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فصلنامه 

فرهنگی - اقتصادی

20 صفحه  |  قیمت 20000 تومان

کار؟  کیفیت  کنیم یا  کار تمرکز  کمیت  بیشتر روی 
کار بهتری می شود؟ کدام یک منجر به تولید 

کنید برای تولید بهترین محصول از قانون 7٠-۲٠-1٠ پیروی 

گعده در هزاره سوم گپ و   
کالب هاوس نگاهی به تاریخچه ظهور، دالیل محبوبیت و راز موفقیت 

5 روند جدید صنعت فناوری و ارتباطات در سال۲0۲1

کزداده؛ چک لیست ها  مزایای به روزرسانی مرا

و الزامات
برای تولید بهترین محصول از قانون 70-۲0-10 پیروی کنید

آینده سیستم های سرمایشی 
کزداده: مرا

که باید مورد توجه قرار بگیرند  5 روند تازه 

 سیستم های سرمایشی مرکز داده  بهینه سازی شده
Inverter کز داده کولر ظرفیت متغیر مرا آغاز تولید ملی 



UPS سیستم  مانیتو��نگ بات�ی

•  قابلیت اتصال به هر دو نسل بات�ی های رنج  ٢ ولت و ١٢ ولت

•  قابلیت مانیتو��نگ ١٢٠ سلول بات�ی ب� �وی یک خط

•  قابلیت آدرس پذی�ی به ازای هر ما�ول مانیتو��نگ وضعیت بات�ی

•  پش��بانی از اندازه گی�ی دما و رطوبت محیطی

•  ب�رسی وضعیت شا�� و دشا�� بات�ی

MODBUS برای ارتباط ،RS-485 دارای پورت  •

•  دارای پورت شبکه، جهت گزارش اطالعات ب� �وی بستر شبکه - تحت وب

امکان مانیتو��نگ تمامی پارامترهای حیاتی بات�ی های دستگاه UPS ب� �وی بستر شبکه

UPS Battery Monitoring Systems

محـــصــــولــــــــی از 

TDM-BMG-8 TDM-BVM-8 TDM-BCM-8
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انطباق 
و

 عدم انطباق

رده یک 
رده دو

تج��ه و تحلیل  
 اطالعات و ا���ابی

 شواهد واقعی

ممی�ی بر طراحی 
و 

ممی�ی بر ساخت

ثبت و طبقه بندی 
عدم انطباق های

 جزئی و بحرانی
Minor & Major

Data Center Design and Implementation Audit

شرکت تیام شبکه 
مشاوره، طراحی، پ�اده سا�ی، نظارت، پش��بانی و ممی�ی  بر طراحی و ساخت مرکز داده



کرونــا میهمــان ناخوانــده  کــه  بیــش از یــک ســال و چنــد مــاه اســت 
آمادگــی،  نداشــتن  از غافل گیری هــا،  پــس  اســت.  ایــران  نامیمــون  و 
کرونــا بــرای دســتگاه  ناآشــنایی ها و هیجانــات ماه هــای اولیــه پاندمــی 
یــک رونــد  یــک ثبــات رویــه و تصمیم گیــری و  کشــور، انتظــار می رفــت  مدیریــت 
ــش  ــروس در پی ــن وی ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــع ب ــخص و قاط ــدت مش ــی و طوالنی م اصول
ــت در تصمیم  گیری هــا،  گرفتــه شــود. متاســفانه، هنــوز شــاهد تغییــرات و عــدم ثاب
ایــن  پیاده ســازی  تضمیــن  عــدم  محدودیت هــا،  و  تصمیمــات  کارآمــدی  نا
تصمیمــات و چنــد صدایــی در عبــور از ایــن بحــران هســتیم. نتایــج ایــن وضعیــت را 
کســب وکارهای بالتکلیــف، آشــفته حال، یــک روز بــاز و روز  می تــوان در بــازار و میــان 
کســب وکاری نمی دانــد هفتــه  دیگــر تعطیــل و موقتــی بــودن همه چیــز یافــت. هیــچ 
کارشــان حاضــر باشــند یــا  کارمنــدان بایــد در دفتــر  آینــده بــاز اســت یــا تعطیــل، آیــا 
کدام یــک حــق  کــدام شــرکت ها و بخش هــای بــازار فعــال بــوده و  دورکار هســتند؛ 
گــذار  گاهــی اوقــات تصمیم گیــری بــه مدیــران میانــی وا بازگشــایی ندارنــد. بدتــر آنکــه 
کســب وکار و شــرکت و  شــده و آن هــا هــم براســاس ســلیقه رفتــار می کننــد یــا اینکــه هــر 
صنــف بــرای خــودش تصمیم گیــری می کنــد. در ایــن مواقــع، نفــس محدودیت هــا 
کارآمــدی  و قرنطینــه و رعایــت قوانیــن وضــع شــده نیــز زیــر ســوال مــی رود و مــردم در 

