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نگاهی به مشکالت و چالش های فریلنسرها در ایران

آیا باید چشم بسته آزادکار شویم و انتظار ورود به 
بهشت دورکاری را بکشیم؟

 داستان شرکت وسترن دیجیتال:

سلطان حافظه و داده

سیستم سرمایشی آینده نگرانه و 
گی های یک شرکت همکار مرکز داده ویژ

کز داده ضروری  چرا یوپی اس ها برای مرا
و حیاتی هستند؟

گرفت ... کرونا نفس انسان ها را 

اما نفس زمین چطور؟
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Data Center Infrastructure Management 
سیستم های مدی��ت ��رساخت مرکز داده 

لحظه به لحظه در مرکز داده 

TDM-209G1/G3 TDM-213D1/D3 TDM-320A1/A3 TDM-428M TDM-612C TDM-830N TDM-840N



آن  از  پــس  و  شــیوع  دوران  مشــکالت  و  بحران هــا  معایــب،  دربــاره 
کرونــا زیــاد صحبــت شــده و مقالــه و تحلیــل  گیــری و تــداوم ویــروس  دنیا
از  طوالنــی  فهرســتی  می توانیــم  مــا  از  هریــک  احتمــاال  خوانده ایــم. 
کاری، مســایل مالــی و روابــط  کرونــا در زندگــی شــخصی و  آثــار منفــی و بــد ویــروس 
ــا  ــا ت ــا آی ــم. ام کنی ــه  ــدی تهی کارمن ــی و  ــی و تحصیل ــای آموزش ــی یــا بحث ه اجتماع
کــه از جنبــه دیگــری بــه ایــن ویــروس بــه ظاهــر نامبــارک و  کنــون پیــش آمــده اســت 
کــه چــه مزایــا و فوایــدی بــرای مــا داشــته اســت؟  کنیــم؟ از ایــن زاویــه  نحــس نــگاه 
می توانیــم  اســت.  واقع بینــی  و  اعتــراف  صداقــت،  نگــرش  ایــن  الزمــه ی  البتــه 
کرونــا تهیــه  کــه فهرســتی از آثــار منفــی ویــروس  در خلــوت خودمــان همان طــور 
کنیــم! بایــد  کردیــم؛ فهرســتی از آثــار مثبــت و خــوب ایــن ویــروس عجیــب تهیــه 
کاهــش ترافیــک و حــل مشــکل مقطعــی آلودگــی  کرونــا باعــث  کنیــم ویــروس  اعتــراف 
ــه امــور  ــرای رســیدگی ب هــوای شــهرها شــد. بســیاری از مــردم از فرصــت قرنطینــه ب
متمــادی  ســال های  کــه  کارهایــی  و  اســتراحت  خانوادگــی،  کارهــای  شــخصی، 
عقــب افتــاده و هرگــز فرصتــی بــرای انجــام دادن  آنهــا دســت نمــی داد؛ اســتفاده 
کســب وکارها، شــرکت ها و ســازمان ها و  کارمنــدان بــا اســتقبال  کردنــد. دورکاری 
کاهــش  کارمنــدان مواجــه شــد. شــرکت ها موفــق شــدند هزینه هــای خــود را  خــود 
دهنــد و بــه ســوی نــوآوری ، خالقیــت، بهــره وری و روش هــای فناورانــه بیشــتر برونــد 
گزارش هــا و نظرســنجی های متعــدد داخلــی و خارجــی،  کارمنــدان بــه اســتناد  و 
ــرای بســیاری از مــردم، هیاهــو،  ــد. ب کردن کار و زندگــی برقــرار  تعــادل بهتــری میــان 
بــه  را  دوندگی هــای ۲۴ ســاعته، آشــفتگی های روحــی و ذهنــی، جــای خــودش 
کرونــا  ویــروس  هــم  دانش جویــان  و  دانش آمــوزان  بــرای  داد.  تامــل  و  آرامــش 
کاهــش رنــج رفتــن بــه مدرســه و هزینه هــای آن،  دســتاوردهای بزرگــی داشــت. 
ــردد  ــاد ت ــای زی ــگاه، هزینه ه ــت در خواب ــری و اقام ــهر دیگ ــه ش ــن ب ــج رفت ــش رن کاه
کاهــش هزینه هــای تحصیلــی برخــی از ایــن  از یــک ســوی شــهر بــه ســوی دیگــر، و 
کســب وکارها ناچــار شــدند وارد یــک فضــای رقابتــی جدیــدی شــوند  مزایــا هســتند. 
ــه ابزارهــای فنــاوری و  ــد. ب ــرای رشــد و پیشــرفت بردارن ــه جلویــی ب گام هــای رو ب و 
کارهــای قدیمــی را تغییــر دهنــد.  آنالیــن مجهــز شــوند و ســازوکار برخــی وظایــف و 
ــاهده  ــاف مش ــیاری از اصن ــوان در بس ــوح می ت ــه وض ــکار را ب ــت و ابت ــش خالقی افزای
جامعــه،  بهداشــتی  ســواد  ســطح  افزایــش  از  کــی  حا دیگــری  گزارش هــای  کــرد. 
ــی  ــط اجتماع ــای غل ــتباه و باوره ــای اش ــی از عادت ه ــذف برخ ــه، ح ــت حافظ تقوی
کــرده و حتــی  کرونــا، تعجــب  کارکردهــای ویــروس  دارد. شــاید بــا خوانــدن ایــن 
کنــکاش در زندگــی روزمــره و شــخصی خودمــان  چنــدان موافــق نباشــید ولــی بــا 
کــه بــه رشــد و  می توانیــم آثــاری از تغییــر و اصــالح اجبــاری عادت هایــی را بیابیــم 
کمــک می کننــد. افــراد موفــق همیشــه در چالش هــا دنبــال  هوشــمندی بیشــتر مــا 
کمتــر درگیــر  کننــد و  ــا اســتعداد و قــدرت اراده خــود را شــکوفا  ــد ت فرصت هــا می رون
کرونــا هــم بــرای تــک تــک افــراد جامعــه در  آثــار و نتایــج منفــی می شــوند. ویــروس 
کــه می توانــد آثــار مثبــت  هــر موقعیــت شــغلی و زندگــی شــخصی یــک چالــش اســت 

ــا منفــی برجــای بگــذارد! ی

سرمقاله
کرونا؛ دست مریزاد!

فرزانه شوقی لیسار

فصلنامه اقتصادی فرهنگی

سال سوم/ شماره 11 / پاییز  1399

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: فرزانه شوقی  لیسار
گرافیک: مهدی نصرتی

www.vira-gostar.ir :نشانی اینترنتی
تلفن: 669۴۴980

برای خرید فصلنامه با داخلی 100 تماس حاصل فرمایید.
Info@vira-gostar.ir :ایمیل

ک ۲69 آدرس: فاطمی غربی، بین بزرگراه چمران و جمالزاده، پال
چاپ: اوج  نیلی

با حمایت شرکت تیــام شبــکه
مدیر عامل: بابک رشیدی آشتیانی

www.tiamnetworks.ir :نشانی اینترنتی
 instagram.com/tiamnetworks :گرام اینستا

تلگرام:  09۲۲3119178
منتظر شنیدن نظرات شما در press@tiamnetworks.ir یا داخلی ۴38 هستیم. 

 شرکت تیــام شبــکه

فهرست
اخبــار فناوری اطالعات ایران و جهان

کسب وکارها شد    کرونا باعث قوی تر شدن  گیری  سیسکو: دنیا
پردازنده های جدید اینتل برای اینترنت اشیا و رایانش در لبه   
نظارت بر سیستم سرمایشی  مرکز داده با هدست هولولنز مایکروسافت   

2

اینفوگرافی
   Console Drawers و KVM Switches معرفی

3

مقاله فنی
گی های یک شرکت همکار  مرکز داده    سیستم سرمایشی آینده نگرانه و ویژ

4

مقاله مدیریتی
نگاهی به مشکالت و چالش های فریلنسرها در ایران   
را     بــه بهشــت دورکاری  ورود  انتظــار  و  آزادکار شــویم  بســته  بایــد چشــم  آیــا 

؟ بکشــیم

6

اینفوگرافی
کارها برای استقرار محاسبات در لبه    کسب و  گام مهم   5

8

نکات مربوط به موفقیت
برنده جایزه نوبل:   

فقــط ۲ درصــد موفقیــت بــه آی کیــو وابســته اســت؛ بیشــتر روی جنبه هــای شــخصیتی 
کنیــد! کار  خودتــان 

9

مقاله فنی
کز داده ضروری و حیاتی هستند؟    چرا یوپی اس ها برای مرا

10

مقاله فنی
کم رک ها در مرز انفجار است؛ صنعت  مرکز داده چه راه کاری دارد؟    ترا

12

گفته ها نکته ها، 
داستان شرکت وسترن دیجیتال: سلطان حافظه و داده   

14

سرگرمی 16



2   سال سوم / شماره 11 / پاییز   1399

اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

کرونا باعث قوی تر  گیری  ◄سیسکو: دنیا
کسب وکارها شد  شدن 

کرونــا،  ویــروس  شــیوع  دوران  در  سیســکو  شــرکت 
ــک  کم ــا  ــترده را ب گس ــق  ــنجی و تحقی ــن نظرس چندی
 Freeform موسســات تحلیل گــر داده معتبــری ماننــد
چشــم انداز  تــا  اســت  داده  انجــام   Dynamics
کار، فناوری هــای  کار، محــل  درســتی از آینــده بــازار 
مدیــران  بــه  را  کســب وکارها  وضعیــت  و  نیــاز  مــورد 
آخریــن  در  دهــد.  نشــان  بــازار  تجــاری  لیدرهــای  و 
کــه شــامل داده هایــی از اواخــر ۲۰19 تــا ژوئــن  گــزارش 
شــیوع  و  شــروع  بحرانــی  بســیار  دوره  و  بــوده   ۲۰۲۰
کرونــا را شــامل می شــود؛ نزدیــک  گیــری ویــروس  دنیا
از  بحــران  ایــن  کردنــد  اعتــراف  مشــاغل   7۴% بــه 
کسب وکارشــان شــده اســت.  جهاتــی باعــث تقویــت 
نظرســنجی  ایــن  بــه  پاســخ دهنده ها  چهــارم  ســه 
وجــود  بــا  کــه  بودنــد  موافــق  حــدودی  تــا  یــا  کامــال 
آنهــا در برخــی جنبه هــا  زیــاد، تجــارت   چالش هــای 
نشــان  ایــن وضعیــت  اســت.  قبــل شــده  از  قوی تــر 
و  ابتــکارات  ناچــار ســراغ  بــه  کســب وکارها  می دهــد 
بهــره وری  افزایــش  باعــث  کــه  رفتنــد  نوآوری هایــی 
بــرای  برنامه ریــزی  اســت.  شــده  آن هــا  چابکــی  و 
کســب وکار به  مدرنیزاســیون میان مــدت و بلندمــدت 
الویــت نخســت آن هــا تبدیــل شــده و همیــن موضــوع 
باعــث رشــد و پیشــرفت دیجیتالــی آن هــا شــده اســت. 
شــیوع  دوران  در  گفتنــد  نیــز  پاســخ دهنده ها   %۴9
ــتند و  ــری داش کاری انعطاف پذی ــاعت های  ــا، س کرون
کــه میتــوان دورکاری  در اســتخدام هــم اعــالم شــده 
کــرد و انعطاف پذیــری وجــود دارد. ۵۰% هــم اظهــار 
ــد دورکاری باعــث جــذب و اســتخدام نیروهــای  کردن
ــت.  ــده اس ــترده تر ش گس ــای  ــا مهارت ه ــتعدتر و ب مس
آن هــا در  بهــره وری  و  کاری قوی تــر شــده  تیم هــای 
کارمنــدان موفــق شــدند  ایــن ایــام بهتــر شــده اســت و 
از  کننــد.  برقــرار  زندگــی  و  کار  میــان  بهتــری  تعــادل 
هــر 1۰ مدیــر نزدیــک بــه 87% از ایــن وضعیــت راضــی 
گفتنــد موافــق طوالنــی شــدن شــرایط  بودنــد و %۴7 

هســتند. دورکاری 

بــرای  اینتــل  جدیــد  پردازنده هــای   ◄
لبــه در  رایانــش  و  اشــیا  اینترنــت 

اینتل از نسل جدید پردازنده های نسل یازدهم 
 N Atom x6000E، پنتیوم، سلرون  Core، سری 
رونمایی  لبه  در  رایانش  مصارف  برای   J سری  و 
کرد. غول تراشه ساز دنیا می گوید این پردازنده ها 
از هوش مصنوعی پیشرفته تر، عملکرد بی درنگ، 
اینترنت  در  سریع تر  پردازش  و  امنیتی  مزایای 
بینایی  می توانند  و  هستند  برخوردار  اشیا 
پردازش های  در  کمتری  تاخیر  و  بهتر  رایانه ای 
درصد   7۰ می گوید  اینتل  باشند.  داشته  لبه  در 
ابری  رایانش  فناوری  به   ۲۰۲3 سال  تا  شرکت ها 
ولی  مصرف  کم  تراشه های  به  و  می شوند  مجهز 
اینترنت  مصارف  برای  بهتر  و  پردازش سریع تر  با 
پنتیوم،  جدید  پردازنده های  دارند.  نیاز  اشیا 
سلرون، سری Atom x6000E و J با همین هدف 
اشیا  اینترنت  مخصوص  دقیقا  و  شده  طراحی 
بهینه سازی شده اند. این پردازنده ها را می توان 
و  کوچک  گجت های  صنعتی،  ربات های  در 
و  شیمی  صنایع  تجاری،  و  خانگی  هوشمند 
پرقدرت  پردازنده های  برد.  کار  به  انرژی  و  نفت 
کثر  Core این شرکت توانایی پردازش حدا سری 
خ 3۰  نر با   P1080 رزولوشن  استریم ویدیو در   ۴۰
ویدیو  خروجی  به  قادر  و  داشته  را  ثانیه  بر  فریم 
هستند.    8K کانال  دو  یا   4K کانال  چهار  در 
اینتل   Core سری  پردازنده های  یازدهم   نسل 
در وظایف تک رشته ای ۲3 درصد بهبود عملکرد 
دارند، در وظایف چند رشته ای تا 19 درصد، و در 
کارایی بهتری  گرافیکی تا 3 درصد  پردازش های 
برای  پردازنده ها  این  می گذارند.  نمایش  به 
دیجیتالی  سیستم های  صنعتی،  سیستم های 
هوشمند، دستگاه های پزشکی و تصویربرداری، 
و  هتل ها  بیماری،  تشخیص  سیستم های 

خرده فروشی ها بهینه سازی شده اند.

