوده؟آخرین باری که به آخرین تکنولوژی سرور آپگرید شده .1
اید؟بررسی کرده را NAS وSAN استوریجآیا استفاده از  .2
وکار، ممکن کند؟منعطف و قابل تغییر هست تا امنیت را در رشد کسبآیا معماری شبکه،  .3
سازی که مطابق با نیازهای شماست انجام را برای راهکارهای مجازی ROI توانید تحلیل آماری سادهآیا می .4

دهید؟

قدم دوم در انتخاب سرور مناسب

یم. کند سرور در نظر گرفته شده را مشخص میای که برای خریرویم و بودجهدر قدم دوم به سراغ بخش مالی شرکت می
ان پول بتوانیم نیازهای مالی شرکت را مطابق با نیازهای بشود بنابراین باید به زتوجه نمیمدیر مالی بیت و بایت را م

:کندتوان گفت که پول صحبت میفنی آن بیان کنیم. در واقع می

 راهکارها باید سود اقتصادی واضح داشته باشند.
 شناسند نه بیت و بایتافراد، ریال و ناموت را می.
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.پردازیماستفاده شود که در ادامه به بررسی آنها می TCO/ROI برای رسیدن به این اهداف باید از ابزار محاسبه اقتصادی

1. TCO  ؟چیست

TCO یا هزینه کل مالکیت (Total Cost of Ownership) که شامل تماماندازی و نگهداری است هزینه خرید، راه 
های مرتبط با آموزش، ارتقا، مدیریت های مربوط به تدارکات، اجرا و مالکیت سیستم است و معموال شامل هزینههزینه

.اجرایی و قیمت خرید تدارکات است

:شود، شامل موارد زیر استمطرح می IT که در TCO اما مواردی از

افزارسخت
افزارنرم
های انسانیهزینه
های مکانیهزینه
های سرویسهزینه
های اجرا، مدیریت و نگهداری زیرساختهزینه

2. ROI چیست؟

ROI یا نرخ بازگشت سرمایه (Return On Investment)  معیاری برای محاسبه سودآوری شرکت در بازه زمانی ثابت
نرخ با تقسیم سود حاصل بر ها همواره تحت نرخ مشخصی امکانپذیر است که این ها و هزینهاست. تعادل سرمایه

.آیدگذاری به دست میهای سرمایههزینه

 ROI باید به IT های قدیمی و یا آپگرید سیستم مطرح باشد، برای خرید زیرساختزمانی که سناریوی تعویض سیستم
.به عنوان ابزار فروش توجه شود

قدم سوم در انتخاب سرور مناسب

ها را به صورت زیر آل ادمینتوان ایدهبرویم. می IT متخصصین شبکه و مدیراندر مرحله سوم و آخر باید به سراغ 
:بندی کرددسته

انجام کارهای روزانه به سادگی .1
افزایش سرعت عملیات .2
کاهش ریسک پروژه .3
ارایه خدمات متمایز .4
OPEX  های نگهداری یاکاهش هزینه .5
وجود راهکارهای پردازشی متنوع .6
اتوماتیک شدن آنکاهش پیچیدگی مدیریت و  .7

:نتیجه این موارد، افزایش سرعت سرویس است که افزایش سرعت سرویس نتایج زیر را به دنبال دارد
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 کاهش زمان دریافت سرویس، کاهش هزینه ITوری، افزایش درآمد تجاری و افزایش کارایی و بهره
  ها به چند ثانیه، باال آمدن سیستمتهیه منابع مورد نیاز به طور اتوماتیک، برآورده شدن نیازهای تجاری در

جای چند دقیقه در چند ثانیه

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

ای است که در قدم شود که همان نتیجه کنند؟ ابتدا باید نوع سازمان و شرکت مشخصها از کجا شروع میاما از ادمین
کند سرور مورد نظر در این ای دارد، مشخص میوکار شما چیست و چه آیندهاول مشخص شده است. اینکه نوع کسب

… و  ADو Core Banking وDHCP  سازمان چه نقشی خواهد داشت مثال

گیری را برای سازمان خود اندازه  Availability ست و بایدها با هم برابر نیها، ارزش اپلیکیشننکته دیگر اینکه در سازمان
.محاسبه شود Availability پذیری یاکنیم. پس در مرحله بعد باید دسترس

ت تواند از سواالوکار خود، ادمین و مدیر شبکه میشناخت نیازهای کسبپذیری و بررسی و گیری دسترسپس از اندازه
:زیر برای رسیدن به هدف خود که انتخاب سرور مناسب است، استفاده کند

:در مرحله بعد باید به سواالت زیر پاسخ داده شود

چه تعداد کارمند در شبکه دارید؟ .1
)چه سرویسی از سرورمی خواهید(؟چه مشکالتی در شبکه دارید که سعی در حل آن دارید  .2
کنید؟بینی میوکار خودتان را چقدر پیشسرعت رشد کسب .3
ای برای این سرور مدنظر است؟Performance  چه .4
خواهند با آنها کار کنند؟افزارهایی را دارید و چه تعداد کارمند، میقصد استفاده از چه نرم .5
مناسب(؟ پردازنده) چه سرعتی برای پردازش اطالعات نیاز دارید .6
نیاز دارید؟ RAM حافظه و چه مقدار .7
دارید؟ نیاز هارد به چه مقدار .8
را الزم به ذکر است حجم اطالعاتی را که در حال حاضر دارید و میزان اطالعاتی که در آینده اضافه خواهد شد  .9

(ماه محاسبه کنید 36یا ماه  24)پیشنهاد می شود میانگین ذخیره اطالعات را در حساب کنید 
.دهیماز دست می RAID  سازی شود؟ زیرا به هر حال فضایی را به خاطرای باید روی این سرور پیاده RAID چه .11
کنترلری باید استفاده شود؟ RAID انتخابی، چه RAID بر اساس .11
؟SCSI یا  SATAیا SAS: واهید استفاده کنیدخاز چه نوع هاردی می .12
به چه تعداد پورت شبکه بر روی سرور نیاز دارید؟ .13
عاملی نصب کنیم؟چه سیستم .14
وجود دارد؟ مقدار رشد در آینده مثال یک شدن فضا  Extend برای سرور چه فضایی در اختیار داریم؟ آیا قابلیت .15

ergySyn  و Blade مونت؟ اگر فضا کم است،خواهید سرورتان ایستاده باشد یا رکسال آتی چقدر است؟ می
استفاده شود. مشخص کنید که چقدر فضای فیزیکی الزم است به زیر ساخت شبکه خود اختصاص دهید )امروز 
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یا در آینده(. سرورهای ایستاده سرورهای مناسبی هستند اما اگر از لحاظ فضا به طور جدی دچار محدودیت 
.مونت، انتخاب بهتری استهستید، یک سرور رک

برای گرفتن بکاپ از سرور دارید؟ Tape  و یا استوریج اضافه کردنای برای آیا برنامه .16
و بابت … یا نه؟ بکاپ برای چند روز باید نگه داشته شود؟ یک هفته و  داردوجود  بکاپگیری تجهیزاتآیا نیاز به  .17

.این موضوع باید محاسبه انجام شود
مختلف  هایهایی با پروتکلشود؟ آیا به رابطی برای ارتباط بین شبکهآیا سرور به بیش از یک شبکه وصل می .18

باشد. این رابط، آیا روی سرور تک یونیت نصب  Compatible نیاز است؟ اگر نیاز است باید با سرور، سازگار یا
.شود؟ یا باید دو سروری دو یونیت باشدمی