ــد. ــک می کنن ــا ش آن ه
کشــور نگاهــی بــه رویکردهــا و روش هــای  گــر مدیــران تصمیم گیــر  بــه نظــر می رســد ا
را  کشــورهای آســیای شــرقی انداختــه و رازهــای موفقیــت آن هــا  کرونــا در  مهــار 
کنونــی، ایــن میهمــان ناخوانــده را مهــار  مطالعــه داشــتند؛ بســیار بهتــر از وضعیــت 
کشــورهای آســیای شــرقی همــان  و بــه ســوی درب خروجــی هدایــت می کردنــد. در 
ــای  ــری از موج ه ــچ خب ــر هی ــم و دیگ ــاهد بودی ــا را ش کرون ــری  ــوج نخســت همه گی م
رشــد  خ  نــر بــا  را  کــه ســال  بــود  بــزرگ جهــان  اقتصــاد  تنهــا  نبــود. چیــن  بعــدی 
ــی،  ــره جنوب ک کشــورهایی ماننــد ویتنــام، ژاپــن،  ــرد.  ــان ب ــه پای اقتصــادی مثبــت ب
کشــورها،  کردنــد. در ایــن  کرونــا بســیار موفــق عمــل  نیوزیلنــد و اســترالیا در مهــار 
ــه روی اجــرای  ــت قاطعان ــده و دول ــع ش ــدیدی وض ــیار ش قوانیــن ســخت گیرانه بس
بــرای  قــرار شــده شــهرها مســدود شــوند؛  گــر  ا کــرده اســت.  کیــد  تا ایــن قوانیــن 
چندیــن مــاه در عمــل شــهرها قرنطینــه شــدند و هیــچ ورود و خروجــی صــورت 
کنتــرل شــدید  گرفتــه شــده مرزهــا مســدود و تحــت  گــر تصمیــم  نگرفتــه اســت. ا
کشــور نشــده یا  باشــند؛ در عمــل هیــچ پــروازی صــورت نگرفتــه و هیــچ مســافری وارد 
گروه هــای مختلــف مردمــی  دو هفتــه در قرنطینــه بــه ســر بــرده اســت. تماس هــای 
ــازه  ــب وکارها اج کس ــا  ــت ی ــی از جمعی گروه ــچ  ــه هی ــوده و ب ــرل ب کنت ــت  ــدیدا تح ش
ــا نقــض قوانیــن در  ــد. جریمه هــا و مقابلــه ب ــا تمــاس را ندادن نقــض فاصله گــذاری ی
ــهروندان  ــرای ش ــک ب ــزدن ماس ــه ن ــده؛ به طوری ک ــال ش ــود اعم ــطح خ ــن س باالتری
بعــد  و  مدیریتــی  تصمیم گیری هــای  در  قاطعیت هــا  ایــن  می شــود.  تمــام  گــران 
کشــور  اعمــال ایــن تصمیم هــا در جامعــه و اصــرار شــدید بــر اجــرای آن هــا در سراســر 
کرونــا موفق تــر  کشــورها در مهــار  و بــرای بازه هــای طوالنی مــدت باعــث شــد ایــن 
ــد  ــکا باشــند. مــرور ایــن رویکردهــا می توان ــا و امری ــی، اروپ کشــورهای آســیای غرب از 
از  را  کســب وکارها  و  نجــات داده  کوویــد-۱۹  از دســت  زودتــر  هــم  را  ایــران  کشــور 

ــد. کن ج  ــار ــرگردانی خ س
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

داده  مدیریت  می خواهد  مجلس   ◄
کشور را به ثبت احوال بدهد

تصویب  دنبال  به  یازدهم  مجلس  نمایندگان 
تبادل  و  اطالعات  و  داده ها  »تجمیع  ح  طر
که طی  اجرایی« هستند  اطالعات دستگاه های 
آن، سازمان ثبت احوال با تغییر ساختار می تواند 
کند.  را سازماندهی  داده  تبادل  و  تجمیع  بحث 
ح، سازمان ثبت احوال  در صورت تصویب این طر
کشور با تمام وظایف، اختیارات، اموال، دارایی ها 
و  می شود  جدا  کشور  وزارت  از  انسانی  نیروی  و 
زیر  کشور«  داده های  مدیریت  »سازمان  نام  با 
ادامه  فعالیت  به  رئیس جمهور  مستقیم  نظر 
پیش بینی  همچنین  نمایندگان  داد.  خواهد 
در  کشور  داده های  مدیریت  سازمان  تا  کردند 
قانون،  این  شدن  االجرا  الزم  از  سال  یک  مدت 
اقدام  داده ها«  ملی  »سامانه  ایجاد  به  نسبت 
داده های  پایگاه های  کلیه  به  سامانه  این  کند. 
نمایندگان  اعتقاد  به  شد.  خواهد  متصل  کشور 
بستر  بر  داده ها  فعلی  ساختار  یازدهم،  مجلس 
جزیره ای  کنده،  پرا صورت  به  الکترونیکی  دولت 
نیازمند  به شدت  به طوری که  و شعارگونه است؛ 
یکپارچه سازی مدیریت داده های کشور هستیم. 
کشور  وظایف جدید سازمان مدیریت داده های 
تصویب سیاست های راهبردی سازمان و نظارت 
نظام مند،  سیاست گذاری  آنها،  اجرای  برحسن 
تبادل،  یکپارچه سازی،  دسترسی،  پردازش، 
اطالعات  و  داده ها  امنیت  و  ک گذاری  اشترا به 
که دراین  کنار سایر وظایف است. آنطور  ملی در 
ح پیش  بینی شده است، تبادل داده ها بین  طر
کسب وکارها و  دستگاه های اجرایی با یکدیگر و با 
با رعایت اصول  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی 
انجام  سازمان  نظارت  با  امنیتی  و  حفاظتی 
نظارت  از  ج  خار داده ها  تبادل  هرگونه  می شود. 
سازمان و بدون رعایت قوانین موجود و مصوبات 

شورا ممنوع است.

Iran's Parliament 
Data Management

غ« رسما افتتاح  ◄ ابررایانه ایرانی »سیمر
شد

غ دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتظر  ابررایانه سیمر
رسمی  طور  به  تا  است  رئیس جمهور  افتتاح 
کز  مرا اختیار  در  را  بومی  محاسباتی  خدمات 
ابررایانه  این  قرار دهد.  کشور  و تحقیقاتی  علمی 
رونمایی  گذشته  سال  ماه  بهمن  در  بود  قرار  که 
افتاد  تعویق  به  تست ها  برخی  خاطر  به  شود؛ 
آذری  محمدجواد  ارتباطات،  وزیر  کنون  ا ولی 
و  خدمات  ارائه  آماده  کامال  می گوید  جهرمی 
قدرت  است.  اطالعات  ملی  شبکه  به  اتصال 
 ۱6۰ نخست  فاز  در  غ  سیمر ابررایانه  پردازشی 
فاز دوم  ولی در  ترافالپس پیش بینی شده است 
قرار است به ظرفیت های 5/3 پتافالپس برسد. 
بعدی  فاز های  و  ابررایانه  این  چشم انداز  در 
گزافالپس  ا ظرفیت های  به  رسیدن  آن  توسعه 
که با  گرفته شده است. در این پروژه  نیز در نظر 
و  خصوصی  بخش  امیرکبیر،  دانشگاه  همکاری 
شده  انجام  ارتباط  اطالعات  فناوری  پژوهشگاه 
غ التحصیالن مقاطع  فار از  نفر  از 5۰  است؛ بیش 
دکتری  و  ارشد  کارشناسی  کارشناسی،  مختلف 
)مانند  فنی-مهندسی  مختلف  رشته های  در 
کامپیوتر، صنایع و فناوری اطالعات( برای  برق، 

