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چیست؟! و سرور هاست  
 ست؟یچ سرور

تٌْا در هحذٍدُ  یدعتزع يیوِ ا یدر دعتزط اعت، سهاً ؾِیرٍؽي ٍ ّو ؾِیّو َتزیواهپ هی عزٍر

 َتزیواهپ یهؼٌا خَاّذ تَد وِ تواه يیٍ تِ ا نیًاه یتاؽذ، آى را عزٍر تحت ؽثىِ ه یؽثىِ داخل هی

 یه يییوٌٌذ ٍ عزٍر ًمؼ آًْا را در ؽثىِ تؼ یه يیووه آى تاه ِتحت ؽثىِ خَد را ت یاسّایٍ ً زًذیگ یفزهاى ه َتزیواهپ يیؽثىِ اس ا يیهَخَد در ا یّا

 اریتا گزٍُ تغ ن،یتِ ّن ٍصل ؽذُ اًذ تذاً ٌتزًتیا كیوِ اس عز ییّا َتزیٍ آى را هتؾىل اس توام واهپ ن،یًوائ ؾتزیت یؽثىِ را وو يیحال اگز گغتزُ ا ذ،یًوا

دارًذ تا  فِیؽَد ٍ ٍظ یگفتِ ه یٌتزًتیا یوِ تِ آًْا عزٍر ّا نیرٍتزٍ ّغت ٌتزًتیا كیعز سدر دعتزط ا ؾِیرٍؽي ٍ ّو ؾِیّو یّا َتزیاس واهپ یتشرگ

 یول یتِ دٍ دعتِ تٌذ يیلزار دٌّذ. تٌاتزا اریهالحظِ ؽوا در اخت یرا تزا ذیوٌ یخغتدَ ه ًتٌتزیا یپٌْا یوِ در ّز سهاى اس ؽثاًِ رٍس، تز رٍ یاعالػات

 :نیاتی یدعت ه

 .دّذ یه ظیوِ عزٍ یپَتزیواه : ( server ) عزٍر

 .زدیگ یه ظیوِ عزٍ یَتزیواهپ : ( Client ) ٌتیوال

ؽثىِ  یوِ اس آًغَ یَتزیٍ واهپ ذیوٌ یػول ه زًذُیگ ظیدر ٍالغ در ًمؼ عزٍ ذ،یپزداس یه یٌتزًتیوِ ؽوا تِ هزٍر ٍب ٍ اعتفادُ اس اًَاع خذهات ا یسهاً

ؽىل  زًذُیگ ظیٍ عزٍ ٌّذُد ظیعزٍ َتزیّا واهپ َىیلیتا ارتثاط ه ٌتزًتیّواى عزٍر ًام دارد ٍ خْاى ا ایدٌّذُ ٍ  ظیوٌذ، عزٍ یتِ ؽوا خذهات را ارائِ ه

در عزاعز  یا ضُیٍ یؽَد، لذا هحل ّا یعزٍر هحغَب ه هی یذاریخذهات، پا افتیفاوتَر تِ ٌّگام در يیوِ هْوتز ییاس آًدا ٌتزًت،ی. در ؽثىِ ازدیگ یه

لغؼات ٍ ًزم  یثاًیؽثىِ ٍ پؾت تیفیو یتز رٍ توزوشاس عزٍر ّا تپزداسًذ ٍ تا  یؽَد تا صزفا تِ ًگْذار یّواى هزوش دادُ احذاث ه ای تاعٌتزیتا ًام د ایدً

 يیآى فزاّن آٍرًذ. تٌاتزا زاهَىیٍب ٍ اعتفادُ اس عزٍرّا تِ دٍر اس هؾىالت ٍ هغائل هتؼذد پ یشتاًیه یرا تزا ظیؽزا یتصَرت تخصص اس،ید ًهَر یافشارّا

اس تخؼ  تاعٌتزیدّذ. عاختواى د یه یهختلف خا یٍ اتاق ّا ( Cage ) ّا حی، و( rack ) ّشاراى عزٍر را در رن ّا ایاعت وِ صذّا ٍ  یهحل تاعٌتزید

اس  ی، اتاق ًگِ دار UPS ٍ Battery backup اًثار عخت افشار، اتاق ،یخٌه عاس غاتیهاًٌذ اتاق وٌتزل، اتاق عزٍر، صاًزاتَرّا، تاع یهختلف یّا

تَاًذ  یّز هزوش دادُ واهال ه یتزا زعاختیٍ اهىاًات ٍ س یعزاح اسّا،یؽَد، ّز چٌذ وِ تا تَخِ تِ ً یه لیؽثىِ تؾى تیزیاتاق هذ ك،یحز یاعفا لیٍعا

 .هتفاٍت تاؽذ

وِ  ییاس هحتَا یًگِ دار فِیّا عزٍر ٍظ َىیلیؽوا خَاّذ تَد ٍ در عزتاعز خْاى ه تیٍب عا یاس هحتَا یًگِ دار یتزا یعزٍر هحل هی گزیػثارت د تِ

وِ پارط  یاتز اًؼیاعت ٍ تا گغتزػ خذهات را یت ٍب رٍ تِ فشًٍدارًذ، هضاف تز آى ؽوار ًزم افشار ّا تح اریدر اخت ذیؽَ یّز رٍس در ٍب تا آى آؽٌا ه

لاتل  یّا َتزیواهپ یتٌْا تز رٍ يیاس ا ؼیوِ پ یپزوارتزد یّا application اغلة هیًشد یا ٌذُیاعت، در آ زاىیخذهات در ا يیارائِ دٌّذُ ا يیپه اٍل