خواهید هزینه کنید؟چه مقدار می .19

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

فضای مورد نیاز سرور .1
پیاده سازی و نصب .2
مدیریت .3
پاور و کولینگ .4
هاکشیها و کابلارتباط .5
.های نگهدارییا هزینه OPEX های خرید ویا هزینه CAPEX :اندها دو دستهدر سازمان هزینه که .6

توانیم نوع سرور مورد نیاز خود را تعیین کنیم. به صورت ها قرار دهیم، میبندی سازمانمورد را در کنار دسته 6اگر این 
بی شود تا برداشت درست و مناست زیر بیان میهای سرورهای پرولیانت اچ پی به صوربندیبسیار خالصه و گزیده دسته

:از تصویر زیر داشته باشیم

های متوسط مانند شعبه یک بانکهای کوچک و بعضی برای سازمانعموما برای سازمان ML سرورهای .1
های کوچکهای متوسط و بعضی برای سازمانعموما برای سازمان DL سرورهای .2
مثل ثبت احوال، ثبت اسناد و نیروی  های بزرگیدیتاسنترهای سازمان مانندهای بزرگ برای سازمان  Bladeسرور .3

.نیز استفاده کرد Moonshot و Apollo توان از سرورهایانتظامی. در دیتاسنترهای بزرگ می

شود بسیار باال آنها وقتی تعداد زیاد می OPEX پایینی دارد اما CAPEXدر تعداد کم،  DL و ML مثال، خریدبه عنوان 
  CAPEXاول هزینهاستفاده کرد. شاید در نگاه  BLADE System  از توان رود. در نتیجه برای پایین آمدن هزینه میمی

.کمتری دارد OPEX هایباالیی داشته باشد اما هزینه

ل حوکارها در آن قرار دارند نیازهای اصلی و راهتوان گفت که باید بر اساس فازی که کسببندی کوتاه میدر یک جمع
اعتماد و باصرفه نیاز با مدیریت آسان، قابل  IT به SMB وکارهایمشخص شود. به طور کلی کسب (Trigger) رفع آنها

. ، باید بر اساس نیازها تامین شوندخدمات بندی ودارند. نکته اساسی و مهم این است که سرور، در کنار استوریج، شبکه
کند که چه سواالت نیازها مشخص میکند و ها تغییر میTriggerوکارها در کدام فاز قرار دارند، بسته به اینکه کسب

.بررسی کیفی باید پرسیده شود تا راهکارهای رسیدن به هدف معین شود
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ها تواند از داشتن سرورواضح است که هر کسب و کار کوچکی میبندی کنیم و سپس ادامه دهیم. بیایید تا اینجا جمع
چه باید خرید، در نوع خودش یک چالش محسوب  سازی مختص خودش سود ببرد. اما انتخاب آنو ابزارهای ذخیره

وکارتان باید مشخص شود. کلید مسأله، تشخیص صحیح و دقیق نیازهای خودتان است که بر اساس طرح کسبمی
.شود

خود را مشخص کنید.  IT وکار و محیطبندی بازار و مشتری، کسباولین قدم این است که با استفاده از مدل تقسیم
کار خود به کار خواهید وافزارهایی را که امروز و در آینده در کسبوکار خود، نرمموثر راه و طرح کسبپس از شناسایی 

که  ایگیریم و به این مرحله رسیدیم که ادمین و مدیر شبکه باید سرور مناسب را بر اساس هزینهگرفت را در نظر می
در ادامه خواهیم خواند که  مل به دست آمده، انجام دهد.دیرعاوکاری که با کمک مبخش مالی اعالم کرده و طرح کسب

ادمین شبکه چه نقشی در انتخاب سرور دارد.

ادمین شبکه چه نقشی در انتخاب سرور مناسب دارد؟

جویی ، تمایل به صرفهIT کارگیری فناوری اطالعات و ها نیستید که در زمینه بهها و سازمانآن دسته از شرکت اگر جز
شود که یک مدیر، ادمین یا سرپرست شبکه برای خود داشته باشید تا در ها هستند، توصیه میکاهش هزینهبسیار و 

یا فروشنده خبره به شما  IT ریزی برای توسعه و مدیریت شبکه و یا به خدمت گرفتن یک مشاورتشخیص نیازها، برنامه
.کمک کند

تر از آنچه الزم است بودجه اختصاص بیش از حد خرج کنید و نه کم ای که نهگونه بهترین راه برای انتخاب یک سرور به
ای که قرار است به سرور اختصاص افزار مورد نظر را دقیقًا متناسب با کار و وظیفههای سختدهید، این است که ویژگی

رور وچک را به عنوان یک ستواند تمام نیازهای یک دفتر کار کقیمت میداده شود، تعیین کنید. مثالً یک کامپیوتر ارزان
های اطالعاتی و افزارهای مدیریت بانکها کاربر نرمتواند دهمی پردازنده برآورده کند، اما یک سرور قوی با چند پرینت

.گو باشدیا مبادالت مربوط به تجارت الکترونیک را پاسخ هاتراکنشحجم باالیی از 
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های خیلی سریع، به خوبی کار کنند. این توانند روی سرورهایی بدون پردازندهدهنده میافزارهای سرویسبسیاری از نرم
 های هاردآرایه ، حافظه آنبورد کش،حافظه هایی با بازده قابل قبول، مقدار زیادیسرورها معموالً بر ترکیبی از پردازنده

.ای برای مدیریت و نگهداری سرور متکی هستندافزار ویژهو نرم درایو

های شما در شبکه افزوده خواهد شد، اطمینان حاصل کنید که سرور دیک به تعداد کالینتکنید در آینده نزاگر فکر می
های اضافی اضافه و اسالت یهارد درایو هادارد و به تعداد کافی جای نصب های اضافه را شما امکان افزودن پردازنده

.را روی خود دارد

های شما دارد. ابعاد فیزیکی، ظرفیت ذخیره سازی های دیگری که از یک سرور انتظار دارید، بستگی به نوع دادهقابلیت
و قیمت  Scalability سرور خیلی مهم هستند اما باید به قابل توسعه بودن یا Availability دسترس پذیری یا و میزان

.محصول نیز توجه داشته باشید

نکته مهم هنگام خریدن سرور 10

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

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

ست مدیریتی مخصوص سرورها، راندمان های ویژه سرورها، مثل چیپسیستمی انتخاب کنید که دارای قابلیت .2
.باشد را داراو آرایه هارد درایوهای پرسرعت  I/O باالی

وکار شما از خروجی سرور برای مقاصد تجاری و مالی استفاده کند، دستگاهی اگر این احتمال وجود دارد که کسب .3
افزارهایی باشد که به آسانی توسط فروشنده سیستم و یا در بازار در دسترس بخرید که شامل قطعات و نرم

(Downtime)  آن دهی سیستم و خارج از مدار بودن بروز مشکل، مدت زمان عدم سرویسهستند، تا در زمان 
.به حداقل ممکن کاهش یابد

.عامل را نیز محاسبه کردهنگام قیمت گرفتن، باید بهای سیستم فراموش نکنید که .4
دانی ندارد، از دارد یا اصالً چنین کارمن  ITاگر سازمان یا شرکت مطبوع شما تعداد کمی کارمند در بخش .5

فروشندگانی خرید کنید که از طریق سایت خود و یا مشاوره، به طور رایگان شما را در تشخیص صحیح نیازهایتان 
.دهند. به این ترتیب می توانید سروری تهیه کنید که بیشترین تطابق را با نیازهای شما داردیاری می

افزاری برای مدیریت به همراه محصول خود، یک بسته نرمای خرید کنید که های سازندهاز آن دسته از شرکت .6
.کنندآسان سیستم ارایه می