کردند. طراحی و راه اندازی فعالیت 
فعالیت  کشور  در  ابررایانه   ۱4 حاضر،  حال  در 
که قوی ترین آن با توان پردازشی 42/5  می کنند 
صنعتی  دانشگاه  اختیار  در  هم  باز  ترافالپس 
غ در فاز نخست  امیرکبیر است ولی ابررایانه سیمر
ابررایانه های  سرعت  دارد.  برابری  چهار  قدرتی 
ایرانی فعال خیلی کندتر از قوی ترین ابررایانه های 
کشور برتر  دنیا است ولی باعث شده ایران جزو ۱۰ 
گفته می شود در  باشد.  ابررایانه  دنیا در ساخت 
و  بومی  دانش  از  غ  سیمر ابررایانه  از  بخش هایی 
ولی  است  شده  استفاده  کشور  داخل  تجهیزات 
هنوز مشخص نشده چند درصد این پروژه متکی 

به تولیدات ملی است.

Iran Inaugurates 
National 'Simorgh' 
Supercomputer

 CDCP گواهینامه ◄ دریافت 

ســرکار خانــم مینــا حیــدری همــکار تیــام شــبکه موفــق 
 EPI از شــرکت  CDCP گواهینامــه بیــن المللــی شــدند 

کنند. دریافــت 
کشــور  بــا مرکزیــت  و  بــه صــورت مجــازی  ایــن دوره 
گواهینامــه  هلنــد برگــزار شــد و پــس از برگــزاری آزمــون، 

ارائــه شــد.
برگزارکننــده ایــن آزمــون شــرکت Exin بــود. آمــوزش 
جنبه هــای  بهبــود  و  تنظیــم  شــیوه  بــه   CDCP
کلیــدی مرکــز داده ماننــد بــرق، ســرمایش، امنیــت، 

می پــردازد.  غیــره  و  ایمنــی  کابل کشــی، 
عملکــرد  اصلــی  جنبه هــای  بــه   CDCP آمــوزش 
داده  کــز  مرا از  نگهــداری  جنبه هــای  و  داده  کــز   مرا

می پردازد.
مســیر  در  آمــوزش  اولیــن   CDCP آموزشــی  دوره 
آموزشــی تحــت چارچــوب شــرکت EPI طراحــی شــده 
همچــون  آموزشــی  دوره هــای  پیش نیــاز  و  اســت 

اســت.   CDCE و   CDCS
  BICSI ــه اســتانداردهای ــا اســتناد ب در ایــن دوره و ب
بهتریــن  و  نیازهــا  TIA 942  درخصــوص حداقــل  و 
کــز داده بحــث  المان هــا در طراحــی و پیاده ســازی مرا
متفــاوت  دیدهــای  از  اســتانداردها  ایــن  می شــود، 
ولــی فنــی تکمیل کننــده هــم هســتند و نیــاز طراحــان 
بــه  سیســتم های  تمامــی  در  دیتاســنتر  مدیــران  و 
سیســتم های  نظیــر  کــز  مرا ایــن  در  شــده  کارگرفتــه 
الکتریــکال، سیســتم های مکانیــکال، سیســتم های 
و  امنیــت  ســاخت یافته،  کابل کشــی  و  مخابراتــی 
همچنیــن  می ســازند،  برطــرف  را  انــرژی  بهــره وری 
بــا  را  روز  اســتانداردهای  بیــن  ارتبــاط   CDCP دوره 
پوشــش  مرکــزداده  پروژه هــای  و  عملیاتــی  فضــای 

می دهــد.

Getting CDCP  
Certificate
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دنیای   IBM نانومتری   ۲ تراشه   ◄
کزداده را متحول می کند مرا

نانومتری   2 تراشه  اولین  ساخت  از   IBM شرکت 
میلیارد   5۰ شده  موفق  شرکت  این  داد.  خبر 
مربع  میلی متر   ۱5۰ تراشه  یک  در  را  ترانزیستور 
 45 فناوری،  این  با  می گوید  آی بی ام  دهد.  جا 
یافته و 75 درصد مصرف  افزایش  کارایی  درصد 
 7 تراشه های  پیشرفته ترین  به  نسبت  انرژی 
ترتیب،  این  به  می کند.  پیدا  کاهش  نانومتری 
شارژ  روز   4 تا  می توانند  هوشمند  تلفن های 
انرژی های  داده  کز  مرا دیگر  و  باشند  داشته 
مصرف  کرد.  خواهند  مصرف  کمتری  فسیلی 
کزداده امروزی  انرژی یکی از چالش های بزرگ مرا
افزایش  به  نیاز  کزداده  مرا حالی که  در  است. 
محاسباتی  و  ذخیره سازی  تجهیزات  سرور،  رک، 
دارند؛ مصرف انرژی هم افزایش پیدا می کند ولی 
از  نسلی  ورود  شاهد  گفته،   IBM که  آن طور  گر  ا
در  باشیم؛  کمتر  بسیار  انرژی  مصرف  با  تراشه ها 
کزداده  انرژی مرا مقیاس وسیع می تواند مصرف 
به طوری که،  دهد.  قرار  تاثیر  تحت  شدیدا  را 
مصرف انرژی چهار رک سرور آینده تازه به اندازه 
 5G آینده می شود. شبکه های  یک رک سرور در 
مصنوعی،  هوش  کوانتومی،  محاسبات   ،6G و 
هم  دیگر  فناوری های  و  فضایی  کتشافات  ا
آی بی ام  نانومتری   2 تراشه های  تاثیر  تحت 
بر  مبتنی  محصوالت  اولین   IBM می گیرند.  قرار 
تراشه 7 نانومتری پیشرفته خود را اواخر امسال 
تا  می شود  پیش بینی  و  کرد  خواهد  بازار  روانه 
وارد  نانومتری   2 تراشه های  آینده  سال  چند 
بزرگ ترین  از  یکی   TSMC شرکت  نشوند.  بازار 
دارد  انتظار  جهان،  در  تراشه  تولیدکننده های 
 3 و   4 تراشه های  تولید  فناوری  به  آینده  سال 
نانومتری برسد و تراشه های 2 نانومتری هنوز در 

فاز تحقیق و توسعه هستند.

