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بستر ارتباطات مرکزداده شما

با کابل و اتصاالت یونیکام متصل خواهد ماند
Copper - Fiber Optic | Indoor - Outdoor



بــر  کســب وکارها  و  تجــارت  بــرای  کرونــا  پاندمــی  منفــی  تاثیــرات 
کــه  اســت  ایــن  عمومــی  تصــور  امــا  نیســت.  پوشــیده  هیچ کــس 
خریدهــای  و  دیدنــد  کمتــری  آســیب  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه  شــرکت های 
کســب وکارهای آنالیــن و اینترنتــی  کارهــا از راه دور، باعــث رشــد  آنالیــن و انجــام 
ــد و  ــان می ده ــن را نش ــالف ای ــات خ ــاوری اطالع ــازمان فن ــزارش س گ ــت.  ــده اس ش
تاثیــرات  ایــن شــرایط  از  کســب وکارهای حــوزه آی تــی  می گویــد فقــط ۲۹ درصــد 
کاهــش تقاضــا مواجــه شــدند. ســازمان نظــام  گرفتنــد و باقــی شــرکت ها بــا  مثبتــی 
گزارشــی از تاثیــر منفــی ۷۱ درصــدی شــیوع ویــروس  صنفــی رایانــه ای تهــران هــم در 
کــرد خدمــات فنــاوری  کســب وکارهای دیجیتــال خبــر داد و البتــه اعــالم  کرونــا بــر 
اطالعــات و نرم افــزار بیشــتر از ســایر بخش هــا آســیب دیــده و ۸۱ درصــد آن هــا از 
ــزارش خــود  گ کاهشــی پذیرفتنــد. ایــن ســازمان در  ایــن پاندمــی تاثیــرات منفــی و 
اینترنتــی،  فروشــگاه های  ماننــد  کســب وکارها  از  کمــی  »تعــداد  می کنــد:  اشــاره 
ســرویس دهندگان خدمــات زیرســاختی و آمــوزش الکترونیکــی رشــد قابــل توجهــی 
ــل  کام ــی  ــل تعطیل ــه دلی ــور ب کش ــی  ــوزه آی ت ــب وکارهای ح کس ــب  ــته اند و  اغل داش
فعالیت هــای اقتصــادی، دچــار بحــران جــدی شــده اند.« ایــن وضعیــت در سراســر 
کاهشــی  کشــورها وضعیتــی  کل  کــم بــوده و بــازار فنــاوری اطالعــات در  جهــان حا
گــزارش اواخــر ســال ۲۰۲۰ خــود  کــرده اســت. موسســه IDC در  و هزینــه ای پیــدا 
کاهــش بــوده و بعیــد اســت تــا ســال  کیــد می کنــد بــازار فنــاوری در ایــن ســال رو بــه  تا
کــه برخــی  کنــد. طبیعــی اســت  ــاره وضعیتــی درآمــدی و صعــودی پیــدا  ۲۰۲۳ دوب
کرونــا وضعیــت بهتــری  کســب وکارهای آنالیــن در دوران شــیوع ویــروس  دســته های 
ــز  ــر اســاس اعــالم مرک ــه تعطیلــی رفتنــد. ب کامــال رو ب ــد و برخــی دیگــر  کردن ــه  را تجرب
ــات  ــزاری جلس ــه دورکاری و برگ ــال در زمین ــرکت های فع ــس، ش ــای مجل پژوهش ه
کرده انــد؛  کنــش را تجربــه  تــا ۴۰۰ درصــدی ترا کالس هــای آنالیــن، افزایــش ۵۰  و 
ــا ۱۰۰  ــداد و جلســات حضــوری بیــن ۷۵ ت ــه شــرکت های برگزارکننــده روی ک ــی  درحال
گــزارش دیگــری از ســازمان فنــاوری اطالعــات  کنــش داشــته اند.  کاهــش ترا درصــد 
کســب وکارهای الکترونیکــی و دیجیتالــی از بحــران  نشــان می دهــد تنهــا ۱۲ درصــد از 
کرونــا منتفــع شــده اند و ســود بیشــتری داشــتند. بــاز در میــان شــرکت های آی تــی، 
ــده و برخــی  ــا و اســتارتاپی بیشــترین صدمــات و خســارات را دی کســب وکارهای نوپ
ــد. آمارهــای  کردن ــه  کامــل تعطیــل شــده و مــرگ تدریجــی را تجرب ــه طــور  از آن هــا ب
ــا  کرون ــروس  ــا ادامــه پاندمــی وی ــی نشــان می دهنــد ۴۱ درصــد اســتارتاپ ها ب جهان
کارمنــدان  در خطــر جــدی خواهنــد بــود و ۷۴ درصــد آن هــا مجبــور شــدند بخشــی از 
کــه نحیف تــر  کننــد. ایــن وضعیــت بــرای اســتارتاپ های ایرانــی  خــود را تعدیــل 
و  تعطیــالت  گــر  ا می شــود  پیش بینــی  و  بــوده  بحرانی تــر  هســتند؛  ضعیف تــر  و 
کنــد؛ بایــد بــا بســیاری  محدودیت هــای سراســری تــا پایــان ســال ۱۳۹۹ ادامــه پیــدا 
ــد  ــان می دهن ــا نش ــن آماره ــرد. ای ک ــی  کار خداحافظ ــازه  ــی ت ــتارتاپ های ایران از اس
گذاشــته اســت و  کــی بــر پیکــره فنــاوری اطالعــات  کرونــا زخم هــای عمیــق و دردنا
کرونــا بــرای  کســب وکارهای دیجیتالــی از فرصــت بحــران  کــه تمــام  این طــور نیســت 
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

◄ برای اولین بار در ایران: دریافت 
گواهی نامه ممیزی مرکزداده توسط همکار 

 تیام شبکه

تیام شــبکه  همــکار  حیــدری«  »مینــا  خانــم  ســرکار 
گواهینامــه ممیــزی مرکــزداده ســازمان  موفــق شــدند 
کننــد.  دریافــت  را  کشــور  رایانــه ای  صنفــی  نظــام 
مرکــزداده  رتبه بنــدی  و  ممیــزی  نظــام  دبیرخانــه 
 ۱۱ بــه  ایــران،  در  بــار  اولیــن  بــرای  ســازمان  ایــن 
کــه  کردنــد  پایــه ۳ صــادر  گواهی نامــه ممیــزان  نفــر 
همــکار تیام شــبکه نیــز جــزو ایــن افــراد اســت. ایــن 
مبتنــی  کــزداده  مرا ممیــزی  براســاس  گواهی نامــه 
صــادر   ANSI/TIA-942-B-2017 اســتاندارد  بــر 
دوره هــای  گذرانــدن  از  پــس  افــراد  و  اســت  شــده 
مختلــف آموزشــی و قبولــی در آزمون هــای مربوطــه، 
را دریافــت می کننــد. چندیــن  گواهی نامــه ممیــزان 
کشــور  کــه ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای  ســال اســت 
اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  تفاهــم  و  همــکاری  بــا 
ایــران در صــدد ایجــاد و پیاده ســازی نظــام ممیــزی 
فرایندهــا  اســت.  ایــران  کــزداده  مرا رتبه بنــدی  و 
رتبه بنــدی  و  ممیــزی  نظــام  نیــاز  مــورد  اســناد  و 
نظــارت  بــا  و  تخصصــی  کمیته هــای  در  کــزداده  مرا
نظــام صنفــی  نظــام مســتقر در ســازمان  دبیرخانــه 
ایــران در حــال انجــام اســت و اخیــرا آزمــون تخصصــی 
گردیــد  احــراز صالحیــت ممیــزان ایــن نظــام نیــز برگــزار 
گواهی نامــه  احــراز  شــرایط  نفــر   ۱۱ نهایــت  در  کــه 
کشــور را داشــتند. شــرکت تیام شــبکه  کل  ممیــزی در 
ــروه  کارگ ــکل گیری  ــای ش ــن روزه ــت از اولی ــر اس مفتخ
کارگــروه  کــزداده، بــا ایــن  تدویــن نظــام ممیــزی مرا
رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان  همین طــور  و 
ــزی  ــام ممی ــک نظ ــرده ی ک ــالش   ــته و ت ــکاری داش هم
مرکــزداده اســتاندارد و مشــابه بــا نمونه هــای خارجــی 
کشــور  امــا بــا رعایــت الزامــات و نیازمندی هــای بومــی 
پروتکل هــای  کــزداده  مرا ممیــزی  شــود.  تدویــن 
از  اطمینــان  بــرای  کــزداده  مرا ارزیابــی  و  بازرســی 
شــده  تعییــن  الزامــات  و  اســتانداردها  پیاده ســازی 
رتبه بنــدی  بــه  نهایــت  در  و  اســت  مرکــزداده  آن  در 
خدمــات  کیفیــت  ســطح  براســاس  مرکــزداده  یــک 

می شــود.

گواهی نامه مشاور پایه ۲ صادر  ◄ دومین 
شد: باز هم برای یک همکار تیام شبکه

همکار  غفوری«،  »مهرنوش  خانم  سرکار 
مشاور  گواهی نامه  دریافت  به  موفق  تیام شبکه 
ایران  رایانه ای  صنفی  نظام  سازمان   ۲ پایه 
 ۲ پایه  مشاور  گواهی نامه  دومین  این  شدند. 
گواهی نامه  که همانند  صادر شده در ایران است 
تیام شبکه  شرکت  همکاران  از  یکی  به  پیشین 
بابک  آقای  جناب  گذشته،  سال  می شود.  اهدا 
مشاور  گواهی نامه  اولین  شدند  موفق  رشیدی، 
از  پس  حالی  در  کنند.  دریافت  را  ایران   ۲ پایه 
مشاور  گواهی نامه  دومین  دریافت  از  سال،  یک 
همکار  یک  توسط  صنفی  نظام  سازمان   ۲ پایه 
سوال  این  همچنان  خرسندیم؛  تیام شبکه 
گواهی نامه های  تعداد  چرا  می شود  ح  مطر
و  ارزیابی  پروسه  یا  بوده  پایین  بسیار  صادره 
بررسی پرونده مشاوران برای احراز هویت و تایید 
گستردگی  کند است. ضمن اینکه  صالحیت آن ها 
کشور  و بزرگی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
که مشاوران رسمی بیشتری در سطوح  می طلبد 
داشته  حضور   ICT و   IT بزرگ  پروژه های  باالی 
پایه  مشاور  گواهی نامه  صدور  فرایند  گر  ا باشد؛ 
صدور  شاهد  هرگز  دیگر  باشد؛  روال  همین  به   ۲
به  بود.  نخواهیم   ۱ پایه  مشاور  گواهی نامه  یک 
نظام  سازمان  مشاوران  کمیسیون  می رسد  نظر 
صنفی باید در این زمینه تالش و فعالیت بیشتری 
اعطای  و  صدور  راه  سر  بر  موانعی  گر  ا و  داشته 
با  دارد؛  وجود  بیشتری  مشاوران  به  گواهی نامه  
کمیسیون ها رایزنی  هیئت مدیره سازمان و دیگر 

کرده و در صدد رفع آن ها باشند.

◄ ارزش بــازار خدمــات ابــری ایــران: ۱۲ تــا ۱۵ 
هــزار میلیــارد تومان

بــا  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  دی مــاه  اواخــر 
پــروژه  زیرســاخت،  ارتباطــات  شــرکت  مشــارکت 
»ابــر  نــام  بــه  خصوصــی  عمومــی-  مشــارکت  ملــی 
بــر  عــالوه  پــروژه،  ایــن  در  زدنــد.  کلیــد  را  ایــران« 
کنسرســیوم بــا نام هــای اپراتــور اول ابــری  دولــت، دو 
و   )XaaS ابــرزس  ژرف نگــر،  آســیاتک،  )شــرکت های 
ابــرآروان(  و  فنــاپ  )شــرکت های  ابــری  دوم  اپراتــور 
ــران«  ــر ای ــی »اب ــروژه مل ــدف از پ ــد. ه ــور دارن ــز حض نی
کشــور  ــری و ترافیــک داده  تمرکززدایــی از خدمــات اب
کنسرســیوم فعــال بخــش  اســت. قــرار اســت ایــن دو 
اســتانی  کــزداده  مرا زیرســاخت های  خصوصــی، 
در  دهنــد.  توســعه  را  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 
تومــان  بــه ۲ هــزار و ۴۰۰ میلیــارد  نزدیــک  مجمــوع 
کــه ۵۰۰  اســت  پــروژه ســرمایه گذاری شــده  ایــن  در 
باقــی  و  دولتــی  بخــش  ســوی  از  تومــان  میلیــارد 
کنسرســیوم خصوصــی تامیــن می شــود.  توســط دو 
کــزداده منطقــه  کنسرســیوم اول ابــری قــرار اســت مرا
تبریــز،  شــهرهای  شــامل  شــمالی  ابــر  یــا   ۱ ابــری 
در  را  اصفهــان  هم مکانــی  و  همــدان  قــم،  مشــهد، 
اختیــار داشــته باشــند. از حیــث تجهیــزات ۲۱۹ ســرور 
بــه اضافــه ۱۱ پتابایــت فضــای ذخیره ســازی و ۱۰۰ رک 
کنسرســیوم ابــری ۱ قــرار  در ایــن منطقــه در اختیــار 
برعهــده  جنــوب  یــا   ۲ ابــری  منطقــه  امــا  می گیــرد. 
شــیراز،  شــهرهای  شــامل  و   ۲ ابــری  کنسرســیوم 
ج و هم مکانــی تبریــز می شــود.  کــر اهــواز، اصفهــان، 
بــه اضافــه  ایــن منطقــه هــم  ۲۱۹ ســرور  تجهیــزات 
۱۳ پتابایــت فضــای ذخیره ســازی و ۱۰۴ رک اســت. 
علــی شــیرازی، مشــاور پــروژه ملــی ابــر ایــران می گویــد: 
ــال  ــس در س ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــالم مرک ــق اع »طب
ایــران حــدود ۱۳ میلیــارد  بــازار ICT در  ۹۸، حجــم 
دالر تخمیــن زده شــده اســت. انــدازه بــازار ICT دنیــا 
نســبت بــه بــازار ابــری ایــران ۲۰ برابــر اســت. بنابرایــن 
حجــم بــازار بالقــوه خدمــات ابــری ایــران حــدود ۱۲ تــا 

۱۵ هــزار میلیــارد تومــان اســت.«
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◄ اینترنت بی سیم نوری با سرعت ۲۰ 
 گیگابیت