هایی مونت بودن و تعداد یونیتها به صورت اجاره قرار دهید، باید به رکدیتاسنتر اگر قصد دارید سرور خود را در .7
.کند توجه کنیددر رک اشغال می که

 ها و ابزارهای جانبی سیستممونت استفاده کنید، عواملی که در تعیین قیمت رکبندی رکاگر قرار شد از پیکر .8
.فراموش نکنید های قابل نصب در رک( و سینی کابل راUPS مؤثرند، مانند منبع تغذیه )شامل

هایی )اعم از سازنده یا فروشنده( خرید کنید که برای مدت طوالنی در محل کار و سکونت شما مستقر از شرکت .9
کنید، این ریسک وجود دارد که تر شناخته شده رجوع میهای کمشرکت بوده یا خواهند بود. زیرا هنگامی که به

.نید یا پشتیبانی مناسبی از سوی فروشنده دریافت نکنیددر آینده نتوانید از گارانتی محصول استفاده ک
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 .کم دوسال به همراه خدمات آنالین باشد خدمات گارانتی باید شامل دست .11

 چرا سرور اچ پی بخریم؟

 بر اساستوانید موجودند که شما می کاری هایسازگاری با تمام حجم قدرت باال و سرورهای اچ پی با انعطاف پذیری و
وکار خود از میان سرورهای اچ پی مدل مورد نظر خود را انتخاب کنید. سرورهای اچ پی به گونه ای طراحی نیازهای کسب

گذاری کرده و نگران تغییرات آینده نباشید زیرا این سرورها به راحتی توانید روی آنها سرمایهاند که به راحتی میشده
 .قابل ارتقا هستد

های خود اندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوریخود را راه X86 ش، بازار سرورهایسال پی 26اچ پی حدود 
   HPE Apollo و HPE Moonshot را با سرورهایی مانند مراکز داده هایی که به طرز چشمگیریبه دست گرفته؛ نوآوری

تند. چابکی، قدرت و انعطاف پذیری ترین سرورها در دنیا هسدگرگون کرده است. سرورهای اچ پی از پرفروش
 .های کوچک و بزرگ استاز دالیل اصلی محبوبیت آن در میان سازمان سرورهای اچ پی باالی

 :ترین آنها عبارتند ازنام برد. مهم توان برای انتخاب سرور اچ پیدالیل مختلفی می

 دارای قیمت رقابتی با سایر محصوالت .1
 های روزهای و تکنولوژیهمراه با نوآوری های پیشرفته و مدرندارای سیستم .2
 پذیری پایینقابلیت اطمینان باال و ریسک .3
 های مدیریتی، سرعت و کارایی باالانعطاف پذیر، قدرتمند، چابک، تکنولوژی .4
 وکار شماقابلیت ارتقا همراه با بزرگ شدن و توسعه کسب .5
 Open Source  باز یاهای متنعاملافزارهای جدید و سیستماستفاده از نرم .6
 ها و کاربری آسانمناسب و سازگار با تمام محیط .7
 وکار، کسب سود و درآمد بیشتربخشی کسبامکان رشد و شتاب .8
محور و های دادهمهار داده در سازمان، حفاظت از داده ،زیرساخت هیبریدی )کلودایجاد قدرت رقابت با  .9

 (وری در محل کاربهره
 کاهش زمان پاسخگویی به مشتری، در نتیجه تجربه خوشایند کارمند و مشتری .11
 در مقیاس باال، زمان الزم برای مدیریت مجازی سازی: پیچیدگیکاهش هزینه و  .11

 افزاری با مجازی سازیهای خرید سختکاهش هزینه 
 مختلفهای نرم افزارهای های خرید الیسنسکاهش هزینه 
 افزاریها با کاهش تعداد سرورهای سختکاهش زمان و هزینه مدیریت سرویس 
 های مصرف برقکاهش هزینه 
 کاهش زمان Downtime 

 های مدیریتیاستفاده از تکنولوژی .12
 قابل استفاده روی وب یا اپ موبایلی 
 مدیریت از راه دور از هر نقطه 
 کاهش هزینه به علت حذف سفرهای فیزیکی 
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یع به سروردسترسی سر
کاهش زمان Downtime و زمان خارج از مدار بودن سرور بر اثر مشکالت آنی
بیشتر در دیتاسنتر امنیت
سازی میزان مصرف برقبهینه

چرا سرور پرولیانت اچ پی بخریم؟

از تولید کنندگان رده اول سرور در دنیا است )محصوالت دیگر این شرکت نیز در رقابت تنگاتنگ با دیگر  یکی HP شرکت
نام  ProLiant کند. در ابتداروانه بازار می HPE ProLiant اچ پی تعدادی از سرورهای خود را تحت عنوان هاست.شرکت

این شرکت را خریداری کرد و سرورهای  HP رد، اما چندی بعدکسرورهایی بود که شرکت کامپک تولید و به بازار ارایه می
قابل اعتماد به صاحبان  یبه ارایه زیرساخت HP خود را با این نام به بازار عرضه کرد. فروش باالی این سرورها پایبندی

های رود یکی از آنها سرورسروری که در جهان فروش می 3دهد بطوری که طبق آمار از هر مشاغل را نشان می
 .است HPE ProLiant خانواده

شود:" ارایه میچرا سرور پرولیانت اچ پی بخریمدر ادامه چند نکته در پاسخ به سوال "

ترکیب بهترین ویژگی( هایبه دست گرفتن بازار با ارایه زیرساختی هیبریدی IT سنتی و کلود)
طراحی و بهینه شده برای راهکارهای جدید محاسباتی

o محاسبات و ارایه منابع محاسباتی انعطاف پذیر و بدون محدودیتافزایش ظرفیت
oشبکه و پاوراستوریج: امکان انتخاب راهکارهای انعطاف پذیر برای تمامی تجهیزات ،

های کاری متنوعارایه کارایی بهینه برای حجم
کاهش ناکارآمدی در دیتاسنتر و IT:

oهای اچ پی و سرورهایدگرگونی دیتاسنترها با نوآوری Apollo و Moonshot
هایسرعت و شتاب در ارایه سرویس IT
های مشتریانسازی دادههای ذخیرههزینه
بندیافزایش کارایی )با افزایش کارایی پردازنده، حافظه، استوریج و شبکه – Uptime  زمان –بهینه شده 

(کم تاخیر
 هاهای فنی برای برطرف کردن نیازهای حجم کاری و حل چالشنوآوریاستفاده از
ایهای روزمره بدون قربانی کردن قدرت محاسبهمجهز و قدرتمند برای مقابله با چالش
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 آشنایی با سرورهای پرولیانت اچ پی

برای هر مقیاس شبکه به بازار تنوع در تولیدات اچ پی امر غیرقابل انکاری است. سرورهای پرولیانت در چند خانواده و 
، نسل سرور و سری پردازنده پشتیبانی شده از سه منظر خانواده، پرولیانت اچ پی سرورهای شود. به طور کلیعرضه می

 .بندی هستندقابل بررسی و دسته

کند. این ه میپانزده مدل ارای  Rack Mountو  Towerخود و در زمینه محصوالت 9سرورهای پرولیانت نسل  اچ پی در
ارایه  پذیری بیشتریکاری شما، محاسبات مناسبی را در کنار انتخاب و انعطافخانواده نسل نه، با توجه به نیازهای حجم

و  HPE FlexibleLOM ، HPE SmartMemory، HPE StandardMemory، HPE SmartCacheدهد: مثالمی
های کاری متفاوت را برآورده توان در هفت دسته قرار داد و نیازهای حجمرا می HPE ProLiant سرورهای .هادیگر گزینه

