ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎزار اﯾﺮان

ﺑﺎ ﻏﻮلﻫﺎی ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار ﺑﺎزار ﺳﺮور اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ،ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺳﺮورﻫﺎ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮورﻫﺎ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزﻫﺎ در اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم
ﻣﺸﮑﻼت ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ رﻓﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ
دارﯾﻢ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع آنﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل ﺷﺒﮑﻪ ،ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار اﯾﺮان را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ
در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﯽروﯾﻢ.

ﺳﺮورﻫﺎی : HPE

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ  HPﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ
داﺧﻠﯽ ﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﻪای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن ،از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم
ﺗﺠﺎری  - HPEﻣﺨﻔﻒ واژه  -Hewlett Packard Enterpriseﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ HPE .ﻫﻢاﮐﻨﻮن
ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺣﻮزه ﺳﺮور در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﺮور در اﯾﺮان ،در
رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮوش ﺳﺮور در اﯾﺮان اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ  HPEدر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮوش
ﺳﺮور ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش وبﺳﺎﯾﺖ  IDCﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی اﺳﺖ ،ﺑﺎ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  26.7درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ اول ﻓﺮوش ﺳﺮور در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ
ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﺮوری ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮور ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
 .1ﺳﺮور ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک  :HPE ProLiant DL380ﺑﯽﺷﮏ ﺳﺮور  DL380ﻧﺴﻞ ﻧﻬﻢ ) (G9از  HPEرا
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮور ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮور دو ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ
ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،از دو ﭘﺮدازﻧﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده  E5-2600 v3/v4از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Xeonاز ﺷﺮﮐﺖ  Intelو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از 24
ﻋﺪد اﺳﻼت رم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رمﻫﺎی  DDR4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  1.5TBﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﺎرددراﯾﻮﻫﺎی  SFFﯾﺎ  LFFرا دارد.

 .2ﺳﺮور ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک  :HPE ProLiant DL360از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی  HPEﭘﺲ از DL380
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮور  DL360اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ ﻧﻬﻢ ) (G9در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺣﻀﻮر
دارد .اﯾﻦ ﺳﺮور ﯾﮏﯾﻮﻧﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی دو ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ  DL380دارد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرددراﯾﻮﻫﺎ ،ﺑﺎ  DL380ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت دارد.

 .3ﺳﺮور اﯾﺴﺘﺎده  :HPE Proliant ML350اﯾﻦ ﺳﺮور را ﮐﻪ از ﮔﺮوه ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده  HPEاﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان
ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻘﺐ داد .اﯾﻦ ﺳﺮور ﻧﯿﺰ از دو ﭘﺮدازﻧﺪه از
ﺧﺎﻧﻮاده  E5-2600 v3/v4از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Xeonاز ﺷﺮﮐﺖ  Intelو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  24ﻋﺪد اﺳﻼت رم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رمﻫﺎی  DDR4ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪادی ،ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﺎرددراﯾﻮﻫﺎ
را دارد.

ﺳﺮورﻫﺎی : Dell

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ  Dellﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  26ﺳﺎﻟﻪ درﺧﺸﺎن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮور و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل ﺷﺒﮑﻪ ،در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎ
ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ،در ﺣﻮزه ﺳﺮور و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻓﺼﻞ اول ﺳﺎل 2016
وبﺳﺎﯾﺖ  IDC، Dellﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  18.3درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮوش ﺳﺮور در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ
اﺳﺖ ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺧﯿﺮ  Dellدر ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ  EMCﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ذﺧﯿﺮهﺳﺎز در
دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺷﺮﮐﺖ  VMwareﮐﻪ درﺻﺪی از ﺳﻬﺎم آن ﻣﺘﻠﻌﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ EMC
اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی  Dellﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺤﺼﻮﻻت و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ دارد .در
اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی  Dellآﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
 .1ﺳﺮور ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک  :Dell PowerEdge R730اﯾﻦ ﺳﺮور را ﮐﻪ از ﻧﺴﻞ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﺳﺮورﻫﺎی Dell
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی  Dellدر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ

ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﺮور دو ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ از دو ﭘﺮدازﻧﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده  E5-2600 v3/v4از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Xeonاز ﺷﺮﮐﺖ Intel
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  24ﻋﺪد اﺳﻼت رم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رمﻫﺎی  DDR4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  1.5TBﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدن از ﻫﺎرددراﯾﻮﻫﺎی  SFFو  LFFرا دارد.