کشــورهای آفریقایــی مناطــق دورافتــاده ای وجــود  در 
ســرویس های  یــا  اینترنــت  کابل کشــی  از  کــه  دارد 
شــرکت های  کنــون،  تــا  هســتند.  محــروم  موبایــل 
اینترنــت  رســاندن  بــرای  را  راه کارهــا  انــواع  فنــاوری 
ــد؛ از  کردن ــش  ــق آزمای ــن مناط کنان ای ــا ــت س ــه دس ب
ــن  ــواره ای. در جدیدتری ــت ماه ــا اینترن ــون ت ــرواز بال پ
کــه »تــارا« نــام دارد و توســط شــرکت آلفابــت،  پــروژه 
خــوره  کلیــد   ۲۰۱۷ ســال  از  گــوگل  شــرکت  مــادر 
اســت؛ داده هــا توســط نــور و لیــزر از یــک نقطــه بــه 
فنــاوری  ایــن  در  می شــوند.  پرتــاب  دیگــری  نقطــه 
گیگابیــت   ۲۰ بــه  نزدیــک  داده هــا  انتقــال  ســرعت 
قــرار  پوشــش  تحــت  را  کیلومتــری   ۲۰ بــرد  و  اســت 
کنیــا  کشــور  پــروژه در  ایــن  بــرای شــروع،  می دهــد. 
اجــرا شــده اســت و چندیــن اپراتــور محلــی بــا آلفابــت 
»تــارا«  بی ســیم  اینترنــت  می کننــد.  همــکاری 
مبتنــی بــر فناوری هــای فیبرنــوری اســت ولــی بــدون 
در  پــروژه  ایــن  مدیــر  »کریشــناوامی«،  کابل کشــی. 
از  نــوری  کــه فیبــر  کنیــا می گویــد: »همانطــور  کشــور 
زیرزمینــی  کابل هــای  در  انتقــال داده هــا  بــرای  نــور 
انتقــال اطالعــات  بــرای  نیــز  تــارا  اســتفاده می  کنــد، 
بــا ســرعت بــاال از یــک پرتــوی نــور باریــک و نامرئــی 
کنــد. پرتوهــای نــوری میــان دو نقطــه  اســتفاده مــی 
فرســتنده/گیرنده مخابــره شــده و یــک اتصــال میــان 
آن هــا بــه وجــود می آیــد.« هــزاران نفــر می تواننــد از 
ایــن لینــک ایجــاد شــده بــرای دسترســی بــه اینترنــت 
کننــد. ســرعت ایــن اینترنــت بی ســیم بــرای  اســتفاده 
اســتریم ویدیوهــای یوتیــوب مناســب اســت و یــک 
اینترنــت پرســرعت را بــا هزینــه پاییــن و بــدون نیــاز بــه 
گران قیمــت  زیرســاخت های  اســتقرار  و  کابل کشــی 
ارتبــاط  برقــراری  بــرای  می کنــد.  فراهــم  دشــوار،  و 
بایــد  نــوری،  پرتوهــای  طریــق  از  نقطــه  دو  میــان 
ــتقیم  ــدی مس ــا دی ــالل ب ــدون اخت ــاز و ب ــیر ب ــک مس ی
آلفابــت  دلیــل،  همیــن  بــه  باشــد.  داشــته  وجــود 
مکان هــای  در  را  فرســتنده/گیرنده  دســتگاه های 
ــقف  ــرق، س ــراغ ب ــای چ ــا، تیره ج ه ــد بر ــی مانن مرتفع

کــرده اســت. تپه هــا نصــب  یــا  خانه هــا 

 ◄ سیســکو چشــم بــه 400G و 5G دارد

و  سرمایه گذاری  دنبال  به  همیشه  سیسکو 
آی تی  ریشه دار  و  بنیادی  تجارت های  توسعه 
مختلف  الیه های  که  فناوری هایی  است؛  بوده 
IT را هدف قرار می دهند. دو هدف ویژه سیسکو 
برای شروع سال ۲۰۲۱ و سرمایه گذاری ویژه روی 
 5G و  گیگابیت  و زیرساخت ۴۰۰  آن ها، شبکه ها 
سخنگوی  دیویدسون«،  »جاناتان  هستند. 
در  سیسکو  بزرگ  مقیاس  زیرساخت های  بخش 
نقشه  به   Credit Suisse Technology کنفرانس 
»ما  می گوید:  و  می کند  اشاره  شرکت  این  آینده 
اینترنت  مسیریابی،  نوری،  سیستم های  روی 
خودکارسازی  و   5G موبایل  هسته  اشیا، 
در  سیسکو  گرچه  ا کرد؛  خواهیم  سرمایه گذاری 
کسب وکار خود به سوی  حال شیفت دادن تمام 
است.«  سرویس  بر  مبتنی  درآمدهای  و  نرم افزار 
زیرساخت های  رشد  به  چشم  سیسکو  حالی  در 
که مشتریان فعلی این  گیگابیت بر ثانیه دارد   ۴۰۰
زیرساخت های  از  استفاده  حال  در  هنوز  شرکت 
»دیویدسون«  هستند.  ثانیه  بر  گیگابیت   ۱۰۰
تجهیزات  سیسکو  مشتریان  از  برخی  می گوید 
کردند  گیگابیت را خریداری  زیرساخت های ۴۰۰ 
گیگابیت   ۱۰۰ درگاه های  عنوان  به  را  آن ها  ولی 
برایشان  که  زمانی  تا  می کنند؛  استفاده  و  نصب 
از  بزرگی  بسیار  مقیاس  در  که  باشد  به صرفه 
سیسکو  کنند.  استفاده  گیگابیت   ۴۰۰ تجهیزات 
به پلتفرم Silicon One خود نیز چشم امید زیادی 
دارد و اعتقاد دارد بهترین پلتفرم برای استفاده از 
کمتر است. »دیویدسون«  چگالی باالتر با مصرف 
اتصاالت    Silicon One ما  پلتفرم  روی  می گوید 
روترهای  و  دادیم  ارائه  گیگابیت   ۴۰۰ و   ۱۰۰
ارائه  را  ظرفیت ها  باالترین  پلتفرم  این  بر  مبتنی 
در  می خواهد   ۲۰۲۱ سال  در  سیسکو  می دهند. 
با  و  باشد  فعال  بیشتر  نیز   5G زیرساخت  حوزه 
سریعی  بی سیم  راه حل های   ،6 وای فای  ترکیب 

به مشتریان بدهد.

ــک  ــبکه نزدی ــه ش ــه لب ــتر ب ــزداده بیش ک ◄ مرا
می شــوند

آینــده  دربــاره  زیــادی  پیش بینی هــای  حالی کــه  در 
اســت  شــده  عنــوان   ۲۰۲۱ ســال  در  کــزداده  مرا
کالود،  خودکارســازی،   ،5G آن هــا،  میــان  در  و 
امــا  دیــده می شــوند؛  ک  پــا انــرژی  و  مجازی ســازی 
مشــترک  نقطــه  یــک  روی  گزارش هــا  همــه  تقریبــا 
گارنتــر  هســتند: »لبــه شــبکه«. موسســه تحقیقاتــی 
کــرده اســت در ســال ۲۰۲۵ بیــش از ۷۵  پیش بینــی 
ایــاالت  اینترپرایــس  شــرکت های  ترافیــک  درصــد 
متحــده از ســوی تجهیــزات محاســبات در لبــه شــبکه 
باشــد. تولیــد دیتــا از ۳۳ زتابایــت در ســال ۲۰۱۹ بــه 
مــرز ۱۷۵ زتابایــت در ســال ۲۰۲۵ می رســد و تقریبــا 
عمومــی  ابــر  ســرویس های  روی  داده هــا  از  نیمــی 
کزداده بســیار  کــه عمومــا شــامل مرا ذخیــره می شــوند 
داده هــای  مقــدار  می شــوند.  مقیاس پذیــر  و  بــزرگ 
ذخیــره شــده در هســته شــبکه نیــز علی رغــم افزایــش 
ــر  فضــای ذخیره ســازی دســتگاه های همــراه، دو براب
پیــام  یــک  آمــار  ایــن  همــه  اســت.  فعلــی  وضعیــت 
مشــخص بــه صنعــت مرکــزداده دارنــد و آن آمادگــی 
در  محاســبات  تجهیــزات  و  فنــاوری  اســتقرار  بــرای 
بــزرگ  شــرکت های  دلیــل،  همیــن  بــه  اســت.  لبــه 
در  سیســکو  و  فیســبوک  آمــازون،  ماننــد  فنــاوری 
کــه  هســتند  تجهیزاتــی  و  رک هــا  ســاخت  صــدد 
بیشــتر بــرای نصــب در لبــه شــبکه مناســب بــوده و بــه 
کوچــک باشــند.  تنهایــی می تواننــد یــک مرکــزداده 
بــرای مثــال، آمــازون رک AWS Outposts را توســعه 
کامــال بــرای ســرویس های ابــری ایــن  کــه  داده اســت 
شــرکت در لبــه شــبکه سفارشی ســازی شــده اســت. 
و  پایــداری  انعطاف پذیــری،  باالتریــن  از  رک  ایــن 
مقیاس پذیــری برخــوردار اســت و می توانــد عملیــات 
داده  تحلیــل  اطالعاتــی،  بانــک  ذخیره ســازی، 
داده هــای  روی  محــل  در  را  ماشــینی  یادگیــری  و 
کســب وکارها انجــام دهــد و ضمــن  جمــع آوری شــده 
 AWS آن، یــک نســخه از اطالعــات بــرای ســرویس

آمــازون ارســال شــود. 
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مقــــاله فنی

نیســتند  سیســتم هایی  و  موجــودات  کــزداده  مرا
از  پــس  مثــال  و  شــوند  رهــا  خــود  حــال  بــه  کــه 
نیــازی  ســال  چندیــن  تــا  راه انــدازی،  و  ســاخت 
باشــند.  نداشــته  کیفیتــی  بررســی  و  ارزیابــی  بــه 
کــزداده بایــد هــر ســاله و در برخــی اســتانداردها  مرا
کامــل و  هــر چنــد مــاه یــک بــار تحــت بازرســی های 
متنوعــی قــرار بگیرنــد تــا ســطح آمادگــی عملیاتــی، 
و  رایــج  اســتانداردهای  بــا  تطابــق  و  کارایــی 
ــه  ــود. در حالی ک ــی ش ــا ارزیاب ــده آن ه ــخص ش مش
برخــی از ممیزی هــای مرکــزداده توســط اشــخاص 
دادن  بــرای  ثالــث  شــخص  ســازمان های  و 
برخــی  احــراز  یــا  مرکــزداده  درجه بنــدی  و  امتیــاز 
کــزداده  مرا خــود  می شــود؛  انجــام  گواهی نامه هــا 
نیــز بایــد بخشــی از ایــن ممیزی هــا را بــرای بهبــود 
ســرویس های  بهتریــن  ارائــه  و  خدمــات  کیفیــت 
ــد.  کنن ــرار  ــازی و تک ــتریان، پیاده س ــه مش ــن ب ممک

ممیزی مرکزداده چیست؟
مرکــزداده  و  فعــاالن صنعــت شــبکه  احتمــاال همــه 
چــرا  می داننــد  و  دارنــد  آشــنایی  ممیــزی  بحــث  بــا 
انجــام می شــود؛ چــه مزایایــی دارد یــا چــه اهدافــی 
بررســی  از  پیــش  بــاز  ولــی  می دهــد  پوشــش  را 
اســتانداردها و بخش هــای یــک ممیــزی مرکــزداده؛ 
کلــی از آن داشــته باشــیم تــا بــا  می خواهیــم تعریــف 

شــویم.  بحــث  وارد  روشــن  بینشــی 
پروســه  یــک  بــه   )Audit( ممیــزی  کلــی،  طــور  بــه 
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یــا  ســوابق  از  مســتقل  دقیــق،  منظــم،  بررســی 
ســطح بندی  بــرای  ســازمانی  و  شــخصی  مالکیــت 
شــده  رعایــت  اســتانداردهای  یــا  خدمــات  کیفــی 
یــک  می کنــد  مشــخص  ممیــزی  می شــود.  گفتــه 
کیفــی اســت؛ آیــا مشــخصات  مرکــزداده در چــه ســطح 
ادعــا  کــه  چیــزی  آن  بــا  مرکــزداده  مختصــات  و 
اســتانداردهای  تــا چــه میــزان  شــده تطابــق دارد؟ 
در  ملــی  یــا  جهانــی  مرجــع  ســازمان های  مصــوب 
آن هــا  عملکــرد  و  می شــوند  رعایــت  مرکــزداده  ایــن 
ممیــزی  اســت.  چگونــه  مختلــف  بخش هــای  در 
یــک معیــار بــرای درجه بنــدی و اطمینــان مشــتریان 
اســت. مشــتریان می خواهنــد داده هــای حســاس و 
کنند؛ پس  حیاتــی خــود را روی یــک مرکــزداده ذخیره 
بایــد اطمینــان داشــته باشــند حداقــل اســتانداردها 
و ضوابــط در یــک مرکــزداده رعایــت شــده باشــد. از 
کمیتــی می خواهنــد بــه  ســوی دیگــر، نهادهــای حا
کــزداده تســهیالت و امکاناتــی بدهنــد و به همیــن  مرا
باالتــر  کارایــی  و  آپ تایــم  بــا  کــزداده  مرا بایــد   دلیــل 
بــرای  میزانــی  و  و خط کــش  بگیرنــد  قــرار  الویــت  در 

باشــد.  داشــته  وجــود  کــزداده  مرا بــه  اعتباردهــی 
یــک  ارزیابــی  و  بازرســی  بــا  حــدودی  تــا  ممیــزی 
گرچــه ایــن دو مقولــه بســیار  مرکــزداده تفــاوت دارد. ا
همان طــور  ممیــزی  ولــی  هســتند  نزدیــک  هــم  بــه 
و  تکرارپذیــر  منظــم،  پروســه  یــک  شــد  اشــاره  کــه 
ماهیــت  و  اســت  شــده ای  برنامه ریــزی  صــورت  بــه 
در  گرچــه  ا نــدارد.  را  تخلف هــا  یافتــن  یــا  مچ گیــری 
ممیــزی بــاز هــم دنبــال یافتــن ناســازگاری ها، عــدم 
ــی  ــد ول تطابق هــا و عــدم رعایــت اســتانداردها می رون
کــزداده  اساســا بــا میــل و رغبــت خــود صاحبــان مرا