◄ نظــارت بــر سیســتم سرمایشــی  مرکــز داده 
بــا هدســت هولولنــز مایکروســافت

کــه فنــاوری واقعیــت افــزوده  چندیــن ســال اســت 
شــرکت های  کارمنــدان  و  شــده  داده  کــز  وارد  مرا
پیشرفته ی فناوری از هدست های AR برای بررسی 
تجهیــزات  وضعیــت  کابل کشــی ها،  و  زیرســاخت ها 
می کننــد.  اســتفاده  سیســتم ها  از  گزارش گیــری  و 
داده ســاخت  مرکــز  پــروژه  در  مایکروســافت   امــا 
کالود جدید خود در منطقه آریزونای ایاالت متحده 
کنتــرل و نظــارت بــر  از هدســت های هولولنــز بــرای 
و  سرمایشــی  سیســتم  در  شــده  اســتفاده  ســرد  آب 
ــرده اســت.  ک ــرق مصرفــی دســتگاه ها اســتفاده  ــز ب نی
کــز داده  مایکروســافت می خواهــد رونــد توســعه  مرا
کنــد تــا بــه هــدف خــود در ســال  ک خــود را تســریع  پــا
۲۰3۰ مبتنــی بــر اســتفاده 1۰۰ درصــدی از انرژی هــای 
داده کــز  و  مرا ســاختمان ها  در   تجدیدپذیــر 
 خــود برســد. بــه همیــن دلیــل، ایــن شــرکت در  مرکــز 
از  میزبانــی  بــرای  کــه  خــود  آریزونــای  کالود  داده 
Azure توســعه داده می شــود؛  کالود  ســرویس های 
بــه دنبــال روش هایــی بــرای اســتفاده بهینــه از آب 
کاهــش مصــرف  ســرد در خنک ســازی سیســتم ها و 
و هدســت  افــزوده  واقعیــت  فنــاوری  اســت.  انــرژی 
و  ســرد  آب  عبــوری  مســیرهای  می تواننــد  هولولنــز 
گــرم  ورودی/خروجی هــای هدررفــت آب، لوله هــای 
و ســرد، میــزان مصــرف انــرژی هــر واحــد سرمایشــی و 
اطالعــات دیگــر را بــه صــورت ســه بعدی بــه طراحــان 
و مهندســان  مرکــز داده نشــان بدهنــد تــا ایده هــای 
بیابنــد.  انــرژی  و  آب  بهینــه  مصــرف  بــرای  بهتــری 
تصویرســازی  بــرای   BIM و   CAD از  مســیر  ایــن  در 
براســاس  می شــود.  اســتفاده  داده  محیــط  مرکــز 
یــک ویدئــو منتشــر شــده توســط مایکروســافت، یــک 
فــرد می توانــد وارد انبــار خالــی شــود ولــی از طریــق 
کابل هــا،  رک هــا،  نصــب  محــل  هولولنــز  هدســت 
الکترونیکــی و  سیســتم های سرمایشــی، تجهیــزات 
دیگــر اجــزای  مرکــز داده را ببینــد و مشــکالت طراحــی 

کنــد. را بررســی 
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اشاره
مدیرعامــل   ،)Andrew Schaap( شــاپ  انــدرو 
شــرکت های  از  یکــی   ،Aligned Energy
سرمایشــی  سیســتم های  حــوزه  در  پیشــگام 
زیــادی  روش هــای  مــا  می گویــد  داده،  کــز   مرا
کردیــم  پیــدا  داده  کــز  خنک ســازی  مرا بــرای 
و  همــکاران  مشــورت  بــا  داده  هــر  مرکــز  ولــی 
داده، کــز  تطابق پذیــری  مرا در  خــود   مجریــان 
بــا  گار  ســاز سرمایشــی  روش  یــک  ســراغ  بایــد 
در  همــکار  شــرکت  یــک  انتخــاب  بــرود.  آینــده 
سرمایشــی  سیســتم  نگهــداری  و  پیاده ســازی 
داده کــز   مرا صاحبــان  و  دارد  اهمیــت   بســیار 
برونــد.  شــرکت هایی  چــه  ســراغ  بداننــد  بایــد   
وضعیــت  دربــاره  خــود،  ســخنرانی  یــک  در  انــدرو 
گرفتــار شــده اند؛  کــز داده در آن  کــه  مرا موجــودی 
کــه راه کاری بــرای برون رفــت  کــز داده انطباقــی  مرا
از ایــن وضعیــت هســتند؛ سیســتم های سرمایشــی 
شــرکت  یــک  انتخــاب  گی هــای  ویژ و  آینده نگرانــه 
کــرده اســت. همــکار  مرکــز داده مناســب صحبــت 

کرد؟ کز داده را زمین گیر  چه چیزی  مرا
ســوی  بــه  را  داده  کــز  مشــتریان،  مرا خواســته های 
کــم بیشــتر ســوق می دهد.  کاری زیــاد و ترا ترافیــک بــار 
کــز داده ابرمقیــاس  ایــن وضعیــت بــه طــور ویــژه در  مرا
)hyperscalers(، ســرویس های ابــری و پلتفرم هایــی 
کــه خدمــات بــازه ای فصــل بــه فصــل، پــروژه بــه پــروژه 
ارائــه می کننــد؛ بیشــتر مشــهود اســت.  بــه روز  و روز 
کاری  کــز داده دائمــا بــا نوســان ترافیــک بــار  ایــن  مرا

روبــرو هســتند و براســاس درآمدهــا، ظرفیت هــا و نــوع 
ــا  ــازار ب ــدی از ب ــتریان جدی ــان مش ــد میزب ــات بای خدم

خواســته های تــازه و محاســبات بیشــتر باشــند.
حــوزه  در  گرفتــه  صــورت  پیشــرفت های  گرچــه،  ا
ــه ســرویس های محاســباتی بســیار  ــی امــکان ارائ آی ت
مصنوعــی،  هــوش  از  پشــتیبانی  بــرای  قدرتمنــد 
کالن  کاربردهــای  یادگیــری ماشــینی، اینترنــت اشــیا و 
ــه  ــوز ب ــز داده هن ک ــی  مرا ــت ول ــرده اس ک ــم  داده را فراه
ــه طــور  ــه جلــو حرکــت می کننــد. ب کنــدی رو ب صــورت 
نتوانســتند  هنــوز  داده  کــز  از  مرا بســیاری  خــاص، 
کــم بــاال، متغیــر و  خودشــان را بــا محیط هایــی بــا ترا

ترکیبــی وفــق دهنــد.
نیازهــای  بــا  تطابــق  عــدم  و  کنــدی  ایــن  عواقــب  از 
فیزیکــی  فضــای  بــرق،  مشــکالت  بــه  می تــوان  روز 
و  انــرژی  بــاالی  مصــرف  ظرفیت هــا،  توســعه  بــرای 
نتیجــه،  در  کــرد.  اشــاره  سرمایشــی  سیســتم های 
کــز داده بــرای پاســخ گویی بــه نیازهــای بــازار  ایــن  مرا
بــرای  الزم  چابکــی  نمی تواننــد  و  هســتند  کارآمــد  نا
داشــته  را  مشــتری  نیازهــای  مطابــق  ســریع،  تغییــر 
داده  کــز  ایــن  مرا تــالش  و  توســعه  هرگونــه  باشــند. 
کــم باالتــر و ارائــه ظرفیت هــای  بــرای دســتیابی بــه ترا
ــداری سیســتم، از دســت  ــه ناپای ــد محاســباتی ب جدی
رفتــن قابلیــت دســترس پذیری و قابلیــت اطمینــان 
ممکــن  غیــر  مقیاس پذیــری  هرگونــه  و  می انجامــد، 
کل  میگــردد. در ایــن شــرایط بــه نظــر می رســد بایــد 
جملــه  از  کنــد؛  تغییــر  داده  یــک  مرکــز  زیرســاخت 
سیســتم  بــرق،  توزیــع  و  تامیــن  سیســتم های  
زیــادی  هزینه هــای  کــه  کابل کشــی ها  و  سرمایشــی 
کــز داده  در پــی خواهــد داشــت. بنابرایــن، ایــن  مرا
و  می شــوند  ناامیدکننــده  و  باطــل  دور  یــک  گرفتــار 
ــرار  ــتری ق ــزوای بیش ــه روز در ان ــد روز ب ــر می رس ــه نظ ب
می گیرنــد و مشــتریان قدیمــی خــود را هــم از دســت 

داد. خواهنــد 
 adaptive data( کــز داده تطبیق پذیــر در ایــن فضــا،  مرا
کــه زیرســاخت های پویایــی  ح می شــوند  center( مطــر
کاری متغیــر آی تــی دارنــد. همچنیــن،  بــرای بارهــای 
یــک  بــه  می تواننــد  مشــتریان  تقاضاهــای  براســاس 
کننــد. یکــی  ــر ســوئیچ  مــدل مقیاس پذیــر و منعطف ت
از عناصــر اصلــی یــک  مرکــز داده تطبیق پذیــر، سیســتم 

سرمایشــی آینده نگرانــه و متغیــر اســت.

سیستم سرمایشی آینده نگر
انــواع  از  می توانــد  تطبیق پذیــر  داده  یــک  مرکــز 
کم هــای بــاال، ثابــت و یــا متغیــر بــدون بــه چالــش  ترا
کند.  کارایــی  مرکز داده پشــتیبانی  کشــیدن ظرفیــت یــا 
بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، آنچــه ارائه دهنده هــای 
کــز داده از سیســتم سرمایشــی و  خــالق خدمــات  مرا
ایــن  می کننــد؛  درک  الکتریکــی  سیســتم  دورنمــای 
یــک  مرکــز داده ســنتی  کــه چگونــه معمــاری  اســت 
کاری  ــار  ــم ب ک ــواع  ترا ــد ان ــا بتوان ــد ت کن ــر  ــا تغیی ــه پوی ب
و همچنیــن جریــان بــرق مصرفــی را پاســخ گو باشــد.
داده   خدمــات  مرکــز  ارائه دهنــده  شــرکت های 
بــرای سیســتم های سرمایشــی  روش هــای متنوعــی 
پیشــنهاد می دهنــد ولــی آنچــه مهــم اســت؛ حــذف 
و  مقیاس پذیــر  کامــال  صورتــی  بــه  محیــط  از  گرمــا 
ــم  ک ــر و ترا کاری متغی ــا بتــوان بارهــای  کارآمــد اســت ت
سرمایشــی  سیســتم  هــر  باشــد.  پاســخگو  را  بیشــتر 
خالقانــه و نوآورانــه یــا پیشــرفته ای بــرای  مرکــز داده 

نیســت. مناســب  شــما 
بــا  همیشــه  داده  کــز  مســئولین  مرا اســت  بهتــر 
سیســتم های  بــرای  مشــاور  و  همــکار  شــرکت  یــک 
کــه  هنگامــی  و  باشــند  ارتبــاط  در  خــود  سرمایشــی 
انطباقــی  داده  یــک  مرکــز  ســوی  بــه  می خواهنــد 
برونــد؛ بهتریــن راه کار سیســتم سرمایشــی متناســب 

4

مقاله فنی
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پویان آقاخانی
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کننــد. انتخــاب  را  خــود  اهــداف  بــا 
بــرای یافتــن بهتریــن راه کار سیســتم سرمایشــی در یــک 
 مرکــز داده انطباقــی بایــد  معیارهــای زیــر را در هنــگام 
نظــر  در  یــک همــکاری سیســتم سرمایشــی  انتخــاب 

ــد: بگیری

پاسخ گویی و مانایی
ماهیتــی  آی تــی  ترافیکــی  بارهــای  کــه  آن جایــی  از 
کامــال متفــاوت و متغیــر دارنــد؛ یــک همــکار سیســتم 
سرمایشــی بایــد همیشــه آمــاده پاســخ گویی باشــد و بــه 
کنــش مناســبی  ســرعت نســبت بــه نیازهــای شــما، وا
فنــاوری  کــه  دارد  اهمیــت  خیلــی  بدهــد.  نشــان 
سیســتم سرمایشــی شــما براســاس تقاضاهــای ســرازیر 
ــه صــورت بی درنــگ و در یــک زمــان  ــه ســرور، ب شــده ب
بســیار پاییــن بهینه ســازی و به روزرســانی شــود. مثــال، 
ــه ســرعت چیلرهــا و پمپ هــا براســاس نیازهــای  ــد ب بای
جدیــد تعویــض شــوند یــا روی تنظیمــات جدیــدی قــرار 

کننــد.  کاری متغیــر را مدیریــت  بگیرنــد تــا بــار 
از  غ  فــار بایــد  کارآمــد  سرمایشــی  سیســتم  یــک 
و  و هوایــی  کاری، شــرایط آب  بــار  موقعیــت مکانــی، 
در  و  کنــد  حفــظ  را  خــود  کارآمــدی  متغیرهــا،  دیگــر 
بــه 1/1۵  نزدیــک  PUE خروجــی  ماننــد  پارامترهایــی 