ًصة پز دردعز ًزم افشار ٍ هزالثت ٍ تزٍس  ٌِ،یپز ّش یّا غٌظیال ذیتِ خز یاسیٍب لاتل دعتزط خَاٌّذ تَد ٍ ؽوا ً كیاس عز يیاخزا تَدُ اًذ، پظ اس ا

 .داؽت ذیآًْا ًخَاّ یرعاً
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 ؟ستیچ هاست

. تِ ستاى ذیدار اسیآى ًتاؽذ تِ  ذىیّوِ لاتل د ی( تزاٌتزًتی)ا یالولل يیؽثىِ ت یتاى رٍ تیٍب عا ذیخَاّ یه یاعت وِ ٍلت یشیّواى چ ٌگیّاعت ٍب

ٍ راُ  نیٌظت شتاىیدٌّذُ ه ظیعزٍ هیتَاًذ تِ صَرت  یؽوا ّن ه یؽخص َتزی. واهپزدیلزار گ شتاىیدٌّذُ ه ظیعزٍ هی یرٍ ذیؽوا تا تیعادُ، ٍب عا

ؽوا در  تیٍب عا ٌىِیا یرعذ تزا یػالالًِ تِ ًظز ًو ادیوار س يیتاى اعت، ا تیعا یتزا ادیس« وٌٌذُ ذیتاسد» ای هیؽَد اها اگز لصذتاى خذب تزاف یاًذاس

 یؽوا را ًو تیعا یوغ گزید َتزیهتصل تاؽذ؛ تِ هحض خاهَػ ؽذى واهپ ٌتزًتیرٍؽي ٍ تِ ا ؾِیّو َتزؽوایدر دعتزط تاؽذ السم اعت واهپ ٌتزًتیا

 یّا یاصالح اؽىاالت ٍ خزات دِیتاؽذ در ًت ذُیچیؽوا پ یتَاًذ تزا یوار ه يیا ذ،یعزٍر آؽٌا ًثاؽ یراُ اًذاس یاگز تا ًزم افشارّا گزی. اس عزف دٌذیت

 . خَاّذ یه یادیس یعزٍرتاى ٍلت ٍ اًزص یاحتوال

ارائِ دٌّذُ خذهات  یؽاى تِ عزاؽ ؽزوت ّا تیعا یشتاًیه یدارًذ تزا تیتِ ٍب عا اسیوِ ً یافزاد ؽخص یتوام ؽزوت ّا، ارگاى ّا ٍ حت لیدال يیّو تِ

وِ تِ  ییدارد خا ارلز ایدً یّاDatacenter يیٍ هدْشتز يیٍ در هؼزٍف تز زاىیآًْا غالثاً در خارج اس ا یعزٍرّا ییؽزوت ّا يیًٍذ. در چٌر یه یشتاًیه

 .ؽذُ اعت ذُیؾیاًذ یذاتیتوْ یهَالغ اضغزار یًذارد ٍ تزا یلغؼ ٌتزًتیعاػتِ تزق تِ عزٍرّا هتصل اعت ٍ ا 42صَرت 

 ٌتزًتیاس هتخصصاى ا نیت هیّزچٌذ وَچه ٍ ون حدن تِ  ییوِ تا داؽتي فضا ذیدار یعزٍرّا دعتزع يیاس ا یوَچى یتِ فضا یتِ ػٌَاى هؾتز ؽوا

 .هتَلف ًؾَد ظیعزٍ يیوَؽٌذ وِ ا یعاػت ه 42تَد وِ در عَل  ذیتاى هتصل خَاّ تیٍب عا یًگْذار یتزا

دّذ  یافزاد هختلف لزار ه اریووتز در اخت ٌِیوزدُ ٍ آى را تا ّش نیتمغ یوَچه تز یخَد را تِ فضاّا Hard یٍب فضا شتاىیعزٍر ه هیاوثز هَارد،  در

تاال،  اتتا حدن اعالػ ایهْن  یّا تیعا یوٌٌذ. تزا یتِ صَرت هؾتزن اعتفادُ ه شتاىیاس عزٍر ه تیتا چٌذ صذ عا تیعا يیحالت اس چٌذ يیدر ا

ًصة ؽذُ  یٍ اضاف یػوَه ظی. ّز عزٍغتٌذیهؾتزن ً یتا عزٍر ّا غِیٍخِ لاتل هما چیّا تِ ّ ظیعزٍ یذاریٍ پا یتیاس ًظز اهٌ یاختصاص یعزٍرّا

عزٍر  یحدن ٍ اًثَُ درخَاعت ّا رٍ يیّىزّا تاؽذ. ّوچٌ یتزا یواًال ٍرٍد هیتَاًذ  یآى عزٍر ه یرٍ گزید تیهؾتزن ٍ ّز عا یعزٍرّا یرٍ

ٍ در وذام وؾَر ٍالغ ؽذُ ٍ فزاّن  یؽوا در چِ هزوش دادُ ا شتاىیه یًىتِ وِ عزٍرّا يیا گزیٍ عزػت آى را لغؼاً واّؼ خَاّذ داد. اس عزف د یذاریپا

 ،یآتؼ عَستزق،  یلغؼ ًٌذها یتحزاً ظیؽزا یٌیت ؼیپ ،یىیشیف یاعتحىام تٌا ،یتیتاًذ، اهىاًات اهٌ یهزوش دادُ اس ًظز پٌْا يیاهىاًات ا ظیؽذى ؽزا

 .ٍب اعت یشتاًیدٌّذُ خذهات ه ظیعزٍ هیخْت اًتخاب  یزیگ نیتصو یتزا یهْو یاعت اس ؽاخص ّا شاىیسلشلِ ٍ... تا چِ ه
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