می شــود.  انجــام 

استانداردهای ممیزی مرکزداده
مرکــزداده  ممیــزی  بــرای  مختلفــی  اســتانداردهای 
کــه هریــک بــه جنبه هــا یــا پارامترهایــی  وجــود دارد 
زاویــه  چنــد  یــا  یــک  از  و  داده  بیشــتری  اهمیــت 
قــرار  درجه بنــدی  و  ارزیابــی  مــورد  را  مرکــزداده 

و  طراحــی  بــه  اســتانداردها  از  برخــی  می دهنــد. 
اســتاندارد  و  داده  بهــا  بیشــتر  مرکــزداده  معمــاری 
بــه طــور  را  ارتباطــات مرکــزداده  یــا  امنیــت  دیگــری 
اســتانداردها  از  برخــی  می کنــد.  بررســی  دقیــق 
دارنــد  الکتریــکال  و  مکانیــکال  دیدگاهــی  هــم 
انــرژی،  پایــداری  بــرق،  شــبکه  وضعیــت  مثــال  و 
بررســی  را  این هــا  نظایــر  و  بــرق  کابل کشــی های 
می کننــد. قدیمی تریــن اســتاندارد و در عیــن حــال 
مرکــزداده  ممیــزی  اســتاندارد  شناخته شــده ترین 
 )Tier( و مفهــوم ســطح Uptime متعلــق بــه شــرکت
کــزداده بــه ۴ ســطح  اســت. در ایــن اســتاندارد، مرا
 ۴ ســطح  مرکــزداده  کــه  می شــوند  تقســیم   Tier  یــا 
درصــد   ۹۹/۹۹۵ بــا  برابــر  آپ تایمــی  دارای   Tier
اســتاندارد  اســت.  دســترس پذیری  باالتریــن  و 
کــه از نامــش مشــخص اســت؛  آپ تایــم، همان طــور 
کــزداده را ارزیابــی می کنــد  بحــث دســترس پذیری مرا
کمتــر ســراغ معیارهــا و پارامترهــای دیگــر مــی رود.  و 
کــه  اســت   TIA-942 ح،  مطــر بعــدی  اســتاندارد 
دارد.  آپ تایــم  بــا  مطابــق  ضوابطــی  حــدودی  تــا 
 ISO 27001 اســتاندارد  از  کشــورها  از  بســیاری  در 
کــه  می شــود  اســتفاده  کــزداده  مرا ممیــزی  بــرای 
بین المللــی  و  بــزرگ  ســازمان  چهــار  توافــق  مــورد 
مرکــزداده  یــک  اســتفاده  پیرامــون  بیشــتر  و  اســت 
دیگــر  از  اســت.  اطالعــات  امنیــت  سیســتم های  از 
بــه  می تــوان  کــزداده  مرا ممیــزی  اســتانداردهای 
 Health Insurance Portability and ســرنام( HIPAA
کــه از ســال ۱۹۹6  کــرد  Accountability Act( اشــاره 
در ایــاالت متحــده مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه 
کارکنــان و محرمانگــی اطالعــات  بحث هــای ســالمتی 
ــتاندارد  ــور، اس ــد. همین ط ــتری می ده ــت بیش اهمی
)ســرنام   PCI DSS مرکــزداده  ممیــزی  بعــدی 
 )Payment Card Industry Data Security Standard
مجموعــه  یــا   SSC کنسرســیوم  توســط  کــه  اســت 
شــده  منتشــر  اعتبــاری  کارت هــای  صادرکننــدگان 
 )Bicsi( اســت. ســازمان های دیگــری ماننــد بیســکی
ــرای ممیــزی مرکــزداده دارنــد. نیــز اســتانداردهایی ب

مینا حیدری

ممیزی مرکزداده چیست و شامل 
چه بخش ها و وظایفی می شود؟
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کننــد. کمتــری مصــرف  انــرژی 
ممیــزی انــرژی نحــوه اســتفاده از انــرژی در محیــط 
ــای  ــا رونده کار ب ــن  ــد. ای ــی می کن ــزداده را ارزیاب ک مرا
بررســی اســتفاده از انــرژی بــرای شناســایی مناطــق 
بــه  ســپس  و  می شــود  آغــاز  مشــکل زا  احتمالــی 
و  روشــنایی  سیســتم های  محیطــی،  کنترل هــای 
بررســی  بعــدی،  فــاز  در  می رســد.   HVAC کارایــی 
می کنــد آیــا در فضــای موجــود انــرژی بــه طــور موثــری 
بــه   PUE واحــد  محاســبه  بــا  می شــود؟  اســتفاده 
ــر مصــرف  ــرژی مصــرف شــده ب کل ان صــورت تقســیم 
انــرژی تجهیــزات IT می تــوان دریافــت یــک مرکــزداده 

دارای مصــرف بهینــه انــرژی اســت یــا خیــر!

ممیزی زیرساخت
بــا  پیچیــده ای  محیط هــای  کــزداده،  مرا
و  مشــتری  دارایی هــای  از  گســترده ای  طیف هــای 
ســخت افزارهای مهــم بــرای ماموریت هــای حیاتــی 
کابل کشــی ها، منبــع تغذیــه، سیســتم های  هســتند. 
بــرای  همگــی  رک هــا  و  ســرورها  پشــتیبان گیری، 
و  ضــروری  اطالعــات  فنــاوری  روزمــره  کارهــای 
بــرای  اتفــاق  بدتریــن  هســتند.  حیاتــی  فوق العــاده 
یــک مرکــزداده می توانــد قطــع شــدن بــرق سیســتم 
پشــتیبان گیری باشــد. بــروز یــک مشــکل جزئــی مانند 
کابــل می توانــد بــه طــور جــدی  قطعــی یــا خرابــی یــک 
کار افتــادن ســرویس  روی عملکــرد مرکــزداده و بعــد از 
کارهــا را  تجــاری مشــتری تاثیــر منفــی بگــذارد و رونــد 
ــه در نهایــت باعــث می شــود مشــتری  ک کنــد  مختــل 
ســراغ ارائه دهنــده خدمــات مرکــزداده دیگــری بــرود. 
ممیزی هــای جامــع زیرســاخت می توانــد بــه اشــکال 
تجهیــزات  دارایی هــای  ممیــزی  ماننــد  مختلفــی 
کابل کشــی  محاســباتی یــا ممیــزی طراحــی و اصــول 
زیرســاختی  مســایل  بررســی  بــه  ســاختاریافته 
کابل کشــی  مرکــزداده بپــردازد. ایــن ممیزی هــا مســیر 
کــرده؛  بررســی  را  کابل کشــی  بهبــود  روش هــای  و 
قــرار  کجــا  بایــد  تجهیزاتــی  چــه  می کنــد  مشــخص 
بگیرنــد و چــه تجهیزاتــی زائــد هســتند تــا اطمینــان 
کــه زیرســاخت مرکــزداده از نظــر قابلیت  حاصــل شــود 

را دارد. بهتریــن وضعیــت  کارایــی  و  اطمینــان 

ممیزی عملیات  فناوری اطالعات
گــر یــک مرکــزداده تمــام تجهیــزات و فرآیندهــا  حتــی ا
کارایــی بــاال را داشــته باشــد؛  بــرای ارائــه خدمــات بــا 
بــدون داشــتن تیــم عملیاتــی موثــری بــرای مدیریــت 
ایــن زیرســاخت ها، فقــط منابــع خــود را هــدر داده 
ــا حضــور  ــا ب اســت. ایــن تیم هــا می تواننــد از راه دور ی
کــرده  حفاظــت  مرکــزداده  زیرســاخت  از  محــل،  در 
مشــتریان  خدمــات  پیش بــرد  بــرای  بهبودهایــی  و 
یــک  از  نگهــداری  انســانی در  کننــد. عنصــر  اعمــال 

مجموعــه ای  کشــوری  هــر  کــه  کــرد  اشــاره  بایــد 
و  ضوابــط  همــراه  بــه  را  اســتانداردها  ایــن  از 
دســتورالعمل های خــودش معیــار ممیــزی مرکــزداده 
کشــورها از یــک رویــه ثابــت و  قــرار می دهــد و لزومــا 
اســتفاده  کــزداده  مرا درجه بنــدی  بــرای  مشــخص 

. نمی کننــد

چه بخش هایی از مرکزداده ممیزی می شوند؟
ممیــزی  اســتانداردهای  و  تعریــف  بــا  کــه  حــاال 
مرکــزداده آشــنا شــدیم؛ بایــد بدانیــم چــه بخش هایــی 
می گیرنــد.  قــرار  ممیــزی  مــورد  مرکــزداده  یــک  از 
امنیــت اطالعــات و مدیریــت امنیــت، مصــرف انــرژی، 
تجهیــزات زیرســاختی، عملیــات تعمیــر و نگهــداری 
کتورهــای  فا یــا  بخش هــا  اســتانداردها،  انطبــاق  و 
در  هســتند.  مرکــزداده  یــک  در  ممیــزی  شــاخص 
ادامــه نگاهــی بــه هریــک از ایــن بخش هــا خواهیــم 

داشــت:

کنترل دسترسی ممیزی مدیریت امنیت و 
مهم تریــن  از  یکــی  فیزیکــی  امنیــت  بــاالی  ســطح 
در  ذخیره ســازی  دارایی هــای  و  تجهیــزات  مزایــای 
بــرای  شــرکت ها  از  بســیاری  اســت.  مرکــزداده  یــک 
زیرســاخت  و  ارزشــمند  داده هــای  از  محافظــت 
کــزداده  مرا ســوی  بــه  خــود  اطالعــات  فنــاوری 
می آینــد و انتظــار دارنــد از هرگونــه مشــکل امنیتــی، 
ــایبری  ــرب س ــالت مخ ــا حم ــانی ی ــای انس ــواه خط خ
ممیــزی،  وظایــف  از  یکــی  باشــند.  امــان  در 
و  اطالعــات  امنیــت  وضعیــت  منظــم  بررســی های 
کنتــرل  پروتکل هــای  و  مرکــزداده  امنیــت  مدیریــت 
دسترســی اســت تــا محــرز شــود ایــن مرکــزداده تمــام 
ــرای امــن نگــه داشــتن درهــای ورود  تــالش خــود را ب
مهاجمــان انجــام می دهــد. اســتانداردهای خــوب 
ممیــزی مرکــزداده روی هــر جنبــه از مدیریــت امنیــت 
کارایــی  ارزیابــی  تــا  فیزیکــی  امنیــت  از  سیســتم ها 
اســکنرهای  نظارتــی،  دوربین هــای  وضعیــت  و 
بیومتریــک و سنســورها نظــارت دارنــد. همچنیــن، 
سیســتم های اطفــای حریــق و امنیــت رک هــا در هــر 
طبقــه مرکــزداده مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. ایــن 
کــرده و در صــورت بــروز  کار  سیســتم ها بایــد بــه خوبــی 
اعالن هــای  جزئــی،  بســیار  حتــی  مشــکلی  هرگونــه 
کننــد. بــه صــورت دوره ای بایــد  مناســب را ارســال 
شــوند  تســت  و  ارزیابــی  دسترســی  سیاســت های 
امنیتــی  نیروهــای  کــه  شــود  حاصــل  اطمینــان  و 
مرکــزداده تمــام مراحــل احرازهویــت را پیاده ســازی 
روزانــه  دسترســی  کنتــرل  فهرســت های  و  کــرده 
مرکــزداده  امنیتــی  ممیــزی  یــک  می شــوند.  بــه روز 
و  ســوابق  حتــی  یــا  کارکنــان  امنیتــی  آمادگــی  بایــد 
پیشــینه آن هــا بــه همــراه قراردادهــای بســته شــده بــا 

کنــد. بررســی  هــم  را  پیمانــکاران 

ممیزی بهره وری انرژی
و  سرمایشــی  سیســتم های  بــرای  کــزداده  مرا
مصــرف  انــرژی  زیــادی  مقادیــر  خــود،  محاســباتی 
کل بــرق جهــان  می کننــد. در مجمــوع، ســه درصــد 
متاســفانه،  می شــود.  مصــرف  کــزداده  مرا توســط 
کوچــک بــه نســبت خــود و در مقایســه بــا  کــزداده  مرا
کــه  کــزداده بــزرگ، مصــرف انــرژی بیشــتری دارنــد  مرا
بــه ضعــف در طراحــی، فرایندهــای ناســازگار و عــدم 
ــا انجــام  ــا محــدود مربــوط اســت. ب نظــارت درســت ی
کــم بــر بهــره وری انــر ژی،  ممیزی هــای منظــم و مترا
اطالعــات  فنــاوری  عملیــات   می تواننــد  کــزداده  مرا
خــود را بهبــود بخشــیده، نرم افــزار مدیریــت انــرژی 
کارایــی بهتــر،  کــرده و ضمــن ارائــه  خــود را ارزیابــی 

زیرســاخت پیچیــده و داده هــای ذخیــره شــده روی 
آن بســیار مهــم اســت. نقــش خطاهــای انســانی در 
اســت.  درصــد   ۷۰ از  بیــش  مرکــزداده  خرابی هــای 
حاصــل  اطمینــان  می توانــد   IT عملیــات   ممیــزی 
کامــال آموزش هــای الزم  ــزداده  کنــد پرســنل یــک مرک
آمادگــی  حیاتــی  ماموریت هــای  بــرای  و  گذرانــده  را 

الزم را دارنــد. 