IBM Microchip Just 
2 Nanometers

ــر  ــال تغیی ــزداده در ح ک ــی مرا ــل قطع ◄ دالی
اســت

اشــاره  گزارشــی  طــی   Uptime Institute موسســه 
کمتــر  کنونــی  کــزداده  می کنــد مشــکالت بــرق در مرا
عــوض  در  و  می شــوند  قطعــی  و  خرابــی  بــه  منجــر 
IT، شبکه ســازی  بــه پیکربنــدی  مشــکالت مربــوط 
و نرم افــزار ســهم بیشــتری دارنــد. در ســومین تجزیــه 
 Uptime تحقیقاتــی  موسســه  ســالیانه  تحلیــل  و 
گرچــه فنــاوری در حوزه هــای مختلــف  آمــده اســت ا
هنــوز  ولــی  اســت  داشــته  بزرگــی  پیشــرفت های 
اصلــی  نگرانــی  و  دغدغــه  یــک  کــزداده  مرا قطعــی 
و  مســتقیم  طــور  بــه  هنــوز  اســت.  صنعــت  ایــن 
کــزداده در حــال  غیرمســتقیم هزینه هــای قطعــی مرا
 ،Uptime نظرســنجی  آخریــن  در  اســت.  افزایــش 
قطعی هــای  کردنــد  اعــالم  شــرکت کنندگان  غالــب 
ــان  ــی برایش ــزداده بیــش از ۱۰۰ هــزار دالر ضــرر مال مرک
داشــته باشــد. یــک ســوم هــم هزینه هــای خرابــی و 
ــالم  ــون دالر اع ــر از  ۱ میلی ــنترها را باالت ــی دیتاس قطع
در  بــرق  مشــکالت  گذشــته،  ســال های  در  کردنــد. 
یــا  ژنراتورهــا  و  انتقــال  ســوئیچ های  یو پی اس هــا، 
کارمنــدان، بیشــترین دالیــل قطعی هــا  اشــتباهات 
اخیــر  نظرســنجی های  ولــی  بــود  صنعــت  ایــن  در 
ایــن  امــروزه  می دهــد  نشــان   Uptime موسســه 
ماننــد  دالیلــی  بــه  را  خودشــان  جــای  دالیــل 
 ،IT تجهیــزات  پیکربنــدی  بــه  مربــوط  مشــکالت 
می دهنــد.  نرم افــزار  و  شــبکه  بــه  مربــوط  مســایل 
البتــه، هنــوز خطاهــای انســانی ســهم باالیــی در ایــن 
قطعی هــا دارنــد. در نظرســنجی Uptime 2021 بیــش 
گفتنــد خطــای انســانی باعــث  از 42 درصــد اپراتورهــا 

اســت.  شــده  آن هــا  کــزداده  مرا قطعــی 

  Iranian Cloud Service
Marketplace

کار پس از  کارمندان به  گشت  ◄ سیسکو باز
پاندمی را تسهیل می کند

قابــل  ارائه دهنــده  یــک  سیســکو  اســت  مدت هــا 
هوشمندســازی  و  شبکه ســازی  بــرای  اعتمــاد 
کرونــا، یــک  ســاختمان ها اســت. ایــن شــرکت در ایــام 
بــا  ســاختمان ها  هوشمندســازی  بــرای  دیگــر  قــدم 
کارمنــدان و مدیــران فنــاوری  IoT برداشــته اســت تــا 
کاهــش  از  پــس  کار  بــه  بازگشــت  بــرای  اطالعــات 
کمتــری روبــرو  کرونــا، بــا مشــکالت  پاندمــی ویــروس 
کرده اســت ســوئیچ های  شــوند. سیســکو اخیــرا اعــالم 
طــور  بــه  کنــون  ا  Cisco Catalyst 9000 محبــوب 
 IoT را بــا داشــبورهای Cisco DNA Spaces رایــگان
کردنــد. ایــن ادغــام بــه مشــتریان  Gateway ادغــام 
سیســکو اجــازه می دهــد صدهــا نــوع مختلــف نــود 
ــبورد  ــک داش ــق ی ــی را از طری ــاط دسترس ــی و نق نهای
کننــد. مثــال، مدیــران  هوشــمند و از راه دور مدیریــت 
داشــبورد  ایــن  طریــق  از  می تواننــد  ســاختمان ها 
پــس  تــا  کننــد  مدیریــت  را  ســاختمان  طــوری   IoT
بــرای  بنفــش  مــاوراي  نــور  کارمنــدان،  خــروج  از 
بــه  پنجره هــا  یــا  شــود  روشــن  محیــط  ضدعفونــی 
کارمنــدان بــاز و پــس از  طــور خــودکار در زمــان حضــور 
خــروج آن هــا، بســته شــوند. همین طــور، می تواننــد 
اشــیا  اینترنــت  دســتگاه های  و  سنســورها  انــواع 
کارمنــدان بــه رعایــت فاصلــه  کــردن  بــرای تشــویق 
اجتماعــی، تشــخیص چهره هــا بــا ماســک، نظــارت 
کنفرانــس ویدئویــی، ردیابــی تمــاس و  بــر اتاق هــای 
کننــد. تمامــی ایــن  غیــره را مدیریــت و برنامه ریــزی 
کمــک راهکارهــای سیســکو  اقدامــات پیش گیرانــه بــا 
ــا  ــد ت ــک می کنن کم ــب وکارها  کس ــه  ــیا ب ــت اش و اینترن
کارمنــدان خــود آمــاده شــوند.  کار  بــرای بازگشــت بــه 
را  اشــیا  اینترنــت  دســتگاه های  مدیریــت  سیســکو 
پرســنل  از  کابلــی  و  بی ســیم  شــبکه های  طریــق  از 
متخصصــان  بــه  ســاختمان ها  تاسیســات  محلــی 
کــرده  فنــاوری اطالعــات و آن هــم از راه دور منتقــل 

اســت.