 :کرد

1. HPE ProLiant Easy Connect 
2. HPE ProLiant MicroServer 
3. HPE ProLiant ML 
4. HPE ProLiant DL 
5. HPE ProLiant BL 
6. HPE ProLiant SL/Apollo 
7. HPE Moonshot System 

های کاری چندگانه اند که قابلیت کنترل و مدیریت حجمها طوری طراحی شدهصد البته که تمامی این خانواده
ها، بیگ دیتا و غیره( را دارند و هر خانواده برای موارد خاصی بهینه های تجاری، تحلیلب، اپلیکیشن، و IT)زیرساخت

را از سبد محصوالتش حذف کرده  9خود، برخی از مدل سرورهای نسل  11سرورهای پرولیانت نسل  اچ پی در اند.شده
 .مدل رسانده است 11هایی که به بازار ارایه داده به و تعداد مدل

1. HPE ProLiant Easy Connect 

های شبکه بدون این که کیفیت را تحت تاثیر قرار دهند، زمانی که ادمین HPE ProLiant Easy Connect سرورهای
مدیریتی امکان استفاده از خدمات مدیریتی اچ پی  سرورهای هیبریدی دهد. اینشبکه صرف کنند را کاهش میباید در 

شود. این خدمات توسط مهندسین ماه یکبار انجام میکنند که هزینه آن به صورت سالیانه و یا چند را از راه دور فراهم می
 .شودو متخصصین ارائه می

 خانواده میکروسرورهای پرولیانت اچ پی .2

صدا هستند که اولین راهکار برای بسیار شیک و بی HPE ProLiant MicroServer Compact سرورهای
های خود را کاهش دهید ولی در انید هزینهتووکارهای کوچک است. استفاده از آن آسان است و با کمک آن میکسب

 .وری خود را افزایش دهید. مهمتر از همه این که برای داشتن سرور نیازی به اتاق سرور نداریدعین حال کارایی و بهره

HPE ProLiant MicroServer Gen8  سروری کوچک، کامل و منحصربفرد است که اولین راهکار سروری است که برای
ا پی بمیکرو و کوچک مناسب است. کارایی کالس سرور را دارد و استفاده از آن آسان است. این سرور اچ وکارهایکسب
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تر از همه اینکه نیازی به داشتن اتاق سرور نیست و به شود. مهمها میوری و کارایی، باعث کاهش هزینهافزایش بهره
دهد. به طور را ارایه می Converged راهکاری ،PS1810 و سوییچ  HPE PS110 Wireless 11n VPN همراه روتر

وکارهای کوچک و متوسط است. در ادامه مزایای این سرور ارایه شده کل یک راهکار ابتدایی برای دفاتر مرکزی کسب
:است

 دهی آساننصب، مدیریت و سرویس
 طراحی دلچسب و قرارگیری در هر جایی
 پی های اچکپارچه با روترها و سوییچشبکه ی

کنند و پشتیبانی می streaming media 4K از isplay Dپورت دو با اچ پی 11میکروسرورهای نسل 
عامل و روی آن قرار گرفته است. در میکروسرور اچ پی، سیستم  Preloadبه صورت ClearOS عاملسیستم

.وکارهای کوچک( قابل استفاده هستندو کسبخانگی ِ) SOHO برای مصارف easy-to-use هایاپلیکیشن

توسعه  شوند و دارایخوانده می یا ایستاده هم Tower که ظاهری شبیه به کیس دارند، با نام ML سرورهای .3
وکارهای در حال رشد آل برای دفاتر راه دور یا شعبات و کسبظرفیت داخلی هارد هستند. قابل توسعه و ایده

.است
شوند، با کارایی، بهینگی و مدیریت متعادل، مونت نیز نامیده میگیرند و رکجا می رک درکه  DL سرورهای .4

.سرورهایی همه کاره هستند
 Cloud Ready شوند،ای نیز گفته میگیرند و تیغهاچ پی قرار می شرکت Blade System که در BL سرورهای .5

هستند و بیشترین استفاده را از زمان، هزینه و انرژی دارند. به طور کلی محصوالت این دسته، زیرساخت و 
نتر تواند سادگی را به دیتاسوری بهبود یابد. با داشتن زیرساختی ماژوالر میکند تا بهرهمدیریت سرور را فراهم می

:یر استهای آن شامل موارد زشما هدیه دهد. ویژگی
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بیندنیازهای متفاوت مشتری را می.
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

.شودسیستم، افزایش سرعت فراهم می
ای جدید درتجربه IT که دارای ویژگی دهدارایه می Power of Line زیرساخت  یک است یعنی

.هابخشی به ارایه سرویسفرم مدیریتی برای سرعتپلت یک با

اند. سرورهایی هایی با اندازه بزرگ طراحی شدههستند و برای شبکه رک شونده درکه از نوع نصب SL سرورهای .6
 .کنندیافته فراهم میهای بسیار پیشرفته و توسعهطباال که بهینگی و کارآیی پیشرفته برای محی Density با
(Scalability  جدیداسازگاری با درخواستیا :)های فزاینده End of Sale اند وشده Apollo  جایگزین آن شده

.است

 وری باال فراهمفرمی همه منظوره را با کارایی، مقیاس و بهرهها، پلتاین سیستم: XL یا سری  Apolloهایسیستم
و  HPC یا High Performance Computing هستند که مناسب استفاده در Rack-Scale هایکنند و سیستممی

هوش مصنوعی( هستند. این سرورها فقط برای انترپرایز مناسب است. ) AI کنندگان سرویس وهای کاری تامینحجم
های تحت وب، العاده و قابل ارتقا برای سرویسفوقهستند که دارای قدرت پردازش  Hyperscale هایدر واقع سیستم

معماری منطقی است که  Rack-Scale .است super computing هایدیتا و اپلیکیشنوب هاستینگ، پردازش بیگ
.کندهای کاراتر را معرفی میPool  کند که استفاده بیشتر از این منابع ومنابع شبکه، استوریج و محاسبه را جدا می

7. Moonshot System :های کاری خاص و دیتاسنترها افزارمحور است که برای حجماولین سرور بهبودیافته و نرم
.طراحی شده است

اچ پی 11و  9نسل سرورهای پرولیانت بررسی 

پیشتاز این سرورها  7، نسل 2111کند. در سال های مختلف ارایه میبندی سرورهایش آنها را در نسلاچ پی برای طبقه
فوریه  13را از آن خود کرد و در  2111ترین سرور جهان در عنوان پرفروش DL380 G7 بازار بودند و مشخصا سرور

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

اچ  11سرورهای نسل  با معرفی 2117سال شد. در  DL380 G9 HPE ProLiant از آن ترین سرور در دنیاپرفروش رتبه

.از آن خود کرد 2117ترین سرور دنیا را در سال بار دیگر پرفروش و گشود  IT، افق جدیدی از امنیت را به روی جهانپی
سنتی   ITهایخود به دست گرفته؛ سرورهایی که بهترین ویژگی 11و  9سرورهای پرولیانت نسل  اکنون اچ پی بازار را با

کند. تا چند ماه آینده های ابری ترکیب کرده است که در واقع زیرساخت هیبریدی مورد نیاز شما را فراهم میرا با محیط
وکار شما پی خواهیم دید که چه تحولی در زمینه امنیت، سرعت و ارتقاپذیری در کسباچ 11وجود سرورهای نسل  نیز با

.رخ خواهد داد

پى) اچ (ایران
النیک

ف

https://falnic.com/blog/hp-servers-gen9.html
https://falnic.com/blog/server-hpe-proliant-dl380-gen9-server.html
https://falnic.com/blog/server-hpe-proliant-dl380-gen9-server.html
https://falnic.com/g10
https://falnic.com/g10
http://falnic.net/SearchResult/search/gen9
http://falnic.net/SearchResult/search/gen9