ممیزی انطباق پذیری
تجهیــزات،  بــه  کــزداده  مرا ممیــزی  از  بخشــی 
امــا  برمی گــردد  فرآیندهــا  و  امنیــت  زیرســاخت، 
و  اســتانداردها  متوجــه  دیگــری  مهــم  بخــش 
انطباق پذیــری یــک مرکــزداده بــا ایــن اســتانداردها 
یــک  توســط  بایــد  قطعــا  ممیــزی  ایــن  اســت. 
ــا  ــا ب ــا شــخص ثالــث بیرونــی انجــام شــود ت ســازمان ی
انطبــاق  و  مرکــزداده  یــک  وضعیــت  کامــل  ارزیابــی 
شــود  تعییــن  مشــخص،  اســتانداردهای  بــا  آن هــا 
پیاده ســازی  و  رعایــت  در  چقــدر  مرکــزداده  یــک 
کــرده اســت. در  اصــول تعییــن شــده موفــق عمــل 
کــه می تواننــد  بــاال بــه بخشــی از ایــن اســتانداردها 
کردیــم.  اشــاره  شــوند؛  اســتفاده  ممیــزی  بــرای 
دیگــر  یــا   ISO 27001 ماننــد  اســتانداردهایی 
 SSAE 18، اســتانداردهای   ،ISO اســتانداردهای 
هریــک   HIPAA/HITECH و   SOC 2 Type II
مرکــزداده  یــک  بررســی  و  ارزیابــی  بــرای  می تواننــد 
ــدون داشــتن  ــزداده ب گرفتــه شــوند. یــک مرک کار  ــه  ب
ــتریان  ــن مش ــرای یافت ــازار ب ــا، در ب گواهی نامه ه ــن  ای
بــه  مشــتریان  شــد.  خواهــد  مشــکل  دچــار  بیشــتر 
گواهی نامه هــا  کــه  می کننــد  اعتمــاد  مرکــزداده ای 
کــرده باشــد و از نظــر  و اســتانداردهای الزم را اخــذ 
دســتورالعمل های  و  اصــول  بــا  آن  انطابق پذیــری 

باشــند. خاطــر  آســوده  شــده،  تعییــن 

ــه  ک ــد  ــخیص می ده ــال تش کام ــوب  ــزداده خ ــک مرک ی
ــد و  ــا تهدی ــتند ت ــت هس ــک فرص ــتر ی ــا بیش ممیزی ه
کاملــی از  نبایــد از ممیــزی بترســد. ممیزی هــا تصویــر 
کارایــی یــک مرکــزداده ترســیم و نقــاط ضعــف، عــدم 
می کننــد.  مشــخص  را  ناســازگاری ها  و  انطباق هــا 
جایــگاه  اینکــه  ضمــن  ســالیانه  و  منظــم  ممیــزی 
مرکــزداده را در بــازار مشــخص می کنــد؛ فرصت هایــی 

بــرای رشــد و بهبــود رو بــه جلــو فراهــم می کنــد.
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مقاله مدیریتی
کارمندان خود می گوید: گوگل با ده  سال مطالعه روی 

گی مشترک بهترین  10 ویژ
رئیس های دنیا

راحله حبیبی

کاری،  کل جلســه  امــا بایــد بدانیــد نیــازی نیســت در 
شــما  بینایــی  تمرکــز  و  توجــه  تمــام  دهیــد  نشــان 
ــا بفهمنــد یــک شــنونده  روی چهــره دیگــران اســت ت
عالــی هســتید. هماننــد هــر مهــارت دیگــری، بایــد 
جلســه  یــک  چگونــه  کــه  بگیریــد  یــاد  ترفندهایــی 
کنیــد و دیگــران حــس  کاری راه دور را موفــق برگــزار 
کننــد در حــال شــنیدن و درک احساســات یــا نظــرات 
کمــک  کــه  آن هــا هســتید. روش هایــی وجــود دارد 
کاری  جلســات  در  زیــاد،  انــرژی  بــدون  می کنــد 
ــه توجــه و حضــور در  فعــال باشــید و دیگــران را هــم ب

کنیــد. جلســات دعــوت 

بــرای  ترفنــد   ۵ بــه  می خواهیــم  مطلــب  ایــن  در 
کاری راه دور اشــاره  کارایــی در یــک جلســه  افزایــش 
کــه از شــما یــک شــنونده خــوب  کنیــم؛ ترفندهایــی 

می ســازند:

گــوش  بــدن  زبــان  بــه  بــه حرف هــا و هــم  ۱- هــم 
کنیــد

را  مطالــب  برخــی  کاری،  آنالیــن  جلســه  یــک  در 
گفته هایــی هــم  همــکاران بــر زبــان می آورنــد ولــی نا
گفته هــا  کنیــد. ایــن نا گــوش  کــه شــما بایــد  هســت 
لحــن  بــدن،  زبــان  عادت هــا،  روی  از  می توانیــد  را 
کنیــد. در  گفتــار، صــدا و رفتــار همــکاران اســتخراج 
کنیــد و دنبــال  صحبت هــای همــکاران خــود دقــت 
تاییدیه هــا و نشــانه های موافــق و مخالــف باشــید تــا 
درک بیشــتری از احساســات و نظــرات او بــه دســت 
»مــن  بگویــد:  شــما  همــکار  اســت  ممکــن  بیــاورد. 

کامــال حواســم هســت.« ولــی اینطــور نباشــد؛ توجــه 
ج دهیــد. ممکــن اســت همــکار شــما  بیشــتری بــه خــر
بگویــد: »همــه مــا در خانــه اوضــاع خوبــی داریــم« ولی 
چهــره او بیشــتر نگرانــی و تشــویش را نشــان دهــد. قرار 
نیســت دنبــال صحــت یــا رد صحبت هــای همــکاران 
ــده  ــان ران ــه زب ــای ب ــد حرف ه ــه بای ــیم؛ بلک ــود باش خ
بــه  تــا بیشــتر  بــا واقعیت هــا تطابــق دهیــد  را  شــده 

همــکاران نزدیــک شــوید.

گفته شد را به خود نگیرید که  ۲- هرچیزی 
مثبــت،  ارتبــاط  یــک  داریــم  دوســت  مــا  همــه 
و  قدردانــی  بــا  همــراه  و  ســازنده  منحصربه فــرد، 
بگذاریــم.  ک  اشــترا بــه  دیگــران  بــا  را  شــنیدنی 
گاهــی اوقــات  همــکاران شــما مثــل شــما هســتند ولــی 
گذاشــتن یــک چالــش ســخت یــا موضــوع  ک  بــه اشــترا
کــه  گفتــن جمالتــی شــود  پیچیــده می توانــد منجــر بــه 
کشــیدن اســت و  خ  نشــان دهنده فخرفروشــی یــا بــه ر
کنیــد زیــر ســوال رفته ایــد. نبایــد در  شــما احســاس 
جلســات راه دور صحبت هــا و مکالمــات را شــخصی 

کنیــد و بــه خــود بگیریــد. 
اصــال  امــروز  »مــن  می گویــد:  شــما  همــکار  وقتــی 
چــون  کنــم؛  پیگیــری  را  کارهایــم  نکــردم  فرصــت 
ســریعا  نبایــد  بودنــد«؛  مزاحــم  خانــه  در  بچه هــا 
جــواب بدهیــم: »مــن هــم همین طــور«. بهتــر اســت 
کار  بگوییــم »وضعیــت شــما را درک می کنــم؛ واقعــا 
می خواهیــد  چگونــه  حــاال  اســت.  طاقت فرســایی 

کنیــد؟« رفــع  را  مشــکل 
امــکان  آنالیــن،  جلســات  یــا  تلفنــی  مکالمــات  در   
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کارایی و تاثیرگذاری در جلسات آنالین  ترفندهای افزایش 

 
کرونــا، غالــب  پاندمــی ویــروس  بــا  و  ایــن روزهــا 
کاری بــه صــورت راه دور و آنالیــن برگــزار  جلســات 
کــه  می شــوند. شــاید بــرای شــما اولیــن بــار باشــد  
ــا وارد  فضــای چنیــن جلســاتی را تجربــه می کنیــد ی
کاری راه  یــک ویدئوکنفرانــس می شــوید. جلســات 
دور مشــخصات و الزامــات خــاص خــود را تحمیــل 
کاری حضــوری تفاوت هایــی  کــرده و بــا جلســات 

دارنــد.
ــه  ــان جلس ــا پای ــد ت ــما نمی توانی ــاال ش ــال، احتم مث
یــک ارتبــاط فــردی موثــر و فعــال بــا دیگــران داشــته 
کاری  باشــید. ایــن وضعیــت دربــاره هــر نوع جلســه 
صــادق  همــکاران  بــا  ویدئوکنفرانســی  یــا  تلفنــی 
می شــود؛  آغــاز  آنالیــن  جلســه  وقتــی  اســت. 
چهــره ای بشــاش، شــاداب، پــر انــرژی و پــر انگیــزه 
بــه خــود می گیریــد و نشــانه هایی بــروز می دهیــد 
و  تمرکــز  بــا  کامــال  کننــد  درک  همــکاران  دیگــر  تــا 
فعــال  جلســه  در  و  گــوش می کنیــد  داریــد  توجــه 
گاهانــه  آ بــه تدریــج ممکــن اســت  هســتید ولــی 
کــه  گاهانــه رفتارهایــی از خــود بــروز دهیــد  یــا ناآ
عــدم  اختالف نظــر،  عالقــه،  عــدم  نشــان دهنده 
تمرکــز، مخالفــت و غیرهمســو بــودن شــما باشــند. 
دور  راه  جلســه  یــک  در  حضورتــان  نتیجــه،  در 
شــما  کاری  آینــده  روی  و  می کنــد  جلــوه  کمرنــگ 

می شــود. تاثیرگــذار 



7  سال چهارم/ شماره ۱۲ / زمستان 1399

بیشــتر  صحبت هــا  و  ارتباطــات  شــدن  شــخصی 
اســت؛ چــون ماننــد یــک ارتبــاط از نزدیــک و رودررو 
نمی توانیــم نظــر و ایــده خــود را بــه دیگــران تفهیــم 
را  آن  ابعــاد  و  ح  مطــر درســت  را  مســئله  یــا  کنیــم 
کاری راه دور  گــر خواهــان یک جلســه  کنیــم. ا تشــریح 
کــه شــنیدید  کنیــد هــر حرفــی  موفــق هســتید؛ تمریــن 

را بــه خــود نســبت ندهیــد.

کنید گویی  ۳- برای درک بهتر، تکرار و باز
ــی مــا دقیقــا  ــد ول ممکــن اســت همــکار مــا حرفــی بزن
ایــن  در  مبتــدی  افــراد  نکنیــم.  درک  را  او  منظــور 
کــرده یــا بــا صــدای  لحظــه، جلســه ویدئویــی را قطــع 
دوبــاره  مطلــب  آن  می کننــد  درخواســت  بلنــد 
شــود.  داده  بیشــتری  توضیــح  یــا  شــود  گفتــه 
بازگویــی  و  تکــرار  حرفــه ای،  و  بهتــر  ترفنــد 
گفتــه شــده بــا صــدای بلنــد  آهســته مطلــب 
کیــد بــر درک آن و فرصــت یافتــن  بــرای تا
بــرای تحلیــل و تفســیر بیشــتر اســت. 
بــا ایــن روش، هــم ســعی می کنیــد 
درک بهتــری داشــته باشــید و هــم 
را  همــکار  آن  مشــارکت  حــس 

کنیــد.  برانگیختــه 
انجام  تحقیقات  براساس 
باعث  روش  این  شده؛ 
هم فکری  و  همگرایی 
بیشتر در یک جلسه 
می شود  ویدئویی 
جلسات  و 
سراغ  به  زودتر 
ی  ع ها ضو مو
می روند.  مهم تر 
از بازخوانی های طوالنی و تکرارهای  در عین حال، 
به  همکاران  و  می شود  جلوگیری  بی هدف 
دست  بیشتری  مشترک  تفاهم های  و  احساس ها 
پیدا می کنند. یک فایده دیگر مشارکت در جلسات 
بروز  از  جلوگیری  مطلب،  یک  آهسته  بازگویی  با 

سوءتفاهم، اختالف ها و سردرگمی ها است.

کنید؛ راحت تر هستید ۴- سکوت 
کــه ســکوت شــما در یــک  ایــن تصــور اشــتباه اســت 
جلســه راه دور نشــانه عــدم توجــه، نداشــتن ایــده، 
افــراد  از  بســیاری  بــرای  اســت.  اطالعــات  و  نظــر 
گــوش دادن در یــک جلســه  کــردن و فقــط  ســکوت 
آزاردهنــده و خســته کننده اســت ولــی بایــد بدانیــم 
ــوخی و  ــث، ش ج از بح ــار ــده و خ کن ــرات پرا ــن نظ گفت
کــه  کشــیدن بحث هــای شــخصی  کنــی، پیــش  مزه پرا
خودمــان بیشــتر دوســت داریــم؛ نشــان دهنده فعــال 

بــودن و توجــه بیشــتر نیســت. 
ســکوت  در  می کننــد  ســعی  عالــی  شــنونده های 

و  افــکار  و  کننــد  برقــرار  ارتبــاط  دیگــران  بــا 
مناســب  زمــان  بــرای  را  خــود  احساســات 

و حضــور مفیــد و موثــر در صــورت لــزوم، 
گــر نگــران هســتید  کننــد. ا ســازمان دهی 

دیگــران از ســکوت شــما برداشــت های 
می توانیــد  باشــند؛  داشــته  غلطــی 
کنیــد:  بیــان  را علنــی  ســکوت خــود 
فعــال  همــکاران  اجــازه  بــا  »مــن 
نظــرات  از  پــس  و  می کنــم  ســکوت 
کوتــاه  و  دوســتان، در چنــد دقیقــه 

گفــت.« خواهــم  را  دیدگاه هایــم 
همیشــه ســکوت بــه معنــای وجــودی 

نیســت.  بی اطالعــی  یــا  مشــکل  یــک 
کمــک  افــراد حرفــه ای بــا ســکوت خــود 

و  جلســه  موفقیــت  بــه  بیشــتری 

کــردن باعــث  کارایــی آن می کننــد. ســکوت  افزایــش 
کنجــکاوی و  کنیــد و فرصــت  گــوش  می شــود بهتــر 
از طــرف  تحقیــق ذهنــی و ضمنــی داشــته باشــید. 
زمــان  مــدت  بــرای  شــما  همــکار  یــک  گــر  ا دیگــر، 
کــرد؛ نبایــد نگــران باشــید. در پایــان  طوالنــی ســکوت 
کنیــد نظــرات و پاســخ های موافــق و  جلســه ســعی 

بشــنوید. و  بگیریــد  را  همــکاران  همــه  مخالــف 

کنار بگذارید ۵- تعصب و قضاوت را 
تعصب هــای  مــا،  روزانــۀ  رفتارهــای  از  بســیاری  در 
کــم اســت.  گاه و قضاوت هــای نادرســت حا ناخــودآ
کنش هــا  ایــن  بــه  نســبت  هــم  اوقــات  غالــب  در 
گــوش دادن و  گاهــی یــا تســلطی نداریــم.  هیچ گونــه آ
شــنیدن هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. هنــگام 
گاه )البتــه برخــی  مالقــات بــا دیگــران، بــه طــور ناخــودآ
گــوش  افــرادی  صحبت هــای  بــه  عمــدی(  اوقــات 
حــس  یــا  داریــم  قبول شــان  بیشــتر  کــه  می دهیــم 
دنبــال  کردیــم.  پیــدا  آن هــا  بــه  نســبت  مشــترکی 
کــه  گفتــاری بــا افــرادی هســتیم  ارتبــاط شــنیداری و 
آن هــا  بــا  بیشــتری  مشــترک  نقــاط  می کنیــم  تصــور 
ســمت  و  جایــگاه  ماننــد  زیــادی  عوامــل  داریــم. 
ثــروت،  و  پــول  نــژاد،  جنــس،  تجربیــات،  شــغلی، 

گــوش دادن مــا موثــر هســتند. منافــع و غیــره در 
افرادی  سخنان  به  که  داریم  را  تجربه  این  ما  همه 
گوش داده  که ارتباط بیشتری با آن ها داشته؛ بهتر 
را  آن ها  صحبت های  هستیم.  موافق  آن ها  با  و 
یا  مخالفت  که  می آید  پیش  کمتر  و  پذیرفته  راحت 
که  همکاری  با  اما  باشیم.  داشته  آن ها  با  تضادی 
که نظرش را نمی پسندیم؛  مشکل داریم یا با مدیری 
کمتر اهمیت  گوش نکرده یا  صحبت هایشان را هم 

کرده و  می دهیم و برعکس سعی می کنیم مخالفت 
کنیم. روی نظرات خودمان پافشاری 

 در جلسات راه دور، باید این تعصب ها و قضاوت ها 
کنیم به صحبت های همه  کنار بگذاریم و تمرین  را 
و  نظرات  برای  خوبی  شنونده  و  کنیم  گوش  افراد 
آنالین  جلسات  اتفاقا،  باشیم.  آن ها  دیدگاه های 
بهترین فرصت برای تصحیح افکار و نظرات اشتباه 
ما نسبت به دیگران هستند. می توانید از این فرصت 
کنید و  برای آشنایی بیشتر با افکار دیگران استفاده 
در صدد بهبود ارتباطات خود باشید. شما رودروی 
آن ها نیستید و نباید از چیزی واهمه داشته باشید. 
حرف شان  تمرکز  و  توجه  با  که  کنند  درک  آن ها  گر  ا
گوش می کنید و منصفانه نظر می دهید؛ قطعا در  را 
طور  به  و  کرده  تجدیدنظر  هم  شما  با  ارتباط شان 

طبیعی برخی فرآیندها بهبود پیدا می کنند.



