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خرریم ذمهرری خیم ذماذت ررینماما رراماو ترریرمهمترر آ زم  رر انم نتررنانمی ررومهررزهذخیمهم   ررزنامررزه نمی رر 

هایذخرینمانکرومهممسنهرامذاماس رینمارز زمی ی خرینممسمرت مهمم س  ر ممممممممماف ایومهرزتاماریذاز ما ر ممم

 رر کمایذااررین ما م ررامافرر اذنممو نتررامافرر اذنمهمیررز گررراذنممارری تمهرر امییاررتمرررزذهذرم رراما ررسزا 

خریمهمفندرتذخیمهمایوری مهرمنتمم س ررم هسزهر م ر کمای رینمممممممممگراذنمکیپگزخیمهمایاسزیامتریمفییر مما سزا 

خرینم ر ذ  مممهمکاتیکمهمکاتمی ی م یگز مهب م رتنماهرامتریمی ری ماهرس ی نما مهرزهذخیمتر هنم رزمهری مینممممممممم

 .  رررترماس ررری م رررنمممهمایذخرررینمانکرررومهممسنهرررامی ررر م رررامممممخررریمهما ررر م ذم رررزاا

امرریممس هرر ییام ذمسرری مسیرررزم ذم،یممرراممرری ماهررس ی نما مایمب نتزخررینم   رر م ررامتاررنانمهررزهذم ذممممم

مهممضرزارمم م همایذخرینمانکروم  ر یذمذایرتماهرازم ذمت ر امت ریهرماریمب نتزم   ر مهمهرزهذممممممممممما  

مفار ممخرینمت ریهرممهم زذهر ممایمر ممورنذمم رامم ا را مم ناخرتممپر مم ذممو نترامم رزانممایذمایکماامم ک ت 

هایذخررینمانکررومهممسنهرراممرریم ررامارریسبینما رر  .هذمهمارریمب نتزم   رر می رر متاررنانم ررتهررزم رر ک

ت  راممپ  اهی مارز ی م رزانمذفرتمی ی خرینممو نترام رن م رامهرزهذ ما م زیرتمیرومهرزهذ مسسر ماذ انمممممممممممم

تررزما م ذیررنمیکااررتامکزاارراماهررس ی نما مهررزهذنماذ انم رریمم   رریرمفارر ممم ررن  م  رر یذم هسررزمهمااررند 

ادمرری نماهررازم ررامخ رر کم د رر  مت رر   ممم نتزم   رر متتذت اررتم رریمم   رریرمفررن مماهررس ی نما مارریمب

خرینمانکرومهممسنهرامذاممممخرینممهر م ذمایس ریکمیرومهرزهذم رزانممو نترامممممممگزفس  م ذمایکمم یداممؤد رام

 . ازماز نمهم  یمذام ذمایس یکمهزهذممایه م زانممو نتام ن  مییذنماا  

 :هبررسی اولیه فضای فیزیکی موجود در مجموع -۱

خرریم ررزانم زیررتمهررزهذ مفضررینمف  یکرر ممن،ررن م ذممو نتررام ررزانمی رر مهمممتررزیکممؤد ررایکرر ما ممهرر 

 رنیتمارام رزانممممیگهتاذنما مهزهذماهرازمهرزهذخیم رامد ریعمیرنیم یهر  م رامایرنایمم س  ر مت  ر  ممر ممممممممممم

 (Tower) همهرزهذخینمای رسی نمم (Rackmount) ایرکمیرنیماهرس ی ن مهرزهذخینمتی ر می ر م ذمذ مممممم

خرینممم رن ممماام ذمخزم همگرزهن مهرزهذخیی م ریمم   ریرممم رند مهممسنهرام ریمت  راممممممممممایه مخ سات

هایذخررینمانکررومه،ررن م اذ زمامرریمیکسرراممهرر مایررکماهرراماررام ررزانماهررس ی نما م ررزانماهررس ی نم ذما رر 

هزهذخینمتی  می  م ذمذ  می ری م رامیرومذ میریمت  رام رزانمی ر مهرزهذمه،رن م اذ  م یرزامهرزهذخینمممممممممممم

خریمارامممایرتمارام ییرتم ذمذ می ر م رنیت مذ مممممگنیرامانموزاسر م رتنمممک م تیرام رامممنیام امد ریعم رممذ 