باشــد.  داشــته 
از دیگــر وظایــف شــرکت همــکار سیســتم سرمایشــی، 
منفــی  اثــرات  تــا  اســت  انــرژی  و  آب  مصــرف  کاهــش 
از  و  کنــد  پیــدا  کاهــش  داده  کــز  محیطــی  مرا زیســت 
)TCO( نیــز بــاال  کلــی مرکــز داده   ســوی دیگــر هزینــه 
نــرود. راهکارهــای ایــن شــرکت ها بایــد قابلیــت مانایــی 
و  پایــداری  یــک  تــا  باشــند  داشــته   )Sustainability(
کننــد و باعــث برهــم زدن نظــم  پایابــی در محیــط ایجــاد 
کنتــرل  کنتــرل مصــرف انــرژی،  محیــط زیســت نشــوند. 
ج شــده از  مرکــز داده،  گــرم خــار و هدایــت جریــان هــوای 
دیگــر،  خنک کننــده  مــاده  هــر  یــا  آب  مصــرف  کنتــرل 
بررســی عواقــب و جوانــب فعالیــت سیســتم سرمایشــی 
گیاهــان  بــرای محیــط، انســان  ها، موجــودات زنــده و 
منفــی  عواقــب  کاهــش  بــرای  راه کارهایــی  یافتــن  و 
ــی، همگــی جــزو وظایــف شــرکت های همــکار و  احتمال

اســت. سرمایشــی  سیســتم های  پیاده کننــده 

قابلیت اطمینان و ابرمقیاس پذیری
روش هــای  کــه  دارنــد  وجــود  دنیــا  در  شــرکت هایی 
سیســتم های  پیاده ســازی  در  خالقانــه ای  و  نوآورانــه 
ســعی  شــرکت ها  ایــن  گرفتنــد.  پیــش  در  سرمایشــی 
سرمایشــی  سیســتم های  پیچیدگی هــای  می کننــد 
مکان هــای  در  را  اصلــی  اجــزای  و  داده  کاهــش  را 
کننــد.  نصــب  مقیاس پذیــر  و  اطمینــان  قابــل 
سیســتم های  و  لوله کشــی ها  فن هــا،  چیلرهــا، 
باشــند  منعطــف  و  متغیــر  کامــال  می تواننــد  تهویــه  
خــود  نیــاز  و  معمــاری  براســاس  داده  هــر  مرکــز  تــا 
ســعی  شــرکت ها  ایــن  بــرود.  اجــزا  ایــن  نصــب  ســراغ 
داده کــز  معمــوال  مرا کــه  نقاطــی  در   می کننــد 
بــه  را  اطمینــان  قابلیــت  باالتریــن  می افتنــد؛  کار  از 
گســترش  بــه  نیــاز  کــه  زمــان  هــر  و  بیاورنــد  وجــود 
سیســتم ها بــود؛ در هــر زمــان و موقعیــت مکانــی دوبــاره 
کننــد.  اجــزای جدیــد سیســتم ها را مســتقر و راه انــدازی 

ــرای سیســتم سرمایشــی در  یــک رویکــرد انطباقــی ب
نظــر بگیریــد

کــز داده بهتــر اســت تمــام اســتراتژی و انــرژی خــود را   مرا
روی یــک فنــاوری سیســتم سرمایشــی متمرکــز نکننــد و 
بیشــتر بــه فکــر داشــتن یــک همــکار یــا مشــاور حرفــه ای 
در زمینــه سیســتم های سرمایشــی باشــند تــا بتواننــد 
کاری  کــه نیــاز بــود؛ براســاس بــار ترافیکــی  در هــر زمــان 
جدیــد مشــتریان، سیســتم سرمایشــی را به روزرســانی 

بایــد  داده  همــکار  مرکــز  ایــن  کننــد.  بازپیکربنــدی  و 
پایدارپذیــری،  مانایــی،  ســریع،  پاســخ گویی  قابلیــت 
قابلیــت اطمینــان و قابلیــت مقیاس پذیــری را داشــته 
باشــد تــا بــا ارائــه انــواع روش هــای ابتــکاری خنک کننده 
یــک  کنــد.  برطــرف  را  آینــده  نیازهــای  داده،   مرکــز 
همــکار  مرکــز داده مطمئــن بایــد بتوانــد سیســتم شــما 
کــرده یــا ارتقــا  را در برابــر تغییــرات آینــده مقاوم ســازی 
دهــد تــا بتوانیــد همیشــه میزبــان مشــتریان جدیــد و 
نوظهــور در بــازار بــا خواســته های محاســباتی بیشــتر 
ــوب در  ــز داده خ ــکار  مرک ــک هم ــید. ی ــر باش و پیچیده ت
ــال های  ــرای س ــد ب ــی می توان ــتم سرمایش ــش سیس بخ
هزینه هــای  از  و  دارد  نگــه  اوج  در  را  شــما  طوالنــی 

ســرمایه گذاری، توســعه و افزایــش ظرفیــت بکاهــد.
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مقــــاله مدیریتی

اشاره 
کشــورها، فریلنســری  در ایــران هــم ماننــد ســایر 
اســت.  ســریع  رشــد  و  اوج گیــری  حــال  در 
خاطــر  بــه  تجــاری  شــرکت های  و  کســب وکارها 
کاهــش هزینه هــا، صرفه جویــی در فضــای فیزیکــی 
اســتفاده  و  ســوابق  و  بیمــه  نــدادن  امکانــات،  و 
روی  بــا  دارنــد؛  نیــاز  کــه  نیروهایــی  از  فصلــی 
هــر  و  می کننــد  اســتقبال  فریلنســرها  از  گشــاده 
گســترش جامعــه آزادکارهــا هســتیم.  ســال شــاهد 
جهــان  در  فریلنســری  چشــم انداز  حالی کــه  در 
امــا  اســت؛  آینــده دار  و  روشــن  بســیار  ایــران  و 
کشــورها  مشــکالت فریلنســرها در ایــران بــا ســایر 
کل جهــان تفاوت هایــی دارنــد و البتــه در برخــی  و 

هســتند. مشــترک  چالش هــا 
ســپس  و  آن  گیــری  دنیا و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
کار، موتــور  کارمنــدان و نیروهــای  دورکاری بســیاری از 
ــه  ــر مواج ــد براب ــتابی چن ــا ش ــران را ب ــری در ای فریلنس
ــان و  ــم شــرکت ها و مدیران ش ــرد و هــر دو طــرف، ه ک
ــل  ــابق تمای ــدان س کارمن ــوان و  کار ج ــای  ــم نیروه ه

کردنــد.  کار فریلنســری پیــدا  بــه مــدل 
کار، بعضــًا  بــه اشــتباه بــرای بســیاری از ایــن نیروهــای 
کــه دورکاری  کاردان این طــور جــا افتــاده  متخصــص و 
درآمــد  اســت.  بهشــت  بــا  مســاوی  فریلنســری  و 
عالــی، آزادی بی نهایــت و اســتقالل بــدون هیچ گونــه 

ــدون هیــچ مشــکلی! ــا باالســری و ب کارفرمــا و آق
در ایــن مقالــه می خواهیــم بزرگ تریــن چالش هــای 
کنیــم تــا هــم نشــان  فریلنســری در ایــران را بررســی 
و  دردســرها  چــه  آزادکارهــا  بهشــت  ایــن  بدهیــم 
یافتــن  بــرای  چشــم اندازی  هــم  و  دارد  مشــکالتی 
آزادکاری  دهیــم.  ارائــه  آن هــا  حــل  راه کارهــای 
گرهــا و بایدهــا و  ماننــد هــر شــغل دیگــری بــا امــا و ا
گــر یــک فــرد بــه درســتی  کــه ا نبایدهایــی روبــرو اســت 
ــت  ــه دس ــا را ب ــل  آنه ــوان ح ــد و ت ــنا نباش ــا آش ــا آن ه ب
و شــغل  بیفتــد  بــه چــاه  از چالــه  بســا  نیــاورد؛ چــه 

از دســت بدهــد.  نیــز  را  گذشــته خــود 

بازاریابی
محدودیــت  و  مشــکل  بزرگ تریــن  تقریبــا  بازاریابــی 
فریلنســرها در ایــران و جهــان اســت. خیــل عظیمــی از 
کار متبحــر و متخصــص در خانــه نشســته و بــا  نیــروی 
گرفتــن  ــه  نازل تریــن قیمت هــا و دســتمزدها حاضــر ب
و  نمی شناســد  را  آن هــا  کســی  ولــی  هســتند  پــروژه  
خودشــان هــم ظرفیــت و مهــارت بازاریابــی، تبلیــغ و 

یافتــن پــروژه را ندارنــد. 

در ســال های اخیــر، خوش بختانــه چندیــن پلتفــرم 
بازاریابــی فریلنســری ماننــد »پونیشــا«، »منکارتــو«، 
»پارســکدرز«، »پــارس فریلنســر«، »دورکار« و غیــره در 
ایــران راه انــدازی شــده اســت و هریــک چندیــن هــزار 
کاربــر و عضــو فعــال دارنــد. ایــن پلتفرم هــا، پروژه هــا 
کــرده و بــه دســت فریلنســرها  کارفرماهــا دریافــت  را از 
آزادکارهــا بتواننــد  از جامعــه  تــا بخشــی  می رســانند 
کار داشــته باشــند ولــی بــاز  همیشــه بــرای خودشــان 
هــم در متــن ایــن جامعــه افــرادی یافــت می شــوند 
گــر  کننــد و ا کــه نمی تواننــد بــه پــروژه ای دســت پیــدا 
شــرکت آشــنا یــا دوســتی سراغ شــان نــرود؛ شــاید بــرای 
از  بیــکار هســتند.  یــک ســال  گاهــا  و  مــاه  چندیــن 
ــا ایــن پلتفرم هــا  ســوی دیگــر، بســیاری از شــرکت ها ب
همــکاری نمی کننــد؛ یــا بــه آن هــا اعتمــاد ندارنــد یــا 
کمتــری می تواننــد  احســاس می کننــد بــا هزینه هــای 
کننــد. بنابرایــن؛  کار پــروژه ای در بــازار پیــدا  نیــروی 
کار  صرفــا عضــو ایــن پلتفرم هــا بــودن، تضمینــی بــرای 

ــا رفتــن ســراغ بهتریــن پروژه هــا نیســت.  یافتــن ی
اعتمــاد،  اتحــاد،  بــه  ایــران  در  فریلنســری  جامعــه 
دارد.  نیــاز  بیشــتری  یکپارچگــی  و  همبســتگی 
ــزاری ســمینارها و همایش هــای بیشــتر و تدویــن  برگ
ــا و  ــب پروژه ه ــع مناس ــرای توزی ــتورالعمل هایی ب دس
البتــه  و  فریلنســرها  میــان  کار  بــازار  نیازمندی هــای 
کــه قابــل اعتمــاد  شــاید تشــکیل یــک نهــاد باالدســتی 
کوچــک خصوصــی و  ســازمان ها و نهادهــای بــزرگ و 

نگاهی به مشکالت و چالش های فریلنسرها در ایران

6

آیا باید چشــم بســته آزادکار شــویم 
و انتظــار ورود بــه بهشــت دورکاری 

را بکشــیم؟
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دولتــی باشــد.

قراردادها و درآمدها
قــرارداد  یــا  تعرفــه  هیــچ  گفــت  می تــوان  تقریبــا 
اســتانداردی بــرای پروژه هــا و مهارت هــای آزادکاری 
گفــت  بــاال می تــوان  بــا قطعیــت  ایــران نداریــم.  در 
ــا 8۰ درصــد فریلنســرها و شــرکت ها،  ــه 7۰ ت نزدیــک ب
بیــن  حقوقــی  و  مالــی  مســایل  از  گاهــی  آ کمتریــن 
بــه  اقــدام  قــرارداد  بــدون  یــا  و  ندارنــد  طرفیــن 
پــر  و  ضعیــف  قراردادهایــی  یــا  می کننــد  همــکاری 
)عمدتــا  طرفیــن  حقــوق  کــه  می بندنــد  اشــتباه 
یــک  هزینه هــای  نمی کنــد.  تامیــن  را  فریلنســر( 
پــروژه و درآمــد مالــی فریلنســر هــم درســت تخمیــن 
روی  از  هــم  فریلنســر  و  نمی شــود  پرداخــت  یــا  زده 
ناچــاری و بیــکاری همــه شــرایط را می پذیــرد. شــما 
ــی  ــا طراح ــی ی گرافیک ــی  کار طراح ــک  ــد ی ــر بخواهی گ ا
کار  دفتــر  از  ج  خــار نیروهــای  توســط  را  وب ســایت 
انجــام دهیــد؛ پیشــنهادهای بســیار عجیبــی دریافــت 
ــرای یــک  گاهــا تفــاوت دو پیشــنهاد ب ــرد.  ک خواهیــد 
ــان  ــون توم ــد میلی ــه چن ــان ب ــخص و یکس ــروژه مش پ
اندازه گیــری  و  خط کــش  هیچ گونــه  نبــود  می رســد. 
مهــارت و تخصــص افــراد هــم مزیــد بــر علــت می شــود 
گاهــا  و  برســد  نظــر  بــه  آشــفته  بیشــتر  بــازار  ایــن  تــا 
بایــد  کــه  زیــاد  تجربــه  و  تخصــص  بــا  فریلنســرهای 
کارهــا  دســتمزهای باالتــری بگیرنــد؛ بیــکار بماننــد و 
کــه  فقــط میــان برخــی جوان هــای تــازه کار بچرخــد 
کل جامعــه فریلنســری هــم  پیامدهــای منفــی بــرای 