در  نیــز  مرکــزداده  صنعــت  صنایــع،  کثــر  ا ماننــد 
ســال های اخیــر تکامــل یافتــه اســت. در حالی کــه 
نکــرده  چندانــی  تغییــر  کــزداده  مرا اولیــه  طراحــی 
اســت؛ برخــی از جنبه هــای آن بســیار بهبــود یافتــه 
سرمایشــی  سیســتم های  شــده اند.  مدرن تــر  و 
 Green Grid یــک مثــال خــوب اســت. موسســه
 Power )ســرنام   PUE پارامتــر   ،۲۰۰۷ ســال  در 
و  کــرد  معرفــی  را   )Utilization Effectiveness
کــزداده بــه طــور موثــری ســعی می کننــد  کنــون مرا ا
هــدف  ایــن  بــرای  و  دهنــد  کاهــش  را  خــود   PUE
تمرکــز  مرکــزداده  کــردن  خنــک  چگونگــی  روی 
گــر یــک ســرور نیــاز بــه  کردنــد. یــک دهــه پیــش، ا
کیلــووات دیگــر  کیلــووات انــرژی داشــت؛ یــک  یــک 
کــردن آن مصــرف می شــد.  انــرژی هــم بــرای خنــک 
روش هــای  و  فناوری هــا  انــواع  ورود  بــا  و  کنــون  ا
گــرم  راهروهــای  جملــه  از  ســرورها  خنک ســازی 
و ســرد یــا جریــان یافتــن هــوای بیشــتر در ســرور، 
کاهــش  ــه یــک دهــم  ــرژی خنک ســازی ب مصــرف ان

کــرده اســت. پیــدا 
بســیار  می تواننــد  کــزداده  مرا یعنــی  حرف هــا  ایــن 
و  مصــرف  میــزان  و  بــوده  گذشــته  از  کارآمدتــر 
کمتــری داشــته باشــند. ضمــن اینکــه  کربــن  انتشــار 
بــرای دســتیابی بــه شــرایط محیطــی قابــل قبــول؛ 
نیــاز  هــم  زیــادی  مهندســی  زیرســاخت های  بــه 
کــزداده،  نداریــم. یکــی دیگــر از پیشــرفت های مرا
ظهــور نیازهــای بیشــتر از ســوی مشــتریان اســت 
کــه باعــث افزایــش چگالــی ســرورها شــده و دســت 
استانداردســازی  بــرای  را  کــزداده  مرا ســازندگان 

می گــذارد.  بــاز  بیشــتر 

چه چیزی پیش ران این تغییرات است؟
کــزداده تحمیل  مشــتریان بیشــترین تغییــرات را به مرا
کــزداده خواســتار  کثــر مشــتریان مرا کردنــد. امــروزه، ا
کــزداده هســتند. شــاید  مرا پایدارتــر در  راه حل هــای 
نبــود  بــرای مشــتریان مهــم  گذشــته،  یــک دهــه  در 
انرژی هــای  از  آیــا  یــا  دارد   PUE چــه  مرکــزداده  یــک 
تجدیدپذیــر اســتفاده می کنــد یــا خیــر. ولــی امــروزه 
یــک  بداننــد  می خواهنــد  صراحــت  بــه  مشــتریان 
مرکــزداده از چــه نــوع انرژی هایــی بــرای خنک ســازی 
مصــرف  در  آیــا  و  می کنــد  اســتفاده  تغذیــه  منبــع  یــا 

کارآمــد اســت؟ انــرژی 
ــر ایــن، در بســیاری از مــوارد، دنبــال اســتقرار  افــزون ب
کارآمــد هســتند. رک هایــی طلــب  ســرورهای بســیار 
کــه می توانــد جایگزیــن 6 رک قدیمــی شــود  می کننــد 
گی هایــی ماننــد سیســتم مدیریــت هــوای  و روی ویژ
بهتــر، چگالــی بیشــتر، سیســتم خنک کننــده ســاده تر 

و موثرتــر و سیســتم های Containment هســتند.
کــه باعــث تغییــر و تحــول  فقــط مشــتریان نیســتند 
ــزداده از درون  ک ــزداده شــدند؛ بلکــه خــود مرا ک در مرا
بــه ســوی  بــه طــور پیوســته  و  کــرده  پوســت اندازی 
کارایــی بیشــتر، هوشــمندی باالتــر، چابکــی و پایــداری 
بــه  امــروزی  کــزداده  مرا می رونــد.  پیــش  طوالنی تــر 
کاهــش مصــرف انــرژی و  دنبــال راه حل هایــی بــرای 
هزینه هــای عملیاتــی هســتند؛ تمایــل دارنــد بســیاری 
ســرویس های  و  شــوند  خودکارســازی  کارهــا  از 

دهنــد.  ارائــه  ســریع تری 
گــر دولت هــا، ســازمان های ممیزی و مشــتریان  حتــی ا
کــزداده طلــب نکننــد؛ خــود ایــن صنعــت دوســت  از مرا
کمتری داشــته  دارد تاثیــرات زیســت محیطــی مخــرب 
ک تــر و هوشــمندتر  باشــد و بــه ســوی راه حل هــای پا
اســتفاده  در  فقــط  کربــن  انتشــار  کاهــش  بــرود. 
و  نمی شــود  خالصــه  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  از 

کارایــی  بــا  تکنیک هــای  یــا  تجهیــزات  از  اســتفاده 
باالتــر؛ بســیار موثرتــر هســتند.

کزداده تاثیرات اینترنت اشیا بر مرا
دســتگاه های اینترنــت اشــیا )IoT( مقــدار زیادی داده 
کــه بــه طــور مســتقیم  تولیــد و جمــع آوری می کننــد 
کــزداده و شــبکه های آن هــا  فشــارهای زیــادی روی مرا
گرچــه در IoT بیشــتر تمرکــز ســازمان ها  وارد می کنــد. ا
و  شــبکه  لبــه  تجهیــزات  نصــب  بــر  کســب وکارها  و 
اســتفاده از فنــاوری محاســبات در لبــه اســت؛ جایــی 
کســب وکار  محــل  در  محاســباتی  دســتگاه های  کــه 
جمــع آوری،  را  داده هــا  همان جــا  و  شــده  نصــب 
و  کــزداده  مرا بــاز  ولــی  می کننــد؛  پــردازش  و  ذخیــره 
ســرویس های ابــری )Cloud( هنــوز نقــش مهمــی ایفــا 
کــرده و در غالــب راه کار شــاهد انتقــال داده هــای جمــع 
شــده در لبــه شــبکه بــه روی یــک مرکــزداده متمرکــز 
و  بیشــتر  ظرفیــت  بــا  امن تــر،  ذخیره ســازی  بــرای 

تجزیــه و تحلیــل قوی تــر هســتیم.
بزرگ تریــن چالــش در ایــن بخــش، اتصــاالت هســتند؛ 
کاربــردی نیــاز بــه اتصالــی  چــون بیشــتر برنامه هــای 
عظیمــی  بخــش  روزهــا  ایــن  دارنــد.  کــم  تاخیــر  بــا 
سرنشــین،  بــدون  هواپیماهــای  توســط  داده هــا  از 
کنتــرل دمــا یــا  خودران هــا، سیســتم های هوشــمند 
ــتم های  ــه، سیس ــهرها و خان ــر در ش ــورهای دیگ سنس
تولیــد  بــرون شــهری  و  نقــل درون شــهری  و  حمــل 
نیازمنــد  کاربردهــا  ایــن  همــه  می شــوند.  مصــرف  و 
بــاال  پهنای بانــد  ولــی  تاخیــر  کمتریــن  بــا  اتصاالتــی 
انــرژی  مصــرف  افزایــش  باعــث  اتفاقــا  کــه  هســتند 

می شــوند. کــزداده  مرا
شــاهد  زمینــه  ایــن  در  کــه  دیگــری  جدیــد  رویکــرد 
ــزداده  ک ــرای احــداث مرا هســتیم؛ افزایــش تقاضاهــا ب
از  بســیاری  اســت.  شــهرها  از  ج  خــار در  شــبکه  لبــه 
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کشــاورزی  کســب وکارهای  یــا  کارخانه هــا  صنایــع، 
کــه پیــش از ایــن هرگــز دنبــال اســتفاده از  و محلــی 
کنــون نیــاز بــه یــک اتــاق ســرور  کــزداده نبودنــد؛ ا مرا
شــبکه  لبــه  در  محاســبات  کوچــک  تجهیــزات  یــا 
کــزداده مــاژوالر در  ــد مرا دارنــد. برخــی اوقــات هــم بای
محــل نصــب شــود. ایــن درخواســت ها بــرای اپراتورهــا 
چالش برانگیــز اســت. چــون از یــک طــرف در برخــی 
و توجیه پذیــر  نظــر ســرمایه گذاری منطقــی  از  مــوارد 
بزرگــی  فنــی  چالش هــای  دیگــر  ســوی  از  و  نیســت 

می کنــد. ایجــاد 

انتخاب محل نصب مرکزداده
بایــد  کــزداده  کــه مرا اســت  ایــن  اولیــه  ایــده  گرچــه  ا
ــر نصــب شــوند  کــم مشــتری باالت ــا ترا در مکان هــای ب
کــه از نظــر دسترســی  یــا محل هایــی انتخــاب شــود 
و  فیبرنــوری  کابل کشــی های  بــرق،  انــرژی  بــه 
نداشــته  وجــود  مشــکلی  ارتباطــی  زیرســاخت های 
از  ج  خــار بــه  رفتــن  جدیــد  رویکــرد  یــک  امــا  باشــد؛ 
تــا  اســت  زیــاد  جمعیــت  بــا  محل هــای  و  شــهرها 
کــرد. مثــال،  بتــوان از برخــی مزایــای طبیعــی اســتفاده 
کوه هــا می توانــد روی رونــد  احــداث مرکــزداده در دل 
باشــد.  موثــر  بســیار  خنک ســازی  و  انــرژی  مصــرف 
یــک مرکــزداده در زمین هایــی  اســتقرار  همین طــور، 
یــا  دارنــد  خورشــیدی  پنل هــای  نصــب  قابلیــت  کــه 
از آب  بــرای اســتفاده  کنــار رودخانه هــا و دریاهــا  در 
روی  مایــع خنک کننــده؛ می توانــد  یــک  عنــوان  بــه 
باشــد.  تاثیرگــذار  عملیاتــی  هزینه هــای  از  بســیاری 
خریــد یــا اجــاره زمین در شــهرهای بــزرگ و به خصوص 
کــم از نظــر جمعیتــی یــا صنایــع، ســرمایه  نقــاط پــر ترا
زیــادی می طلبــد و از ســوی دیگــر محدودیت هایــی 
بــرای اســتقرار برخــی فناوری هــا و تجهیــزات ایجــاد 
کــزداده در مناطقــی  می کنــد. ترجیــح ایــن اســت مرا
زمیــن  شــوند؛  نصــب  باالتــر  ایمنــی  بــا  و  خلوت تــر 
ســایت مرکــزداده ارزان تــر تهیــه شــود و فضــا بــه انــدازه 
کافــی بــرای توســعه در آینــده وجــود داشــته باشــد. 
البتــه، در ایــن زمینــه بســترهای زیرســاختی شــهرها 
کــزداده در محل هایــی  بســیار اهمیــت دارد و بایــد مرا
و  داشــته  وجــود  فیبــر  کابل کشــی  کــه  نصــب شــوند 

ــه مشــتریان  ــزداده را ب ــد مرک بتوان
در شــهرها و نقــاط مختلــف 

کــرد. وصــل 

حرکت به سوی ابرمقیاس 
ذخیره ســـازی  در  ســـنتی  کـــزداده  مرا از  بســـیاری 
کمبود فضا شـــدند. فقط  اطالعـــات دچـــار مشـــکل و 

