
 

 

 چرا باید سروربخریم؟

ها و موسسات کشور را تشکیل پرسنل دارند(، بیشترین سهم از سازمان 30تا  25 کوچک و زود بازده )که عموماً کمتر از، نوپا وکارهایکسب

 است تا با استفاده مطلوب از های به روز های مشترک همه آنها ایجاد بستر شبکه قابل اطمینان و همگام با فناوریدهند و یکی از دغدغهمی

وکار خود کمک کنند. زیرساخت اصلی برای به کارگیری فناوری اطالعات به صورت استاندارد در هر فناوری اطالعات، به رشد و توسعه کسب

 و چیست، سرور کهوکار، ایجاد شبکه کامپیوتری و در راس آن تهیه دستگاه سرور است. اما سوال اول این دسته از مخاطبان این است کسب

 .های تهیه آن استو اطالع از هزینه یافتن و انتخاب سرور مناسب بعدی، اساسی سوال

وب و ه مربوط بو نمایش صفحات  Excel ،Outlook و Word اجرای نرم افزارهایی مثلرای ی شخصی برای استفاده یک کاربر بکامپیوترها

 زیادی تعداد عامل مخصوص برای پشتیبانی ازیک سیستم از طریق اند اما یک سرور حی شدهطرا معمولی عامل سیستم یک با استفاده از …

ریزی نرم افزار برنامه داخلی، رسان مپیا افزار نرم داده، پایگاه بر مبتنی افزارهای نرم سازمانی، ایمیل نظیر کاربره چندین افزارهای نرم اجرای و کاربر

گذاری و در نهایت به اشتراک CRM افزار نرم ون اداری، نرم افزار مالی و حسابداری واتوماسی افزار نرم مشترک، تقویم سرور، پرینتمنابع سازمانی، 

 .های مهم دیگر طراحی شده است، تصاویر و فایلمدارککلیه 

این  مدیران اکثرهای باال برای هزینه. کلمه سرور اغلب تداعی کننده می دهندبه طور کلی تغییر  را شرایط های خرید سروربا این حال هزینه 

های گزافی دارند، بسیاری از این افراد را به سوی استفاده از کاالی جایگزین یعنی خرید و وکارهاست. این تصور که همه سرورها قیمتکسب

های تولیدکننده سرور برای این دسته از مشتریان، محصوالتی با کند اما در حقیقت شرکتمونتاژ کامپیوتر شخصی به جای سرور هدایت می

 اند. های بسیار مناسب طراحی و تولید کردهتقیم

 

 مزیت های سرور اچ پی در برابر کامپیوترهای مونتاژی

تر تهیه نمود که به برخی از آنها در ای حتی کمتر از یک کامپیوتر مونتاژی، یک سرور اچ پی با امکاناتی بسیار بیشتر و مطمئنتوان با هزینهمی

 :کنیمادامه اشاره می



 

 

 حی مخصوص کار مداومطرا  -1

سال بدون  1بیش از  های طوالنی و بدون وقفه کار کنند )اند تا برای مدت زمانای طراحی شدهبر خالف کامپیوترهای شخصی، سرورها به گونه

برای آنها  ه تریپیشرفتکننده تر هستند. همچنین سیستم خنکتر و مقاوم( به همین دلیل قطعات استفاده شده در آنها نیز با کیفیتخاموشی

تیجه احتمال از کار تدارک دیده شده است در نتیجه این محصوالت با مشکل حرارت زیاد )البته شرایط محیطی استاندارد( مواجه نیستند. در ن

 .وکار شما کمتر استافتادن آنها و ایجاد وقفه در روند کسب

 سازگاری قطعات داخلی با یکدیگر  -2

 

ان سرور برای هر یکی از نقاط قوت سرورها نسبت به کامپیوترهای مونتاژی، هماهنگی و سازگاری قطعات داخل آنها با یکدیگر است. سازندگ

ات با تمامی قطع عملکرد مناسبگیرند و از تناسب با وظایفی که سرور برای آن طراحی شده است در نظر میمهای کنترل کیفی قطعه تست

 یابند. ن مییکدیگر اطمینا

 های مخصوصپردازنده -3

ها نسبت به پردازنده دسکتاپِ ستند. این پردازندهمتفاوت ه شخصیهای مخصوص کامپیوترهای ( با مدلXeon عموماً سری  (های سرورپردازنده

 .شودمیکش باالتری برخوردارند که این ویژگی باعث افزایش سرعت پردازش و عملکرد پردازنده  رده، از حافظههم

که در ابل توجهی دارند ولی از لحاظ کارایی برتری ق ری پردازنده های دسکتاپ می باشدمشابه معمار بسیار لحاظ معماری، پردازنده های سرو از

 .ادامه به چند مورد اصلی آن ها اشاره میکنم

رای بکارگیری در مادربرد های دارای دو سوکت ب  The Intel Quick Path Interconnect( QPI) از Xeon پردازنده های .1

 .بهره می برند (Dual Socket) پردازنده



 

 

یر)این خو دسکتاپ  Core i پشتیبانی می کند اما سری Integrated IO و Intel Direct IO از تکنولوژی Xeon پردازنده های .2

 تکنولوژی باعث افزایش بازدهی پردازنده می شود(

پشتیبانی می  Desktop نسبت به پردازنده های معمولی و پیشرفته Cache برابر بیشتر از حافظه ینچند تا Xeon پردازنده های .3

 .کنند

 .و یا سیستم تصحیح خطا در پردازش حافظه پشتیبانی می کنند ECC Memory از Xeon پردازنده های .4

 .گیگابایت ۶4هایتا تا نبایت از حافظه رم پشتیبانی می کنند اما پردازنده های دسکتاپ ترا 3کنونی تا حدود  Xeon پردازنده های .5

