Cloud OS

سيستمعامل جديد شرکت HP

با رنگ و بوي پردازش ابري

شـــــرکت  HPدر روز دوم کنفرانــس ســاالنه  HP Discover Userدر السوگاس،
محصـــول جدیــد خــود بــا نــام  Cloud OSرا بــا تأکيــد ويــژه روي فناوریهــای
 Cloud Computingمعرفــي کــرد .این محصول در زمان خرید محصوالت اين شــرکت به
صورت  (Factory Integrated Option) FIOمانند  MoonShotعرضه میشود.
 ،Saar Gillaiمدیر ارشــد پروژه  Converged Cloudدر این کنفرانس به راهبرد شرکت
اچپي در قبال درهم آمیختن سيســتمعامل و ســرويسهاي  Cloudاشــاره داشت و اعالم
کرد که  75درصد ســرویسدهندهها در سطح گسترده ( )Enterpriseاز پردازشهاي ابري
ترکيبي بهره میبرند .یکی از مشــکالت اصلی سرویسدهندهها ارائه سرویس به وسیله یک
سيستمعامل پردازش ابري مناسب است که شرکت اچپي با سيستمعامل جديد خود به این
مهم تحقق بخشید.
ايــن سيســتمعامل بــر پایــه  Open Stack Open Sourceبنــا شــده و دارای
ویژگــی نصب آســان اســت * .به عنــوان مثــال ،کاهــش  Packetیا همان بســتههای
نرمافــزاری و اجمــاع آن در یــک بســته اصلی بــه نوبه خــود باعث باال بردن ســرعت
فرآینــد نصــب و همچنیــن قابلیــت بهروزرســانی خــودکار و  Swap Workloadمیان
 Cloud Serviceو  on-Premise Cloudها میشود.
ت HPجهت
 Saar Gillaiدر این کنفرانس به قرار گرفتن این نرمافزار در ســایت شــرک 
دریافت و اســتفاده به صورت آزمايشي اشاره داشت .شایان ذکر است که این محصول روی
سرور  MoonShotنصب و به بازار عرضه شده است که براي مصارف وب سرور و ميزباني وب
در اندازههاي بزرگ کاربرد دارد.
مدیر ارشــدپروژه  Converged Cloudدر ادامه به این نکته اشاره داشت که سرورهاي
 MoonShotحاصل یک انقالب در زمینه  IaaSهستند و هیچ سازمانی تا این رده به این مهم
دست پیدا نکرده است.
شرکت اچپي بستههای جانبي براي اين سيستمعامل ارائه داده است که این قابلیت را
فراهم میآورند که بتوانید اطالعات خود را بهصورت کام ٌ
ال امن به داخل سرويس و تجهيزات
ذخيرهسازي پردازش ابري مورد نظر انتقال داده یا آن را در قالب یک ديسک  CD/DVDبرای
شرکت اچپي ارسال کنید تا این عملیات بهوسیله کارشناسان آن شرکت صورت پذیرد .این
شرکت برای سهولت کار مشتریان ،سرورهایی با حجم حافظه  120گیگابایت به همراه 16
پردازنده جهت ارائه ســرویس بهینه و تجزیه و تحلیل دیتا با حجم باال در  Cloudراســتای
سرویس ارائه نموده است.
پانویس:
*  :Open Stackپروژه  Cloud Computingجهت ایجاد
 (Infrastructure as a Service) laaSتحت الیسنس آپاچی است