داشــت. خواهــد 

کار محل 
راه انــدازی  فریلنســرها،  بــرای  دیگــر  خــوش  خبــر 
شــهرهای  برخــی  و  ایــران  در  کی  اشــترا فضاهــای 
ســخت افزاری  چالــش  کار،  محــل  اســت.  بــزرگ 
کارفرمــا اصــال  نخســت فریلنســرها اســت. شــرکت ها و 
ــه فریلنســر بدهنــد  کار ب حاضــر نیســتند یــک فضــای 
یــا در ازای آن، مبلــغ درشــتی از پــروژه می کاهنــد و 
کار  از ســوی دیگــر خــود فریلنســر نمی توانــد در خانــه 
کار بگیــرد  کنــد و برایــش بــه صرفــه نیســت یــک محــل 
بپردازنــد.  را  یــک دفتــر  زیــاد تجهیــز  یــا هزینه هــای 
ایــاالت  ماننــد  کشــورهایی  در  اســت  ســال ها 
آســیای شــرقی  کشــورهای  برخــی  اروپــا،  و  متحــده 
ــا  ــر ب ــتیم. فریلنس کی هس ــترا کار اش ــای  ــاهد فضاه ش
کــم و بــه صرفــه، یــک میــز و صندلــی  پرداخــت مبلغــی 
و احیانــا اینترنــت و خــط تلفــن می گیــرد و پروژه هــا 
مشــکل  ایــن  می رســاند.  ســرانجام  بــه  آن جــا  را 
اســت  شــده  رفــع  بــزرگ  شــهرهای  در  حــدودی  تــا 
کوچــک هنــوز فریلنســرها میــان  ولــی در شــهرهای 
دانشــگاهی،  پردیس هــای  پارک هــا،  کافی شــاپ ها، 
کالس هــای دانشــگاه ســرگردان و در  آزمایشــگاه ها و 
گاهــا روی نیمکــت پارکــی  حــال رفــت و آمــد هســتند. 
کنــار خیابانــی بایــد پروژه هــا را جلــو بــرده  یــا چمــن 
کارفرماهــا  کارفرمــا دهنــد. تغییــر رویکــرد  و تحویــل 
نســبت بــه ایــن قضیــه می توانــد بســیار راه گشــا باشــد. 
کــه منتشــر شــده؛ در آینــده غالــب  گزارش هایــی  طبــق 

فریلنســری  نیروهــای  می دهنــد  ترجیــح  کارفرماهــا 
کار  دفتــر  محــل  در  ولــی  باشــند  داشــته  بیشــتری 
کننــد تــا هــم روی رونــد پیشــبرد پــروژه نظــارت داشــته 
ــا  کیفیــت و عملکــرد فریلنســر و پــروژه ب باشــند و هــم 

کنــد. هــم افزایــش پیــدا 

بیمه، مالیات، مجوزها 
کشــورها، دورکاری  ج از ایــران و در بســیاری از  در خــار
در  و  می شــود  محســوب  شــغل  یــک  فریلنســری  یــا 
بیمــه،  کار،  وزارت  کار،  اداره  بــه  مربــوط  قوانیــن 
بندهــای  غیــره،  و  بانک هــا  عــوارض،  و  مالیــات 
امــا در  گنجانــده شــده اســت.  مشــخص و روشــنی 
ــد  ــید و بخواهی ــر باش ــک فریلنس ــد ی کنی ــور  ــران تص ای
کار  کنیــد یــا بــرای توســعه  بــرای خودتــان بیمــه رد 
شــخصی از بانــک وام بگیریــد؛ بــه در بســته خواهیــد 
کــه بــا شــما بســته می شــود؛  خــورد. در هــر قــراردادی 
کســر می گــردد  هزینه هــای بیمــه و مالیــات از حقــوق 
کارفرمــا ایــن  چــون نهادهــای مربوطــه از شــرکت ها و 
مبالــغ را دریافــت می کننــد و هیــچ قانونــی بــرای دفــاع 
بخواهیــد  گــر  ا نــدارد.  وجــود  فریلنســرها  حقــوق  از 
مراجعــات  و  کنیــد  کار  مســکونی  واحــد  یــک  در 
تبصــره ای  و  قانــون  و  مجــوز  هیــچ  باشــید؛  داشــته 
گــر  کســب وکارتان نشــود. ا کــه مانــع از پلمــب  نداریــد 
ــا از برخــی  ــد ی بخواهیــد ســراغ معافیــت مالیاتــی بروی
برخــوردار  صنفی هــا  نظــام  و  اصنــاف  تخفیف هــای 
کارتــان باشــد در  شــوید؛ هیــچ برگــه ای  نشــان دهنده 
دســت نداریــد. در اینجــا ضعف هــای قانون گــذاری 
ــد  ــران هــم بای مشــهود اســت و جامعــه فریلنســری ای
حقوقــش  احقــاق  دنبــال  مطالبه گــری  و  قــدرت  بــا 
آینــده  بتوانــد  اینکــه  بــرای  فریلنســر  یــک  باشــد. 
روشــنی داشــته باشــد؛ بایــد نظــام بیمــه و مالیــات 
داشــته  قانــون  در  صریحــی  و  روشــن  و  مشــخص 
کــرده و تســهیالت  باشــد؛ بتوانــد بــه بانک هــا مراجعــه 
کارآفرینــی و تاســیس  کنــد و از برخــی مزایــای  دریافــت 
ــود. ــوردار ش ــان برخ کوچــک دانــش بنی شــرکت های 

گروهی و فرهنگ سازمانی کار  عدم 
منــزوی،  فــردی،  کاری  روحیــات  فریلنســرها 
گروهــی پاشــنه  کار  تــک روی و انتقادناپذیــری دارنــد. 
حالی کــه  در  اســت.  ایــران  در  فریلنســرها  آشــیل 
بــا  افــراد  فریلنســری،  نظــر  از  پیشــرو  کشــورهای  در 
گــرد هــم آمــده  مهارت هــا و تخصص هــای مختلــف 
تــا  می دهنــد  تشــکیل  کاری  کوچــک  گروه هــای  و 
و  کــرده  دریافــت  بیشــتری  و  بزرگ تــر  پروژه هــای 
ســریع تر آن هــا را انجــام دهنــد یــا پروژه هــای بســیار 
پیچیــده و نیازمنــد چندیــن فــن، تخصــص و مهــارت 
ایــران  بــزرگ دولتــی بســتانند؛ در  کارفرماهــای  از  را 
دورکاری و فریلنســری، تــک کاری ترجمــه شــده و ایــن 
کار فــردی، عملکــرد و  کــه در  بــاور اشــتباه رایــج اســت 

دارد. وجــود  بیشــتری  بهــره وری 
چالــش بعــدی نبــود فرهنــگ ســازمانی تعریــف شــده 
بســیاری  اســت.  کارفرمایــان  و  فریلنســرها  بــرای 
و  ظرفیت هــا  فاقــد  را  فریلنســرها  کارفرمایــان،  از 
گروهی تشــخیص  کارهای  توانمندی هــای الزم بــرای 

داده یــا بــاور دارنــد و در نتیجــه در پروژه هــای بــزرگ 
آن هــا  دانــش  و  از مشــورت ها  نمی دهنــد  مشــارکت 
ــراد آزادکار را  کارکنــان، اف ــد. بســیاری از  ــود نمی برن س
کافــی می داننــد و تحویــل  فاقــد مهارت هــای الزم و 

نمی گیرنــد یــا همــکاری مطلوبــی بــا آن هــا ندارنــد.
ــه ســوی  کنــد و ب ــر  ــه مــرور تغیی ــد ب ــدگاه بای هــر دو دی
هــم  فریلنســرها  شــوند.  ترکیــب  و  نزدیــک  یکدیگــر 
کاری  تیم هــای  خودشــان  میــان  در  می تواننــد 
بســیار قــوی بســازند و هــم در فرهنــگ ســازمانی و 
بــه  و  شــوند  وارد  شــرکت ها  تشــکیالتی  چارت هــای 
گروهــی ایفــای  کارهــای  عنــوان یــک حلقــه از زنجیــره 

باشــند. داشــته  نقــش 
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تعريف اهداف و نیازمندی ها شامل اهداف 
کسب وکارها و پیش برنده های آن ها، برند، 

مشتريان و شرایط سرمایه گذاری

فناوری  تکمیل کننده   (Edge Computing) لبه  ر  د محاسبات 
و  مهم  رویکردهای  از  یکی  و   (Cloud Computing) ابری  محاسبات 
ر است. کسب وکارها با محاسبات لبه ای می توانند  بزرگ دهه اخی
ر  ر و با کیفیت ت ر کمتر، ارتباطات شبکه ای سريع ت امنیت بیشتر، تاخی
به  سرویس دهی  و  داده ها  تحلیل  ر  د ر  بیشت هوشمندی  ر  کنا ر  د
ر  ر محاسبات د ر شرکتی برای استقرا مشتريان داشته باشند. اما ه

لبه باید چه گام ها و استراتژی هایی بردارد:

٥
گام مهم کسب وکارها
ر لبه ر  محاسبات د برای استقرا

برای  شبکه  توپولوژی  ز  ا نقشه ای  تهیه 
ارتباط بخش لبه شبکه با هسته مرکزی

ر لبه را به منابع  تعريف شبکه ای که پردازش های د
مرکزی  هسته  به  سپس  و  کرده  وصل  داده ها 

پردازش ها و زيرساخت ها برمی گرداند.

توسعه استراتژی هایی برای نظارت، نگهداری 
ر لبه و امنیت سیستم های محاسبات د

تعريف سیستم ها، پروتکل ها و برنامه هایی 
هستند.  ز  نیا شبکه  لبه  ر  د محاسبات  ر  د که 
مشخص کردن ظرفیت های شبکه و ارتباطات 
ز روندهایی که باید انجام  به همراه خالصه ای ا

گیرد.

8

اینفوگرافی
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نکات مربوط به موفقیت

فقط ۲ درصد موفقیت به آی کیو وابسته است؛ 
کنید! کار  بیشتر روی جنبه های شخصیتی خودتان 

برنده جایزه نوبل: 
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اشاره
بســیاری از مــا موفقیــت را مســاوی بــا هوشــمندی 
خودمــان  خلوت هــای  در  می دانیــم.  آی کیــو  و 
بــه  یــا اعتمــاد  انیشــتین  اعتــراف می کنیــم هــوش 
نفــس اســتیو جابــز را نداریــم؛ پــس طبیعــی اســت 

کــه بــه آرزوهایمــان نرســیم.

کــم  تصــور می کنیــم  اینکــه  بــه خاطــر  در حقیقــت، 
رویاهــای  می کنیــم؛  تــالش  کمتــر  هســتیم؛  هــوش 
کاری  پیشــنهادات  از  بســیاری  و  نداریــم  بزرگــی 
بلندپــروازی  دنبــال  می کنیــم.  رد  را  خــوب  بســیار 
نــاب  تحصیلــی  و  خــوب  شــغلی  فرصت هــای  یــا 
و  محدودیت هــا  خودمــان  بــرای  و  نمی رویــم 

می کشــیم. زیــادی  حدهــای 
گــر شــما هــم این طــور فکــر می کنیــد؛ پــس بیاییــد بــا  ا
هــم نگاهــی بــه آخریــن یافته هــای »جیمــز هکمــن«، 

برنــده جایــزه نوبــل و همکارانــش بیندازیــم.
»جیمــز هکمــن« در تحقیقــات جدیــد خــود بــه طــور 
ــرده اســت؛ موفقیــت هیــچ وابســتگی  ک علمــی ثابــت 
و ارتباطــی بــا IQ یــا ضریــب هوشــی نــدارد و بیشــتر 

ــت. ــراد اس ــخصیت اف ــر ش ــی ب متک
ایــن محقــق بــه همــراه همکارانــش، ســراغ هــزاران 
کشــورهای مختلــف ماننــد انگلیــس، هلنــد،  نفــر در 
امریــکا و آلمــان رفتنــد. آن هــا براســاس آزمون هــای 
کاری،  جــذب  هنــگام  در   IQ نمــرات  اســتخدامی، 
تســت های  دانشــگاهی،  و  تحصیلــی  مــدارک 
اســتاندارد ارزیابــی شــخصیت و داده هــای دیگــری 
شــخصیت  و  هوشــمندی  پارامتــر  دو  داشــتند؛  کــه 
آن هــا را اســتخراج و بــه هریــک نمــره ای اختصــاص 

دادنــد.

افــراد  ایــن  زندگــی  فعلــی  وضعیــت  بعــدی،  گام  در 
یــا  شــدند  موفــق  چقــدر  اینکــه  و  کردنــد  بررســی  را 
کار پیشــرفت داشــته باشــند. ــی و  توانســتند در زندگ
کردنــد  محاســبه  و  بررســی  انتهایــی،  مرحلــه  در 
ایــن  موفقیــت  در  چقــدر  پارامترهــا  ایــن  از  هریــک 
افــراد نقــش داشــتند یــا در آینــده ای نزدیــک تاثیرگــذار 

بــود. خواهنــد 
تحقیقاتــی اش،  گــروه  و  هکمــن«  »جیمــز  نظــر  در 
را  موفقیــت  نیســت.  ثــروت  و  پــول  فقــط  موفقیــت 
دقیقــا  و  می داننــد  اندازه گیــری  قابــل  پارامتــر  یــک 
کــه در زندگــی  ــرای آن متغیرهایــی متصــور هســتند  ب
کاری و شــخصی هــر فــردی قابــل محاســبه اســت.
گســترده و چندیــن ســاله نشــان  نتایــج ایــن تحقیــق 
می دهــد ضریــب هوشــی یــا همــان IQ فقــط 1 یــا ۲ 
درصــد در موفقیــت افــراد تاثیرگــذار اســت. بــه عبــارت 
اصــال  هســتید؛  باهــوش  چقــدر  شــما  اینکــه  دیگــر، 
نقشــی در موفقیــت یــا عــدم موفقیــت شــما نــدارد. 

شــکل  را  فــرد  یــک  موفقیــت  چیــزی  چــه  پــس، 
برنــده  و  جهــان  بــزرگ  دانشــمند  ایــن  می دهــد؟ 
شــخصیتی  گی هــای  »ویژ می گویــد:  نوبــل  جایــزه 
مســئولیت پذیری،  وظیفه شناســی،  ماننــد 
ســازگاری، بــاز بــودن یــا پذیــرای تجربه هــای جدیــد 
کــه  هســتند  خصوصیت هایــی   )Openness( بــودن 
بــه موفقیــت می رســانند. را  آی کیــو شــما  از  بیشــتر 
گی هــای  کــه دارای ویژ در محاســبات آن هــا، افــرادی 
بــا  ســازگاری  مســئولیت پذیری،  ماننــد  شــخصیتی 
محیــط، انعطاف پذیــری، پشــتکار و تــوان همــکاری 
شــخصیتی؛  جنبه هــای  یعنــی  بودنــد؛  دیگــران  بــا 

کردنــد. کســب  بیشــتری  موفقیت هــای 
ایــن تحقیــق می گویــد همــه افــراد بــا سخت کوشــی، 
خودســازی، آمــوزش و رفتــن بــه ســوی عادت هــای 
خــوب می تواننــد بــه افــرادی موفــق تبدیــل شــوند. 