Cisco DNA Spaces 
for Safe Return to 
Work
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مقــــاله فنی
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آینده سیستم های 
کزداده: سرمایشی مرا

اشاره
کــزداده  کــه بــه مرا بــه لطــف فناوری هــای جدیــدی 
غول هــا  ایــن  اســت  منطقــی  شــدند؛  ســرازیر 
وقتــی  کننــد.  کار  همیشــه  از  بیشــتر  و  ســخت تر 
کار  بیشــتری  ظرفیــت  و  تــوان  بــا  کــزداده  مرا
فشــار  و  کــرده  تولیــد  بیشــتری  گرمــای  می کننــد؛ 
مضاعفــی بــه سیســتم سرمایشــی وارد می کننــد تــا 

کنــد. متعــادل  را  محیــط  دمــای  بتوانــد 

امــا ایــن یــک روی ســکه اســت و افزایــش هزینه هــا 
کــه  همان طــور  بــود.  خواهــد  ســکه  دیگــر  روی 
و تجهیــزات محاســباتی،  افزایــش ســرورها  و  خریــد 
اســت؛  قیمــت  گــران  شبکه ســازی  و  ذخیره ســازی 
گــران  هــم  رطوبــت  و  دمــا  کنتــرل  سیســتم های 
هســتند و نمی تــوان بــه راحتــی واحدهــای جدیــدی 
کــرد. بــه همیــن دلیــل  را بــه یــک مرکــزداده اضافــه 
کــه از فناوری هــای نوآورانــه و خالقانــه بــرای  اســت 
در  می شــود.  اســتفاده  کــزداده  مرا خنک ســازی 
ســال های اخیــر، فناوری هــای زیــادی بــرای بهبــود 
کارآمــدی  ــی و افزایــش  ــتم های سرمایشــی فعل سیس

ح شــده اســت.  آن هــا مطــر
بحــث دیگــر، تاثیــرات زیســت محیطــی اســتفاده از 
مصــرف انــرژی بیشــتر اســت. وقتــی یــک مرکــزداده 
کار می کنــد؛ بــه معنــای اســتفاده از  ــا تــوان باالتــری  ب
گازهــای  ســوخت های فســیلی بیشــتر، میــزان انتشــار 
گل خانــه ای بیشــتر و زوال ســریع تر محیــط زیســت 
کتورهــا بــه صــورت زنجیــره وار بــه  اســت. همــه ایــن فا

هــم پیوســته اند.
ــاز اینجــا بهینه ســازی سیســتم های فعلــی اهمیــت  ب
کاهــش مصــرف انــرژی  ویــژه ای یافتــه و می توانــد بــه 

تجهیــزات  و  ســرورها  موثرتــر  و  بهتــر  و خنک ســازی 
کــه در نتیجــه باعــث افزایــش طــول عمــر  کنــد  کمــک 

مفیــد و بازدهــی بهتــر می شــود.
محبوب تریــن  از  برخــی  بــه  می خواهیــم  ادامــه  در 
سرمایشــی  سیســتم های  جدیــد  روندهــای 
کــه طــی ســال های اخیــر در  کنیــم  ــزداده اشــاره  ک مرا

بودنــد: پررنــگ  صنعــت  ایــن 

۱- راهکارهای سیستم سرمایشی زمین گرمایی
می کننــد  ســعی  ســنتی  سرمایشــی  سیســتم های 
گــرم اطــراف ســرورها و تجهیــزات شــبکه را بــه  هــوای 
کــرده و برعکــس هــوای  بیــرون از مرکــزداده منتقــل 
ــط  ــه وارد محی ــتم های تهوی ــق سیس ــک را از طری خن
زمین گرمایــی  سیســتم  کننــد.  ســرور  تجهیــزات 
کار بســیار متفاوتــی انجــام می دهــد.   )Geothermal(
یــک  هماننــد  زمین گرمایــی  سیســتم خنک کننده 
می کنــد  کار  خنــک  هــوای  مطبــوع  تهویــه  واحــد 
ــا نصــب  ولــی دیگــر نیــازی بــه مصــرف بــرق نیســت. ب
طبیعــی  طــور  بــه  می تــوان  لوله کشــی  و  دســتگاه ها 
گرمــا و حــرارت بــاالی زمیــن در محیط هــای مرکــزداده 
یــا ســاختمان ها را بــا هــوای خنــک شــده طبیعــی زیــر 

کــرد.  زمیــن جایگزیــن 
محیــط  بــا  ســازگار  و  طبیعــی  کامــال  سیســتم  ایــن 
کمتــری  بســیار  انــرژی  مصــرف  و  اســت  زیســت 
نیــاز  ســنتی  سرمایشــی  سیســتم های  بــه  نســبت 
دارد. در ایــن روش، یــک پمــپ مبــرد در زیــر زمیــن 
ــرای  ــا مســی ب نصــب شــده و از لوله هــای پلی اتیلــن ی
گــرم محیــط بــاالی زمیــن و جایگزیــن  جــذب هــوای 
شــدن ســرمای زیرزمیــن اســتفاده می شــود. در ایــن 
کــردن  کار  کــم بــرای  سیســتم فقــط بــه یــک انــرژی 

موتــور پمــپ نیــاز اســت.
از  دنیــا  در  مرکــزداده  چندیــن  حاضــر،  حــال  در 
مرکــزداده  جملــه  از  می کننــد؛  اســتفاده  روش  ایــن 
کــه  آیــووا  شــهر  در   American College Testing
یــک سیســتم  از  و  فوتــی داشــته  هــزار  مســاحتی 4 

ــرد. لوله کشــی آب خنــک و متــه زیرزمینــی بهــره می ب

دو  پمپــاژ  سرمایشــی  سیســتم  راهکارهــای   -۲
فــازی

معمولــی  سرمایشــی  سیســتم های  از  حالی کــه  در 
Pumped Two- سیســتم های  می کنیــم؛  اســتفاده 
ــا  ــا P2P می تواننــد خنک کنندگــی موثرتــری ب Phase ی
کــرده ولــی هزینه هــا و  اســتفاده از آب و هــوا فراهــم 

کمتــری داشــته باشــند. مصــرف انــرژی 
چــون در ایــن سیســتم ها از هیچ گونــه واحــد چیلــر یــا 
HVAC اســتفاده نمی شــود؛ بنابرایــن مصــرف انــرژی 
و  می کنــد  پیــدا  کاهــش  زیــادی  بســیار  میــزان  بــه 
کــزداده نســل  کــه مرا ایــن همــان هــدف بزرگــی اســت 

