
 HPE Proliant Gen10یدر سرورها تی امن  یبررس

های پایدار یاحافظه  بسیار باالیی برخوردارند و تالش روزافزون او در استفاده از  امنیت  اچ پی امروز مدعی است که سرورهایش از

NVDIMM  موجود در سرورهای اچ پی نیز موضوع جدیدی نیست که   نرم افزارهای مدیریتی  های مدیریتی ومشهود است. ویژگی

های قبلی نیز از آن برخوردار بودند اما در هر بتوانم از آن به عنوان ویژگی جدید در سامانه مدیریتی سرورها یاد کنم چرا که نسل

.سی قرار خواهد گرفتحال در این زمینه نیز موارد جدیدی افزوده شده که در ادامه مورد برر

حداقل یک بار مورد    2016درصد از متخصصین امنیت سایبری اعالم کردند که در سال    50بیش از   ISACA طبق تحقیقات

چ پی در پی آن است که امنیت را هر چه بیشتر در سرورهای خود نهادینه کند و از امنیت در سطحاند. اقرار گرفته بدافزارها  هجوم 

Firmwareکند که تحت عنوانصحبت می tSilicon root of Trus   ارایه است. اچ پی اولین شرکتی است که باSilicon root of 

Trustامنیت را در برابر هجمه به ، Firmware کند و توانایی ریکاور کردن فریمور اصلی سرور را به صورت یا فریمور فراهم می

.کند انگشت استفاده میاز اثر Firmware خودکار دارد. همچنین به منظور تامین امنیت بیشتر و جلوگیری از حمالت به

Silicon Root of Trust امنیت با وجود

یلیکونی را به سرورهای خود بیفزاید تا از حمالت ، اعالم کرد قصد دارد امنیت سطح سHPE Discover 2017  اچ پی در کنفرانس

در سازمان Firmware به ویژه  مهمترین چالشبه  از  یکی  آنجاییکه  از  انترپرایزی جلوگیری شود.  و  دولتی  که چنین های  هایی 

سعی در حل این مشکل  10سرورهای نسل    است، اچ پی با عرضه پرولیانت  Firmwareهایی با آن روبرو هستند، حمالت بهسازمان

.داشته است

است. این لینک   HPE iLO Firmware و HPE Silicon نامد، در واقع لینکی بینمی Silicon root of Trust آنچه که اچ پی آن را

هک شده باشد، به طور خودکار از اجرای آن جلوگیری شده و کدهای مناسب،  Firmware طوری طراحی شده که اگر کدهای

.شود Match شود که این اثرانگشتارای اثرانگشت هستند و سرور تنها زمانی بوت میشود. سرورهای پرولیانت اچ پی دریکاور می
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کند. رئیس استفاده می HPE Pointnext برد و ازهای رمزگذاری و تشخیص رخنه نیز بهره میاچ پی این ویژگی از ابزار و تکنولوژی

. بسیاری از سرورها از امنیت سطح  "تولید تا تحویل استهدف نهایی ما حفاظت از سرور از مرحله  "گوید:  می HPE البراتورهای

.کند به مشتریان در جهت مقابله با حمالت شرورانه کمک می Firmware افزاری برخوردارند که با افزودن امنیتسخت

TPMنایی با ماژول امنیتیآش

TPM  عبارت ماژول Trusted Platform Module مخفف  دسترسی TPM است.  از  که  که  است  میکروکنترلری  های یک چیپ 

شود  فرم سروری استفاده میهایی که برای احراز هویت در پلتکند و این کار با ذخیره آرتیفکتغیرمجاز به سرور جلوگیری می

.ها شامل پسورد، کلیدهای رمزگذاری و مجوزها استآرتیفکتگیرد. این انجام می

با نسل های نهم و هشتم  TPM 1.2 وجود داشت، نسخه TPM 2.0 و TPM 1.2 هایهای قبلی سرورهای اچ پی در نسخهدر نسل

قرار داده شده  اچ پی    10در سرورهای نسل   TPM 2.0 با نسل های نهم سازگار است. اکنون نیز نسخه TPM 2.0 سازگار و نسخه

.است

کند و راهکاری ماژولی است که با استفاده از کلیدهای رمزگذاری، رمزعبور و ابزارهای دیگر، محیطی امن را فراهم می TPM ماژول

دادن با استفاده از کلیدهای رمزگذاری، مانع از جابجا شدن هاردها و قرار   TPM دهد. ماژولموثرتر برای مقابله با بدافزارها ارایه می

.شود یعنی در واقع سرور و هارد با هم جفت هستند و اطالعات هارد روی سرور دیگر، قابل دسترسی نیستآنها روی سرور دیگر می

تنها در حالت  9دیگری عوض کرد. سرورهای نسل   TPM توان آن را با ماژولتوان نصب کرد و نمیرا تنها یکبار می TPM ماژول

UEFI از ماژول TPM کنند نه در حالتنی میپشتیبا Legacy متد  با تنها یعنی UEFI کند و با متد کار می Legacy کند. کار نمی

.)فریمور( دارند  Firmware تر برای سازگاری با آن نیاز به آخرین آپدیتو قبل 8سرورهای نسل 

Chassis Intrusion Detection ویژگی امنیتی
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 Chassis کنولوژی  -  سیاست که بر روی سرور، دستگاه تشخیص باز شدن درب ک  قدم آخر در خط تولید سرورهای اچ پی این