 .یبانی می کنندنسبت به پردازنده های دسکتاپ پشت (Memory Slots) از تعداد بیشتر کانال نصب حافظه Xeon پردازنده های .۶

 

4- Ramهای مخصوص 

 

Ramدر همزمان طور هب سرورها که زمانی. برخوردارهستند سرور کارآیی در باالیی اثرگذاری از که های مربوط به سرورها بسیار سریع هستند 

 Ramسریع، عواملی حیاتی در حفظ عملکرد بدون تاخیر سیستم هستند.  system bus و سریع Ram هستند، مختلفی وظایف اجرای حال

سازی صحیح مخصوص سرورها هستند. این قابلیت به محافظت از ذخیره” تصحیح خطا“معنای به  ”Error Correcting“ یا ”ECC“ های

های سرور تمهای معمولی است اما در سیسRamها کمی بیشتر از Ramقیمت این  در حالی کهکند.حین پردازش کمک می Ramاطالعات در 

 .یک نیاز اصلی هستند

 کارت شبکه قدرتمند  -5

 



 

 

از لحاظ صی های موجود در کامپیوترهای شخها با کارت شبکه. این درگاهدارندیک یا چند درگاه رابط نیاز به شبکه  بهبرای اتصال سرورها 

ها برای انجام پردازش حجم بیشتری از داده یو پی سی آزادسازی تر اطالعات به شبکه به منظور. آنها وظیفه انتقال سریعهستند متفاوت عملکرد

های معمولی انتقال دهند که به توانند تحت بار کاری زیاد، اطالعات بیشتری را نسبت به کارت شبکهمی این کارت های شبکهرا بر عهده دارند. 

های جدید سرورها حداقل دو رابط یک گیگابیت در ثانیه تعبیه شده معنای دارا بودن سرعت بیشتر و عملکرد بهتر در شبکه خواهد بود. در مدل

ولی دارای یک درگاه شبکه نظور دستیابی به پهنای باند بیشتر نیز وجود دارد در حالی که مادربوردهای معماست که امکان پیوند مجازی آنها به م

 .انتقال محدود اطالعات طراحی شده هستند که آن هم برای نقل و

  Hot Plug یا Hot قابلیت اتصال -۶

 

ابلیت کمک می قمنبع تغذیه هنگام روشن بودن سرور است. این یکی از مزایای خاص سرورها، امکان نصب یا جداسازی قطعاتی مثل هارد یا 

 کند تا بدون ایجاد وقفه در عملکرد شبکه امکان انجام تغییرات مورد نظر در سرور میسر گردد. 

 Raid قابلیت  -7

 



 

 

یوترهای شخصی سرورها دارای است. برخالف کامپ دافزاری بین سرورها و کامپیوترهای شخصی ساختار هارهای سختترین تفاوتیکی از اصلی

 ”RAID“ ارد دیده شوند. به این حالتهشوند که به عنوان یک ای تنظیم میاما این هاردها به گونه (SAS, SATA, SSD)چندین هارد هستند

ها که از هاردگفته می شود. این قابلیت برای محافظت از سرورها در برابر خرابی یکی  ”Redundant Array of Inexpensive Disks“ یا

از کار بیفتد، به معنی از بین رفتن   Raidشود. اگر یک هارد در آرایشدهد، استفاده میض خطر قرار میوکار شما را در معراطالعات مهم کسب

سطوح  .د دادبدون از دست دادن اطالعات به کار خود ادامه خواهن RAID موجود در آن دیگر اطالعات داخل آن هارد نیست زیرا هاردهای

 .تر استرایج  های یک و پنجRAID وجود دارد اما برای سرورهای مبتدی استفاده از RAID مختلفی از

 قابلیت مدیریت داخلی  -8

 

 ILOیک پورت در تجهیزات سخت افزاری سروهای HP رت پیش به باالی این شرکت به صو 300 سری های سرور عموم در  است. این پورت

 “ted HPE Integraیا “HPE iLO ”. این موتور در سرورهای اچ پی.به شبکه متصل می شود 45RJ فرض وجود دارد و از طریق یک کابل

light out” نام دارد. موتور iLO مر سرور را پشتیبانی در سرور است که کلیه مراحل چرخه ع های مدیریتی تعبیه شدهای کامل از قابلیتمجموعه

 هایسرور ،8کند: از نصب و استقرار اولیه و مدیریت مستمر، تا سیستم هشدار و دسترسی از راه دور. این سیستم در کلیه سرورهای نسل می

 :ز امکانات این سیستم به شرح زیر استا برخی .است شده تعبیه فرضپیش صورت به ،10 نسل سرورهای و 9 نسل

عامل. کافیست یک کابل برق به دستگاه و مانیتورینگ سالمت داخلی دستگاه و قابلیت هشدار هنگام بروز خطا بدون نیاز به وجود سیستمامکان 

شت، آنرا خاموش و ، بتوان از راه دور به دستگاه دسترسی داiLO تنظیمات تا بعد از انجامدستگاه متصل باشد  iLO یک کابل شبکه به درگاه

 .عامل آن را نصب یا تعویض نمودحتی سیستم روشن کرد و

، حافظه و منابع تغذیه وجود  Ramاز این سرورها، قطعات اصلی مثل  . در داخل هر کدامهستندپرفروش ترین سرورهای جهان  HP سرورهای

 کیفیتبا توجه به  HP اند. سرورهای دارد. این قطعات برای بهترین کارایی در واحدهای کاری مختلف و با قابلیت اطمینان باال طراحی شده



 

 

و قابلیت  ، کیفیتهمواره در جهت باال بردن کارایی HP هستند. نسل های جدید سرورهای IT بهترین انتخاب برای بخش های قطعات داخلی

 .اطمینان بیشتر بوده است

 

 

 


