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 آى هختلف اًَاع ٍ پی اچ سرٍر تررسی

 یسرٍر اچ جاز  یهختلف یهذل ّا. داًست یسرٍر اچ جتَاى  یرا م ایهَجَد در دى سرٍرّای ىیتر یاز قَ کی

، هذل رکوًَت ًتیسرٍر پرٍلاز  اًذ عثارتترًذ هطرح  ىیاًَاع هختلف سرٍر از ا. ضَد یاستفادُ م ایاهرٍزُ در دى

 .ّا ّستٌذ ًًٍِن ىیاز ا دیهذل تل ًتیسرٍر پرٍل، هذل تاٍر ًتیسرٍر پرٍل

 ٍ اًَاع هختلف آى  یاچ جسرٍر  هعرفی

سخت افسار . تِ حساب آٍرد اًِیرا زاتیتجِ دیتَل ًِیدر زم ضرٍیج یاز ضرکت ّا یکیتَاى  یرا م یاچ ج ضرکت

در  یسرٍر اچ ج ىیب ىیدر ا. تاال هطَْر ّستٌذ یتِ قذرت ٍ دٍام ٍ هاًذگار یضذُ تَسط ضرکت اچ ج دیتَل یّا

 یّا ٍ تکٌَلَش یٍ استفادُ از فٌاٍر یگارهاًذ لیهطرح تِ دل یکوپاى ىیضذُ تَسط ا دیهختلف تَل یهذل ّا

 .ضثکِ هحثَب ضذُ اًذ زاتیتجِ داریخر ىیتِ ضذت در ب ایرٍز دى یّا

اًجام ضذُ  کارّایتا تَجِ تِ حجن ٍ ًَع . ضَد یتسرگ استفادُ م یت ٍ ضرکت ّاادر ادار یسرٍر اچ جاز  اهرٍزُ

 .میرا در هراکس هطاّذُ کي یسرٍر اچ جاز  یهختلف یادارات هوکي است هذل ّا ىیدر ا

 یاچ ج ًتیپرٍال سرٍر

 یاچ ج ًتیسرٍر پرٍال. است یاچ ج ًتیسرٍر پرٍالهذل ّا هذل  ىیاز ا یکیدارد  یهختلف یهذل ّا یاچ ج سرٍر

ضَد  یهذل هختلف م ىیدستِ ّا خَد ضاهل چٌذ ىیضَد ٍ ّر کذام از ا یعرضِ م اىیهطتر یترا یدر دستِ کل

سرٍر ، هذل رکوًَت ًتیسرٍر پرٍلاز  اًذ عثارتسِ دستِ  ىیا. ضَد یاستفادُ م ّا آىخاظ از  یکارّا یکِ ترا

 دیهذل تل ًتیسرٍر پرٍل، هذل تاٍر ًتیپرٍل

 هذل رکوًَت ًتیسرٍر پرٍل 
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است  دایج ّا آىکِ از ًام  طَر ّواىضَد  یهطخع م DL یاختػار یکِ تا ًام ّا هذل رکوًَت تىیپرٍل سرٍر

از  یکن اریتس یاست کِ جا ّا آىسرٍر ّا اتعاد  ىیتارز ا یشگیٍ. تاضٌذ یقرار دادى در رک ّا م یهٌاسة ترا

کار در تخص  ییضذت تاال تَدُ ٍ تَاًا تِ زیسرٍر ّا ى ییاًذازُ هٌاسة کارا ىیدر کٌار ا. کٌٌذ یّا اضغال م کر

تا  اریتس هذل رکوًَت تىیسرٍر پرٍلقطعات تِ کار رفتِ در . تاضٌذ یّا را دارا م تاسٌتریف از جولِ دهختل یّا

 .تاضذ هی زیى یفرٍش هٌاسةس از ٍ خذهات ج یتاىیپطت یتَدُ ٍ دارا تیفیک

هذل تاٍر  ًتیسرٍر پرٍل 
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از  ستادُیتَدُ کِ تِ غَرت ا سرٍرّایضَد از ًَع  یم یهعرف ML یکِ تا ًام اختػار هذل تاٍر تىیپرٍل سرٍر

از سرٍر . رًذیگ یقرار م یخاًگ یّا اًِیرا سیهطاتِ ک ییّا سیسرٍر ّا در داخل ک ىیا. ضَد هیاستفادُ  ّا آى

 یازیًَع سرٍر ّا ى ىیا. ضَد یم استفادُتسرگ ٍ کَچک  یدر ضرکت ّا ٍ ادارُ ّا هذل رکوًَت تىیپرٍل

 .رًذیًذارًذ کِ در داخل رک قرار گ

 دیهذل تل ًتیپرٍل سرٍر
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هذل از سرٍر ّا  ىیدر ا. دیًام یجهحػَالت ضرکت اچ  ىیاز جالة تر یکیتَاى  یرا م دیهذل تل تىیپرٍل سرٍر

 ییٍر ّا در ضرکت ّا ٍ هکاى ّارس ىیاز ا. رًذیگ یضکل قرار م یجعثِ هکعة کیسرٍر در داخل  ىیچٌذ

سرٍر در . هٌاسة ّستٌذ درتٍ ق ییتِ دًثال کارا ضتریجا ٍ فضا دارًذ ٍ ب تیضَد کِ هحذٍد یاستفادُ م

 یهاًٌذ خاظ غِیت یاتػال ّا از تخص ّا ىیا یضَد ٍ ترا یسَر تِ ّن هتػل م ىیچٌذ دیهذل تل تىیپرٍل

سرٍر ّا  ىیدر ا یکن اریکاتل تس لیدل ىیتِ ّن رًذیگ یقرار م ّا آىٍر ّا در داخل رضَد کِ س یاستفادُ م

 .دارًذ یادیز اریتس یّا تیٍر ّا قاتلرس ىیدر کٌار ّن ا رسرٍ ىیتِ علت قرار گرفتي چٌذ. ضَد هیاستفادُ 

سایت آسواى کاال 

WWW.ASMANKALA.COM 