آینــده دنبــال می کننــد.
فضــا  اشــغال  در   P2P سیســتم های  عــالوه،  بــه 
بســیار  فضــای  چــون  می کننــد؛  صرفه جویــی  هــم 
کمــی بــرای پیاده ســازی آن هــا نیــاز اســت و فضــای 
بیشــتری بــرای ســرورها و دیگــر تجهیــزات اختصــاص 
داده می شــود. در ایــن سیســتم، از فرآینــد تبدیــل 
مایــع ســرد بــه بخــار و انتشــار در فضــای تجهیــزات و 
ــتفاده  ــرد اس ــع س ــه مای ــرم ب گ ــار  ــل بخ ــس تبدی برعک
آب  کمــی  بســیار  مقــدار  فرآینــد  ایــن  در  می شــود. 
از دســت رفتــه و بیشــتر آب بخــار شــده دوبــاره وارد 
نگهــداری  بــه  نیــازی  دیگــر  تــا  می شــود  سیســتم 
ایــن چرخــه  مقــدار زیــادی آب در چیلرهــا نباشــد. 
کارآمــد نشــان داده و در  خنک کنندگــی بســیار موثــر و 

قــرار می گیــرد. اســتفاده  مــورد  کــزداده ســبز  مرا

۳- آب و هوای طبیعی و دمای اطراف آن ها
اســتفاده  بــه  ویــژه ای  توجــه  اخیــر،  ســال های  در 
انرژی هــا و امکانــات طبیعــی موجــود در محیــط  از 
کــزداده شــده اســت.  زیســت بــرای خنک کنندگــی مرا
ســرد  هــوای  از  اســتفاده  رویکردهــا،  ایــن  از  یکــی 
ایــن  اســت.  یــا آب ســرد و حتــی یخ هــای طبیعــی 
موقعیت هــای  و  مکان هــا  برخــی  در  فقــط  روش 
ــال، در  ــت. مث ــد اس ــتفاده و مفی ــل اس ــی قاب جغرافیای

که باید مورد توجه قرار بگیرند  5 روند تازه 

سعید مختاریان
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ــور  ــه ط ــند. ب ــته باش ــری داش ــرد بهت ــد عملک می توانن
و  سرمایشــی  سیســتم  مانیتورینــگ  بهبــود  مثــال، 
مرکــزداده بــه همــراه اینترنــت اشــیا یا هــوش مصنوعی 

می توانــد بــه تنهایــی وضعیــت را بهبــود بخشــد. 
سیســتم های هوشــمند اینترنــت اشــیا بــرای نظــارت 
کنــش ســریع تر  بــر سیســتم های سرمایشــی و زمــان وا
بــه عنــوان مثــال، یــک  و دقیق تــر طراحــی شــدند. 
از  دقیــق  دمــای  می توانــد  هوشــمند  ترموســتات 
گرفتــه و ســپس  ــا اتــاق را  ــا منطقــه ای ی یــک بخــش ی
ــک  ــرای آن، ی ــده ب ــف ش ــده تعری ــاز و قاع ــب نی برحس
خامــوش  یــا  روشــن  را  اضافــی  سرمایشــی  سیســتم 
بــه ســطح مناســب، دوبــاره  بــا رســیدن دمــا  کنــد. 
کــرد.  می تــوان سیســتم سرمایشــی دوم را خامــوش 
تغییــرات  جزئی تریــن  می توانــد  ترموســتات  ایــن 
کنــد. هوش  گــزارش  کــرده و  دمــای هــوا را اندازه گیــری 
ایــن زمینــه  مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی هــم در 
ــرده اســت و ضمــن اینکــه زمــان  ک کمک هــای بزرگــی 
بــا  را پیش بینــی می کنــد؛  خرابــی دقیــق تجهیــزات 
کمــک  بهبــود الگوهــای مصــرف انــرژی در تجهیــزات و 
بــه هدایــت بهتــر سیســتم سرمایشــی، دســتاوردهای 

کــزداده بــه همــراه دارد. بزرگــی بــرای مرا

کــزداده  مرا سرمایشــی  سیســتم های  بایــد 
شــوند بهینه ســازی 

رویکردهــا  ایــن  روز  هــر  خیــر؛  یــا  کنیــم  بــاور  خــواه 
نیــاز  یــک  چــون  می شــوند؛  بیشــتر  نوآوری هــا  و 
هســتند.  امــروزی  مــدرن  کــزداده  مرا اساســی 
و  آب  بــر  مبتنــی  ســنتی  سرمایشــی  سیســتم های 
نگهــداری  بحث هــای  و  هزینه هــا  از  ج  خــار هــوا، 
بخش هــای  پرهزینه تریــن  ســخت افزار،  تامیــن  و 
یــک مرکــزداده هســتند. بیــش از 35 درصــد مصــرف 
انــرژی یــک مرکــزداده توســط خنک کننده هــا اســت 
هســتند؛  هــم  سیســتم  بخــش  حســاس ترین  ولــی 
بــروز  صــورت  در  و  کننــد  کار  بایــد  همیشــه  چــون 
کل عملیــات یــک مرکــزداده  کوچــک،  یــک مشــکل 
ــر   ــد منج ــرورها می توان ــی س ــد. خراب را مختــل می کنن
ســرویس ها  و  شــود  داده هــا  رفتــن  دســت  از  بــه 
آپ تایــم  و  رتبــــه  دیگــر،  زبــان  بــه  شــوند.  متوقــف 
نارضــــایتی  باعــــث  کــــه  کـــنـــد  ســـقوط   مرکــزداده 

مــشتری می شود.

ــا  کالن داده ی وقتــی صحبــت از فناوری هایــی ماننــد 
کــزداده زیربنــای اصلــی  رایانــش ابــری می شــود؛ مرا
نــه  سرمایشــی  سیســتم  بنابرایــن،  هســتند.  آن هــا 
بایــد  بلکــه  باشــد؛  اعتمــاد  قابــل  و  بایــد موثــر  تنهــا 
فناوری هــا  موفقیــت  و  کســب وکار  تضمین کننــده 
شــود. هیچ کســی دوســت نــدارد یــک مرکــزداده حتــی 
کار بیفتــد و خامــوش شــود. ایــن  بــرای یــک ثانیــه از 
کامــال وابســته بــه اســتفاده از روندهــای تــازه در بهبــود 
ــد  عملکــرد سیســتم های سرمایشــی اســت. شــما بای
هــر روز دنبــال ترفندهایــی بــرای افزایــش بازدهــی و 
عملکــرد باالتــر مرکــزداده خــود باشــید تــا هنــوز در بــازار 