شــخصیت یــک مهــارت آموختنــی و پرورشــی اســت 
نــه اســتعدادی ذاتــی. ضریــب هوشــی تــا حــد زیــادی 
انعطاف پذیــر  کامــال  شــخصیت  ولــی  اســت  ثابــت 
از  می دهــد  نشــان  کمــن  ها تحقیقــات  اســت. 
کودکــی می تــوان شــخصیت افــراد را بــرای موفقیــت 
کننــد  کمــک  کــودکان  پــرورش داد. والدیــن بایــد بــه 
گی هــای  ویژ و  کننــد  پیــدا  درســتی  شــخصیت  تــا 
دســت  بــه  موفقیــت  بــرای  مناســبی  شــخصیتی 

بیاورنــد.
دربــاره  دقیــق  بســیار  مثــال  یــک  روان شناســان 
شــن  بــه  شــبیه  را  آن  و  دارنــد  کــودکان  شــخصیت 
و  شــکل  هــر  بــه  می توانــد  کــه  می پندارنــد  ماســه  و 

دربیایــد.  ســاختاری 
کــودکان نیســت و افــراد  تغییــر شــخصیت فقــط بــرای 
بزرگ ســال هــم می تواننــد دنبــال پــرورش شــخصیت 
خــود باشــند. ثابــت شــده اســت شــخصیت افــراد در 
محیطــی،  شــرایط  براســاس  و  زندگــی  دوران  طــول 

ذهنــی، انگیزشــی و غیــره قابــل تغییــر اســت.
کــه  خالصــه تحقیــق پروفســور »جیمــز هکمــن« اســت 
کافــی  دیگــر نبایــد از خودمــان بپرســیم »آیــا بــه انــدازه 

کــه موفــق شــویم؟« باهــوش هســتیم 
شــخصیت  »آیــا  بپرســیم  خودمــان  از  اســت  بهتــر 
گــر فکــر می کنیــد  مناســبی بــرای موفقیــت دارم؟« ا
ــا امیــدی نیســت  ــد؛ وقــت ن شــخصیت موفقــی نداری

کنیــد. و بهتــر اســت شــروع بــه تغییــر آن 

ناهید خالقی
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مقــــاله فنی

اشاره
بزرگ تریــن  از  یکــی  همچنــان  بــرق  قطعــی 
زیرســاخت های  چالش هــای  و  مشــکالت 
طبــق  اســت.  در سراســر جهــان  آی تــی  و  شــبکه 
حــدود   ،Uptime موسســه  اخیــر  نظرســنجی 
ســرویس های  خاموشــی های  درصــد   ۳۶
طــرف  ایــن  بــه   ۲۰۱۶ ژانویــه  از  جهــان  عمومــی 
انــرژی  و  بــرق  بــه  مربــوط  خرابی هــای  علــت  بــه 
از  بیــش  اینکــه  تعجب آورتــر  اســت.  تاسیســات 
نظرســنجی  ایــن  در  شــرکت کنندگان  درصــد   ۸۰
پیشــگیری  قابــل  بــرق  قطعــی  کــه  دارنــد  اعتقــاد 
از  نمی تواننــد  داده  کــز  چــرا  مرا پــس،  اســت. 
جلوگیــری  بــرق  قطعــی  فاجعه بــار  خرابی هــای 
کامپیوتــری  شــبکه های  مدیــران  چــرا  یــا  کننــد؟ 
و  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های  و 
حــل  رویکردهــای  و  راهکارهــا  ســراغ  ارتباطــات 
ضــرورت  چــون  نمی رونــد؟  بــرق  قطعــی  مشــکل 
UPS سیســتم های  روی   ســرمایه گذاری 
منبــع   -  )Uninterruptable Power Supply(
بــرق بــدون وقفــه - را درک نکــرده و تصــور می کننــد 
و  ســرورها  کنــار  در  اضافــی  دســتگاه  یــک   UPS
از  اســتفاده  می توانــد  دیگــر  دلیــل  اســت.  رک هــا 
سیســتم های UPS قدیمــی و عــدم ارتقــای ایــن 

باشــد. بــرای ده هــا ســال  دســتگاه ها 

هدف یک  مرکز داده چیست؟
پیــش از اینکــه ســراغ بررســی مزایــا و فوایــد اســتفاده از 
کــز  راه کارهــای UPS جدیــد و انعطاف پذیــر بــرای  مرا

داده مــدرن امــروزی برویــم؛ بایــد یــک بــار دیگــر هــدف 
کنیــم.  بررســی  را  یــک  مرکــز داده  اصلــی و عمومــی 
مشــخص  عمومــی  هــدف  یــک  داده  کــز  همــه  مرا
دارنــد: باالتریــن آپ تایــم و دســترس پذیری در همــه 
بخش هــا و تجهیــزات. همــه سیســتم ها، ســرورها، 
سیســتم های  ذخیره ســازی،  تجهیــزات  رک هــا، 
هــوا، دماســنج ها  تهویــه  سرمایشــی، سیســتم های 
و  کننــد  کار  دائمــا  بایــد  امنیتــی  سیســتم های  و 
آپ تایــم  درصــد   1۰۰ تضمیــن  نشــوند.  قطــع  هرگــز 
غیرممکــن  داده  یــک  مرکــز  در  بــرق  قطعــی  عــدم  و 
اســت ولــی روش هایــی بــرای دســتیابی بــه 99/999 
کاهــش مــدت زمــان قطعــی بــرق  درصــد آپ تایــم و 
UPS هــا و  راه کار و دســتگاه؟  کــدام  بــا  وجــود دارد. 
ایــن  می تواننــد   )PDU( بــرق  توزیــع  سیســتم های 
کننــد. موسســه IDC در ســال ۲۰19  هــدف را تامیــن 
داده 31۰  مرکــز  بــه  نزدیــک  آپ تایــِم  پارامتــر   روی 

 در امریــکا و اروپــا بررســی انجــام داده اســت. خالصــه 
کــه  داده ای  کــز  می دهــد  مرا نشــان  مطالعــه  ایــن 
بــرای  فقــط  ســال  در  و  داشــته  باالیــی  آپ تایــم 
چنــد لحظــه قطعــی بــرق داشــتند؛ از مدرن تریــن و 
پیشــرفته ترین تجهیــزات محاســباتی و ذخیره ســازی 
بلکــه  نبرده انــد؛  بهــره  سرمایشــی  سیســتم های  یــا 
کامــال  بــرق  پشــتیبانی  و  توزیــع  سیســتم های  در 
بــه روز و انعطاف پذیــر بودنــد. موسســه IDC بــه ایــن 
ــز داده بیشــتر  ــر یــک  مرک گ کــه ا نتیجــه رســیده اســت 
از تجهیــزات خــود روی سیســتم بــرق ســرمایه گذاری 
داشــت.  خواهــد  بیشــتری  دســترس پذیری  کنــد؛ 
ــاز  ــوند و نی ــراب می ش ــت خ ــبکه در نهای ــزات ش تجهی
بــه تعمیــر دارنــد. در ایــن شــرایط، قــدرت محاســباتی 
کاهــش پیــدا  و ســرویس دهی یــک  مرکــز داده اندکــی 
قطــع  رک هــا  از  ردیــف  یــک  بــرق  گــر  ا ولــی  می کنــد 

شــود؛ هیــچ سرویســی ارائــه نخواهــد شــد.

UPS در  مرکز داده چه می کند؟
کــه UPS هــا در  مرکــز داده   ســوال اساســی ایــن اســت 
بایــد  زبــان ســاده  بــه  انجــام می دهنــد؟  کاری  چــه 
سراســری  شــبکه  قطعــی  هنــگام  در  UPS هــا  گفــت 

بــه  برق رســانی  وظیفــه  داده،  انــرژی  مرکــز  و  بــرق 
کل  تجهیــزات را دارنــد. برخــی از UPS هــا انــرژی بــرق 
یــا بخشــی از آن را تامیــن می کننــد  یــک  مرکــز داده 
ولــی برخــی از UPS هــا فقــط بــرق یــک رک یــا ســرور 
برقــرار  مســتقیم  طــور  بــه  را  خاصــی  تجهیــزات  یــا 
کــرد. بســته بــه اســتراتژی ها و طراحــی  مرکــز  خواهنــد 
مختلــف  بخش هــای  در  می تواننــد  UPS هــا  داده، 
کــه در اثــر  کننــد  نصــب شــوند تــا اطمینــان حاصــل 
یــک قطعــی غیرمنتظــره بــرق، تاسیســات و تجهیــزات 

نمی افتنــد.  کار  از 
ــا و  ــراری رک ه ــرق اضط ــن ب ــرای تامی ــط ب ــا فق UPS ه
ــرق سیســتم های امنیتــی،  ســرورها نیســتند؛ بلکــه ب
دوربین هــا، سنســورها و تجهیــزات مکانیکــی ماننــد 
دارنــد.  برعهــده  هــم  را  خــروج  و  ورود  درب هــای 
کــز داده بســیار بــزرگ و مقیاس پذیــر، از UPS هــا   مرا
الکتریکــی  سیســتم  نگهــداری  و  تعمیــر  زمــان  در 
ــورت  ــه ص ــد. ب ــتفاده می کنن ــم اس ــات ه ــی تاسیس کل
خــودکار یــا دســتی می تــوان UPS هــا را برنامه ریــزی 
ــرق وارد سیســتم شــوند  کــه در صــورت قطعــی ب ــرد  ک
ــه خاموشــی  ــاره شــبکه سراســری، ب ــا اتصــال دوب ــا ب ی
کــه مهــم اســت؛ انعطاف پذیــری بــاالی  برونــد. آنچــه 
ــی  ــری از قطع ــرای جلوگی ــرق ب ــع ب ــتم های توزی سیس

تجهیــزات و وســایل الکتریکــی اســت.

کز داده مزایای UPS ها برای  مرا
کــه از دور  کــز داده و افــرادی  شــاید بــرای مدیــران  مرا
بــه ایــن دســتگاه ها نــگاه می کننــد؛ ایــن تصــور ایجــاد 
کــه UPS هــا فقــط بــرای تامیــن بــرق اضطــراری  شــود 
اســتفاده  ارتباطــات  و  شــبکه  زیرســاخت های  در 
می شــوند. ایــن بارزتریــن مزیــت اســتفاده از UPS هــا 
اســت ولــی چندیــن مزیــت و عملکــرد بــزرگ دیگــر را 

هــم بایــد در نظــر داشــت:

بزرگ تریــن  از  یکــی  بــرق:  نوســانات  از  جلوگیــری 
کاهــش  الکتریکــی،  سیســتم های  دشــمنان 
بــه  جــدی  آســیب های  می توانــد  کــه  اســت  ولتــاژ 
و  تجــاری   UPS دســتگاه های  برســاند.  تجهیــزات 

چــــــرا U PSها 
کز داده  برای  مرا
ضروری و حیاتی هستند؟
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را  آن هــا  همــه  بــرق  می تواننــد  و  میشــوند  نصــب 
کننــد. دیگــر ماننــد UPS هــای ســنتی نیــازی  تامیــن 
نصــب   UPS دســتگاه  یــک  رک  هــر  بــرای  نیســت 
کمــک می کنــد در فضــای اســتفاده  شــود. ایــن مزیــت 
داده کــز  و  مرا مــاژوالر  داده  کــز  به ویــژه  مرا  شــده 

 در لبه شبکه صرفه جویی شود. 

از  یکــی  تجهیــزات:  و  رک هــا  بیشــتر  چگالــی 
در  زیــاد  تجهیــزات  نصــب  داده،  کــز  مشــکالت  مرا
ــرق ایــن تجهیــزات اســت؛ بــدون  یــک رک و تامیــن ب
بــه  زیــادی  بــاری  یــا فشــار  ولتــاژ  افــت  اینکــه خطــر 
و  ظرفیت هــا  بــا  جدیــد  UPS هــای  بیایــد.  وجــود 
توان هــای مختلــف، ورودی هــای تــک فــاز و ســه فــاز، 
گی هــای دیگــر بــه مدیــران  خروجی هــای متغیــر و ویژ
کــه رک هــای  ــز داده ایــن اطمینــان را می دهنــد  ک  مرا
کننــد؛ بــدون  بــا چگالــی باالتــری در شــبکه اســتفاده 

اینکــه ســالمتی تجهیــزات بــه خطــر بیفتــد.

کنتــرل و نظــارت بــر تجهیــزات: یکــی از دالیــل اصلــی 
به روزرســانی و ارتقــای سیســتم های UPS، نظــارت 
کنتــرل تجهیــزات الکتریکــی از نظــر مصــرف بــرق و  و 
کارکــرد صحیــح اســت. UPS هــای امــروزی مجهــز بــه 
میــزان  کــه  هســتند  صفحه نمایش هایــی  و  پنل هــا 
مصــرف بــرق هریــک از دســتگاه ها و وضعیــت عملکرد 
پنل هــای  ایــن  می کننــد.  گــزارش  را  سیســتم  کل 
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــد در بهینه س ــمند می توانن هوش
یــا مشــاهده خطاهــای احتمالــی تجهیــزات نیــز بــه 
کننــد. ارتقــای سیســتم باتــری  کمــک  مدیــران شــبکه 
ظرفیت هــای  می توانــد  داده  قدیمــی  مرکــز   UPS و 
کل سیســتم و  کنتــرل و نظــارت بــر  جدیــدی بــرای 
کاهــش هزینه هــا را در پــی  کاهــش مصــرف انــرژی و 

داشــته باشــد.