نیســـت؛  مهـــم  اطالعـــات  ذخیره ســـازی 
بـــا  اطالعـــات  ایـــن  بـــه  دسترســـی  مهم تـــر  بلکـــه 
اســـت.  ناچیـــز  تاخیـــر  و  بـــاال  بســـیار  ســـرعت های 
مشـــتریان همزمـــان دوســـت دارنـــد در هـــر دقیقـــه از 
روزهـــای ســـال به داده های خود دسترســـی داشـــته 
باشـــند؛ یعنـــی یـــک آپ تایـــم ۱۰۰ درصد ولی ســـرعت 
انتقـــال اطالعات هم نزدیک به صفر باشـــد. توســـعه 
بـــر  کاربـــردی مبتنـــی  برنامه هـــای   ،5G شـــبکه های 
هـــوش مصنوعـــی و یادگیـــری ماشـــینی و بســـیاری از 
فناوری هـــای دیگر تـــازه وارد مانند واقعیـــت افزوده یا 
کاربری  واقعیـــت مجـــازی، فقط در شـــرایطی تجربـــه 
کـــه تاخیـــر برابر بـــا صفر باشـــد و  لذت بخشـــی دارنـــد 
اتصالـــی پایـــدار، قابـــل اعتمـــاد و انعطاف پذیـــر برقرار 
از  کســـب وکارها  و  ســـازمان ها  اســـتقبال  بـــا  باشـــد. 
خدمـــات ابـــری، اینکـــه همـــه انتظـــار دارنـــد همـــان 
کـــزداده ســـنتی را در ابر داشـــته باشـــد،  بهـــره وری مرا
کـــزداده را در آینـــده بســـیار ســـخت تر می کنـــد.  کار مرا
بـــه همیـــن دلیـــل، در شـــروع دهـــه ســـوم از هـــزاره 
جدید، شـــاهد بیشـــترین فشـــار بـــر زیرســـاخت های 
بـــه  تـــا  ابـــر هســـتیم  فنـــاوری اطالعـــات و خدمـــات 
کنند.  کرده و توســـعه پیدا  ســـرعت چشـــم گیری رشد 
کزداده نســـبتا بزرگ  کوچـــک باید بـــه مرا کـــزداده  مرا
کـــزداده بـــزرگ بـــه ناچـــار باید به  تبدیـــل شـــوند و مرا

بروند. ابرمقیـــاس  کـــزداده  مرا ســـوی 

کزداده آینده مرا
شــاهد  آینــده  در  می دهنــد  نشــان  گزارش هــا 
بیشــتری  غیرتمرکــز  و  شــبکه  لبــه  در  کــزداده  مرا
در  اســتفاده  بــرای  کــزداده  مرا بــود.  خواهیــم 
و  کارآمدتــر شــده  بســیار  زیرســاخت های مهندســی 
ــر  ــیار منعطف ت ــز بس ــا نی ــتقر در محل ه ــرورهای مس س

ــا  ــود. ب گذشــته خواهنــد ب ــر از  کارآمدت و 
تکامــل طراحــی و معمــاری، 

امیــدوار  کــزداده  مرا
انــرژی  هســتند 

ــد  کنن ــد  ــری تولی کمت ــای  گرم ــد؛  کنن ــرف  ــری مص کمت
از  یکــی  کننــد.  کار  باالتــر  دماهــای  در  بتواننــد  و 
افزایــش دمــای  انــرژی،  کاهــش مصــرف  روش هــای 
ســالن های مرکــزداده و مقاوم ســازی بیشــتر تجهیــزات 
از  بیشــتر  مشــتریان  اســت.  بیشــتر  گرمــای  برابــر  در 
میزبــان  مرکــزداده  زیرســاخت های  درگیــر  اینکــه 
اجــاره  تجهیــزات  مقاومــت  و  پایــداری  بــه  شــوند؛ 
شــده توجــه دارنــد. بــه طــور حتــم از هــوش مصنوعــی 
ــتر  ــری بیش ــی و انعطاف پذی کارای ــه  ــتیابی ب ــرای دس ب
اســتفاده می شــود و بســیاری از فرآیندهــای امــروزی 
بــه  می شــود؛  انجــام  انســانی  نیــروی  توســط  کــه 
اتوماســیون صــورت می گیــرد. در  و  صــورت خــودکار 
کمتــری در محــل مرکــزداده  حالی کــه بــه اپراتورهــای 
ــته  ــری داش ــای تخصصی ت ــد مهارت ه ــم؛ بای ــاز داری نی
احســاس  بیشــتری  آموزش هــای  بــه  نیــاز  و  باشــند 
کــه پاندمــی  کــرد  می شــود. همین طــور، بایــد اشــاره 
اخیــر باعــث شــد توجــه ویــژه ای بــه ابزارهــای مدیریــت 
و احتمــاال در ســال های  کــزداده شــود  راه دور مرا از 
بــرای  نرم افزارهایــی  و  ســرویس ها  شــاهد  آینــده 
کنتــرل و مدیریــت از صفــر تــا صــد یــک مرکــزداده از راه 

بــود. خواهیــم  خانــه  در  و  دور 
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اینفوگرافی

مشخصات مرا�ز داده ام�وز، فردا  و آینده

وز
م�

ا

����ـــــ�ر

دا 
فر

ده
آین

ذ���ه ���ی���������ی���ه ��ی ا���ی��ـــــ�ن

نزدیک شبکه های فیبر

ابر ترکیبی یا 
مخلوطی

اب� و پ�ش فرض

استفاده ا� راه�وهای 
سرد و گرم برای خنک 
نگه داشتن تجهیزات

سیستم سرمایشی
مبتنی بر هوا

بسیا�ی از مرا�ز داده به 
شبکه ب�ق وصل بوده 

و ا� بات�ی و ژنراتور 
برای پش��بانی 

استفاده می کنند

اتصال به ب�ق و ژنراتور

ب�ش از ٩٠ در صد 
دستگاه های ذخیره سا�ی 

مبتنی بر هارد
 دیسک هس��د

درایوهای هارد دیسک

درایو های SSD با کاهش
 قیمت در حال اف�وده شدن 

به مرا�ز داده هس��د.

درایو های حالت جامد

سرمایه گذا�ی در نقاط
 مختلف برای بهره بردا�ی

 از ان��ی پا�.

فناو�ی های ب�رگ
 ان��ی های تجدیدپذیر

استفاده از مواد جدید
 برای خنک سا�ی و
 هوش مصنوعی

 برای بهبود بهره و�ی.

سیستم سرمایشی 
مایع و هوا

ابر مرکز داده برای صرفه 
اقتصادی و مقیاس پذی�ی،

میک�و مرکز داده 
برای کاهش تاخی� و
 قابل حمل بودن.

کوچک ت� و ب�رگ تر

مناطق کوهستانی که 
اجازه می دهند از هوای 

سرد برای خنک سا�ی
 استفاده کرد

سرد با آب و هوای پایدار

مرا�ز داده آینده کوچک تر، 
چابک ت� و در کف 

د��ا هس��د.

کوچک و خا�ج از ساحل

ذخیره سا�ی و پردازش 
داده ها در محل انجام

 می شود و دستگاه های
 P2P ب�شتر می شوند.

مرا�ز داده برای 
همه نیس��د

مرا�ز داده سعی می کنند 
حرارت تولید شده را با��ابی 

کرده و به عنوان
 ان��ی استفاده کنند.

استفاده مجدد از
 گرمای تولید شده

فناو�ی به کوچک ترها کمک 
می کند ان��ی تجدیدپذیر 

خ��ده و اتصال برقرار کنند.

HAMR نوآو�ی هایی مانند
و درایوهای ذخیره سا�ی

 مایع کمک می کنند
ظرفیت های ب�شت� با 

ه��نه کمت� به دست آید.

ع خورشیدی  همکا�ی مزا�
و مرا�ز داده

ظرفیت ب�شت� با ه��نه 
کمتر

نگاهی به �وندهای تازه مرا�ز داده و اینکه در آینده کجا استفاده می شوند؟

مرا�ز داده در مکان های 
مجاو� با شبکه های 

فیبر نو�ی ساخته 
می شوند
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مقاله فنی

داده هــا می شــوند و برخــی از مشــکالت ســنتی ناشــی 
از عــدم انعطاف پذیــری ســخت افزار زیرســاخت IT  را 

ــرد.  ک ــد  ــع خواهن رف
عمده تریــن دالیــل اســتفاده از DCIM در زیرســاخت 
به کارگیــری  ویــژه  مزایــای  دیگــر،  زبــان  بــه  یــا   IT
ابزارهــای مدیریــت زیرســاخت مرکــزداده را در ادامــه 

می کنیــم: مــرور 

کاهش هزینه ها
می دهــد؛  ارائــه   DCIM کــه  ارزشــمندی  اطالعــات 
کــزداده را بــرای یــک قــدم جلوتــر بــودن  مدیــران مرا
بــر  عــالوه  می کنــد.  یــاری  چالش هــا  و  مشــکالت  از 
یــا  بالقــوه در بخش هــای مختلــف  کشــف مشــکالت 
بخــش  یــک  کارایــی  کاهــش  هشــدارهای  دریافــت 
بینش هایــی  می تواننــد   DCIM ابزارهــای  خــاص، 
کــه بایــد انجــام شــوند  دربــاره تغییــرات و اصالحاتــی 
گاهــی اوقــات فقــط یــک به روزرســانی  نیــز ارائــه  دهنــد. 
کنــد  برطــرف  را  مشــکل  می توانــد  ســاده  تعمیــر  یــا 
افزایــش هزینه هــا  از آن هــا باعــث  ولــی چشم پوشــی 
یــک  خروجــی  تــوان  از  کمتــر  اســتفاده  می شــود. 
گذاشــتن فضــای ذخیره ســازی داده  ســرور یــا خالــی 
روی یــک دســتگاه می توانــد هزینه هــای زیــادی بــه 
کنــد. امــا اطالعــات DCIM بــه مــا  سیســتم تحمیــل 
ــد  ــدام بخش هــای غیرضــروری بای ک نشــان می دهنــد 
ج شــوند یــا ترافیــک بیشــتری روی آن هــا  از مــدار خــار
مدیریــت  از  اســتفاده  همین طــور،  شــود.  هدایــت 
مدیریــت  در  مثبتــی  تاثیــر  مرکــزداده  زیرســاخت 
می دهــد  نشــان  تحقیقــات  دارد.  انــرژی  مصــرف 
هزینه هــای  درصــدی   ۲۰ کاهــش  باعــث   DCIM
عمــر  چرخــه  هزینه هــای  درصــدی   ۱۳ و  عملیاتــی 

می شــوند. تجهیــزات 

گذشــته، اســتفاده از DCIM )ســرنام  در چند ســال 
 )Data Center Infrastructure Management
بــه  و  داشــته  چشــم گیری  افزایــش  کــزداده  مرا در 
شــده  تبدیــل  صنعــت  ایــن  اصلــی  جریــان  یــک 
واقعــی  مزایــای  بــه  شــرکت ها  از  بســیاری  اســت. 
بــه  سیســتم  یکپارچه ســازی  بردنــد:  پــی   DCIM
ــانی.  ــروی انس ــان و نی ــا، زم ــش هزینه ه کاه ــراه  هم
یــک  در  کــه  هســتند  کســب وکارهایی  هنــوز  امــا 
از  اســتفاده  نحــوه  پیرامــون  تردیــد  و  ســردرگمی 
گســترده آن  ــرات  ــزداده خــود و تاثی ک DCIM در مرا
بــر زیرســاخت IT بــه ســر می برنــد. در ایــن مطلــب، 
ــای  ــم؛ مزای ــتی از DCIM می دهی ــف درس ــدا تعری ابت
کــرد  شــاخص به کارگیــری DCIM را مــرور خواهیــم 
و در انتهــا نگاهــی بــه نســل جدیــد DCIM داریــم.

DCIM چیست؟
 )DCIM( مرکــزداده  زیرســاخت  مدیریــت  ابزارهــای 
کســب وکاری بــا  بهتریــن نمونــه از ترکیــب تجهیــزات 
عملکردهــای فنــاوری اطالعــات اســت. بــا اســتفاده 
از  کلــی  نمایــی  می توانــد  مرکــزداده  یــک   ،DCIM از 
کنــد  کارایــی و عملکــرد زیرســاخت مرکــزداده مشــاهده 
و براســاس آن ســراغ بهینه ســازی تجهیــزات، فضاهــا، 
اتصــاالت، مصــرف انــرژی و سیســتم سرمایشــی بــرود. 
داده هــای  تحلیــل  و  جمــع آوری  بــر   DCIM تمرکــز 
مرکــزداده  منابــع  مصــرف  و  تجهیــزات  فرآیندهــا، 
دســت  بــه  اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  ایــن  اســت. 
کمــک می کنــد مرکــزداده  کــزداده را  آمــده؛ مدیــران مرا
را بــه ســوی اهــداف تجــاری و چشــم انداز تعریــف شــده 
کننــد. DCIM باعــث همــکاری و یکپارچگــی  هدایــت 
پــردازش  و  ذخیره ســازی  تجهیــزات  میــان  بیشــتر 

بهره وری بیشتر
یــک  بــودن  دســترس  در  همیشــه  و  بــاال  آپ تایــم 
یــک  بــرای  موفقیــت  و  امتیــاز  باالتریــن  مرکــزداده، 
مرکــزداده اســت. شــرکت ها بــه خوبــی از اثــرات منفــی و 
کارایــی و آپ تایــم  کل  زیان بــار خرابــی یــک دســتگاه بــر 
مانیتورینــگ  بــا   DCIM هســتند.  گاه  آ زیرســاخت 
بــه  و  دقیــق  اطالعــات  می توانــد  کارآمــد  و  دائمــی 
تجهیــزات  و  ســرورها  شــبکه،  وضعیــت  از  موقعــی 
از  تــا هرگونــه مشــکل پیــش  کنــد  کــزداده فراهــم  مرا
کشــف و رفــع  تبدیــل شــدن بــه یــک خرابــی و قطعــی، 
کــزداده امــروزی بایــد بــه دســترس پذیری  شــود. مرا
تــا  کننــد  پیــدا  دســت  درصــد   ۹۹/۹۹۹ آپ تایــم  و 
کمــک  بــا  دهنــد.  پوشــش  را  خــود  تجــاری  اهــداف 
ــه می دهــد؛ تکنســین ها  ــه DCIM ارائ ک راه حل هایــی 
و  دهنــد  انجــام  را  موقــع  بــه  تعمیــرات  می تواننــد 
کارایــی هــر دســتگاه دانــش و بینــش الزم را بــه  دربــاره 
دســت بیاورنــد تــا اثــرات خرابی هــا بــه حداقــل برســد.