و حل  IT هایخود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت در ارایه سرویس 9اچ پی سرورهای پرولیانت نسل 
های بیشتر مراکز داده، برای ارایه سرویس سرور و سنتی ا معماریب IT های کنونیها طراحی کرده است. زیرساختچالش

های مشتریان روز به روز در حال افزایش است سازی دادههای ذخیرهو کیفیت باالتر تحت فشار هستند. هزینه با سرعت
برای این منظور،  ها باشند.هایی برای کاهش هزینهحلدارد تا به دنبال راهها را بر این میکه این چالش، سازمان

دهند که هم راستا با اهداف تجاری پذیر و بدون محدودیتی را ارایه میتولیدکنندگان، منابع محاسباتی انعطاف
نظیر، کارایی و ها از امنیت بیاچ پی نیز پا را فراتر نهاده و در کنار این قابلیت 11هاست. با ورود سرورهای نسل شرکت

 سازیسازی، ظرفیت ذخیرهها، کاهش زمان تاخیر، سرعت و راحتی بیشتر در پیادهزینهسرعت و چابکی باال، کاهش ه
، به این نتیجه رسید که تامین این موارد از R&D پی با انجامشویم. اچمند میفرد و بسیاری موارد دیگر بهرهمنحصربه

 .نیازهای امروزه مشتریان است که باید در سرورهای خود لحاظ کند

توانند در هر جا، با هر حجم این سرورها می های اچ پی است ونقطه عطفی در استراتژی رولیانت اچ پیسرورهای پ
 اند. اچشدهطراحی  افزارمحورنرم و های ابری محیط کاری و در هر زمان در دسترس باشند و برای ترکیب و همپوشانی

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

رو هستید مجهز ا آن روبههایی که روزانه ب، شما را در مواجهه با چالش11و  9های سرورهای پرولیانت نسل این ویژگی
امروزی نیاز دارید را قربانی کند. در حقیقت سرورهای  IT هایای که در محیطکند، بدون آنکه قدرت محاسبهو قدرتمند می
های کاری متنوع، کارایی اند. آنها برای حجمپی، برای راهکارهای جدید محاسباتی طراحی و بهینه شدهپرولیانت اچ

 .کندهند و دارای نوآوری فنی هستند که نیازهایی که حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف میدبهتری ارایه می

 

 اچ پی 9معرفی سرورهای پرولیانت نسل 

های خود اندازی کرد و تاکنون رهبری این بازار را با نوآوریخود را راه X86 سال پیش، بازار سرورهای 26اچ پی حدود 
 HPE Apollo و HPE Moonshot را با سرورهایی مانند مراکز داده هایی که به طرز چشمگیرینوآوریبه دست گرفته؛ 
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خود به دست گرفته؛ سرورهایی که بهترین  11و  9سرورهای پرولیانت نسل  دگرگون کرده است. اکنون اچ پی بازار را با
ع زیرساخت هیبریدی مورد نیاز شما را فراهم های ابری ترکیب کرده است که در واقسنتی را با محیط IT هایویژگی

، سرعت و امنیت خواهیم دید که چه تحولی در زمینه اچ پی 11سرورهای نسل  کند. تا چند ماه آینده نیز با وجودمی
 .وکار شما رخ خواهد دادارتقاپذیری در کسب

و حل  IT هایخود را برای افزایش ظرفیت محاسبات و سرعت در ارایه سرویس 9اچ پی سرورهای پرولیانت نسل 
یشتر های بمراکز داده، برای ارایه سرویس سرور و سنتی با معماری  ITهای کنونیها طراحی کرده است. زیرساختچالش

های مشتریان روز به روز در حال افزایش است های ذخیره سازی دادهو کیفیت باالتر تحت فشار هستند. هزینه با سرعت
ها باشند. برای این منظور، هایی برای کاهش هزینهحلدارد تا به دنبال راهها را بر این میکه این چالش، سازمان

دهند که هم راستا با اهداف تجاری یر و بدون محدودیتی را ارایه میتولیدکنندگان، منابع محاسباتی انعطاف پذ
نظیر، کارایی و ها از امنیت بیاچ پی نیز پا را فراتر نهاده و در کنار این قابلیت 11هاست. با ورود سرورهای نسل شرکت

ظرفیت ذخیره سازی  ازی،سها، کاهش زمان تاخیر، سرعت و راحتی بیشتر در پیادهسرعت و چابکی باال، کاهش هزینه
، به این نتیجه رسید که تامین این موارد از R&D شویم. اچ پی با انجاممند میو بسیاری موارد دیگر بهره فردمنحصربه

 .ورهای خود لحاظ کندنیازهای امروزه مشتریان است که باید در سر

توانند در هر جا، با هر این سرورها می های اچ پی است ونقطه عطفی در استراتژی اچ پی پرولیانت سرورهای جدید
اند. افزارمحور طراحی شدههای ابری و نرممحیط حجم کاری و در هر زمان در دسترس باشند و برای ترکیب و همپوشانی

 9های کاری متنوع، سرورهای پرولیانت نسل برای حجم (Cost-optimized) کاهش هزینهاچ پی برای تامین راهکار 
 .را طراحی کرده تا نیازهای اساسی مشتری را تامین کند 11و 

رو هستید مجهز هایی که روزانه با آن روبه، شما را در مواجهه با چالش11و  9های سرورهای پرولیانت نسل این ویژگی
امروزی نیاز دارید را قربانی کند. در حقیقت سرورهای  IT هایای که در محیط، بدون آنکه قدرت محاسبهکندو قدرتمند می

های کاری متنوع، کارایی اند. آنها برای حجمپرولیانت اچ پی، برای راهکارهای جدید محاسباتی طراحی و بهینه شده
 .کندکه حجم کاری با آن رو به رو است را برطرف می دهند و دارای نوآوری فنی هستند که نیازهاییبهتری ارایه می

 اچ پی 9های پیوسته در پرولیانت سرورهای نسل نوآوری

انت نسل سرورهای پرولی هایی است که اچ پی درهای جدید و نوآوریهدف از این مقاله، آشنا کردن شما با تکنولوژی
ارایه داده تا در دیتاسنترهای خود استفاده کنید، همچنین مرجعی است برای انتخاب سرور مناسب و متناسب  11و  9

وکار شما ارایه شده های قدرتمند برای تحول کسبها و تکنولوژیهای کاری شما. این سرورها در جهت نوآوریبا حجم
توانید راهکارهای خود را طراحی بندی و منابع تغذیه، میاستوریج، شبکه های انعطاف پذیر دراست و با داشتن انتخاب

های اچ پی امکانات جدید محاسباتی را ارایه داده بودند که برای سازمان شما مزیت 9کنید. سرورهای پرولیانت نسل 
 :زیر را به همراه دارند

 TCO افزایش ظرفیت و کاهش

 دهنده منحصربفردوری با وجود شتابسه برابر کردن ظرفیت محاسبات و افزایش بهرهPCIe   و
  DDR4 هایحافظه

 هایافزایش حجم پردازشی با استفاده از کارت PCIe Workload Accelerator 

(ایران اچ پى)
ک 

النی
ف

https://falnic.com/g10
https://falnic.com/blog/check-security-on-hpe-proliant-gen10-servers.html
https://falnic.com/blog/check-security-on-hpe-proliant-gen10-servers.html
https://falnic.com/blog/check-out-the-features-of-the-new-hdds.html
https://falnic.com/blog/check-out-the-features-of-the-new-hdds.html
https://falnic.com/blog/check-out-the-features-of-the-new-hdds.html
https://falnic.com/blog/check-out-the-features-of-the-new-hdds.html
https://falnic.com/blog/check-out-the-features-of-the-new-hdds.html
https://falnic.com/blog/hp-servers-gen9.html
https://falnic.com/blog/hp-servers-gen9.html
https://falnic.com/blog/what-is-tco.html
http://falnic.net/news/what-is-hp-smart-memory