 .2ﺳﺮور ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک  :Dell PowerEdge R430اﯾﻦ ﺳﺮور ﭘﺲ از ﺳﺮور  ،R730ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮور
 Dellدر ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮور  ،R430ﯾﮏ ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  R730اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ  12ﻋﺪد اﺳﻼت ﻫﺎی رم دارد و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرددراﯾﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮور  R730ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 .3ﺳﺮور اﯾﺴﺘﺎده  :Dell PowerEdge T630اﯾﻦ ﺳﺮور در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪلﻫﺎی ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده ،Dell
از ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮور ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از دو ﭘﺮدازﻧﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده
 E5-2600 v3/v4از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Xeonاز ﺷﺮﮐﺖ  Intelو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  24ﻋﺪد اﺳﻼت رم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
از رمﻫﺎی  DDR4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  1.5TBﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻫﺎرددراﯾﻮ از ﻧﻮع
 LFFرا دارا اﺳﺖ.

ﺳﺮورﻫﺎی ):IBM (Lenovo

ﺷﺮﮐﺖ  IBMﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮورﻫﺎی
 x86ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮورﻫﺎی  System xاز  IBMﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭼﯿﻨﯽ  Lenovoواﮔﺬار ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ در
اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ  IBMﺑﺮای ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی از ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روﺑﻪاﻓﻮل و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﭘﯽ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار و
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮورﻫﺎی  IBMدر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهای ﺷﺪ IBM .ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻓﺮوش ﺳﺮور در دﻧﯿﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
اول ﺳﺎل  ،2016ﺑﺎ  9.2درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﻓﺮوش ﺳﺮور دﻧﯿﺎ ﭘﺲ از  HPEو  Dellﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺳﺮورﻫﺎی  System xاز  IBMﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﺤﺒﻮبﻫﺎی ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ
 Lenovoدر ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  IBMﻗﺪﯾﻢ ﯾﺎ
 Lenovoﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

در جدول
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در خصوص
سهم
بازار،
میزان رشد و میزان سود مالی شرکتهای تولیدکننده سرور است ،مشاهده کنید.
 .1ﺳﺮور ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک  :Lenovo X3650اﯾﻦ ﺳﺮور را ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮور
ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ از ﺧﺎﻧﻮاده  System xﺑﺮﻧﺪ  IBMداﻧﺴﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮور دو ﯾﻮﻧﯿﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ
 ،M5ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ  Lenovoﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از دو ﭘﺮدازﻧﺪه  E5-2600 v3از ﺳﺮی ﭘﺮدازﻧﺪهﻫﺎی  Xeonاز ﺷﺮﮐﺖ
 Intelو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  24ﻋﺪد اﺳﻼت رم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از رمﻫﺎی  DDR4ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  1.5TBﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.

 .2ﺳﺮور اﯾﺴﺘﺎده  :Lenovo X3500اﯾﻦ ﺳﺮور اﯾﺴﺘﺎده را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮور در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ از
ﺧﺎﻧﻮاده  System Xﺑﺮﻧﺪ  IBMﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﻞ آﺧﺮ آن ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﻞ  M5را ﺷﺮﮐﺖ  Lenovoﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮور ﻫﻢ از ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک ﺧﻮد ) (X3650ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد؛ ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻓﺮم ﺷﺎﺳﯽ آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﺎرددراﯾﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﺪف از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮﻓﺮوش و ﻣﺤﺒﻮب ﺳﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ در ﺣﻮزه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮور ﺑﻮد .ﻧﮑﺘﻪ
اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،ﺣﻀﻮر ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ  Supermicro، Asusو ...در ﺑﺎزار اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش آنﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه ﻫﯿﭻﮐﺪام از ﻧﮕﺎه
وبﺳﺎﯾﺖ  IDCدر ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ و ﭘﺮﻓﺮوش دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﺸﺪ.
==============================
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻫﻢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:

ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎری  Z240اچﭘﯽ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮور ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ اﻣﻦﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟

ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان  5Gﺣﺘﻤﺎ اﯾﻦ  ۱۳ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ!

آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﺧﻄﺮﻧﺎک دﯾﮕﺮی در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻨﻮو ﮐﺸﻒ ﺷﺪ

 HPEﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺳﺮور  SGIرا  ۲۷۵ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺧﺮﯾﺪ

ﺑﺤﺮان اﺳﺘﻔﺎده از راﯾﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮور در اﯾﺮان

ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ دراﯾﻮ  SSDﺑﺮای ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 28ﺷﻬﺮﻳﻮر 1395
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