ادغام پذیری
اطالعــات  ترکیــب   ،DCIM ویــژه  مزایــای  از  یکــی 
ــتیابی  ــرای دس ــزداده ب ــک مرک ــف ی ــای مختل بخش ه
کلــی  و  جامــع  ارزشــمند  تحلیل هــای  و  تجزیــه  بــه 
اطالعــات  کــزداده ســنتی،  مرا اســت. در  از سیســتم 
توســط  و  گانــه  جدا طــور  بــه  بخــش  هــر  ارزشــمند 
ذخیــره  متفاوتــی،  مکان هــای  در  و  مختلــف  افــراد 
می توانــد   DCIM ابزارهــای  می شــوند.  نگهــداری  و 
صفحه نمایــش  یــک  روی  را  اطالعــات  ایــن  تمــام 
شــکاف  و  دهــد  قــرار  شــما  پیــش روی  مجــازی 
ــن  ــش را از بی ــر بخ ــزای ه ــات مج ــه اطالع ــی ب دسترس
بخــش  هــر  اطالعــات  بایــد  کــه  دیــدگاه  ایــن  ببــرد. 
گذاشــته  کنــار  گانــه ذخیــره و نگهــداری شــوند؛  جدا

چرا شما به ابزارهای مدیریت 
زیرساخت مرکزداده نیاز دارید؟
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علی جاللوند

گی هایی دارند؟ نسل جدید DCIM چه ویژ
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مزایای محیط زیستی
کــزداده،  یکــی از چالش هــای بــزرگ ایــن روزهــای مرا
دغدغه هــای محیــط زیســتی و انــرژی اســت. دامنــه 
سرمایشــی،  سیســتم  بــه   DCIM راه حل هــای 
منابــع  رفــت  هــدر  و  بــرق  توزیــع  انــرژی،  مدیریــت 
می تــوان   DCIM نرم افــزار  بــا  می شــود.  کشــیده  نیــز 
سنســورهای مرکــزداده اعــم از سنســور دمــا، رطوبــت، 
کنتــرل  جریــان هــوا و غیــره را یکپارچه ســازی و بهتــر 
بــه  آینــده  بــرای  بیشــتری  تــا صرفه جویی هــای  کــرد 
چالش هــای  می خواهنــد  مدیــران  گــر  ا آیــد.  دســت 
کاهــش  محیــط زیســتی مرکــزداده خــود را حــذف یــا 
دهنــد؛ قطعــا بــه ابزارهــای DCIM نیــاز دارنــد و بــدون 
ــر عملیــات  کافــی و نظــارت مفیــد ب داشــتن اطالعــات 
آینــده،  نیازهــای  بــا  انطبــاق  و  پیش بینــی  و  فعلــی 

اهــداف مشــخص شــده رســید. بــه  نمی تــوان 

 DCIM گی های نسل بعدی ویژ
و  وظایــف  همــان  بعــدی  نســل   DCIM ابزارهــای 
عملکردهــای اساســی DCIM ســنتی را دارنــد ولــی بــه 
جــای اســتفاده در محــل، در فضــای ابــری میزبانــی 
کــه باعــث بــروز قابلیت هــای جدیــد قابــل  می شــوند 

می شــود. توجهــی 
SaaS )Software- ایــن محصــوالت تحــت ســرویس
می شــود  باعــث  کــه  می گیرنــد  قــرار   )as-a-Service
نمونه هــای  از  ســریع تر  و  ســاده تر  آن هــا  اســتقرار 

بخش هــای  میــان  اطالعــات  از  جریانــی  و  شــده 
فنــاوری  بخش هــای  می افتــد.  راه  بــه  مختلــف 
اطالعــات می تواننــد از ایــن مزیــت، نهایــت اســتفاده را 
ببرنــد و بــه راه حل هــای بهتــری بــرای انجــام فرآیندهــا 
ــا ترکیــب چنــد وظیفــه در یــک  ماننــد خودکارســازی ی

برســند. فرآینــد 

بینش های ارزشمند
و  هســتند  پیچیــده ای  محیط هــای  کــزداده  مرا
آن هــا  آماده ســازی ها  یــا  فعلــی  بــر عملیــات  نظــارت 
ابزارهــای  اســت.  دشــوار  آینــده  تحــوالت  بــرای 
بــه  بینش هایــی  مرکــزداده  زیرســاخت  مدیریــت 
و  کننــد  اصــالح  را  مشــکالت  تــا  می دهــد  مدیــران 
بهبــود  و  بهــره وری  افزایــش  بــرای  دنبــال فرصت هــا 
ــه  ــا داده هــای ارزشــمند ب ــد. ب عملیــات  در آینــده برون
پرســش های  بــه  می تــوان   DCIM از  آمــده  دســت 
گاهــی  کــزداده پاســخ دهیــد. بــا آ حیاتــی و پیچیــده مرا
کارایــی فعلــی تجهیــزات و زیرســاخت،  از ظرفیــت و 
گام هــای  می تــوان ســرورهای آینــده مناســبی بــرای 
کــزداده  کــرد. در مرا بعــدی توســعه فیزیکــی انتخــاب 
مــدرن امــروزی، داشــتن اطالعــات و بینــش دربــاره 
کلیــد طالیــی ارائــه خدمــات در باالتریــن  هــر بخــش، 
کار را بــا نظــارت بــر  ســطح اســت و DCIM دقیقــا ایــن 
منابــع مختلــف ســخت افزاری و ثبــت داده هــای آن هــا 

می دهــد. انجــام  مفیــد،  تحلیل هــای  ارائــه  بعــد  و 

نرم افــزاری،  به روزرســانی های  باشــد.  داخلــی 
انجــام  خــودکار  به طــور  امنیتــی  و  سیســتم عاملی 
می شــوند و مباحــث بازیابــی بحرانــی و پشــتیبان گیری 

هســتند. کالود  بــر  مبتنــی  همگــی 
هــوش  ماننــد  فناوری هایــی  از   DCIM بعــدی  نســل 
و  می گیرنــد  بهــره  ماشــینی  یادگیــری  مصنوعــی، 
تحلیل هــای  و  تجزیــه  ســنتی،   DCIM بــه  نســبت 
ارائــه  پیشــرفته  گی هــای  ویژ همــراه  بــه  بی درنــگ 
گی هــای پیشــرفته، ارائــه  می دهنــد. یکــی از ایــن ویژ
کاهــش خرابی هــا  راه کارهــای پیشــگیرانه دقیــق بــرای 
کــه  بعــدی  قابلیــت  اســت.  نگهــداری  هزینه هــای  و 
کاهــش  ایــن ایــام هــم بســیار مفیــد واقــع شــده اســت؛ 
 DCIM .نیروهــای انســانی در محــل مرکــزداده اســت
ــه  ــی ب کامل ــری  گزارش گی ــد  ــروزی می توانن ــرفته ام پیش
کنتــرل از راه دور روی یــک مرکــزداده  همــراه نظــارت و 
چــراغ خامــوش یــا تاریــک )اصطالحــا یــک مرکــزداده 
دائمــی(  و  ثابــت  انســانی  نیــروی  و  کارمنــد  بــدون 
بــا  می تواننــد  ســادگی  بــه  مدیــران  باشــند.  داشــته 
کالود  روی   DCIM بــه  وب  مرورگــر  یــک  از  اســتفاده 
کنتــرل و آمارگیــری  وصــل شــده و همه چیــز مرکــزداده را 

کننــد.



نکته ها و گفته ها

ــش  گوش ــه  ــام آن ب ــد و ن ــنا باش ــازی آش ــاوری مجازی س ــا فن ــی ب کس ــر  ــا ه تقریب
بخــورد؛ ســریعا VMWare در ذهنــش تداعــی می شــود. وی ام ویــر پیــش گام 
کــه  اســت  ســال ها  اســت.  نرم افزارهــا  مــدرن  دنیــای  در  مجازی ســازی 
وی ام ویــر بــه مجازی ســازی خدمــت می کنــد و یکــی از بازیگــران اصلــی ایــن 
کــه بدانیــد وی ام ویــر  فنــاوری در دنیــا اســت. حتمــا برایتــان جالــب خواهــد بــود 
ــه همــه ایــن شــرکت ها  ــی ب ــر فورچــون نیســت ول در فهرســت صــد شــرکت برت
ســهام  از  عمــده ای  بخــش  امــروز،  می دهــد.  ارائــه  مجازی ســازی  خدمــات 
شــرکت وی ام ویــر در اختیــار شــرکت »دل« اســت و مایــکل دل مشــهور، رئیــس 
کارمنــد در سراســر دنیــا  هیئت مدیــره  آن اســت. وی ام ویــر نزدیــک بــه ۲۵ هــزار 
دارد و درآمــد آن در ســال ۲۰۱۸ نزدیــک بــه ۹ میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. 
امــروز می خواهیــم ســفری بــه تاریخچــه ایــن شــرکت جــذاب داشــته باشــیم 
معروف تریــن  از  یکــی  سرگذشــت  از  را  درشــتی  و  ریــز  الهام بخــش  نــکات  و 

شــرکت های نرم افــزار شــبکه بیــرون بکشــیم:

عشق پنج ضلعی
مفهــوم  برمی گــردد.  پیــش  ســال   6۰ بــه  مجازی ســازی  فنــاوری  تاریخچــه 
ح بــوده اســت امــا در دهــه  مجازی ســازی از دهــه ۱۹6۰ و زمــان مین فریم هــا مطــر
ــاز  ــد و نی ــی می کردن ــازار حکم ران ــر ب گرفــت. نرم افزارهــای معمــاری x86 ب ۱۹۹۰ اوج 
بــود از ســخت افزار اســتفاده های بهینــه ای بــرای ایــن نرم افزارهــا انجــام شــود. 
کــه هــر ســال بــر ارزش و اهمیــت مجازی ســازی افــزوده شــد. شــرکت  اینجــا بــود 
ــاوری و  ــن فن ــا ای ــودش را ب ــت خ ــد و توانس ــد ش ــال ها متول ــان س ــر در هم وی ام وی
گــره بزنــد و تــا بــه امــروز نامــش بــا مجازی ســازی قریــن باشــد. دهــم فوریــه  مفهــوم 
کامپیوتــر، تصمیــم می گیرنــد شــرکتی  ســال ۱۹۹۸، پنــج دوســت و عاشــق فنــاوری و 
کامپیوترهــا و سیســتم های پردازشــی  کــرده و ایــده آن بهبــود بازدهــی  تاســیس 
گنیــون  گریــن، منــدل روزرنبلــوم، اســکات دویــن، الــن ونــگ و ادوارد با بــود. دایــان 
و وجــه  آشــنا شــده  یکدیگــر  بــا  برکلــی  دانشــگاه  غالبــا در  کــه  بودنــد  دوســتانی 
مشــترک تمام شــان، عشــق بی نهایــت بــه فنــاوری بــود. در پایــان ســال ۱۹۹۸، 

کارمنــد داشــت. شــرکت وی ام ویــر نزدیــک بــه ۲۰ 
 VMware Workstation نــام  بــا  و   ۱۹۹۹ ســال  در  وی ام ویــر  محصــول  اولیــن 
معرفــی شــد. ایــن نرم افــزار فقــط بــرای ســرورها نبــود و تــا بــه امــروز یکــی از بهتریــن 
ابزارهــای مجازی ســازی دســکتاپ هــم هســت. در آن زمــان همــه ســرورها بــه 
صــورت فیزیکــی و در محــل شــبکه یــا مرکــزداده نصــب می شــدند. ترافیــک دیتــا 
و اینترنــت و حتــی شــبکه در آن زمــان ماننــد امــروز نبــود و بســیاری از ســرورها، 
ــی  ک باالی ــال ــرژی و اصطه ــرف ان ــی مص ــرده ول ک کار  ــی  ــدرت پردازش ــن ق کمتری ــا  ب
کــه هزینه هــای ســربار زیــادی بــه شــرکت ها تحمیــل می کــرد. ســرورها  داشــتند 

کارایــی موثــر داشــتند و بازدهــی آن هــا بســیار پاییــن بــود. ایــده  بیــن ۱ تــا ۵ درصــد 
ــا  ــت. آن ه گرف ــات  ــا نش ــن ج ــن از همی ــر ورک استیش ــزار وی ام وی ــه نرم اف ــه ارائ اولی
کنــد و بتــوان  کــه از نصــب ســرورهای فیزیکــی زیــاد جلوگیــری  دنبــال روشــی بودنــد 
ــرد و هــر  ک ــا مجــازی تعریــف  روی یــک ســرور فیزیکــی، چندیــن ســرور نرم افــزاری ی
ســرور را بــه یــک شــرکت یــا ســرویس اختصــاص داد. نمونه هــای اولیــه ماشــین 
یــک  تــا  بــود و مثــال ۳۰ دقیقــه طــول می کشــید  کنــد  مجــازی وی ام ویــر بســیار 
ماشــین مجــازی راه انــدازی شــود. اولیــن محصــول VMware بــه طــور همزمــان 
کــه در آن ســال ها بســیار  بــرای سیســتم عامل های وینــدوز و لینوکــس ارائــه شــد 

بــود. منحصربه فــرد 

پرش با سرورهای مجازی
ــدند.  ــازار ش ــری وارد ب ــس از دیگ ــی پ ــر یک ــوالت وی ام وی ــرن ۲۱، محص ــروع ق ــا ش ب
کــه اولــی  عمده تریــن ایــن محصــوالت، ســرورهای مجازی ســازی ESX و GSX بــود 
ــای  ــن ابزاره ــروزه ای ــود. ام ــده ب ــی ش ــدوز طراح ــرای وین ــی ب ــس و دوم ــرای لینوک ب
مجازی ســازی،  ســرورهای  می شناســیم.  هایپروایــزر  نــام  بــا  را  مجازی ســازی 
ســکوی پــرش وی ام ویــر در دنیــای فنــاوری بودنــد. هــر ســال، یــک نســخه جدیــد از 
گی هــای بیشــتر عرضــه می شــد. ESX بــه شــدت توســعه  آن هــا بــا قابلیت هــا و ویژ
بــا   ESX 3.5 داد. نســخه Server جــای خــودش را بــه محصــول GSX یافــت و 
Virtual Server Center یــا vCenter ادغــام شــد و محصــول جدیــدی بــه بــازار آمــد 
ــزار مجازی ســازی ســرور محســوب می شــد.  ــاز محبوب تریــن و عمده تریــن اب ــه ب ک
از دیگــر محصــوالت موفــق وی ام ویــر در ایــن ســال ها می تــوان بــه vMotion اشــاره 
کاربــران امــکان مــی داد تــا یــک وظیفــه ی پردازشــی را از یــک ســرور بــه  کــه بــه  کــرد 

کننــد. دیگــری منتقــل 
روش  و  »سیســتم  نــام  بــه  وی ام ویــر  شــرکت  پتنــت  یــا  اختــراع  ثبــت  اولیــن 
امــروزه  شــد.  ثبــت   ۲۰۰۲ ســال  در  کامپیوتــری«  سیســتم  های  مجازی ســازی 
 IEEE وی ام ویــر بیــش از ۱۸۰۰ پتنــت دفتــر ثبــت پتنــت آمریــکا دارد و موسســه
ارزشــمند  شــرکت  دومیــن  شــده،  ثبــت  پتنت هــای  مجموعــه  نظــر  از  می گویــد 