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

رسد درصد می 33درصد افزایش کارایی حافظه که در بلیدسرورها به  23های کاری با تر حجمپردازش سریع
.شودو باعث بهینگی بیشتر پاور می

4 (برابر 4های حساس تجاری حداکثر تا ا هزینه کمتر )بهبود عملکرد در برنامهبرابر پردازش بیشتر ب
افزارهای خرید سختسازی در مقیاس باال و کاهش هزینهامکان مجازی
افزاریها با کاهش تعداد سرورهای سختهای مدیریت سرویسکاهش زمان و هزینه
افزایش کارایی  %97سازی سرور تا خنک های ناشی از مصرف برق ومصرف کمتر انرژی و کاهش هزینه(

(سرمایش
افزایش کارایی کارت شبکه و کم کردن زمان تاخیر
افزارهای گسترده اچ افزارهای مختلف درصورت استفاده از نرمهای ناشی از خرید الیسنس نرمکاهش هزینه

%95پی تا 

سرعت با استفاده از مدیریت بهینه شده

اندازی، سازی، راهتر تنظیمات، پیادهنتیجه آن انجام سریع:  On Premiseو On Cloud دارای مدیریت تعبیه شده؛
های مانیتورینگ، تعمیر و نگهداری سیستم به صورت امن و یکپارچه و مطمئن است که این مدیریت برای محیط

.است RESTful API و UEFI API هیبریدی شاملابری

oافزارمحور و سادهپیکربندی سرور با استفاده از مدیریت نرمسازی و تر پیادهانجام سریع OneView  66که 
.تربرابر سریع 66ها تا و تامین زیرساخت  ITهایتر است: شتاب بخشیدن در ارایه سرویسبرابر سریع

oافزار تعریف شده توسط شرکتسازی یک نرمسازی برای فعالسرور، استوریج و شبکه مدیریت همگرا در.
oسازی در کلودافزایش سرعت پیاده
oاستفاده از HPE iLO دنیا.  ربه عنوان برترین تکنولوژی مدیریت سرور در بین تمام تولیدکنندگان سرور د

سازی میزان مصرف بدین صورت است: مدیریت از راه دور سرور از هر نقطه، بهینه iLO مزایای استفاده از

پى) اچ (ایران
النیک

ف

https://falnic.com/blog/introducing-hpe-oneview-software.html
https://falnic.com/blog/introducing-hpe-oneview-software.html
https://falnic.com/blog/what-is-ilo-tech.html
https://falnic.com/blog/what-is-ilo-tech.html


برق، کاهش زمان خارج از مدار بودن سرور بر اثر مشکالت آنی، دسترسی سریع به سرور و امنیت بیشتر 
توانید سرورهای اچ پی، شما می 11و  9و  8موجود بر روی نسل  iLO دیتاسنتر. با استفاده از تکنولوژی

روی بستر وب  iLO افزار اضافه و صرف نظر از مکان استقرار سرور خود، از طریقبدون نصب هیچ گونه نرم
 .به سرور خود )حتی در حالت خاموش بودن سرور( دسترسی داشته باشید iLO Mobile App  یا

 هاکارایی و سرعت در اپلیکیشن

  عمل میلیون 11پشتیبانی از I/O  12 در هر ثانیه باGB/s Smart Array Controller 
 هایدهندهبهبود عملکرد با شتابPCIe ، HPE SmartCache هایو کارت شبکه HPE FlexFabric   
 برابری با 4ها با سرعت خواندن و نوشتن تر به دادهدسترسی سریع  HPE SmartCache 

 اچ پی 11پرولیانت سرورهای نسل  های پیوسته درنوآوری

پرولیانت  های جدیدی نیز دراچ پی ارایه شده بود، تکنولوژی 9پرولیانت سرورهای نسل هایی که در عالوه بر ویژگی
 :انجام شده و شامل موارد زیر است  ITتر شدنارایه شده که با هدف ساده اچ پی 11سرورهای نسل 

 :چابکی .1

  تکنولوژی باکارایی بهبود یافتهIntelligent System Tuning  یا IST  که خود این تکنولوژی دارای سه تکنولوژی
 Workload Matching و  Core Boostingو Jitter Smoothing: است

 هایپردازنده های پردازنده شاملجدیدترین تکنولوژی Intel Xeon Scalable های سریپردازنده وAMD  
EYPC 7000 

 های پرسرعتحافظه ها با وجودبهبود ارایه سرویس HPE SmartMemory at 2666 MT/s و تکنولوژی 
Fast Fault Tolerance  ( دهدخطا، سیستم بدون وقفه به کار خود ادامه میدر صورت بروز) 

 ترینسریع Persistent Memoryدنیا با ظرفیت باال های پایدارها یا حافظه 
 به آسانی قابل انجام است که باسازی، مدیریت و نگهداری از زیرساخت سروری اچ پی انتخاب، پیاده HPE 

OneView و HPE iLO 5 وSecurity  HPE iLO Amplifier Pack شودسازی میپیاده. 

 :امنیت .2

 نظیرها با تکنولوژی بیمحافظت در برابر حمالت و هک HPE Silicon Root of Trust 
 با تکنولوژی بدافزارها تشخیص کدهای هک شده و نامعتبر و time Firmware Verification-Run  
 از تکنولوژی AMD Secure Processor شود تا بتواناستفاده می Secure Memory Encryption یاSME 

 .را فعال کرد و امنیت بهتری فراهم شود  SVEیا Secure Encrypted Virtualization و
 به آخرین نسخه سالم یا تنظیمات کارخانه با استفاده از تکنولوژی ریکاوری فریمور انجام Secure Recovery  
 بهبود امنیت با ارایه نسخه  iLO 5 Advanced Premium Security Edition 
  افزارهای امنیتی مانند ماژولسختپشتیبانی از  Trusted Platform Module (TPM)،Chassis Intrusion 

 n KitDetectio و Secure NICs  
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 :جویی اقتصادیصرفه .3

 شود و تجربه بهتری را برای کارمندان و مشتریان جویی هم برای شما و هم برای مشتریان شما ممکن میصرفه
 .کندفراهم می

 HPE Server Options  تکنولوژیبررسی 

های شبکه، نقشی اساسی و کارت استوریج ،حافظه شوند مانندافزارهایی که داخل سرورهای اچ پی استفاده میسخت
 HPE  ن آجرها راپی ای کنند. اچت که ساختمان را بنا میافزارها مانند آجرهایی اسدر کارایی و سرعت دارند. این سخت

Server Options نامد. تکنولوژیمی HPE Server Options های کاری ارایه باالترین کارایی را برای همه حجم
 وکار شما را کنددهد. این کارایی بر اساس قابلیت اطمینانی است که همواره وجود دارد و از نظر اقتصادی نیز کسبمی

اند، راهکاری پیکربندی شده HPE Server Options اچ پی که با 11و  9ت نسل کند. بنابراین سرورهای پرولیاننمی
 .وکارها گرفته تا بزرگترین دیتاسنترهای انترپرایزیاست: از کوچکترین کسب IT آل برای هر حجم کاری و محیطایده

کربندی، نصب و شوند پیبه همراه ابزارهای مدیریت سیستمی اچ پی باعث می HPE Server Options تکنولوژی
های غیر اچ پی های عملیاتی شما در مقایسه با زمانی که از مولفهنگهداری به راحتی و به سادگی انجام شود و هزینه