نکنیــم  تصــور  هرگــز  شــاید  شــبکه:  امنیــت  تامیــن 
UPS هــا در تامیــن امنیــت شــبکه و دارایی هــای یــک 
 مرکــز داده چقــدر موثــر و تاثیرگــذار هســتند. قطعــی 
داده یــک  مرکــز  ســرویس های  قطعــی  فقــط   بــرق 

کــه بــا مشــاهده  صنعتــی طــوری طراحــی شــده اند 
بــرق،  نوســانات  و  ولتــاژ  کاهــش  کوچک تریــن 
ایــن خطــر  برابــر  از تجهیــزات در  و  مــدار شــده  وارد 
کــز  محافظــت می کننــد. ایــن مزیــت UPS هــا بــرای  مرا
حســاس  تجهیــزات  همین طــور  و  حســاس  داده 

دارد. اهمیــت  بســیار  آن هــا  در  شــده  نصــب 

اصــالح ضریــب قــدرت ورودی: مشــکالت بــرق فقط 
منــوط بــه قطعــی یــا افــت ولتــاژ نمی شــود و فهرســتی 
از مشــکالت دیگــر در انتظــار سیســتم های الکتریکــی 
حســاس اســت. مثــال، پریزهــای بــرق و سیســتم های 
کار نمی کننــد و  توزیــع انــرژی همگــی بــا یــک فرکانــس 
برخــی اوقــات حتی شــاهد تداخل الکترومغناطیســی 
در  UPS هــا  اساســی  مزایــای  از  یکــی  هســتیم. 
ورودی  قــدرت  فیلترســازی  و  بــرق  یکسان ســازی 
بــرای همــه دســتگاه ها و نگــه داشــتن وضعیــت آن هــا 
یــک اســتاندارد مشــخص اســت. برخــی اوقــات  در 
الکتریکــی  فرکانــس  و  ورودی  ولتــاژ  بایــد  UPS هــا 
افزایــش  دیگــر  تجهیــزات  برخــی  در  و  کاهــش  را 
اســتانداردی  و  ثابــت  مقادیــر  همیشــه  تــا  دهنــد 
بــه مدارهــای UPS هــای جدیــد  بیایــد.   بــه دســت 
Bypass خــودکار مجهــز هســتند و باالتریــن قابلیــت 
صنعتــی  الکتریکــی  تجهیــزات  بــرای  را  اطمینــان 

می کننــد. فراهــم 

کاهــش وابســتگی بــه شــبکه توزیــع بــرق سراســری: 
کــز داده اســت.  انــرژی یــک چالــش بــزرگ بــرای  مرا
کــز داده بایــد دنبــال راه کارهایــی بــرای  مدیــران  مرا
باشــند؛  بــرق شــهری  بــه شــبکه  وابســتگی  کاهــش 
کاهــش هزینه هــا را در پــی دارد و هــم در  چــون هــم 
صــورت خرابــی و افــت ولتــاژ و قطعــی در ایــن شــبکه، 
یــک  فــاز خطــر می شــود.  نیــز وارد  خــود  مرکــز داده 
ــا  ــا و UPS ه ــزل ژنراتوره ــتفاده از دی ــنتی، اس روش س
تاسیســات  و  تجهیــزات  از  بخشــی  تامیــن  بــرای 
بــرق  مصــرف  اوج  زمان هــای  در  اســت.  داده   مرکــز 
داده خــود  مرکــز  تابســتان ها،  ماننــد   شــهری، 
تــا  کنــد  تولیــد  بــرق  ژنراتورهــا  طریــق  از  می توانــد 
کمتــری بــه خدمــات بیــرون از ســاختمان  وابســتگی 

باشــد. وجــود داشــته 

نســل جدیــد  فیزیکــی: UPS هــای  کاهــش فضــای 
کارآمــدی برخــوردار  انعطاف پذیــر و  از طراحی هــای 
رک هــا  از  ردیــف  یــک  میــان  به طوری کــه  هســتند؛ 

تهدیــد  یــک  شــروع  می توانــد  و  نــدارد  پــی  در  را 
بــرق  گــر  ا حتــی  باشــد.  هکــری  خرابــی  و  فیزیکــی 
بــرق  بایــد  معمــوال  شــود،  قطــع  ســرورها  و  رک هــا 
مانیتورهــا، دوربین هــا، سیســتم های امنیتــی ماننــد 
کــردن درب و تشــخیص  دســتگاه های بــاز و بســته 

باشــد. وصــل  همچنــان  کارمنــدان  هویــت 
کــز داده مــدرن امــروزی یــک وســیله  UPS هــا در  مرا
ــتیبان  ــرار و پش ــای اضط ــا بــرای روزه جانبــی یــا صرف
و  اساســی  تجهیــزات  بلکــه  نیســتند؛  شــهری  بــرق 
و  عملکــرد  باالتریــن  بــه  دســتیابی  بــرای  ضــروری 

می شــوند.  محســوب  آپ تایــم 
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ــه یــک قــدرت محاســباتی مــورد نیــاز  ــرای رســیدن ب ب
ــا افزایــش  کننــد. افزایــش قــدرت محاســباتی ب نصــب 
مصــرف انــرژی بــرق توســط ســرورها و سیســتم های 
در  بیشــتر  گرمــای  تولیــد  همچنیــن  و  ذخیره ســازی 

یــک رک همــراه اســت. 
پــای  می کنیــم؛  صحبــت  بیشــتر  گرمــای  از  وقتــی 
می آیــد.  میــان  بــه  نیــز  سرمایشــی  سیســتم های 
کــز داده دائمــا بــا چالــش خنک ســازی  اپراتورهــای  مرا
بایــد  و  هســتند  روبــرو  تجهیــزات  و  ســرورها 
کاهــش  بــرای  جدیــدی  ح هــای  طر و  اســتراتژی ها 
کار بگیرنــد.  دمــای رک هــا و تجهیــزات درون آن هــا بــه 
از جملــه رویکردهــای جدیــد در حــوزه سیســتم های 
خنک کننده هــای  از  اســتفاده  می توانــد  سرمایشــی 

باشــد. مایــع 
می خواهنــد  کم تــر  مترا رک هــای  نهایــی،  کاربــران 
محیط هــای  بــه  جدیــد  ســال های  در  داده  کــز   مرا
 )High-Performance Computing )ســرنام   HPC

شــدند.  نزدیــک 
تراشــه ها و اپلیکیشــن های جدیــد هــوش مصنوعــی 
ــد. در  ــاز دارن ــرا نی ــرای اج ــتری ب ــیار بیش ــرژی بس ــه ان ب
می شــود  اســتفاده  تراشــه  صدهــا  و  ده هــا  رک  یــک 
کــه هــر تراشــه هــوش مصنوعــی مصــرف  و هنگامــی 
انــرژی باالتــری نســبت بــه تراشــه های ســنتی داشــته 
کــم رک و  مرکــز داده تحــت  کــه ترا باشــد؛ طبیعــی اســت 
تاثیــر قــرار می گیــرد. ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد و 
هــر ســال ســرعت بیشــتری می گیــرد و نمی تــوان آن را 

ــرد. ک متوقــف 
نظرســنجی  گــزارش  در   Research 451 موسســه 
 The Infrastructure Imperative نــام  بــه  دیگــری 
پاســخ دهند گان  درصــد   ۵۴ بــه  نزدیــک  می گویــد 
می کننــد  اســتفاده   HPC زیرســاخت های  از  گفتنــد 

گــزارش جدیــد خــود  موسســه Research 451 در 
حــال  در  داده  کــز  رک هــای  مرا کــم  ترا دارد  کیــد  تا
انتظــار  نیــز  فنــاوری  و شــرکت های  اســت  افزایــش 

کنــد. دارنــد ایــن رونــد ادامــه پیــدا 
شــبکه  صنعــت  در  رک هــا  کــم  ترا افزایــش  همیشــه 
افزایــش  شــاهد  و  اســت  بــوده  ح  مطــر داده  و  مرکــز 
تجهیــزات نصــب شــده در یــک رک اســتاندارد بودیــم 
کــم  ولــی در ســال های اخیــر بــه طــور واضــح ایــن ترا
کــم  بیشــتر شــده اســت. تــا همیــن اواخــر، متوســط ترا
کنــون  کیلــووات در هــر رک بــوده اســت ولــی ا رک هــا، ۵ 
توجهــی  قابــل  افزایــش  و  کــرده  تغییــر  پارامتــر  ایــن 

داشــته اســت.
از   Research 451 موسســه  نظرســنجی  براســاس 
اینترپرایــس، ۴۵ درصــد آن هــا  بــزرگ و  7۵۰ شــرکت 
کــم رک هــا در ســال  گفته انــد انتظــار دارنــد متوســط ترا
کیلــووات بــرای هــر رک برســد و شــاید هــم  آینــده بــه 11 

بیشــتر!
ایــن یــک تغییــر بســیار بــزرگ نســبت بــه نظرســنجی 
کــه فقــط 18 درصــد  انجــام شــده در ســال ۲۰1۴ اســت 
داشــتند  انتظــار  شــرکت   ۴۵1 از  پاســخ دهنده ها 
کیلــووات برســد. کــم رک هــا بــه بیــش از 1۰  متوســط ترا
کــرده  تغییــر  گذشــته چــه چیــزی  پــس، در ۵ ســال 
رک  هــر  در  دارنــد  دوســت  شــرکت ها  کــه  اســت 
کننــد یــا رک هــای جدیــد بــا  تجهیــزات بیشــتری نصــب 

شــوند؟ عرضــه  باالتــری  کــم  ترا
کــم رک هــا، افزایــش  یــک عامــل مهــم در افزایــش ترا
داده هــای هــوش مصنوعــی اســت. ســخت افزارهای 
بــرای  باالتــری  محاســباتی  قــدرت  بایــد  جدیــد 
مصــارف  ترافیکــی  بارهــای  پــردازش  و  مدیریــت 
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی داشــته باشــند 
یــا شــرکت ها تعــداد تجهیــزات بیشــتری در یــک رک 

فضــای  یــک  در  را  عظیمــی  محاســباتی  قــدرت  کــه 
کوچــک فراهــم می کنــد. بیــش از ۵۰ درصــد ایــن افــراد 
محــل  در  همگــرا  زیرســاخت های  از  گفته انــد  هــم 

می کننــد. اســتفاده  شرکت شــان 
تاییــد  نیــز   ۲۰19 ســال  در   AFCOM نظرســنجی 
کــم باالتــر در  گرایــش بــه ســوی رک هــای بــا ترا می کنــد 
کــرده اســت. در ایــن  ســال های اخیــر افزایــش پیــدا 
گفته انــد  پاســخ دهنده ها  درصــد   ۲7 هــم  گــزارش 
ــاال  ــا قــدرت محاســباتی ب دنبــال اســتقرار راه کارهــای ب
کرده انــد  پیش بینــی  درصــد   39 و  هســتند،   )HPC(
بــا اســتفاده از زیرســاخت ها و معماری هــای همگــرا 
کــم رک هــای ســنتی را افزایــش دهنــد. می تواننــد ترا
چــه  دقیقــا  داده  صنعــت  مرکــز  نهایــی  کاربــران  امــا 
انتظــاری از رک هــای آینــده دارنــد؟ از نظــر آن هــا یــک 
ظرفیتــی  و  کــم  ترا چــه  متوســط  طــور  بــه  بایــد  رک 
داشــته باشــد؟ موسســه ۴۵1 در نظرســنجی خــود بــه 
کــم 7  کــه رک هــای بــا ترا ایــن نتیجــه رســیده اســت 
کیلــووات بــه بــاال از نظــر مشــتریان پذیرفتــه اســت. در 
گفتــه  ــر هــم  نظرســنجی AFCOM از ایــن مقــدار باالت

شــده اســت.
چالــش  بــه  را  داده  صنعــت  مرکــز  وضعیــت  ایــن 
ــز داده دیگــر  ک اساســی می کشــاند. چــون برخــی از  مرا
کــم رک هــای داخلــی خــود پشــتیبانی  نمی تواننــد از ترا
سیســتم های  اصــالح  و  تغییــر  ســراغ  بــه  و  کننــد 
باالتــر می رونــد.  کــم  ترا بــا  گزینه هــای  یــا  سرمایشــی 
ســرویس دهنده های ابــری هــم بایــد اســتراتژی های 
بــه  تــا  دهنــد  تغییــر  را  خــود  عملیاتــی  و  طراحــی 

باشــند. پاســخگو  بــاال  کــم  ترا بــا  نیازهــای 
فرصت نابــی بــرای سیســتم سرمایشــی مایــع یکــی از 
کــم باالتــر،  روش هــای رفتــن بــه ســوی رک هــای بــا ترا
اســت.  سرمایشــی  سیســتم های  اســتراتژی  تغییــر 

کم رک ها در مرز انفجار است؛  ترا
 صنعت  مرکز داده چه راه کاری دارد؟
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انویدیــا هــم بــه طــور آشــکارا تراشــه های GPU بــرای 
ســخت افزارها  ایــن  ســاختند.  ابررایانه هــا  و   HPC
قــدرت  ســنتی،  ســرور  یــک  انــدازه  بــه  ابعــادی  در 
محاســباتی چنــد ده برابــر ارائــه می دهنــد یــا اینکــه 
 ARM مصــرف  کــم  ســرورهای  معمــاری  بــر  مبتنــی 
گرمــا در  هســتند تــا بــه روشــی دیگــر جلــوی افزایــش 