خررینمرتادکسز  رر سا ممررییتما مایورری مم خاررت م رریم تیرراتوه رر ارم رربکاممو نتررامذام ذم ررن م،ررینممرر م

 ررنیتزمادکسزی رر سامهرریاکم ذم  رر یذنما ممررناذ م یترر مارریخومممادکسزی رر سامهرریاکمذهنمتوه رر ارممرر م

 ررتنمخررینمتمب رراخرریم رریمفررک ررن زمخ یارر کمذ خرریممرر اسس ررید م نوررن مت ررزمتوه رر ارمهمهررن سگ م

اااررتزمخ   ررام ا ررسکم ذهی رین مگررز ومخررنانممایهرب م ررزانم اررومیگهتا رسکمتوه رر ارمایورری ممر مممم

خرری مهرری خی ممررن  خررینم رربکا م   ررزنذ م ررزانمیگهررتاذنما متوه رر ارم رربکاممییاررتمهررزهذخی مهررنی  م

هرس ی نما مذ ماذتبریممم رس    م ریمفضرینمف  یکر ممو نتراممممممممخریممایهر ماهرا مامریماممممذهتزخیمهممییاتمایک

خرینم یار مممخریماتری مم خارتمهم رزانم نممخیمذام ذمفضرینمت رنم ممو نترامترزاذمی ر ممممم اذ  م یزاممم نالًمذ 

گ زیرتزماگرزم ذممو نترام ر یمفضریی م رزانما س ریامیروماتری مهرزهذممممممممممم یمتانانماتی مهرزهذم ذیررزممر ممم

ترنانمارندزمگری نمی ر مارز  م هسرزمممممممب م اذ میریم ذم نممر ممانکوممن،ن ماهامارامگرز ومخرنانممایهرمممم



اهررام ررامفکررزمته ررامهررزهذمتی رر می ررب م ذمذ مهمخ یارر کمیررومتررت مذ م ررامایررتا نمممرری  م رریمی رری ممم

 .مو نتام ن  م امد یعمتمتا متوه  ارم بکا م ی  ت

 

یمفضریی ممخینمانکرومامکرینما س ریام ا نمفضریی م رامتارنانماتری مهرزهذمیرممممممممممامیم ذم   یذنما ممو نتا

 زانمیگهتاذنمیومذ مه،ن میرتاذ زم ذمایاوریما مهرزهذخینمای رسی نمارام رامد ریعم رک منریخزنممییارتممممممممممم

ای ررسی نم ت  رریًم ررزانماهررس ی نم ذم اچمپرر   ررنیت مهررزهذارر کمارریمب نتزممم ررند مخ ررسات ماهررس ی نممرر 

ایرتمهم ریمتند رتمارتانما سرزمهم ریمتی   راممممممممخریی مارامامکرینمی ر مذ مه،رن میرتاذ  مهری سام رتنممممممممم  

 خاررتمهم ررنیتگ م هسررز مامکررینماهررس ی نم ذمم رر امت ررنم میرروممو نتررامذام ررام رر یممرر مممممم اررو

ذاسسرر م ذم یررزمیرریمذهنمم رر م ررن میرریمخررزمم  رر ماررام ررزانمیگهررتاذنم نمتنای ررتمایررکمهررزهذخیمذام ررامرر 

گ ررزنماا ررتمهما مت رر    هررزهذمایهرر ماهررا می رر ماا ررتزمپررکم ذمهخ رراماه م ییررتم ذم  ررنامیررنیم

 .  کمهزهذخینمتی  می  م ذمذ مهمهزهذمخینمای سی نمیک مذام زگ یا ت
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 هدف گذاری؛ چرا به سرور نیاز دارید؟ -۲

م ر  ماا رتزم ذمهاترتمکرامی ری نم   رسزما ممممممم اچمپر مم ذممزس ام ه  م ییتمخرت م رن مذاما م زیرتمهرزهذمممم

اا ررتآم یرریمی رری ماارر  م رر یم ررامممهررییزمی ی خرریم ررزانمته ررامهررزهذم ررزانممو نتررام ررن ماس رری ممرر ممم

خیمهمفندرتذخیم ر کمایذاارینماهراآمیریمی ری م راما رسز مگرا رسک مااسرز مهممرتیزیاممممممممممممگراذنمفیی ا سزا 

ایاسزیام ذماهدنیاماهراآم یریم رزانم هسزهر م  رزهنما ممو نترام راماو تریرم ذهنممو نترا می ری م رامممممممممممم

