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 سرور دست دوم 

سازی نیاز به سرور یا مجازی  MySQL و  CRM  که برای استفاده ازطوری قدر رشد کرده است به تجارت شما آن 
 .خصوصی خود دارید

 آورد؟ فشار می افزار سرور به شما از نظر مالی اما قیمت سخت 
توانید با خرید سرور دست دوم تا چندین برابر در خرید تجهیزات در این مقاله به شما خواهیم گفت که چگونه می 

 .جویی کنید و از خرید پشیمان نشویدسرور مورداستفاده صرفه 
 .توجهی استهای قابل تجهیزات سرور دارای هزینه 

 .ها کار کندها و دهه سالروز هفته  ۷ساعته و  ۲۴تواند در حالت می 
های زیاد ولی به قیمت یک تلفن اگر نگران عدم ضمانت و پشتیبانی نیستید و تمایل به خرید سروری باقابلیت 

 .همراه خوب دارید ، این مقاله برای شما مناسب است

 شود؟ سوال:چرا خرید سرور دست دوم پیشنهاد می 

 .بازار سرورهای استفاده شده بسیار گسترده است
 .تر استهرچه کشور توسعه یافته تر باشد ، بزرگ 

 .بیشترین تقاضا برای سرورهای استفاده شده در چین و ایاالت متحده است
ی های کوچک و در حال توسعه که توان پرداخت هزینه خرید سرور استوک بسیار رایج است خصوصًا در شرکت 

 .سرورهای نو را ندارند

 دوم است؟ سؤال:چه کسی خریدار سرور دست  

 .مندان به خصوصی سازیو کوچک ، عالقه های کوچک، مشاغل متوسط پاسخ: شرکت 
کند و قرار نیست بازنشسته سال کار می  ۱۲تا  ۱۰در کشورهای توسعه یافته ، ناوگان عظیمی از تجهیزات سرور ، که 

 شوند 
ها ها و یا قطعاتی از آن شود تا از آنمی شان خریداری های دولتی برای سرورهای قدیمی برخی از شرکت   توسط

 .استفاده کنند
 .هاها ، حافظه ها ، دیسکشوند: پردازندهها به سادگی پیدا نمی کنند که دست اول آن قطعاتی را خریداری می 
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 سؤال:چه کسی فروشنده سرور دست دوم تجهیزات است؟ 

 .پاسخ:دو نوع فروشنده وجود دارد

 .کننداین راه درآمد کسب می  هایی که ازنوع اول شرکت 

 .کنندکنند خریداری می ها استفاده نمیهایی که دیگر از آن ها تجهیزات را به قیمتی ارزان از مراکز و شرکت آن 

 .رسانندها را دوباره تعمیر و تنظیم کرده و به قیمتی باالتر به فروش می سپس آن 
روزرسانی تکنولوژی سرورهای خود به آخرین حال به  ها و مشاغل بزرگ که همواره درنوع دوم صاحبان شرکت 
 .تکنولوژی موجود هستند

ها نگذشته است و که مدت زیادی از تولید آن ها به سرورهای قدیمی خود دیگر نیازی ندارند درحالی این شرکت
 .زیاد هم استفاده نشدند

 مزایای استفاده از سرور دست دوم 

های شبکه خود ایلی به استفاده از یک سرور دست دوم در زیرساخت برخی از دارندگان مشاغل ممکن است تم
 . نداشته باشند

 .توجهی وجود دارد اما برای سرور دست دوم مزایای قابل

و اطمینان حاصل کرد که  توان سرور دست دوم را به وضعیت مشابه نو برگردانددرست مانند هر زمینه دیگر ، می 
 .خوب و قابل قبولی را برای شرکت فراهم کند تواند چندین سال عملکرد بسیارمی 

 اندازی آن ،یک کارشناس معتبر و خبره برای تعمیر و نوسازی نیز در هنگام انتخاب سخت افزار و راه
 .دهدیک منبع باارزش است و اطمینان خواهد داد که مشتری در حین خرید ، پول را هدر نمی 