بگیرنــد. را  بــاال  کــم  ترا بــا  محیط هــای 
پیش بینــی می شــود در آینــده بزرگ تریــن چالــش در 
مصنوعــی  هــوش  تراشــه های  داده،  کــز  طراحــی  مرا
ســخت افزاری  شــرکت های  توســط  شــده  ســاخته 
یــک  بــا  تراشــه ها  ایــن  از  هریــک  باشــد.  مختلــف 
فنــاوری و مجموعــه ای از رویکردهــا ســاخته شــده و 
عوامــل  هســتند؛  قدرتمنــد  فوق العــاده  حالی کــه  در 
مثــال،  می کننــد.  تحمیــل  محیــط  بــه  را  جدیــدی 
در  کــرده  اعــالم   Groq نــام  بــه  اســتارتاپی  شــرکت 
معمــاری جدیــد Tensor Streaming Processor خــود 
تراشــه  یــک  روی   PetaOp/s1 کارایــی  ظرفیــت  بــه 
کوآدریلیــون عملیــات در هــر  رســیده اســت؛ یعنــی یــک 
ثانیــه. ایــن اســتارتاپ توســط مهندســانی راه انــدازی 
تراشــه های  ســاخت  در  گــوگل  بــه  کــه  اســت  شــده 
کمــک   Tensor Processing Unit مصنوعــی  هــوش 
مدل هــای  از   Groq ســاخت  جدیــد  تراشــه  کردنــد. 
کــرده و  یادگیــری ماشــینی ســنتی و جدیــد پشــتیبانی 
کار می کنــد.  بــرای هــر دو معمــاری x86 و غیــر از آن 
و   NUVIA ماننــد  اســتارتاپ هایی  همین طــور 
یــا  مخفیانــه  پشــتیبانی  بــا  کــه  هســتند   Cerebras
آشــکارای شــرکت های بــزرگ فنــاوری و دره ســیلیکون 
ایــاالت متحــده، روی معمــاری و طراحــی تراشــه های 
یــک   Cerebras اســتارتاپ  می کننــد.  کار  جدیــد   AI
 )Wafer-Scale Engine ســرنام( WSE ــام تراشــه بــه ن
و  دارد  عــرض  اینــچ   9 تقریبــا  کــه  اســت  ســاخته 
ــت  ــان اس ــود در جه ــی موج گرافیک ــه  ــن تراش بزرگ تری
 1۵ البتــه  و  می شــکند  را  محاســبات  مرزهــای  ولــی 

دارد. انــرژی  مصــرف  کیلــووات 

آینده چگونه است؟
مصنوعــی  هــوش  کاربردهــای  حــال،  هــر  بــه 
و  اســت  افزایــش  حــال  در   AI تراشــه های  و 
صنعــت  کــرد.  متوقــف  را  مســیر  ایــن  نمی تــوان 
ســخت افزارها،  ســوی  بــه  اســت  گزیــر  نا داده   مرکــز 
سرمایشــی  سیســتم های  ســرور،  و  رک  تجهیــزات 
کــم  ترا تحمــل  ظرفیــت  کــه  بــرود  فناوری هایــی  و 
داشــته  را  کوچک تــر  فضــای  یــک  در  باالتــری 
لبــه  در  محاســبات  بــرای  تقاضــا  افزایــش  باشــند. 
را  وضعیــت  ایــن  هــم  داده  کــز  میکرو مرا و  شــبکه 
داده کــز  ســازنده های  مرا می کنــد.   پیچیده تــر 
و  بگیرنــد  کار  بــه  جدیدتــری  ســخت افزارهای  بایــد 
ایــن  برونــد.  نوینــی  سرمایشــی  سیســتم های  ســراغ 
چالش هــای  هــم  و  تــازه  فرصت هــای  هــم  معادلــه 

کــرد. ایجــاد خواهــد  بزرگــی 

سیســتم های سرمایشــی مبتنــی بــر مایــع می تواننــد 
ولــی  باشــند  ایــن وضعیــت  گزینــه مطلــوب در  یــک 
کــرده  هنــوز بســیاری از شــرکت ها بــا احتیــاط برخــورد 
کامــال دســت بــه عصــا  و به ویــژه در مقیاس هــای بــزرگ 
هســتند. بیشــتر ســرورها و رک هــا بــرای سیســتم های 
شــده اند  طراحــی  بــاد  و  هــوا  بــر  مبتنــی  سرمایشــی 
ــه روی  ک ــوان شــرکت هایی را یافــت  ــازار می ت ــی در ب ول
بــرای  مایــع  سرمایشــی  سیســتم های  راه کارهــای 
ــرای مثــال  ــد. ب ــز دارن ــاال تمرک ــم ب ک ــا ترا محیط هــای ب
و   Switch، Aligned Energy شــرکت های  می تــوان 
کامــال رک هــا و تجهیــزات  کــه  ScaleMatrix را نــام بــرد 
می دهنــد.  قــرار  مایــع  ســیلوهای  درون  را  شــبکه 
در  کــه   Colovore ماننــد  دیگــر  شــرکت های  برخــی 
ــا تجهیــزات شــرکت  کالرا مســتقر اســت ی ایالــت ســانتا 
 STACK Infrastructure داده  در  مرکــز  لینکدیــن 
پورتلنــد اورگان دارای رک هایــی بــا درب هــای مجهــز 

بــه چیلرهــای آبــی هســتند.
را  خــود  داده  ســخت افزارهای  مرکــز  معمــاری  گــوگل 
بــرای اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی مایــع تغییر 
کــم مــورد انتظــار در هــوش  داده اســت تــا بتوانــد بــه ترا
دیگــر  و  علی بابــا  خرده فروشــی  برســد.  مصنوعــی 
شــرکت های غــول چینــی هــم بــه ســوی راه کارهــای 
کردنــد. مایکروســافت اخیــرا  سرمایشــی مایــع حرکــت 
یــک سیســتم  آزمایــش  اســت در حــال  کــرده  اعــالم 
سرمایشــی مایــع بــرای ســرویس ابــری Azure خــود 
ایــن  از  خبــری  و  عکــس  فعــال  ردمونــد  غــول  اســت. 
بــه صــورت  را  پــروژه  ایــن  و  نکــرده  سیســتم منتشــر 
مخفیانــه و محرمانــه پیــش می بــرد. فیســبوک، دیگــر 
بــه جــای سیســتم  بــزرگ صنعــت  مرکــز داده  بازیگــر 
بــر  مبتنــی  جدیــد  راه کار  یــک  ســراغ  سرمایشــی، 
خــود  گرم تــر  محیط هــای  بــرای  هوایــی  ســرمایش 

رفتــه اســت.
داده  دنیــای  مرکــز  متخصصــان  کــه  اســت  ســال ها 
و  ســریع تر  اســتفاده  بــرای  روش هایــی  دنبــال  بــه 
از سیســتم های سرمایشــی مایــع هســتند.  ســاده تر 
محاســباتی  قــدرت  بــه  جدیــد  فناوری هــای  روز  هــر 
انــرژی  مصــرف  یعنــی  ایــن  و  دارنــد  نیــاز  بیشــتری 
بــزرگ  مزیــت  یــک  باالتــر.  گرمــای  تولیــد  و  بیشــتر 
و  انــرژی  بهینــه  مصــرف  سرمایشــی،  سیســتم های 
تمرکــز روی ســخت افزار و تجهیــزات نصــب شــده در 
نــوع  ایــن  راه کارهــای  اســت.  کوچــک  محیــط  یــک 
سیســتم های سرمایشــی غالبــا بــرای اتاق هــای ســرور 
ســرور  و  رک  چندیــن  دارای  کوچــک  اتاق هــای  و 
مایــع  سرمایشــی  سیســتم های  هزینــه  هســتند. 
ولــی  اســت  هــوا  سرمایشــی  سیســتم های  از  بیشــتر 
کــم رک هــا و تجهیــزات نصــب شــده  اجــازه می دهــد ترا

برونــد. باالتــر  کوچــک  فضــای  یــک  در 

سخت افزارهای جدید مرزها را می شکنند
هــم  ســخت افزار  تولیدکننده هــای  بخــش  در 
انــواع  ســاخت  و  طراحــی  ســوی  بــه  حرکت هایــی 
گرافیکــی  پردازنده هــای مرکــزی، ُبردهــا و تراشــه های 
محیط هــای  بــرای  باالتــر  محاســباتی  قــدرت  بــا 
کــرده  اینتــل همیشــه ســعی  HPC شــاهد هســتیم. 
موقعیــت برتــر خــود در فضاهــای محاســبات ســازمانی 
ــدرت  ــا ق ــخت افزارهایی ب ــال س ــر س ــد و ه کن ــظ  را حف
مصــرف  و  کوچک تــر  ابعــاد  ولــی  باالتــر  محاســباتی 
ماننــد  شــرکت هایی  می کنــد.  معرفــی  کمتــر  انــرژی 
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کــم رک هــا را تحــت تاثیــر قــرار دادنــد. ترا HPC برای محیط های DownUnder GeoSolutions سیستم سرمایشی مایع شرکت 

Tensor Streaming Processor با پردازنده های Groq معماری استارتاپ



نکته ها و گفته ها

اشاره
چنــد  قدیمــی  هارددیســک های  بــا  را  دیجیتــال  وســترن  برنــد  مــا  همــه 
گیگابایتــی می شناســیم و شــاید بــا ماژول هــای حافظــه رم. امــا ایــن شــرکت 
قدیمــی دنیــای ســخت افزار و داده، در حوزه هــای دیگــری ماننــد تجهیــزات 
نیــز  ابــری  ذخیره ســازی  ســرویس های  و  داده  کــز  و  مرا شــبکه  ذخیره ســازی 
کار تولیــد هارددیســک و  فعالیــت می کنــد. آیــا آقــای WD از همــان ابتــدا در 
کــدام نقطــه شــروع  کجــا و  رم و سیســتم های ذخیره ســازی بــوده اســت؟ از 
کامپیوتــر  کــرده و چگونــه در طــی مدتــی بیــش از نیــم قــرن توانســته در صنعــت 
کســب وکارش  و الکترونیــک بی رقیــب بمانــد و بــا تغییــر چندیــن بــاره فنــاوری، 
انقــالب  جدیــد  مــوج  بــا  هم ســو  بــار  هــر  و  نشــود  تغییــر  دســتخوش  هرگــز 
ــد شــنیدنی  ــر مســیر دهــد؟ حتمــا داســتان ایــن برن ــاوری، تغیی ــی و فن دیجیتال
کســب وکاری اســت. در ضمــن، یــک نوســتالژی و  و پــر از نکته هــای ظریــف 
کامپیوتــر و ســخت افزار خواهــد  خاطره بــازی هــم بــرای قدیمی هــای صنعــت 

ــود. ب

سلطان ماشین حساب
کارمنــدان شــرکت موتــوروال بــه نــام »آلویــن بــی  در ۲3 آوریــل ســال 197۰، یکــی از 
ــرد. شــروع  ک فیلیپــس«، شــرکتی تحــت عنــوان General Digital ثبــت و تاســیس 
کالیفرنیــا بــود و اولیــن محصولــش هــم یــک  فعالیــت ایــن شــرکت در ســانتا آنــا 
ــود. جنــرال دیجیتــال ســرمایه اولیــه خــود را از شــرکت  دســتگاه تســت ماســفت ب

کــرد. Emerson Electric Company و چنــد شــرکت دیگــر تامیــن 
یــک ســال بعــد، جنــرال دیجیتــال بــه »وســترن دیجیتــال« تبدیــل شــد. تراشــه رم 
۴K از اولیــن دســتاوردها و محصــوالت مهــم ایــن شــرکت در دهــه 197۰ بــود. آلویــن 
ــه  ــال ب ــترن دیجیت ــرد وس ــک می ک کم ــت و  ــا داش ــه هادی ه ــادی در نیم ــه زی تجرب
کــه  کنــد. تراشــه های ماشــین حســاب از دیگــر محصوالتــی بــود  ســرعت پیشــرفت 
کــرد. هنــوز یــک  وســترن دیجیتــال در ســال های آغازیــن فعالیــت خــود روانــه بــازار 
کــه بــه بزرگ تریــن تولیدکننــده تراشــه  دهــه از تاســیس ایــن شــرکت نگذشــته بــود 

ماشــین حســاب دنیــا تبدیــل شــد.
آلویــن و همــکاران  کــه  بــود  بــزرگ  ایــن موفقیــت  وســترن دیجیتــال در جشــن 
ثبــت  یــک  و  افتادنــد  ذخیره ســازی  حافظه هــای  ســاخت  فکــر  بــه  او  نزدیــک 
ــد. ایــن ثبــت  اختــراع زیرسیســتم های Disk Array را از یــک شــرکت دیگــر خریدن
اختــراع، پایــه تمــام سیســتم های ذخیره ســازی شــناخته شــده امــروزی اســت. بــه 
ایــن ترتیــب، اولیــن خــط تولیــد محصــوالت ذخیره ســازی داده وســترن دیجیتــال 
در ســال 1976 راه انــدازی شــد. مدیــای ذخیره ســازی داده در آن زمــان فالپــی 
 FD1771 دیســک بــود و وســترن دیجیتــال هــم اولیــن محصــول خــود را بــه نــام

ــرد. ک ــازار  وارد ب

کنترلر هارد درایو سلطان 
بــا شــروع دهــه 198۰، چالش هــای بزرگــی پیش روی شــرکت وســترن دیجیتــال بروز 
کــرد. مشــکالتی در ســاختار و بدنــه شــرکت، عــدم نبــود چشــم انداز و پیش بینــی از 
آینــده فنــاوری، بــروز رقبــای قدرتمنــدی ماننــد IBM در حــوزه تولیــد محصــوالت 
کامپیوترهــای  بــازار  اوج گیــری  شــروع  و  دیســک  فالپــی  و  داده  ذخیره ســازی 

کــرده بودنــد.  شــخصی همگــی ذهــن مدیــران WD را بــه خــود مشــغول 
ســرانجام، مهندســان ایــن شــرکت در ســال 1983 و 1۴ روزه یــک نمونــه  اولیــه از 
کردنــد. همیــن  کنترلــر درایــو هــارد را بــرای محصــول PC/AT شــرکت IBM  تولیــد 
کامپیوترهــای  رویکــرد ســریع و حرفــه ای باعــث شــد تــا تمرکــز شــرکت روی بــازار 

شــخصی معطــوف شــود.
کنترلرهــای هــارد  کم کــم ســهم عمــده ای از درآمدهــای ایــن شــرکت از بابــت تولیــد 
درایوهــا بــود. مهندســان قــوی و متبحــر ایــن شــرکت مرتبــا دســتاوردهای نوآورانــه 
در ایــن زمینــه داشــتند و باعــث شــدند وســترن دیجیتــال تامین کننــده عمــده 
کامپکــت، اچ پــی، آی بــی ام و  کنترلرهــای هــارد درایــو شــرکت های بزرگــی ماننــد 

تنــدی باشــد.