کنیــد. نقــش مهمــی ایفــا 

گــرم و مرطــوب، اســتفاده از هــوای  یــک آب و هــوای 
را  خنک کنندگــی  هــدف  اینکــه  بــر  عــالوه  طبیعــی، 
تامیــن نمی کنــد؛ بلکــه خرابــی بــه بــار مــی آورد. امــا 
طبیعــی  دمــای  از  می تــوان  سردســیر  مناطــق  در 
کاهــش  بــرای  مرکــزداده  پیرامــون  محیطــی  و 
کــرد.  اســتفاده  سرمایشــی  سیســتم  هزینه هــای 
همین طــور  هــم  طبیعــی  آب  جریــان  از  اســتفاده 

اســت.
در  بایــد  طبیعــی،  هــوای  و  آب  از  اســتفاده  بــرای 
سیســتم  کلــی  طراحــی  و  مرکــزداده  ســاخت  زمــان 
کل  تعبیــه شــوند. وقتــی  الزامــات الزم  سرمایشــی، 
تاسیســات در حــال توســعه اســت؛ می تــوان بــه طــور 
ــری از آب و هــوای طبیعــی محیــط اطــراف بهــره  موث
ــت. ایــن روش هنــوز یکــی از بهتریــن رویکردهــا  جس
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی اســت؛ بــه شــرط  بــرای 
اینکــه بــا نوآوری هایــی همــراه باشــد. در ســال های 
مــاژوالر  کــزداده  مرا انداختــن  آب  بــه  شــاهد  اخیــر، 
کــف  خنــک  آب  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  بــرای 
ــرژی  ــرف ان ــی و مص ــی، خوردگ ــش خراب کاه ــا و  دریاه
کــزداده را  بودیــم. همین طــور، چندیــن شــرکت، مرا
کشــتی یــا قایــق بــزرگ ســاخته و در  روی عرشــه یــک 
کنــار ســاحل ولــی روی آب نگــه داشــتند تــا از آب و 
کنــار رودخانــه و دریاهــا اســتفاده شــود.  هــوای خنــک 
کوه هــا یــا زیرزمیــن بــاز بــا  ســاخت مرکــزداده در دل 

گرفتــه اســت. همیــن اســتراتژی صــورت 

۴- راهکارهــای سیســتم سرمایشــی غوطــه وری در 
یع ما

ایــن  پیشــگام  مایکروســافت  اخیــر،  ســال های  در 
رونــد تــازه خنک ســازی رک هــا و ســرورها بــوده اســت. 
ــور  ــه ط ــی ب ــزات الکترونیک ــام تجهی ــن روش، تم در ای
کامــل در یــک وان مایــع ســرد غوطــه ور می شــوند. 
تفــاوت آن بــا روش هــای سرمایشــی مایــع ســنتی ایــن 
کــه آن هــا ســعی می کردنــد مایــع را بــه صــورت  اســت 
خاصــی  مســیرهای  و  لوله هــا  در  و  شــده  کنتــرل 
اطــراف تجهیــزات الکترونیکــی بــه جریــان بیندازنــد 
گرفتــه شــود ولــی در روش هــای  گرمــای محیــط  تــا 
کل یــک رک و ســرور درون مایــع ســرد قــرار  نویــن، 
و  مایــع  میــان  حائلــی  هیچ گونــه  دیگــر  و  می گیــرد 

نیســت. الکترونیکــی  تجهیــزات 
ــه و از  ــا را در برگرفت کابل ه ــزات و  ــام تجهی ــا تم مایع ه
ــان  ــه طــور مــداوم در جری طریــق لوله هــای خاصــی ب
هســتند تــا دمــای تجهیــزات را خنــک و حــرارت را بــه 
کننــد. مایــع ســرد اســتفاده شــده در  بیــرون منتقــل 
ایــن وان هــا، یکــی از محل هــای نــوآوری و خالقیــت 
شــرکت های مختلــف اســت. هریــک ســعی می کننــد 
کمتــری داشــته،  کــه هــدر رفــت  مایــع بهتــری بســازند 
گرماپذیــری بیشــتری بــروز دهــد  قابلیــت ســرمایش و 
و بتــوان ســریع آن را خنــک و بــه چرخــه بازگردانــد. 
و  خرابــی  باعــث  کــه  شــود  اســتفاده  مایعــی  بایــد 
برخــی  نشــود.  الکترونیکــی  تجهیــزات  خوردگــی 
ایــن منظــور  بــرای  از روغن هــای معدنــی  شــرکت ها 
نوآوری هــا  برخــی  همین طــور،  کردنــد.  اســتفاده 
کمــک می کنــد نیــازی بــه چیلــر و پمــپ در ایــن فرآینــد 
از  و  داشــته  بیشــتری  کاهــش  هزینه هــا  تــا  نباشــد 
کاهــش مصــرف انــرژی پایین تــر بیایــد. ســوی دیگــر 

اینترنــت  راه کارهــای مانیتورینــگ هوشــمند و   -۵
اشــیا

عــالوه بــر اینکــه می تــوان روی روندهــای تــازه ســازگار 
کارایــی سیســتم های  بــا محیــط زیســت بــرای بهبــود 
روش هــای  برخــی  هنــوز  شــد؛  متمرکــز  سرمایشــی 
جدیــد  فناوری هــای  بــا  ترکیــب  شــرط  بــه  ســنتی 

اینورتــر  بــر  مبتنــی  سرمایشــی  سیســتم های 
می تواننــد  محیــط،  دمــای  تغییــر  بــا   )Inverter(
بهینه ســازی  و  تغییــر  را  سیســتم  کاری  فرکانــس 
بهینــه  مصــرف  روی  مســتقیم  طــور  بــه  کــه  کننــد 
ــت.  ــر اس ــزداده موث ــره وری مرک ــش به ــرژی و افزای ان
در حــال حاضر،تولیــد ایــن سیســتم ها بــه صــورت 
ســازندگان  و  اســت  شــده  آغــاز  ایــران  در  بومــی 
بــرای  فنــاوری  ایــن  از  می تواننــد  کــزداده  مرا
کننــد.   بهینه ســازی سیســتم های خــود اســتفاده 
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کنیم  کار تمرکز  کمیت  بیشتر روی 
کدام یک منجر به  کار؟  کیفیت  یا 