Intruction Detection  شود کهنصب می Hood Latch چفت درپوش( نام دارد(. Hood Latch  قبل از اینکه سرور از کارخانه

 .شود خارج شود، بر روی سرورهای پرولیانت نصب می

  iLO های الگدستگاه تشخیص باز شدن درب کیس، حتی اگر سرور خاموش هم باشد، هشدار و    در صورتی که درب سرور باز شود، این

 .کند ایجاد می

نقل و توزیع استفاده شوند، برای انتقال به دیتاسنتر جدید، از امکانات حمل و  وقتی سرورهای پرولیانت اچ پی، از کارخانه خارج می

توانند مطمئن می Chassis Intruction Detection و Silicon Root of Trust هایکنند. مشتریان اچ پی با وجود تکنولوژیمی

از هرگونه فارغ  به دست  بدافزار  باشند که سرورهایشان بسیار امن و  باال  امنیت  با  اینکه سرورها  از  بعد  نامعتبر است.  یا کدهای 

 .رسد، سرور پرولیانت اچ پی قابل استفاده و آماده عملیاتی شدن استمشتریان می

 

کند که اگر کسی بدون اجازه و در راه تامین امنیت سرور، این امکان را فراهم می Chassis Intruction Detection پس ویژگی

مجوز، اقدام به باز کردن درب کیس و جابجا کردن قطعات کند، ادمین شبکه هشدارهایی دریافت کند. برای اینکه این ویژگی را 

 توانندمی   توانید از روی کیس، ضامن آن را تنظیم کنید و یا اینکه برخی بوردها، در بایوس خود )تب امنیت(کنید، یا میغیرفعال  

 :است انجام قابل زیر صورت  به که کنند  غیرفعال یا فعال را ویژگی این

1. From the System Utilities screen, select System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) 

> Server Security > System Intrusion Detection. 

2. Select a setting. 

1. Enabled—Intrusion detection is enabled. 

2. Disabled—Intrusion detection is not enabled. 

3. Save your changes. 
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 HPE Digitally Signed Firmware  آشنایی با ویژگی امنیتی

از آن می Digitally Signed FW مزایای تکنولوژی استفاده  با  تغییرات دراین است که  ایجاد  از  اهداف  Firmware توان  با  که 

 :شود جلوگیری کرد. این اقدامات ممکن است روی موارد زیر تاثیر گذاردخرابکارانه انجام می

 Firmware  ورود ویروس به داخل .1

 سرقت اطالعات و داده  .2

 عات و داده تخریب اطال  .3

 دستکاری اطالعات و داده  .4

 HPE  حفاظت از تقلب در درایورهای .5

در  Firmware مجاز و تایید اعتبار فریمور را قبل از اینکه Firmware دهد این است کهانجام می Digitally Signed FW کاری که

 :شودکند در نتیجه موارد زیر انجام میدرایو دانلود شود، بررسی می

 ر فریمور برای درایوتایید اعتبا .1

 تایید اصل بودن فریمور  .2

 عدم انجام تغییرات در فریمور .3

 

 اچ پی  10های جدید در سرورهای نسل ویژگی

ولی با ظرفیت ترابایتی بهره برده و سطح   حافظه و رم  ت که از سرعتسازی اس، راهکار ذخیرهNVDIMMحافظه پایدار اچ پی،  

حافظه   های باالتری از این نوعترین حافظه پایدار در بازار است. ظرفیتسریع HPE دهد. حافظه پایدارجدیدی از کارایی را ارایه می

 .شودبه بازار عرضه می 2017شود که در نیمه دوم سال اچ پی استفاده می 10در سرورهای جدید نسل 
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های فرماست که تمام پلت  HPE OneView 3.1 خودش معرفی کرده  10ابزار دیگری که اچ پی برای سرورهای پرولیانت نسل  

نسل   ،10سرورهای  سرور  یعنی    محاسبه،  انتقال  منظور   به  افزارنرم  این.  کند می  پشتیبانی  را  افزارها  نرم  و  شبکه  استوریج، ، 

دهند. در این را ارائه می انعطاف پذیری  و  چابکی  از  جدیدی  سطوح  که  شده  ارایه  افزارمحورنرم  زیرساخت  به  شبکه  و  سازیذخیره

 Intelligent System  هایهای جدیدی اضافه شده است. همچنین از قابلیتها آپدیت و قابلیت Firmwareنسخه جدید، به تمامی

 Tuning هایپردازنده کند که از مزایای همکاری با اینتل و استفاده ازستفاده میا Xeon Scalable است. 

 .افزارمحور ارایه داده استهای نرمزیرساخترها را در جهت بهبود و پیشرفت در زمینه اچ پی این ابزا

 HPE Proliant Gen10 معرفی پردازنده های سرورهای

HPE  های جدید اینتل با نامدر نسل جدید سرورهای خود از سری پردازنده Intel® Xeon® Scalable کند. سریاستفاده می 

Intel® Xeon® Processor Scalable Family   با عملکرد باالتری نسبت به نسل قبلی مانند  E5-2600 های چشمگیری در ، تفاوت

تر از نسل قبلی کنید که عملکرد نسل جدید چقدر متفاوتکند. در تصویر زیر مشاهده میعملکرد و سرعت پردازش سرور ایجاد می

 .است
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