ﭼﺮا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺳﺮورﻫﺎی  DELLاﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﻢ؟ ]رﭘﻮرﺗﺎژ آﮔﻬﯽ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴
ﺷﺮﮐﺖ دل ) (DELLﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻌﺎل ﺷﺒﮑﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ
آﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺰرگ و در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
اﻧﺪ.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  DELLدر رده ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد:

 -1ﺳﺮورﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک )(Rackmount Servers
 -2ﺳﺮورﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده )(Tower Servers
 -3دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎز ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک )(NAS , DAS , SAN
 -4ﺳﻮﺋﯿﭻ ﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در رک )(L2 & L3 Switches
ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ  DELLﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ روز ﺧﻮد ،ﺳﻬﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات در دﻧﯿﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺰارش وب ﺳﺎﯾﺖ
 ،IDCدل ﺑﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار  16.7درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ،2014در رﺗﺒﻪ دوم ﻓﺮوش ﺳﺮور در دﻧﯿﺎ
اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺗﺒﻪ اول ﻓﺮوش ﺳﺮورﻫﺎی
 DELLدر ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮﻫﺎ در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻧﺎدا ،آﻣﺮﯾﮑﺎ
 ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻠﻨﺪ و …( را دارﻧﺪ.
ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ دل  ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻮم  ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و در اروﭘﺎ و در
ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﺮوع ﻗﯿﻤﺖ ﺳﺮورﻫﺎی دل در ﻣﺪلﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎده از  2.500.000ﺗﻮﻣﺎن و در ﻣﺪلﻫﺎی رک ﻣﻮﻧﺖ از
 3.900.000ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ؛ ﻫﺪف ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ دل از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮورﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮورﻫﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺳﺮور ﺑﻪ ﺟﺎی راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.

از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﺮورﻫﺎی  DELLﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
 -۱ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻫﺎی  Intelﺳﺮی  Xeonروی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ.
 -2ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از  iDracﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر ﺳﺮور از راه دور )ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺮورﻫﺎی دل(
 -3ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی ) (Virtualizationروی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪﻟﻬﺎ )ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از Vmware،Hyper-v،
(Citrix
 -4ﮐﺎرﮐﺮد در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎ  50درﺻﺪ
)اﻣﮑﺎن ﮐﺎرﮐﺮد در دﻣﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺗﺎق(
 -5در ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﺰرگ
 -6ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺳﺎﺧﺖ اروﭘﺎ )ﮐﺸﻮر ﻟﻬﺴﺘﺎن(
 -7دارای  3ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ زﯾﮕﻮرات و  10ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش
ﺷﺮﮐﺖ زﯾﮕﻮرات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و وارد ﮐﻨﻨﺪه رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دل در
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ  DELLدر اﯾﺮان را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
دارد و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ  3ﺳﺎل ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﯽ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط )ﺣﺘﯽ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ( و  10ﺳﺎل
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ دل ،ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖ زﯾﮕﻮرات،
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه ای ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ

 DELLرا دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﺮور ﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ
ﺧﻮد دارﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺮورﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪ دل | داﻧﻠﻮد ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ | ﻓﺮم ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺮورﻫﺎی
دل | وب ﺳﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﮕﻮرات
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

