
 HP ProLiant DL360p Gen8 ررسی سرور

HP  ١ظبرد ارتقایی را بھ سرورU مدلھای سرور اچ پی خواھیم داشت تا  مروری بر یکی از. نسل ھشت خود افزوده است
دارد  پوند قیمت را ۶٠٠٠ببینیم و اینکھ آیا با افزایش قابلیت ھای اتوماسیون ارزش  این ارتقا را بر ابزار مانیتور سنسورھا

 .یا خیر

 

این سرور از پردازنده . باشد می ١Uاز سری مدلھای سرور قابل نصب در رک و در اندازه  DL360p Gen8 سرور
شرکت ھایی را ھدف قرار داده است کھ بھ دنبال سرورھای قابل نصب  پشتیبانی می کند و E5-2600 Xeons اینتل، مدل

 .کھ بتواند از عھده وظایف سنگین بر آید ر رک ھستندد

در اتوماتیک کردن کل  HP ماموریت – است Voyager، نشان دھنده نقطھ اوج پروژهGen8 ProLiants راه اندازی
کند می تواند مصرف برق را در طوالنی مدت کاھش دھد و زمان را  با قاطعیت ادعا میHP .چرخھ سرورھایش است

 .و ھزینھ ھای عملیاتی را نیز بھ شدت کم کند تبرای حل مشکال

این ویژگی اساسی . نشان می دھند را خاموشiLO4 این است کھ تراشھ جدید Gen8 ProLiants از ویژگی ھای کلیدی
 Active Health ،و ویژگی ھایAgentless HP استانداردی برای مدیریت امکان مدیریت سرورھا را فراھم می کند و

System (AHS) and Embedded Remote Support محسوب می شود. 

این ویژگی در اصل در . پیچیده تر می شود ، و حتی از آن نیزHP’s Sea of Sensors goes 3D مانیتور سرورھا ھمانند
 PCI-e and mezzanine سنسور حرارتی در سراسر سرور و کارت ھای HP 28 معرفی شد و ProLiants نسل ھفت

 .ا بھ کیفیت و مانیتورینگ خود بیافزایداست ت خود افزوده

کل سیستم داشتھ باشد و نقاط داغ را  اجازه می دھد توجھ بیشتری بھ درجھ حرارت در سراسر iLO4 این سنسور ھا بھ
قصد دارد تا  iLO4 برقی کھ فن ھا را خنک می کند می تواند ذخیره شود و جالب است بدانید کھ مصرف. شناسایی کند

 .رف انرژی را با روشن و خاموش کردن ھنگام نیاز کاھش دھدھای مص ھزینھ

 بسیار ساده تر می شود HP ب سیستم عامل با ویژگی تأمین ھوشمند جدید

 تامین ھوشمند

AHS  تواند برای پشتیبانی سرور برای حل مشکل  گیگابایت داده ذخیره می کند کھ می ١بر سرور نظارت می کند و تا
 متصل شود و اگر SmartDrive و دستگاه ھای HP جدید SmartMemory اگر با. کند را دانلودسریع تر بھ شکل امنی آن

ھارد درایو ھا از تنظیمات پیش فرض  مشکل یا خرابی قریب الوقوع را شناسایی کند، ترتیب حافظھ جایگزین را می دھد و
 .داده ھای آن جایگزین می شوند

دیدن این سرور می کرد تأمین ھوشمند  کھ مرا مشتاق ProLiant DL360p Gen8 از ویژگی ھای جدید سرور اچ پی مدل
 SmartStart بدون نیاز بھ بوت شدن اولیھ از طریق HP بر روی یک سرور این ویژگی بارگذاری سیستم عامل. آن بود

DVD است اگر چھ  ساده تر کرده قابل دسترس بودن از منوی راه اندازی، بھ کارگیری آن را بسیار. ممکن می سازد را
 .ارزشی نداشتھ است PowerEdge R610 سرور مدل برای شرکت دل معرفی چنین ویژگی در سھ سال پیش در



. وجود دارد SFF یا ده SFF ، ھشتLFF درایو ارتقا یافتھ بود، ھمانطور کھ چھار درگاه G7 ظرفیت ذخیره سازی از مدل
 .ھا بستھ شده اندLED د از آنجایی کھ آنھا با وضعیتپرده بر می دار SmartDrive HP جای دیسک ھا از ویژگی

LEDآپدیت می شود توسط میزبان شناسایی  جاسازی شده بر ھر درایو بھ رنگ آبی است در حالی کھ این درایو زمانی کھ
 .شده و چشمک می زند

 