 ای دشوار است ،دیریت بودجه به طور فزایندهدر دنیای فعلی فناوری اطالعات ، جایی که م
 .های یک شرکت ایجاد کندتواند تغییر بسیار زیادی در هزینه خرید یک سرور دست دوم می 
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 چرا یک شرکت باید یک سرور دست دوم را برای فعالیت خود در نظر بگیرد؟ 

موجود به عنوان سرور دست دوم موجود  تر از همه ، تجهیزات سخت افزاری قابل اطمینان و مطرح شاید مهم 
 .باشداست، می 

ها های آن های موجود بسیار مطرح و معروف هستند و همگی به دلیل قابلیت اطمینان و قابلیت برخی از مارک 
 .شودحتی برای استفاده برای بار دوم نیز توصیه می 

 .تر استبان مشاغل امنبه عبارت دیگر ، تجهیزات مورد استفاده نسبت به تصور بسیاری از صاح

 .شوندبعضی اوقات سرورهایی با مشخصات خوب و تولید اخیر را ولی استفاده شده در بازار پیدا می 
تواند سخت افزاری که اخیرًا منتشرشده است را با قیمتی بسیار  این همچنین بدان معنی است که یک شرکت می 

 .معقول و به صرفه پیدا کنید 
 ات با قیمت پایین فقط ممکن است چند سال قدمت داشته باشند ،در بعضی موارد ، تجهیز

 .ها عملکرد خوبی داشته باشدتواند در اکثر برنامه بنابراین می

 تواند با کمی تعمیرات در یک سرور دست دوم قبل از نصب و راه اندازی آن،یک متخصص تعمیرات مجرب می 
 .یم کندیک شرکت تنظ  دستگاه را براساس مشخصات مورد نیاز

ها و تعیین اینکه چه نرم افزار و سخت افزاری مورد نیاز شرکت این یعنی مشاوره با شرکت در مورد نیاز شبکه آن 
 .است

 شود ،این کار قبل از قرار دادن سخت افزار تنظیم می 
 .شود ، از آن استفاده کندتواند از آن به محض آنکه که به شبکه وصل میبنابراین یک شرکت می 

 .شودای است که آماده استفاده دوباره می گونه البته این عالوه بر تعمیر کردن سخت افزار به 

 نتیجه گیری 

 .اما دلیل اصلی آنکه اکثر صاحبان شرکت ها به دنبال سرور دست دوم هستند ، مقرون به صرفه بودن است
 .دهندای را ارائه می سخت افزارهای تعمیر شده در اینجا مزیت عمده

 تواند برای یک تجارت بسیار گران باشد ،ت افزار جدید می سخ
 .های خود ایجاد کندکه باید یک ارتقاء اولیه را در زیرساختبه خصوص برای یک تجارت کوچک و متوسط 

 . شوند که به دنبال یک قطعه تجهیزات تعمیر شده و دست دوم بروندتر می ها بسیار حساساین شرکت
 .دهندازهای خود ، مقیاس خود را افزایش می ها با افزایش نیآن 

های برای مشاغل آسان است که سخت افزار دست دوم را پیدا کند و آن را خریداری کند و با رشد زیرساخت 
 .شرکت سخت افزارهای خود را نیز رشد دهد و عملکرد خود را با گذشت زمان بهبود بخشد
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ای با مدل جدید دارد و بیشتر صاحبان مشاغل کوچک و  برخی از سرورهای دست دوم عملکرد قابل مقایسه 
 .حتی متوجه تفاوت این دو نخواهند شدمتوسط 

 .ترین سخت افزار برای عملکرد نیاز ندارندها به جدیدترین و بزرگ به این دلیل است که بسیاری از برنامه 
 .دون تأکید بر بودجه به روز کندهای شبکه خود را ب دهند زیرساختوکار اجازه می سرور دست دوم به یک کسب

 .های پایین ، کیفیت باال و خدمات استثنایی هستندسرور دست دوم ترکیبی از قیمت 
کند تا بدون به خطر انداختن های فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم می ها فرصتی منحصر به فرد را برای گروهآن 

 .مند شوندرهوضعیت اقتصادی خود از مزایای استفاده از شبکه به
 .شودها بسیارصرفه جویی می های فعلی شما در هزینه با خرید یک سرور دست دوم و تجهیزات سازگار با سیستم 
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