سلطان خرید و ادغام
کــه  در بررســی داســتان شــرکت های موفــق، همیشــه بــه برهــه زمانــی می رســیم 
ــد  ــا خری ــا جــذب ســرمایه ی ــه؟ ب کننــد امــا چگون ــزرگ شــوند و توســعه پیــدا  ــد ب بای

کوچک تــر و ادغــام آن هــا در شــرکت مــادر! شــرکت های 
کســب وکارهای  میانــه دهــه 198۰ بــرای شــرکت وســترن دیجیتــال هــم زمــان خریــد 
همکاری هــای   IBM بــا   WD اینکــه  ضمــن  بــود.  فعالیت هــا  توســعه  و  جدیــد 
پروژه هــای  ح  طــر و  همــکاری  وارد  هــم   MIT دانشــگاه  بــا  داشــت؛  گســترده ای 
کامپیوتــر Nu Machine شــد. در ادامــه بــرای توســعه  مشــترک از جملــه ســاخت 
 Personal نــام  بــه  واحــدی  شــخصی  کامپیوترهــای  ذخیره ســازی  محصــوالت 
ایــن  بــراون خــودش مدیریــت  کاتریــن  و  کردنــد  تاســیس  را   Storage Division

را پذیرفــت. مجموعــه 
شــرکت Tandon را خریدنــد تــا دســت بــاال در ســاخت درایوهــای ذخیره ســازی 
داشــته باشــند و یــک تامین کننــده عمــده تجهیــزات ذخیره ســازی شــرکت های 
کشــور  در  کامــل  تولیــدی  مرکــز  یــک  دیجیتــال  وســترن  شــوند.  بــازار  در   OEM
تــا باالتریــن ســرعت عمــل و  Tandon اختصــاص داد  بــه خــط تولیــد  ســنگاپور 

باشــد.  را داشــته  تولیــد درایوهــای ذخیره ســازی  بازدهــی در 
 1۵ از  شــرکت  ایــن  درآمدهــای   199۰ دهــه  همین طــور  و   198۰ دهــه  اواخــر  در 
کــرد. وســترن دیجیتــال مــدام در  میلیــون دالر بــه ۲ میلیــارد دالر افزایــش پیــدا 
حــال به روزرســانی درایوهــای ذخیره ســازی خــود و افــزودن نــوآوری و ســرعت بــه 

کامپیوترهــای شــخصی بــود.  آن هــا بــرای 

داستان شرکت وسترن دیجیتال:

 سلطان حافظه و داده
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 Verticom و بعــدا Adaptive Data Systems و Paradise چندیــن شــرکت دیگــر از جملــه
کردنــد و بــا ملحــق شــدن آن هــا بــه مجموعــه، قدرت بیشــتری برای توســعه  را خریــداری 
محصــوالت فراهــم شــد. در ســال 1998 شــرکت وســترن دیجیتــال بــه فهرســت معتبــر 
فورچــن ۵۰۰ افــزوده شــد.  دو ســال بعــد، مرکــز تولیــد ویفرهــای ســیلیکونی وســترن در 

کــز مدیریتــی هــم بــه ارویــن منتقــل شــدند. کالیفرنیــا تأســیس شــد و مرا ارویــن 

سلطان هارد دیسک
اولیــن درایــو  3۴۰ مگابایتــی 3/۵ اینچــی WD در ســال 1993 بــا دو پالتــر وارد بــازار شــد. 
گیگابایتــی 3/۵ اینچــی مجهــز بــه ســه پالتــر توســط  یــک ســال بعــد، اولیــن درایــو یــک 
ــت  ــال ها تح ــترن در آن س ــم وس ــه و مه ــوالت نوآوران ــد. محص ــد ش ــرکت تولی ــن ش همی
کامپیوترهــای شــخصی از اپــل  برنــد Caviar بــه بــازار عرضــه می شــدند. بــزرگان ســازنده 

و آی بــی ام بگیریــد تــا NEC و Compaq مشــتری ایــن هارددیســک ها بودنــد.
در اواخــر دهــه 199۰ همه چیــز بــر وفــق مــراد وســترن دیجیتــال نبــود و حتــی ایــن شــرکت 
کامــل بــه IBM پیــش رفــت. چندیــن پــروژه توســعه هارددیســک در  تــا مــرز فــروش 
کشــورهای آســیایی و افزایــش رقبــا  ــه  ــود؛ افــت فــروش درایــو ب WD شکســت خــورده ب
در بــازار باعــث شــدند بیشــترین فشــار ممکــن بــر مدیــران ایــن شــرکت وارد آیــد. درایــو 
کــه موفقیــت چندانــی  ســه اینجــی Portfolio پــس از ســری Caviar بــه بــازار معرفــی شــد 
به همــراه نداشــت. به عــالوه، هارددیســک مــدل SDX هــم بــا مفاهیــم نوآورانــه  جدیــد 
کــه در نهایــت از رابــط CD-ROM شکســت خــورد. محصــوالت  طراحــی شــده بــود 
کم کــم در بــازار جایگزیــن هارددیســک های وســترن   )Maxtor( شــرکتی بــه نــام مکســتور

ــود.  شــدند و همه چیــز در آســتانه از دســت رفتــن ب
ــا شــرکت آی بــی ام  ــرای فــرار از ایــن وضعیــت، ســطح همکاری هــای خــود را ب وســترن ب
کــه نتیجــه موفــق آن در ســال 1999 محصولــی بــه نــام Expert بــود. در  افزایــش داد 
کــرد. تــا  ادامــه هــم وســترن اولیــن هارددیســک ATA بــا بافــر 8 مگابایتــی را عرضــه 
پیــش از ایــن، همــه HDD بــا بافــر ۲ مگابیتــی بودنــد. اولیــن محصــول ایــن خانــواده 1۰۰ 
گیگابایتــی بودنــد و بیشــتر بــرای ســرور فایــل اســتفاده  گیگابایتــی و محصــوالت دیگــر ۴۰ 

می شــدند.
کــه  اولیــن اتفــاق بــزرگ بــرای وســترن در شــروع قــرن ۲1، خریــد شــرکت Read-Rite بــود 
ــک  ــو هارددیس ــن درای ــد. اولی ــوب می ش ــک محس ــازار هارددیس ــای ب ــی از قدیمی ه یک
SATA وســترن بــا نــام Raptor در ســال ۲۰۰3 روانــه بــازار شــد. در ســال ۲۰۰۵، وســترن 
گیگابایتــی ســاتا بــه بــازار، قدم بزرگی به ســمت ســرورهای  دیجیتــال بــا معرفــی هــارد 1۵۰ 
گارانتــی  ــا پنــج ســال  ذخیره ســازی داده برداشــت. به عــالوه آن هــا درایوهــای خــود را ب
کاربــرد بــاال از ســخت افزارها، یــک مزیــت رقابتــی  کــه در صنعــت ســرور بــا  ارائــه می کردنــد 

مهــم محســوب می شــد.
کســترنال را بــه بــازار  وســترن دیجیتــال در ســال ۲۰۰6 ســری My Book از هاردهــای ا
کتــاب، مای بــوک را بــه محصولــی  کوچــک شــبیه بــه  کــرد. اســتفاده از طراحــی  عرضــه 

ــرد. ــل می ک ــب تبدی ــی مناس کارای ــار  کن ــا در  زیب
موفقیت هــای بعــدی وســترن دیجیتــال یکــی پــس از دیگــری از راه رســیدند: خریــد 
 WD کــه تــوان تولیــد حرفه ای تریــن درایوهــای مغناطیســی بــازار را بــه  Komag شــرکت
داد، عرضــه هارددیســک های Green Power بــا مزیــت بــزرگ مصــرف بهینــه انــرژی، 
کــز داده، و  گیگابایتــی ســاتا بــرای ســرورها و  مرا ســاخت درایوهایــی بــزرگ چنــد صــد 

شــروع ســاخت هارددیســک های ۲/۵ اینچــی!

وضعیت فعلی وسترن دیجیتال
)HGST( وســترن دیجیتــال در ســال ۲۰11 بــا خریــد محصــوالت ذخیره ســازی هیتاچــی
بــه مبلــغ ۴/3 میلیــارد دالر، رســما بزرگ تریــن شــرکت تولیدکننــده هارددیســک جهــان 
شــرکت  تصاحــب  اخیــر،  ســال های  در  شــرکت  ایــن  دیگــر  مهــم  خریدهــای  از  شــد. 
بــرای  را  نــوع محصــول ذخیره ســازی  امــروزه، وســترن دیجیتــال هــر  بــود.   SanDisk
کامپیوتــر، ســرور، دوربین هــای  کارت هــای حافظــه، لپ تــاپ،  گوشــی های موبایــل، 

دیجتــال، پهپادهــا و غیــره تولیــد می کنــد.
کــز تولیــدی و مدیریتــی دارد ولــی  کشــورها و قاره هــا، مرا ایــن شــرکت در بســیاری از 
کشــورهای آســیای شــرقی ماننــد مالــزی و ســنگاپور  کارخانه هــا و تولیــدات آن در  بیشــتر 
کارمنــد دارد و طبــق آخریــن آمارهــای مالــی، درآمــد  مســتقر هســتند. بیــش از 7۲ هــزار 

ســالیانه ای نزدیــک بــه ۲۰ میلیــارد دالر دارنــد. 

که مدیر  گونه ای قلبی نپذیرد  گر یک معاون و یا قائم مقام به  ا
هرگز  است،  او  از  باالتر  تجربه هایش  دانسته های  او،  مافوق 

نمی تواند خدمتگزاری درست باشد.
آندره موروا

کند، شرایط زندگی نیست،  را مشخص می  آنچه سرنوشت ما 
بلکه تصمیم های ما است.

آنتونی رابینز

که علتش  گرفتن تصمیم مهمی را دشوار یافتید بدانید  هرگاه 
تنها یک چیز است و آن اینکه تصور روشنی از ارزش های خود 

ندارید.
آنتونی رابینز

که بیش از اندازه فکر می کنند، تهی از اراده و تصمیم اند. کسانی 
ناپلئون بناپارت

درست  راه  از  گر  ا بخواهید،  دنیا  در  که  را  چیزی  هر  کمابیش 
بروید و باور محکم و تصمیم بی چون و چرا داشته باشید، آن را 

به دست خواهید آورد.
آنتونی رابینز

دچار  نگردد  رهبری  درست  وقتی  دسته جمعی  عمل  هر 
آشفتگی و بی نظمی می شود.

آندره موروا

کارخانه ذوب آهن ساخت، ولی  می توان در ظرف دو سال یک 
برای تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت 

کرد. صرف 
جواهر لعل نهرو

یک مدیر پر توقع و جدی همیشه بیش از یک مدیر سهل انگار 
و سست، مورد عالقه و محبت زیردستان است.

آندره موروا

که  که یک هدف  گمان و باور ندارد  یک مدیر حقیقی هیچگاه 
کارها جاودانه و منظم و روبه راه شده  برآورده شد، دیگر همه ی 

است.
آندره موروا

گر خواستی  تقریبا همه آدم ها در مقابل سختی می ایستند، اما ا
کسی را بیازمایی به او قدرت بده. شخصیت 

آبراهام لینکلن
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فروشنده سمج

رئیــس  توانســت  باالخــره  زحمــت،  هــزاران  بــا  جــوان  فروشــنده 
ــو  گفــت:" ت ــی زد  ــه غــر م ک ــی  ــد. رئیــس در حال کن ــات  شــرکت را مالق
کــردن بــا مــن  کــه توانســتی اجــازه مالقــات  بایــد خیلــی ســمج باشــی 
کــردم."  کنــی. مــن امــروز پنــج فروشــنده دیگــر را جــواب  را دریافــت 
فروشــنده جــوان پاســخ داد:" مــی دانــم ، هــر پنــج نفــر آن هــا خــود 

ــودم." مــن ب

معمای سایه ها

با توجه به شکل زیر، ارتفاع ستون بنفش چقدر است؟

گــر بــا دقــت و تیزبینــی مربع هــا را بشــمارید؛ جمعــا  جــواب معمــای مربع هــا: ا
۲۴ مربــع در تصویــر دیــده می شــود.

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

"بعدش چه...؟"

ــار  گل مــی خریــد. یــک ب گلفروشــی،  ِهنــری فــورد هــر جمعــه بــرای زنــش از یــک 
گل  فــروش پرســید:"آقای محتــرم، شــما مغــازه خوبــی داریــد. چــرا یــک شــعبه  از 

دیگــر نمی زنیــد؟"
گفت: بعدش چی ...آقا؟" گل  فروش 

کرد." گفت:"بعد از مدتی، نیز چندین شعبه در دیترویت دایر خواهید  فورد 
گفت بعدش چه...آقا؟" گل فروش 

گفت:" بعد هم در تمام آمریکا." فورد 
گفت:"بعدش ... چی آقا ؟" گل فروش 

گفت:"لعنت بر شیطان! بعد می توانی راحت باشی." فورد با عصبانیت 
گفت:"همین حاال هم راحت هستم !" گل فروش 

فورد سرش را پایین انداخت و رفت.

معمالطیفه

گذشته افت شدید داشته، که فروش شش ماه  قربان! درسته 
کارمندان با افزایش چشمگیری روبرو بوده اما در عوض رضایت 
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TDM-209G1/G3 TDM-213D1/D3 TDM-320A1/A3 TDM-428M TDM-612C TDM-830N TDM-840N
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         ماژول شبکه

ر نشتی آب سنسو

ماژول شبکه

ز داده  سیستم سرمایش مرک

TAC-169DX+ 

ر ر متغی � به فن EC دو •  مجه
ر انبساط الکت�ونیکی � به شی •  مجه

Inverter ز ط��ق ر ا ر کندانسو •  کنت�ل دقیق فشا
•  سیستم کنترلی PLC با قابلیت نظارت تحت شبکه