ه رامهرزهذمممایتآم یریم رزانمایاکراما ماو تریرممهر م رن مم یفرراماا رت می ری م رامتممممممممممته امهزهذمپ تاماز ن

 اذیررتمیرریمت ررتم اذیررتمهررمنتم هسزهرر مم س رررم ررزانم هسزهرر م رراماو ترریرممهرر ممو نتررام ررزانمممم

 ناخ ررتماو ترریرم  رر یذمسورر  ممو نتررام ررن مذام ذمیرروممکررینمایذااررینم ررن مایورری ماا ررتآم یرریممرر 

ممتیزیاماا تآ

 ا ررسامتنایررتمترر آ زمم ررس    م ذمایس رریکمهررزهذممسایهرر م رریممو نتررام رر یمخرریممرر پیهررامایررکمپزهررو

تررینم ذماهدنیرراماهررا م ییررتمهررزهذنمته ررام ی ررتزم ررزانممارری ماگررزمم یفررراما ماو ترریرممهرر ممو نتررا

هر امافر اذنممایهر م ا رسام ی رتمتریم سنای رتمهرمنتمم س ررماما سر ممممممممممم Raid Controller اا تماا

مخیم ذمهزهذم رن مایوری ماا رتزماگرزم هسزهر ما م  رزهنممو نترام راما رومایاسزیرامممممممممم ذمالیامخیذ  ی و

افر اذنمایرکممم امهرزهذم ا ر ممو نترام ذماهدنیراماهرا م ییرتمهرزهذنمته رام رن مارام رامد ریعمهر اممممممممممممم

امکررینمذامفررزاخ م هذ زماگررزمیگهررتاذنماو ترریرمسورر  ممو نتررام ذماهدنیرراماهررا م ییررتمهررزهذنمته رراممم

خرینمتی ر مپ رس بیی  مسور مهمفضرینممرتیرزم ر یمذامفرزاخ ممممممممماا تماام امد یعمتمتا مهمیرنیمخیذ  ی رومم

 . هذ 
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پکم هسزماهام ذمهخ راماه مخرت م رن مذاما مته رامهرزهذمم ر  ماا رتمهمایرکممنررنیمذامی ر ممرتیرزمممممممممممم

انماررام ررزانم زیررتمایررکمهررزهذم ذمیرررزممتررزاذم خ ررتماررام ذماررنذرمتررت مم ررته یام ذمم رر انم ن ،ررام

،ریمفرزاخ ماا رتزمامریم ذمممممتنای رتمخ راممنررنتیرم از رتنمذامیرومممممایت م یمایس یکمهرزهذممایهر ممر مممگزفسا

 ررتنمم ررته یام اذیررت مهررم ماا ررتمهررزهذمایس رری  مذام رراممذت ماررام ذمم رر انم ن ،ررام ذیرزگزفسررااررن

 .خت ماا  م ن می  یوماا ت

 :شناسایی دقیق و کامل نیازهای مجموعه -۳

هررزهذممایهرر مهررزهذنماهرراماررام ررامد رریعمم   رریرمفارر ممسایهرر م رریممو نتررام رر یم ی ررت میمارر مم

ا می رری ممو نتررامهمیررام   رر م   ررسزما م نم ی ررتامممم   رریرمفارر م نم ررام ررک  م ی ررتماررامیرراما سررزم

کزااامخزکرامم   ریرمفار مهرزهذم هسرزم ی رت مت  رام نمی ر م رامخ رینمم ر انم   رسزم ناخرتم رن زممممممممممممممم

 ذهرس می ی خرینممو نترامذام ایهریی ممممم ای زایک م زانمایس یکمهزهذممسایهر م ریممو نترام رن  م ییرتم رامممممم

خرینممس ر م راممممنم رامایرکممرناذ ما ریذنمارز امتمرتا مذایییرامممممممتناخینممه م ذمایکممنرنیمم اا ت ما ممؤد ا

اف اذخرینمت رام ربکاممییارتمممممخرینم ربکا متمرتا میرز ممممااارتنما مهرزهیکمم بکامهمتمتا ماریذ زانماهرس ی نمم

انمخرینمت رام ربکامممافر اذنمهم هرسگینممخرینمیرز مماف اذخینممید میریماتنمیهر ننما اذن متمرتا مهرزهیکممممیز 