می شــود.  شــناخته  نرم افــزاری 
بــا افزایــش محصــوالت نرم افــزاری ایــن شــرکت و آشــنا شــدن دیگــر شــرکت ها بــا 
مزایــای مجازی ســازی و محصــوالت وی ام ویــر، بــه مــرور بــر مشــتریان اینترپرایــس 
آن هــا افــزوده شــد و شــرکت های بیشــتری دوســت داشــتند ســرورهای اصلــی و 

کننــد.  محصــوالت خــود را بــا مجازی ســازی مدیریــت 

بازار رو به رشد
ســال ۲۰۰۴ بــرای وی ام ویــر بــا حــوادث مختلــف و مهــم ســپری شــد. وی ام ویر دیگر 
کشــور ایــاالت متحــده نبــود و در سراســر جهــان شــناخته  یــک شــرکت محــدود در 
ــا اســتفاده می شــد. اولیــن دفتــر  ــود. محصــوالت ایــن شــرکت در قــاره اروپ شــده ب
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سرگذشت شرکت وی ام ویر
چگونه رفاقت ۵ نفره به غول مجازی سازی دنیای پردازش تبدیل شد

گرین گنیوندایان  مندل روِزن بلومادوارد ونگاسکات ِدوینادوارد با



15  سال چهارم/ شماره ۱۲ / زمستان 1399

در  دیگــری  دفاتــر  ســرعت  بــه  و  شــد  تأســیس  بریتانیــا  فریملــی  در  شــرکت  اروپایــی 
کشــورهای مختلــف اروپــا و پــس از آن آســیا و امریــکای جنوبــی راه انــدازی شــد. اتفــاق 
ــا قیمــت 6۳۵ میلیــون  مهــم دیگــر در ایــن ســال، فــروش وی ام ویــر بــه شــرکت EMC ب
کاربــران وی ام ویــر بــود.  کنفرانــس VMworld بــرای  دالر بــود. اتفــاق بعــدی راه انــدازی 
گردهمایــی  کم کــم بــه بزرگ تریــن  کــه بــه مــرور بزرگ تــر و جهانی تــر شــده و  کنفرانســی 
کنفرانــس VMworld در  حــوزه مجازی ســازی و پــردازش ابــری تبدیــل شــد. اولیــن 
کــه ســه برابــر تعــداد پیش بینــی شــده  ســال ۲۰۰۴ نزدیــک بــه ۱۴۰۰ شــرکت کننده داشــت 

ــود. امــروزه، چندیــن هــزار نفــر در مراســم VMworld شــرکت می کننــد. ب
کــرد و هنــد و  کشــورهای دیگــر ادامــه پیــدا  در ســال ۲۰۰۵ تأســیس دفاتــر VMware در 
کارمنــدان بــه بیــش از هــزار  چیــن میزبــان شــرکت نرم افــزاری بودنــد. تــا آن ســال تعــداد 

نفــر در سرتاســر جهــان رســیده بــود.
ESXi  یــا  ESX Server ESXi edition وی ام ویــر در دســامبر ۲۰۰۷ محصــول پــرآوازه
کــرد و در همــان ســال سرویســی بــرای مدیریــت ماشــین های مجــازی بیــرون  را عرضــه 
کردنــد.  ــو آلتــو نقــل مــکان  کمــپ جدیــد در مرکــز تحقیقــات اســتنفورد در پال داد. و بــه 
کــه امــروز بــه عنــوان مرکــز اصلــی مدیریــت شــرکت شــناخته می شــود. در همــان  کمپــی 
ســال فراینــد عرضــه ی عمومــی ســهام شــرکت هــم انجــام و VMware در ۱۴ اوت بــه بــازار 
بــورس و اوراق بهــادار نیویــورک راه یافــت. شــرکت سیســکو از بزرگ تریــن فعــاالن صنعــت 
کــرد. آن هــا سرویســی  کاربــردی را بــا VMware شــروع  شــبکه، در ســال ۲۰۰۸ همــکاری 
کــه به عنــوان یــک ســوئیچ نرم افــزاری مجــازی  ــد  ــام Nexus 1000V را توســعه دادن به ن
زیرســاخت های  بــه  داخلــی  گزینــه ی  یــک  به عنــوان  مذکــور  محصــول  می کــرد.  کار 
VMware اضافــه شــد. وی ام ویــر در ســال های پایانــی دهــه ۲۰۰۰ ســبد محصــوالت 
خــود را توســعه داده و عــالوه بــر ســرور، محصولــی بــرای مجازی ســازی دســکتاپ عرضــه 
گوشــی های موبایــل،  بلکــه  کامپیوترهــای دســکتاپ و لپ تاپ هــا،  تنهــا  نــه  تــا  کــرد 

اپلیکیشــن ها و دیگــر دســتگاه های موبایــل هــم وارد عرصــه مجازی ســازی شــوند. 

تولد یک غول
وی ام ویــر بــه مســیر پیشــرفت و رشــد خــود در دهــه ۲۰۱۰ ادامــه داد. در ســال ۲۰۱۱ 
کامــل منســوخ و همــه ی خدمــات  کنفرانســی بــه طــور رســمی ESX  را به صــورت  طــی 
بــود.  بــرد. ســرویس vSphere در ســال ۲۰۰۹ معرفــی شــده   vSphere بــه زیــر چتــر را 
ــد.  ــری ش ــات اب ــوزه خدم ــمی وارد ح ــور رس ــه ط ــر ب ــال وی ام وی ــن س ــور، در ای همین ط
کشــورها ماننــد  آن هــا در راســتای سیاســت های تحقیــق و توســعه خــود، در بســیاری از 
توســعه  مهــم  کــز  مرا اشــغالی  ســرزمین های  و  هنــد  چیــن،  بلغارســتان،  کشــورهای 
ــا  ــزرگ تحقیقاتــی نیــز در پون ــز ب ــد. در ســال ۲۰۱۱ یــک مرک کردن ــاز  خدمــات نرم افــزاری ب
کــه به صــورت اختصاصــی بــه توســعه ی پورتفولیــوی شــرکت در  هنــد تاســیس شــد 
کارمنــدان در سرتاســر  حــوزه ی خدمــات ابــری می پــردازد. بــا تأســیس آن مرکــز، تعــداد 
جهــان بــه ۱۱ هــزار نفــر رســید. بزرگ تریــن شــرکت نرم افــزاری مجازی ســازی هماننــد 
کوچــک و اســتارتاپی  بســیاری از بــزرگان دنیــای فنــاوری، اقــدام بــه خریــد شــرکت های 
کــرد. در ســال ۲۰۱۲ شــرکت Nicira را بــه قیمــت ۱.۲6 میلیــارد دالر و در ســال ۲۰۱۴ 
بــه مجموعــه خــود  بــه قیمــت ۱.۵6 میلیــارد دالر خریــداری و  را   AirWatch شــرکت
افــزود. در ســال ۲۰۱۵ یکــی از بزرگ تریــن فرایندهــای خریــد و ادغــام در تاریــخ فنــاوری 
کــه ســهام آن هــا در  گرفــت   EMC خ داد. شــرکت دل در آن ســال تصمیــم بــه خریــد ر
VMware را هــم شــامل می شــد. قیمــت پیشــنهادی 6۷ میلیــارد دالر بــود و پــس از 
ــل  ــش تبدی ــوزه ی رایان ــترده در ح گس کســب وکارهای  ــه مجموعــه ای از  ــام، دل را ب اتم
ــرد و  ک کاری را تعدیــل  ــا دل، وی ام ویــر حــدود ۸۰۰ نیــروی  ــرد. پــس از ادغــام EMC ب ک

ــد.  ــتعفا دادن ــم اس ــی ه ــران اجرای ــدادی از مدی تع

نوآور، پیشگام و عاشق
گذشــت دو دهــه، از یــک تیــم ۵ نفــره عاشــق فنــاوری بــه یــک مجموعه  وی ام ویــر پــس از 
بــزرگ ۵۰۰ هــزار مشــتری تبدیــل شــده اســت. یکــی از نــوآوران و پیشــگامان صنعــت 
ــبکه  ــت ش ــبکه، امنی ــری و ش ــات اب ــی، خدم ــای پردازش ــاری، راه کاره ــای تج نرم افزاره
کــرده اســت و یکــی  کــه دنیــا را بــا محصــوالت مجازی ســازی خــود متحــول  و موبایــل 
کنــون  از نیازهــای ضــروری دنیــای فنــاوری اطالعــات شــناخته می شــود. ایــن شــرکت ا
کشــور دارد و رســما غــول مجازی ســازی دنیــای  کارمنــد در سراســر  ــه ۲۴۲۰۰  نزدیــک ب

پــردازش محســوب می شــود.

بجوئید تا بیابید و بدانید با زحمت و تالش چیزی را  از دست 

نمیدهید
 اسوپ، افسانه نویس یونانی

کار صادقانه در روز می توانید به ریاست برسید  با هشت ساعت 
کنید. کار  و روزی 12 ساعت 

 رابرت فراست

که با  کسی  مدیران ناالیق اغلب به نصیحت و مشاوره آخرین 
گوش می کند. او صحبت می نماید 

 وارن بنیس

کار مدیریت است برای  جمع آوری اطالعات به عنوان اساس 
کثر وقت روزانه ام را صرف آن می کنم. که ا همین است 

گراو  اندرو 

که رئیستان ابله است به خاطر داشته باشید  گر فکر می کنید  ا
گر باهوش تر بود، بیکار می شدید. که ا

گرانت  آلبرت 

اندازه  به  گر  ا دارد،  راهی  کاری  هر  و  نیست  محال  چیز  هیچ 
پیدا  وسایل  کافی  قدر  به  باشیم،  داشته  اراده  شایسته، 

می کنیم.
کولد  الروشفو 

برای  را  خوب  افرادی  است  قادر  که  است  کسی  مدیر  بهترین 
قدر  آن  و  کند  انتخاب  شود  انجام  می خواهد  که  کارهایی 
که آنها انجام می دهند  کارهایی  خوددار باشد تا از مداخله در 

کند.  پرهیز 
تئودور روزولت

بسیاری از بهترین مشاغل در حقیقت وجود ندارند مگر اینکه 
کنیم. فرد مناسبی را برای آنها استخدام 

 جیمز چالنجر

که جرات دارد ساعتی از وقتش را هدر دهد، هنوز ارزش  کسی 
زندگی را درک نکرده است.

چارلز داروین

کثر مدیران  که توسط ا کسب اطالعات  کاماًل مؤثر برای  یک راه 
گرفته می شود بازدید از قسمت ها و مشاهده مستقیم  نادیده 

وقایع است.
گراو  اندرو 
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احترام به مهارت

ک یــک آمریکایــی در راه ســفر بــه افغانســتان خــراب شــد.  کادیــال
کنــد. ســرانجام از  کــرد نتوانســت ماشــین را دوبــاره روشــن  کاری  هــر 
کمــک خواســت.  کــرد  کــه ســوار بــر االغــی از آنجــا عبــور مــی  مکانیکــی 
کاپــوت ماشــین را بــاال زد و بــا چکــش شــش بــار بــه ســیلندر  او هــم 
ماشــین ضربــه زد، بعــد هــم از آمریکایــی خواســت تــا اســتارت بزنــد 

و ماشــین روشــن شــد.
گفــت 100  کــه بایــد چــه مبلغــی بپــردازد. مکانیــک   آمریکایــی پرســید 

دالر. آمریکایــی بــا تعجــب صــورت حســاب خواســت. 
گفــت: 10 ســنت بــه خاطــر آن شــش ضربــه و 99 دالر و 90  مکانیــک 
کجــا ضربــه بزنــم.  کــه بایــد بــه  کــه فهمیــدم  ســنت هــم بــه ایــن خاطــر 

نتیجــه: بــه تخصــص افــراد احتــرام بگذاریــد.

کاغــذ  کدام یــک از شــکل های ۱ تــا ۳ را می تــوان بــدون برداشــتن دســت از روی 
کشــیده نشــوند؟ کشــید؛ به طوری کــه هیچ کــدام از خطــوط بیــش از یک بــار 

جواب معمای سایه ها:
کوتاه تــر از طــول   طــول میلــه بنفــش رنــگ 6 متــر اســت؛ چــون در روز طــول ســایه روی دیــوار 

ســایه روی زمیــن اســت و ســایه 6 متــری میلــه درســت و انــدازه واقعــی اســت.

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

برنده ها هیچ گاه تسلیم نمی شوند...

کــه چشمشــان بــه دو  کنــار جــاده ای بودنــد  دو پســر بچــه در حــال قــدم زدن در 
کــه بــرای فــروش بــه شــهر مــی بردنــد، افتــاد. پســرهای شــیطان در  بشــکه شــیر 

هــر بشــکه یــک قورباغــه انداختنــد. 
کــه تــا بــه حــال در شــیر شــنا نکــرده ام.  گفت:"خدایــا! مــن  قورباغــه اول بــا خــود 
کنــار بزنــم، و خــود  کــه بــه خاطــر ســنگین بودنــش نمی توانــم  در پــوش را هــم 
کــرد. وقتــی در شــهر، دِر بشــکه آب را برداشــتند، بــا یــک قورباغــه مــرده  را رهــا 

ــدند.  ــه ش مواج
کنــار بزنــم،  گفــت: "مــن نمی توانــم در بشــکه را  امــا قورباغــه بشــکه دوم بــا خــود 
کــرد تــا خــود را بــه تکــه ای خامــه شــناور  کنــم." و آن قــدر شــنا  امــا می توانــم شــنا 
کــه در بشــکه دوم بــاز شــد. قورباغــه بــا یــک جهــش بیــرون پریــد  رســاند. وقتــی 

و خــود را نجــات داد. 
کــه تســلیم شــود نیــز  کســی  نتیجــه یــک برنــده هیــچ گاه تســلیم نمی شــود و 

نمی شــود. برنــده  هیــچ گاه 

معمالطیفه

که فردا باید تحویل بدی در چه مرحله ایه؟ -خب، اون پروژه هایی 

ج از شرکتم. که مشغول انجام پروژه های خار - االن 
کنید از دستگاه یک شماره بگیرین. وقتی نوبت تون شد بهتون میگم. - لطف 
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محافظ تجهیزات الک��ونیکی شما 
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MD Rack

رک های خاص
جهت استفاده های خاص در مرکز داده و شبکه های کامپیوتری


