
و مادر برد حرکت به سوی ساخت سرور اکثر کمپانی های سازنده  Xeon E5-2600 v3اینتل  V3سری های   CPUبا تولید نسل جدید 

ها را اغاز کردند.تا دستگاه هایی با کارایی باالتر را با استفاده از این فناوری در اختیار مشتریان خود  CPUسری جدید مادربرد های کامپتبل با این 

 قرار بدهند.

به بازار ارائه  DDR4اینتل و رم های  V3ت میباشد که در یک یونیت و با استفاده از فناوری جدید نمونه ای از این تولیدا DL360 G9 سرور

 برای همگرایی دیتا ها در دیتاسنتر های بزرگ میباشد<HPچشم انداز کلی شرکت  شده است و 

پشتیبانی میکند.و DDR4را ساپورت میکند و از رم های جدید  رمگیگ  867تا  DL380سری - DL360سری  سرور

 را داشتید. mhz 8677شما سرعتی برابر  DDR3رابه شما ارائه میدهد همانطور که میدانید در سری های  mhz 2133سرعت 

CPU  87های جدید به شماCORE – میدهد و اگر بصورت تئوری بیان کنیم شما در هر وات سه برابر بیشتر از سری هایG8  کارایی یا

PERFORMANCE .دارید 

  

 

 

دیگر این شرکت نیز در رقابت تنگاتنگ با دیگر شرکت ها  یکی از تولید کنندهای رده اول سرور در دنیا است)البته محصوالت hp شرکت

بود که شرکت کامپک تولید و به بازار  نام سرورهایی Proliant روانه بازار میکند.در ابتدا Hp Proliant را تحت عنوان سرورهای خود hp (است

باالی این سرورها  شرکت را خریداری کرد و سروهای خود را با این نام به بازار عرضه کرد. فروش این hp ارائه میکرد، اما چندی بعد

وری که در جهان فروش سر 3مشاغل نشان میدهد بطوریكه طبق آمار از هر  را به ارائه یک زیر ساخت قابل اعتماد به صاحبان hpپایبندی

 .است HP proliant یکی از آنها سرورهای خانواده میرود

 

 

 

 

 

Hp  برای طبقه بندی سرورهایش آنها را در نسل های مختلف ارائه میکند.در زیر خالصه ای از این طبقه بندی را بیان میکنیم.اکنون

را از آن خود کرد.و  1188عنوان پرفروش ترین سرور جهان در  DL 380 G7و مشخصا سرور این سرورها پیشتاز بازار هستند  8نسل 

 دنیا معرفی کرد.  ITفوریه امسال نیز نسل هشتم سرورهای خود را به خانواده  83در 

 خانواده دسته بندی میشوند :  4همچنین این سرورها در 

 سرورهایML هری شبیه کیس دارند و تاور نیز خوانده میشوند.با ظرفیت توسعه داخلی دیسک. که ظا 

  سرورهایDL  که در رک جا میگیرند وrackmount  .نیز نامیده میشوند 

  سرورهایBL  که که درblade system  شرکتhp  .قرار میگیرند وتیغه ای نیز گفته میشوند 



  و سرورهایSL ستند برای شبکه های با اندازه بزرگ طراحی شده اند. که از نوع نصب شونده در رک ه 

امر غیر قابل انکاری است به طوری که میبینیم سرورها را در  hpتفاوت این سریها به شکل ساخت آنها برمیگردد.تنوع در تولیدات 

با یک یا دو سوکت  811،111،411در سریهای  Proliantمیکند. سرورهای چند خانواده و برای هر مقیاس شبکه به بازار عرضه 

 نیز با هشت سوکت پردازنده تولید میشوند 011و  811با چهار و سری  011،611پردازنده تولید میشوند، و سری 

 