اند تا نصب، نگهداری آزمایشات بسیار سختی را گذرانده HPE Server Options کنید، کاهش یابد. عناصراستفاده می
 های شبکه وها برای ذخیره سازی، حافظه، کارتکنند. گستره وسیعی از انتخاب عیب و نقص را فراهمو آپگریدی بی

 .پردازنده وجود دارد تا زیرساختی قدرتمند برای شما 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
 منبع تغذیه و رک سرور .6

 اچ پی DL و ML بررسی سرورهای پرولیانت
های مختلف سرور استفاده که برای نامگذاری مدل Performance یعنی p و Essential یعنی eپی،  سرورهای اچ 8در خانواده نسل 

ها و وضعیت کنند و سیستم نامگذاری جدید اچ پی، ویژگیاستفاده می معماری اینتل تنها ازشد. سرورهای پرولیانت نسل نه اچ پی می
 .کندآنها را بهتر بیان می

در این سرورها نیازهای  9خانواده نسل   .هاست  DLو  MLقصد و هدف ما در این مجال، پرداختن به سرورهای پرولیانت اچ پی خصوصا
های توانایینیز شاهد  اچ پی 11سرورهای نسل  های کاری بسیار متنوعی را پاسخگو هستند. در نسل جدید این سرورها یعنیحجم

 .بسیاری هستیم
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سرور  مونت و ایستاده مطابق با نیازهای مشتریان تغییر کرده است و این بار اچ پی درهای گذشته، سبد محصوالت سرورهای رکطی سال
دهد. در جدول زیر تغییرات سرورهای دیگر را برای جایگزینی آن ارائه میرا حذف کرده و  9های نسل خود برخی مدل 11های نسل 

 :بینیداچ پی را می 11و همچنین سرورهای نسل  9و  8نامگذاری در سرورهای نسل 
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سرورهای اچ پی DL و ML بندیدسته

های کاری و نیازهای حجم شود کههای متنوعی ارایه میفرمپرولیانت اچ پی در پلت Tower یا Rack Mount سرورهای
شود، شما را در مقایسه امکاناتی که این سرورها کند. چارتی که در ادامه ارایه میمحاسباتی متفاوت را پشتیبانی می

.کند. این چارت بر اساس نیازهای سروری تهیه شده استدهند کمک میارایه می

:شوندیسرورهای اچ پی، به دو دسته تقسیم م DL و MLبه طور کلی، 

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

پی اچ پرولیانت هایسرور DL و ML فارسی کاتالوگ

:بندی دیگری نیز ارایه دهیمتوانیم دستهاگر از منظر دیگری بخواهیم به این سرورها بنگریم، می

سرورهای رده پایین .1
رده متوسط سرورهای .2

خواهیم  Performance و  Essentialبندی پردازیم و سپس به سراغ دستهبندی میابتدا به طور مختصر به این دسته
رفت.

پایینرده  معرفی سرورهای

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

گیگابایت حافظه )البته  4، حداقل (U1) یک یونیت مونت با ارتفاعرک یا ایستاده و یا Tower ها به صورتاین دستگاه
هارد دیسک از  4گیگا بایت و حداکثر  64تا  16شود( قابل گسترش به گیگا بایت توصیه می 8دست کم 

.هستند  SATA نوع

مگابیت  1111/111/11ی اضافی دارد. از اترنت هارد درایوها در جستجوی مدلی باشید که سه یا چهار محل برای نصب
های IDRA  ها می توانند کنترلرهای مخصوصدارد که دست کم دو تا از آن PCI اسالت 5کند و حدود بر ثانیه استفاده می

.یا آداپتورهای پر سرعت دیگر را روی خود سوار کنند PCI X RAID بیتی 64

و یک  گیگابایت حافظه 4 و Xeon پردازنده توانید یک سیستم ابتدایی شامل یکدالر هزینه کنید، می 711اگر حدود 
 پردازنده یک سرور با است.  Error Correction Codeمخفف. ECC یک ترابایتی، تهیه کنید  SATAهارد دیسک

Xeon دالر  1111روی سیستم( حدود تر )یا هارد دیسک های اضافی موجود با مقدار بیشتری رم و هارد دیسک قوی
.هزینه برایتان خواهد داشت
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طور معمول  دالر اضافه خواهد شد. چنین سروری به 811عامل را نیز در نظر بگیرید، حدود  اگر هزینه خریدن سیستم
ی ط همراه یک سال گارانتی قطعات و پشتیبانی فنی )قاعدتًا پرسنل بخش پشتیبانی شرکت فروشنده )یا سازنده( باید

.شودساعت در دسترس شما قرار گیرند( عرضه می 24مدت حداکثر 

 تعبیه شده هستند که صرفا امکان پشتیبانی از هاردهای RAID های اضافی مثلدارای قابلیت Value سرورهای رده
SATA را خواهد داشت.

رده متوسط معرفی سرورهای

های قابل نصب در صورت ایستاده یا مدل دالر قیمت دارند و به های این رده به طور معمول بین هزار تا ده هزاردستگاه
توانند چندین کار مختلف را هم زمان اداره کنند، مثالً شوند. این سرورها میعرضه می 4U تا 1U هایرک و در اندازه

های )برنامهدهنده افزارهای سرویس فایل، به اشتراک گذاشتن پرینتر و نرم بانک های اطالعاتی کوچک، سرویس
(.کاربردی

های کاری بزرگ استفاده کرد. ممکن است از دو یا چند دستگاه و کارهای کوچک یا گروه توان در کسباز این سرورها می
 افزارهای سرویس برای به اشتراک گذاشتن وظایف محوله به نرم (Cluster) ایبندی خوشهاز این نوع به صورت پیکر

 ها بتوانند به ارایه همان سرویسدهی یک دستگاه، بقیه دستگاه در صورت خرابی یا عدم سرویسدهنده استفاده کرد تا 
.باز نماند تبپردازند و امور روزانه از حرک

یا بیشتر  SAS و SATA عدد هارد 41تا  8ترابایت رم و بین  3پردازنده، حداکثر  4الی  2سرورهای رده میانی معموالً با 
و  SAN Fiber Channel افزار سازی اکسترنال، سخت شوند و امکان افزودن ابزارهای ذخیرهیارایه م  RAIDدر یک

بایت گیگا ، هشتLevel 3 از نوع Cache مگابایت حافظه 15دارای  حداقل  ادوات دیگر نیز وجود دارد. سرور شما باید
، دو سال گارانتی قطعات و کارکرد و پشتیبانی RAID  یا یک کنترلر SAS ست مدیریتی مخصوص سرور، آداپتوررم، چیپ

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

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

 و Essential های بعد، به بررسی سرورهایحال که با سرورهای رده متوسط و پایین آشنا شدیم، در قسمت
Performance   بررسی را  511و  311 و 111و  11خواهیم پرداخت یعنی در حقیقت پرولیانت سرورهای سری

.با ما همراه باشید خواهیم کرد.
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111و  11، سری اچ پی DL و ML بررسی سرورهای پرولیانت

 Webو New Style of Business وکارهایبرای کسب 111و  11میکروسرورها و سرورهای پرولیانت سری 
Collaboration شونددو دسته تقسیم میهای کاری تجاری بسیار مناسبند. این سرورها به و 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 ProLiant Essential آیا برای اولین بار قصد استفاده از سرور را دارید: آیا این سرور، اولین سرور شماست؟ به این مدل سرورهای
 Small که سرورهای 11سازی سرورهای سری ها مناسب است. خرید و پیادهService Provider  ها وSMB  توجه کنید که برای

