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 لینک مقاله در وبسایت

 

  

 
 

 

 نرا مجله نت
 

راهنمای انتخاب و خرید 
 سرور

حتما  ید،نباش یهم طرفدار تکنولوژ یلیاگر خ یحت 
تون خورده و مثال )سرور( به گوش Server یکلمه

از کار افتاده و  یتسرور فالن وب سا یدیدشن
 یتها اهماتفاق ین. همیستدر دسترس ن یگهد

. اگر هم در فکر راه دهیسرور رو نشون م یباال
 هک یدهست یتوب سا یا ینوکار آنالکسب یانداز

 ینداشت. در ا یدقطعا با سرور سروکار خواه
سرور  یدخر  یشما رو برا یممطلب قصد دار 

ی با مجله .یدپس با ما همراه باش یم؛کن ییراهنما
 .ران همراه باشیدنت

 

http://netran.net/mag/server-buying-guide/
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کند؟ یو چه کار م  یستسرور چ

 
 1تصویر 

ها  ینتکال یا یگهد یوترهایکامپ یاراطالعات رو در اخت یا یتاکه د یوتریهسرور درواقع کامپ
(Clientم )یشبکه محل  یکدر  توننیاطالعات م ین. اذارهی (LAN )شبکه گسترده  یک یا
(WAN در گردش باشن. در حال حاضر انواع )یمنظور خاص از سرورها وجود دارن که هرکدوم به ی 

 ی. سرورهاکننیمشخص استفاده م یشون از نرم افزاربه هدف یدنرس یبرا وشدن  یطراح 
(، از جمله file servers) یلفا ی( و سرورهاmail servers) یمیلا ی(، سرورهاweb serverوب )

که در مورد  یا. نکتهیدآشنا بش هاشونیژگیبا و  یدبا یدپرکاربرد هستن که قبل از خر  یسرورها
 دهییسسرو  ییوهاز سخت افزار، نرم افزاره که سرور و ش یشترکه ب ینهد ایبدون یدسرورها با
به  تونهیبا استفاده از نرم افزار مشخص، م یمعمول  یوترکامپ یک. مثال کنهیم ییناون رو تع

 بشه. یلهردوشون تبد یا ینترپر  یل،سرور فا
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از نظر کاربرد انواع سرور

 
 2تصویر 

تا با توجه به  یدداشته باش اییهاول ییسرور، الزمه که با انواع اون آشنا یدقبل از خر 
 شن،یم یکه در ادامه معرف  یی. سرورهایدکن یهمناسب رو ته یسرورها یاسرور  یازهاتون،ن

 هستن. هاینپرکاربردتر 

 (Web Serverوب سرور )

شه. وب سرورها معموال اطالعات از این نوع سرور برای میزبانی وب سایت استفاده می
 دن.رو در قالب تصویر، متن یا ویدیو نمایش می

 (Email Serverایمیل سرور )
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های ایمیل ها و نگهداری جزئیات پیام کار سرور ایمیل، آسان کردن ارسال و دریافت
 کنه.ی پست مجازی عمل میکاربرهاست. ایمیل سرور، مثل اداره

 (Application Serverاپلیکیشن سرور )

شن. از اپلیکیشن سرور برای سرور اپلیکیشن محیطیه که اپلیکیشن ها در اون اجرا می
 شه.توسعه و اجرای نرم افزارهای تحت وب استفاده می

 
 3تصویر 

 (Database Serverسرور دیتابیس )

ی دسترسی و بازیابی اطالعات طور که از اسمش پیداست، وظیفهسرور دیتابیس همون
از دیتابیس رو بر عهده داره. دیتابیس سرور شبیه انبار بزرگیه که در اون دیتا و اطالعات 

 شه.وب سایت ذخیره و نگهداری می
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 (File Serverسرور فایل )

کنه فایل های شه، کمک میسرور که بیشتر در شبکه های محلی ازش استفاده می فایل
 جا بشن.ذخیره شده بین کاربرها راحت جابه

 (Proxy Serverسرور پراکسی )

داره، برای بهبود عملکرد و امنیت مورد استفاده  VPNاین نوع سرور که عملکردی شبیه به 
شه و سرویسی رو درخواست گیره. وقتی یک کالینت به پراکسی سرور وصل میقرار می

 کنه.کنه، آدرس آی پی اون تغییر میمی

 (Streaming Serverسرور استریم )

یدیو مثل تونیم از سرویس های آنالین و به لطف وجود این نوع از سرورهاست که ما می
کنن کاربرانی که برای دانلود یوتیوب یا نتفلیکس استفاده کنیم. استریم سرورها کمک می

 فایل های حجیم فضای کافی رو در اختیار ندارن، به این فایل ها دسترسی داشته باشن.

