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HPE ETHERNET 10 GB 2
BAĞLANTI NOKTALI FLRSFP+ X710-DA2 ADAPTÖR
(727054-B21)
Host Adapters

GENEL BAKIŞ
Veri merkezinizde SDN özellikleri, düşük gecikme süresi ve
yüksek bant genişliğine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? HPE
Ethernet 10 Gb 2 Bağlantı Noktalı FLR-SFP+ X710-DA2
Adaptör, FlexibleLOM form faktöründe yeni nesil SDN
özelliklere sahiptir. HPE Ethernet 10 Gb 2 Bağlantı Noktalı
FLR-SFP+ X710-DA2 Adaptör, HPE ProLiant Raf Tipi ve
Yoğunluğu İyileştirilmiş sunucularda kullanılmak üzere
tasarlanmış zengin özelliklere sahip düşük güç tüketimli çift
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bağlantı noktalı PCIe v3.0 x8 şerit adaptörüdür.

ÖZELLIKLER
Sanallaştırılmış Sunucu Ortamlarında Üstün G/Ç Performansı
Yerele yakın performans ve sanal makine (VM) ölçeklenebilirliğine sahip sanal
makine başına ağ trafiği için akıllı yük boşaltma sağlayarak G/Ç performans
sorunlarını azaltır.
Tek köklü G/Ç sanallaştırma (SR-IOV), bir cihazın çalışma süresi kaybetmeden
birden fazla Sanal Makine (VM) tarafından paylaşılmasını sağlar.
8 şeritli, 10 Gb çift bağlantı noktalı PCle 3.0, HPE ProLiant Raf Tipi/Kule Tipi ve
Yoğunluk için tasarlanmıştır.
Veri Düzlemi Geliştirici Seti (DPDK) verimli bir paket işleyişi için optimize
edilmiştir.

Ağ Sanallaştırma, Çevik Veri Merkezi Oluşturmada Rağbet Gören
Yeni Nesil Bir Eğilimdir
Yer Paylaşımlı ağlar için uygulama performansını muhafaza eden durum bilgisiz
yük boşaltma özelliğine sahiptir. Bu tür boşaltmalar ile ağ trafiğini CPU
çekirdekleri arasında paylaştırmak mümkündür.
Durum bilgisiz yük boşaltmalar için VXLAN ve NVGRE Yük Boşaltma, katman
ağların uygulama performansını muhafaza eder ve CPU çekirdekleri arasında ağ
trafiğinin dağıtılmasını sağlar.
Ağ cihazları ve Ağ İşlevlerini Sanallaştırma (NFV) için üstün küçük paket
performansı.
Maksimum 40 GB/sn’ye kadar çift yönlü yakın hat üzeri performans sağlayan
optimize edilmiş sunucular.

Teknik özellikler

HPE Ethernet 10 GB 2 Bağlantı Noktalı FLR-SFP+
X710-DA2 Adaptör

Product Number

727054-B21

Veri hızı

10 GB

Veri yolu türü

PCIe Gen3 x8

Ek teknik bilgiler, mevcut
modeller ve seçenekler için
lütfen Kısa Özellikler kısmına
bakın

HPE POINTNEXT SERVICES
HPE Pointnext Services, işlerinizi ileriye taşımanıza ve geleceğe hazırlanmanıza yardımcı

olmak için teknoloji ve uzmanlığı bir araya getiriyoruz.

HPE Pointnext Services'tan Operasyon Hizmetleri
HPE Pointnext Tech Care, istikrarlı inovasyonu sürdürmeye yardımcı olmak için ürüne özel

uzmanlara, yapay zeka yönlendirmeli dijital deneyime ve genel teknik rehberliğe hızla
erişmenizi sağlar. Daha hızlı yanıtlar vermek ve daha fazla değer sunmak için BT desteğini
en baştan yeniden tasarladık. HPE Pointnext Tech Care, sadece bozulan şeyleri onarmanın
aksine işleri yapmanın daha iyi yollarını sürekli araştırarak iş hedeflerinize ulaşmaya
odaklanmanıza yardımcı olur.
HPE Pointnext Complete Care, tüm BT ortamınızın optimizasyonuna bütünsel bir yaklaşım

getiren, modüler bir uçtan buluta BT ortamı hizmetidir ve kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı
bir deneyim sayesinde üzerinde anlaşılan BT sonuçları ve iş hedeflerine ulaşılmasını sağlar.
Bunların tümü, HPE Pointnext Services uzmanlarından oluşan özel bir ekip tarafından
sağlanır.
HPE Integration and Performance Services, münferit ihtiyaçlar, iş yükleri ve
teknolojilere dayanan bir hizmet menüsüyle ürün yaşam döngünüzün herhangi bir
aşamasında deneyiminizi özelleştirmenize yardımcı olur.
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Tavsiye, tasarım ve dönüştürme
Dağıtım
Entegrasyon ve taşıma
Çalıştırma ve iyileştirme

·
·
·
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Finans Hizmetleri
GreenLake Management Services
Kullanımdan kaldırma ve silme
BT Eğitimi ve kişisel geliştirme

İlgili diğer hizmetler
HPE Education Services çalışanlarınıza dijital bir dönüşüm için gereken becerilerini
genişletirken destek olacak kapsamlı bir dizi hizmet sunar. Diğer sorularınız ve destek
seçenekleriniz için HPE Satış Temsilcinize veya Yetkili Kanal İş Ortağınıza danışın.
Arızalı Ortamı Alıkoyma isteğe bağlıdır ve arıza nedeniyle HPE tarafından değiştirilen
Disk Sürücüler ve uygun SSD/Flash Sürücüleri korumanızı sağlar.

HPE GREENLAKE
HPE GreenLake, tek bir birleşik işletim modeliyle bulut deneyimini uygulamalara ve verilere -

Doğru satın alma kararını verin.
Satış öncesi uzmanlarımızla iletişime geçin.

veri merkezleri, çoklu bulutlar ve uçlar- her yerde ulaştıran, HPE'nin pazar lideri Hizmet
Olarak BT teklifidir. HPE GreenLake, kurum içi iş yükleri için genel bulut hizmetleri ve
altyapı sağlar ve kullanım başına ödeme modeliyle tamamen yönetilebilirdir.
BT finansman çözümleri gibi daha fazla hizmet arıyorsanız lütfen buradan keşfedin.
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