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

 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

گذاری خود را کرد اما اکنون ناممعرفی می Essential Performance اچ پی سابقا این سرورها را به عنوان سرورهای
رشد است؟ به  شما نیازمند IT در حال رشد است؟ آیا IT تغییر داده است. آیا نیازهای شما در زمینه Right Sized به

.توجه کنید HPE ProLiant 100 series این مدل سرورهای

های وری، قابلیتهستند، در واقع تعادلی بین کارایی، بهره Right Sized اچ پی که سرورهای 111سرورهای سری 
مناسب و های کوچک تا متوسط، های کاری زیر در محیطپذیری هستند که آنها را برای حجمسازی و مدیریتذخیره

:سازدآل میایده
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 زیرساخت IT بندی و امنیتشامل فایل و پرینت، شبکه
 Collaboration (گروپایمیل و ورک)
 وب سرورینگ

:اچ پی شامل محصوالت زیر هستند 111سرورهای سری 

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

 د.کنهم برای انترپرایزها فراهم میها و SMB  دهی الزم را هم برایو قابلیت سرویس دسترس پذیری این سرورها
DL180 G9  پذیری وو ارتقاپذیری برای برطرف کردن نیازهای دسترس کارایی Dense Storage (سازی حجیم: ذخیره

را برای  آن DL160 G9 و کارایی (Density) های چگالیدهد. قابلیتسازی بیشتر در فضایی یکسان( را ارایه میذخیره
.کندبهینه می Hyperscale هایمحیط
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011و  311، سری اچ پی DL و ML بررسی سرورهای پرولیانت

محور های کاری محاسبهبیشترین انعطاف و کارایی سیستمی را برای اجرای حجم 511و  311سرورهای پرولیانت سری 
:توان به دو دسته زیر نیز تقسیم کرددهند. این سرورها را میارایه می  Compute-Intensive یا

Versatile Performance سرورهای .1
Scale-up سرورهای .2

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

Versatile Performance سرورهای .1

های کاری متنوع نیاز دارید؟ این سری سنتی برای حجم IT سنتی: آیا همچنان به IT سرورهایی برای تامین نیازهای
.مناسبند HPC یا High-Perfotmance Computing و SMB ،Enterprise سرورهای پرولیانت اچ پی برای مشتریان

هستند و در کنار کارایی بیشتر در محاسبه، کارایی  Versatile Performance سرورهای  300سرورهای سری
 more demandingیا های بیشترهایی با درخواستسازی بهتر را به منظور تامین نیازهای محیطذخیره

enviroments  های کاری چندگانه فراهم سازی و محاسبه در حجمهای متنوعی را برای ذخیرهانتخابدهند و ارایه می
:ترندهای کاری زیر مناسبها، برای حجمکند. با این قابلیتمی

 های انترپرایزی با اندازه متوسطدیتا در محیطهای دیتابیسی و بیگاپلیکیشن
 کند که بر اساس دهد که شمارا در تعیین نیازهای سرور یاری میمیگیری ارائه افزارهای اندازهاچ پی تعدادی نرم

های سازیشود: از پیادههای کاری اصلی که ممکن است از آن استفاده کنید، انجام میها و حجمتعداد اپلیکیشن
.SAP Software های انترپرایز مانندسازی گرفته تا اپلیکیشنمجازی

Versatile Performance انواع سرورهای

:توجه کنید HPE ProLiant 300 series به این مدل سرورهای

 HPE ML350 G9
 HPE ML350 G10
 HPE DL360 G9
 HPE DL360 G10
 HPE DL380 G9
 HPE DL380 G10
 HPE DL325 G10
 HPE DL385 G10
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 HPE DL380 / DL360 G9 & G10 سرورهای پرولیانت

شما  های پاور هستند که ارتقاپذیریبندی و قابلیتشبکهاین دو سرور دارای انعطاف استثنایی در پیکربندی، استوریج، 
هسته پردازشی در نسل  28و  9هسته پردازشی در نسل  22کنند. ظرفیت باالیی از حافظه، حداکثر تا را نیز فراهم می

 .کنندرا پشتیبانی می 11

ها، DL380 G9/G10 دهند وای که در دیتاسنترهای خود نیاز دارید را ارائه میHigh Performance این سرورها
ماشینی که تحت  :Workhorse هایکند. )سیستمرا فراهم می Workhorse هایپذیری مورد نیاز در سیستمتوسعه

 (.دهدکند و یا حجم زیادی از کارها را انجام میاستفاده سخت و طوالنی مدت کار می

DL360 G9/G10 سروری پیشتاز در صنعت است (leading-industry)  که کارایی دوسوکته، بهینگی، ظرفیت و قابلیت
آورد. دارای طراحی کالس کند( فراهم میجویی میاطمینان را در اندازه یک یونیت )که در اندازه فضای مصرفی نیز، صرفه
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ف



  Dynamicهای کاریهای همه منظوره مانند فایل/پرینت یا وب است. همچنین حجمانترپرایز و مناسب اپلیکیشن
ingComput، را نیز پاسخگوست راهکارهای کلود و مجازی سازی.

HPE Universal Media Bay

 هایپذیری، اضافه شده است. کیت، با هدف افزودن انعطافDL360 و  DL380سرورهای 9قابلیتی است که به نسل 
HPE Universal Media Bay امکان کاستومایز کردن سرور را با اضافه کردن Optical Disk Driveهای، پورتUSB ،

سرور نصب  Bay1 کنند که بر رویبر روی سرور را فراهم می SFF و همچنین دو جایگاه درایو VGA هایو/یا پورت
.شودمی

نیز   M.2هایه کاتریجبه همرا Dual uFF دو عدد ها امکان افزودنبهبود یافته و در این کیت 11این قابلیت در نسل 
.فراهم شده است

 DL380 را که مخصوص نصب بر روی سرورهای نسل دهم HPE Universal Media Bay هایتوانید لیستی از کیتدر جدول زیر می
.است را مشاهده کنید DL360 و
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HPE ML350 G9/G10 سرورهای

د وکارهای در حال رشرا در یک پکیج همه منظوره، در اختیار کسب این سرور کارایی عالی، ارتقاپذیری و قابلیت اطمینان
را به همراه توانایی قرار گرفتن  (Serviceability) دهیپذیری، ارتقاپذیری و سرویسدهد. دسترسو دیتاسنترها قرار می

.کندمونت را فراهم میهای دیتاسنتر به صورت رکدر محیط

HPE DL385 G10 و  HPE DL325 G10 سرورهای

است. در  AMDشود، ای که در این دو سرور استفاده میآید، پردازندههمان طور که از رقم آخر مدل این دو سرور برمی
نک کنیم در لیقابل توجه هستند. پیشنهاد میهای مجازی سازی بسیار ها در زمینه بهینه سازی هزینهAMD EPYC واقع

:های زیر درباره این دو سرور بیشتر بخوانید

 DL385 سرور تخصصی بررسی   DL325 سرور تخصصی بررسی 

Scale-up سرورهای. 2

-business های کاریپذیری را برای حجمو مقیاس هستند و کارایی Scale-up سرورهای  500 سرورهای سری
critical کنندفراهم می.

  Enterpriseاند و برای مشتریانتوسعه دارید؟ این سرورها، برای تامین نیازهای رشد و ارتقا بهبود یافتهآیا نیاز به 
.مناسبند HPC و

Scale-up  انواع سرورهای

:کنید توجه HPE ProLiant 500 series به این مدل سرورهای

 HPE DL560 G9
 HPE DL560 G10
 HPE DL580 G9
 HPE DL580 G10(پى اچ (ایران

النیک
ف
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