 (VPSسرور مجازی )

درواقع یک ماشین مجازیه که توسط ارائه دهندگان خدمات میزبانی وب  سرور مجازی
که روی اون خودش رو داره از سیستم عامل  ی کپینسخهیک  VPSشه. فروخته می

 Virtual Privateسرور مجازی ) رو نصب کرد. OSنرم افزارهای خاص اون  اکثرشه می
Server) امکانات هاستینگ مشترک براشون کافی نیست اما هاییه کهمناسب سازمان 

 برای خرید سرور اختصاصی هزینه کنن.خوان مین

و  یبا مفهوم سرور مجاز یشترب یو سرور اختصاص  یو سرور مجاز یهاست اشتراک  یسهمقا یر مقالهد
 .شیدیآشنا م یاختصاص 

 

https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/
https://netran.net/mag/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1/
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 یانواع سرور از نظر ظاهر

 
 4 تصویر

شن. های متفاوتی هم ساخته میسرورها نه تنها کاربردهای مختلفی دارن، بلکه در شکل
شما باشه؛ پس بهتره با انواع این  هم باید مناسب محیط کارسرور از نظر ظاهری 

 ها آشنایی داشته باشید.سیستم

 Towerسرور ایستاده یا 

دچار ی ارتقا و توسعه نهترین نوع سرور که مثل کامپیوترهای شخصی در زمیساده
 قیمت پایینی داره و برای کاربرهایی مناسبه که نیاز چندانی بهسرور تاور  .محدودیته

 فضای ذخیره سازی ندارن. ارتباط با برقراری

 Rackmountسرور رکمونت 
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 ،سرور اجزایاگه هرکدوم از  شن.ظاهر می و شمایل سرورهای بزرگتر معموال در این شکل
احتماال باید از رکمونت استفاده کنید تا پاسخگوی دن های سنگینی رو انجام میفعالیت

 نیازهاتون باشه.

 Bladeرور تیغه ای س

 فضای ،زیاد قدرت سرویس دهیبا وجود  ای از سرورهاست کهبلید سرور نوع پیشرفته
 روی یک برد قرار گرفتن.ز سرورها این دسته ا ی اجزایهمه کنه.کمی رو اشغال می خیلی

 معیارهای خرید سرور

 

 5تصویر 

بار دیگه نیازهاتون رو مرور یکتونید با توجه به شناختی که از انواع سرور پیدا کردید، می
کنید تا ببینید کدوم نوع سرور براتون مناسبه. اما برای خرید سرور چه معیارهایی رو باید 

 در نظر بگیرید؟
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 قیمت سرور

زنه؛ سرور هم از این قاعده مستثنی همیشه در انتخاب و خرید قیمت حرف اول رو می
شده و شامل چند کامپیوتر معمولی و قدر بزرگ نوکار شما هنوز اوننیست. اگه کسب

شه، احتماال با سرورهای فایل و پرینتر کارتون راه میفته. البته باید این نکته پرینتر می
رو در نظر داشته باشید که قیمت پایین سرور با قدرت پایین سخت افزار و فضای ذخیره 

خواین از سیستم میسازی کم، ارتباط مستقیم داره. اگه کارتون پردازش اطالعاته، یا 
های پرداخت استفاده کنید، حتما به سروری فکر کنید که قدرت کافی رو برای انجام این 

 وظایف داشته باشه. 

 کارهای روزانه و توان سرور

ی شرکت شناخت کافی داشته باشید. مثال های روزانهقبل از خرید سرور، باید از فعالیت
به اطالعات دسترسی داشته باشن؟ یا اینکه چند کاربر آیا الزمه کارکنان شرکت از راه دور 

قراره از سرویس ایمیل شرکت استفاده کنن؟ کارهایی که قراره هر روز در سازمان یا 
سروری با چه سخت افزاری براتون  نوع کنه که چهشرکت شما انجام بشه تعیین می

 مناسبه.

 

 5تصویر 
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 :ی بیشتربرای مطالعه

 کرد؟ یجادوب سرور ا یخانگ  ینترنتو ا یشخص  یانهبا را توانیم یاآ

 10 یندوزسرور در و  DNS ییرش تغآموز 

 2019سرور  یندوزو  یددج یها یژگیو 

 

 حرف آخر

کنن تا انتخاب و خرید مطلب در مورد انواع سرور و معیارهایی که کمک می در این
، در ریدی خرید یا راه اندازی سرور رو دااگه تجربه خوبی داشته باشیم، صحبت کردیم.

 ن بذارید.و با ما در می اون رو هابخش کامنت

https://netran.net/mag/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%88%d8%a8-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c/
https://netran.net/mag/%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-%d8%b3%d8%b1%d9%88%d8%b1-2019/