ا ررت ممییاررتمپزیاسزخرریمهماهررکازخینمت ررام رربکا م هررسگینمسضررنذمهممگررراذنمااررامت ررتم اذیررتما ررسزا 

خریزفزامنومیکا رتمارام ییرتمم ر انمذ رتمهمپ  رزفاممو نترام رن مذامتریمکارتمهری مممممممممممممغ یکمهممییاتمایرکم

خررینم   رر ماررام ذممو نترراماهررس ی نمتررنانممارر مذایییررا یاررتنم ذمیرررزم گ زیررت م یررزامهررزهذخیمذامی رر 

 ریذمترنکمارز زم اری زایکم ییرتمذ رتماسس رید ممو نترام رن ممممممممممهی میرومماا ت مخزمهی مییمخزم همییمهام 

 ررامد رریعمتمررتا مارریذ زای ماررامم کررکماهررامترریمکاررتمهرری م یاررتنم رراممو نتررام رر یماررریفام ررنیتمهمممم

 .اف اذخینمت ام بکامذام ذمیرزم گ زیتاف اذخیمهمیز خ یا کمتمتا مه ا

 :صرفه به خرید سروری مقرون -۴

اار  م ریالتزیکممرت مذایییرام ریم هسرزیکمممممممخرینم   ر مهرم ممر ممممزانم زیتمذایییا زم   مایاکامخ   ام 

تررنانمگ ررام ررزانم زیررتمهررزهذمکارر کمامکرریی مه،ررن میررتاذ ام یررزاممم   رریرمته رراماارر   مت زیبرریًممرر 

 ررنیتمهمخرر  مهرر   م ررامد رریعممخررینمگنیرریگننمتند ررتممرر مهررزهذخیم ذمایررنایمم س رررمهم ررزانماهررس ی نم

 ذمیررزمگزفرازمپرکم هسرزماهرامهرزهذمایس ری  م ر یم ریمتن،رام رامی ی خرینممممممممممممممخیتنانم زانم نت  س می  

 .ایت م زیتاذنم ن انماام زانم نمم   ماز نهاتم ممو نتامهم زماهی م ن ،ا

 :از محصوالت برند های معتبر استفاده کنید -۵

اهراممم رنیت م هسرزمم یمتن،ام امایاکرامهرزهذخیما م هرسامتوه ر ارم یزهری س مهماهرسزاتسیومم  رنکممر مممممممم

انم ررام ررزیم خ ررت م ذم رری اذ مهررزهذخینم ررتهنم زیررتمیرریم رریم زیررتخینمممم ذمایس رریکم زیررتم نم تررامهیررسنم

خرینم  ر یذممایهر مه،رن م اذیرتماراممس هر ییامورن مت رزممممممممممیی ای سامهم ذ،رامکارت م،هریی م ریمت  راممممم



ینمخیم  ر یذمانترینماهرامهما   رام رن  میتاذیرتزمهرم ماا رتمهرزهذمایس ری  م رن مذاما م ر کم زیرتخممممممممممممم ن

 ذم IDC  ما مهکمهرییام۵۱۰۲ممزتمهمممسبرزم،هریی مایس ریکماا رتزموبر مگر اذومف ر مکهریذ مهری مممممممممم

 مIBM مDELL مHP تررنانما   ررنامپرراتم زیررتماه متند تاااررتنمهررزهذم ذم،هررین م ررامتزت رر ممرر مم

Lenovo ه Cisco یرری م ررز ماررامت زیبرریًمت رریم م زیررتخینم از ررتنم ذمسرری مسیرررزم ذم رری اذمایررزانممم

 .ه،ن م اذیت

 :امتناع کنید OEM از خرید سرور با قطعات تقلبی یا به اصطالح -۶

 م ررزانم ز رر ما م زیررتخینمپزفررزهوم ذم رری اذما ررنذمینم  رر یذممOEM تممرریرمت  برر میرریم ررامااررم تم

فررزاهانماهرراماررام رریما   ررام  رر یذمییمایهرر مهمادبسررامت  رراما سررزم ذمم یی ررام رریمتممرراماارر  متزرررام

یرماارر   موررن مت ررزما سررزنم اذیررتمهم ررزاامتند تاااررتنم ررنیتماررامایررکمتممرریرمی رربام رریمتممرممر م

ااررتزم ارری زایکم ترراماا ررتم ذمخاگرری م زیررت متممرریرمت  برر ممییاررتممممخرریمذامت ی ررتمی رر مهررزهذمی رر م ن

ذهنمهررزهذتینماهررس ی نمی ررن ام یررزامم کررکماهررام یترر ما م هرراممم OEM خررینخرریمهمذ خیذ  ی ررو

 . خینممکزذم ذمهزهذم نذفسکماو تیرممو نتامییم زا  

 :افزاری خود را فراموش نکنیدعامل و نیازهای نرمسیستم -۷

ترریم  ماهررس ی نماا ررتزمت رر   م گ زیررتماررام رریمتن،ررام ررامی ی خررینممو نتررا م هسررزماهرراما مکررامه  ررس 

تنای رتما مم ریهذانمهممس   ریی مارام ذمایرکمسرن نمه،رن م اذیرت ما روم گ زیرتزماگرزمممممممممممم زانمایکمایذممر م

پ رری نماا ررت م ییررتمهررزهذنمته رراماا ررتماررامم Virtualization یرریهرری نم  ناخ ررتمه  ررس ممورری ن

ترزیکمه  رس متیمر ممممخریمذام ا رسام ی رتزم ذمسری مسیررزمم برنکممممممتیمر متی  بامپ س بیی ما مایرکمه  رس مم

 هم ذم  رزمی ر مم Microsoft Hyper-vهمپرکما م نمم VMware Vsphere هری نم ذم ی ریممموری نم

Citrix Xen-Server م.اها

ترینمتی   رامپ رس بیی ما مممماا رت مهرم ماا رتمهرزهذمایس ری  مممممهری نماس ری می ر مممناگزمی ری نم رامموری ممم

 .ذام ا سام ی ت Microsoft Windows Server خینتیم ،تیتتزیکمی  امه  س 

 :افزاری را جدی بگیرید قابلیت ارتقای سخت -۸

 ذمم یی ررام رریم ذاررتمتی   رراماذت رریمذامم۰۱ترریمم۰۱فزامرنومیکا ررتماررامهررزهذمایس رری  م رر یم ییررتمسرتات ممم

م   یرمفم  م نم اذام ی تزمم ککماهرام رامخرزم د  ر مپرکما مگر راممرتت ماهرس ی ن می ری م راماذت ریمممممممممممم

هماریفاماز نمپز ا یتن مذ مییمخیذ  ی روم ا رسام ی ر تزمپرکمهرزهذمایس ری  م ر یم ییرتمفضرینممایهر ممممممممممم

 .اف اذنمذام ا سام ی ت زانماریفاماز نمتممیرمهماذت ینمه ا



 

 :کننده توجه کنیدضمانت و شرکت تأمینبه نوع  -۹

خررینم   رر ماهررا متممرریرمگزکررامم رر انم زا رر م ذمهررزهذخیم  رر یذما سررزما مم رر انم زا رر م ذمذایییررا

تررزمخ ررساتمهمم کررکماهررام زا رر میررومتممررامخررینم   رر  مگررزانهررزهذم ذمم یی ررام رریمتممرریرمذایییررا

ادمرری نمزیررتمهررزهذ ممنرررنیمفررن انکرروم ذمهررزهذ مخ یاررامگ افرر م ا ررسام ی ررتزم ارری زایکمررر ییام ذم م

م.مه  ماها

 ذمسرری مسیرررزم  رر یذنما مهررزهذخینمیررومیرریمکاررتم زیررتم ذم رری اذمایررزان م ررتهنمررر ییام ررامفررزهوممممم

خریمیریمماری تمتهریرامممممذهراتمیریم اذانمیرومهری مرر ییس مخ رساتمارامتممریرماار  ممییارتمپز ا یرتنمممممممممممم 

 .امتند تاااررتنمهررزهذماهررا ررنیتمهمایررکم ررزم رر  مااررن مررر ییاماهد ررام ررزام رر ن مررر ییامی رر 

هررم ماا ررتم ذمخاگرری م زیررتمهررزهذ م رراممررترم مررینمررر ییا م ررزایام نمهمم رر ماذا ررامررر ییام تررام

هرریداممخررینمررر ییام رر وما میررو م همهمهرراماااررتگینمممسبررزم  زیررتزمی نیررااا ررتمهمهررزهذمذاما متزرررا

م. تهنمت تمهم زممی  م ذمایزانمه،ن م اذیت

 منبع : شرکت آرسس پارس