کار بهتری می شود؟ تولید 

6

مقاله مدیریتی

کار  تولید  به  فقط  که  است  این  بعدی  رویکرد  اما 
در  نباشید.  کار  کیفیت  نگران  اصال  و  کنید  فکر 
افزایش  روی  و  انداخته  دور  را  کیفیت  دیدگاه،  این 
دیدگاه  مقابل  دقیقا  تمرکز  کنید.  تولیدات  تعداد 
این  در  می دهد.  اهمیت  کمیت  به  و  است  قبلی 
قابل  حد  یک  روی  کیفیت  می شود  سعی  روش، 
قبول و استاندارد نگه داشته شود ولی خروجی های 

بیشتری تولید شود.
کدام یک از این دو رویکرد می تواند  حاال، به نظر شما 
کدام  موفقیت بیشتری برای ما در پی داشته باشد؟ 
شاید  می شود؟  کار  بهترین  تولید  به  منجر  رویکرد 
کیفیت محور  بسیاری از شما بی درنگ رویکرد اول یا 
ذکر  ضمن  تا  باشید  همراه  ما  با  پس  بپسندید.  را 
قانون 7۰- به  اشاره  با  نتایج تحقیق،  و  چند مثال 

کنیم. کار  2۰-۱۰ برای تولید بهترین، 

گلدان بیشتر بسازید  
کتاب »Art & Fear« از دیوید بایلز و تد اورلند یک  در 
سرامیکی  گلدان های  ساخت  درباره  معروف  مثال 
گلدان سازی،  کالس  استاد  یک  دارد.  وجود 
گروه با  گروه تقسیم می کند. یک  گردانش را به دو  شا
گلدان های بیشتری  قرار است  که  کمیت  محوریت 
و  بگیرند  امتیاز  گلدان ها  وزن  براساس  و  بسازند 
گلدان  که باید بهترین  کیفیت  گروه دوم با محوریت 
نیست  مهم  نخست  گروه  در  بسازند.  را  ممکن 
باشند؛  باال  سطح  چقدر  کیفیت  نظر  از  گلدان ها 
گلدان های  کنند  تالش  باید  کالس  گردان  شا بلکه 
مهم  برعکس  دوم  گروه  در  و  کنند  تولید  بیشتری 
بهترین  باید  بلکه  شود  ساخته  گلدان  چند  نیست 
که می توانند را بسازند. هدف از این آزمایش  گلدانی 
گروه  کدام  که  است  پرسش  این  پاسخ  به  رسیدن 

کار را تولید می کند؟ بهترین 

نتیجه  گروه ها،  به  امتیازدهی  و  داوری  هنگام 
گلدان نه توسط  عجیبی مشاهده می شود. بهترین 
کیفیت تمرکز داشتند؛ بلکه توسط  که روی  گروه دوم 
کمیت محور بودند و  که  گروهی ساخته شده است 
راز  می کردند.  تولید  بیشتری  گلدان های  فقط  باید 
بدون  نخست،  گروه  که  است  این  در  نتیجه  این 
خشخاش  به  مته  اصطالحا  یا  وسواس  داشتن 
گلدان های  سرعت  به  می کنند  سعی  گذاشتن، 
از  مرتبا  پروسه،  همین  در  اما  بسازند  بیشتری 
طبیعی  طور  به  و  گرفته  درس  خود  اشتباهات 
در  می سازند.  کیفیت تری  با  و  بهتر  گلدان های 
کم  گروه دوم مشغول نظریه پردازی و  همین زمان، 
گلدان و رسیدن  کردن روند ساخت بهترین  زیاد  و 
نتیجه،  در  است.  ایده آل  گلدان  کتورهای  فا به 
آن  و  می سازند  کیفیت  با  چندان  نه  گلدان هایی 

که دنبالش بودند نیز به دست نمی آید. ایده الی 

عکس بیشتری بگیرید
می آید.  بیرون  عکاسی  کالس  یک  از  دوم  مثال 
»جری اولسمن«، استاد دانشگاه فلوریدا بارها این 
بار  را روی دانشجویان امتحان می کند و هر  رویکرد 
گروه  دو  به  را  دانشجویان  او  می گیرد.  نتیجه  یک 
عکس  فقط  می خواهد  گروه  یک  از  و  کرده  تقسیم 
را  عکس  بهترین  می خواهد  دیگر  گروه  از  و  بگیرند 
گروه نخست  بگیرند. همیشه بهترین عکس توسط 

ثبت می شود.
دانشجویانش  به  استاد  این  دلیل،  همین  به   
هدف گذاری  عکس،  بهترین  گرفتن  روی  می گوید 
پارامترهای  به  توجه  و  وسواس  بدون  بلکه  نکنند 
عکس  کنند  سعی  فقط  کیفیت،  با  عکس  یک 
بیشتری بگیرند. او به دانشجویانش می گوید نگران 
سوژه  یک  از  فقط  و  نباشید  عکس ها  شدن  خراب 

6

اشاره
کارمــان را تولیــد  همــه مــا دوســت داریــم بهتریــن 
می توانــد  کار  بهتریــن  ایــن  حــاال  دهیــم؛  ارائــه  و 
گلــدان  ــا محصــول ماننــد  ســاخت یــک دســتگاه ی
هنــری یــا فــرش دســتی باشــد؛ ارائــه یــک ســرویس 
ــا نوشــتن  و خدمــت ماننــد دندان پزشــکی باشــد ی
امــا  باشــد.  پوســتر  یــک  طراحــی  یــا  مقالــه  یــک 
کارمــان دســت پیــدا می کنیــم؟ چگونــه بــه بهتریــن 

بهترین  تولید  برای  می کنیم  سعی  ما  از  بسیاری 
کاری  هیچ  نکردیم؛  تولید  را  نمونه  بهترین  تا  کار، 
ممکن  باشیم.  نداشته  تولیدی  و  ندهیم  بیرون 
است ماه ها یا سال ها وقت بگذاریم و هیچ خروجی 
بهترین  می کنیم  فکر  هنوز  چون  باشیم؛  نداشته 
کارمان را تولید نکردیم. صبر می کنیم و صبر می کنیم 

کارمان را به دست بیاوریم. تا سرانجام ایده آل 
دالیل زیادی هم برای آن وجود دارد. برخی کمال گرا 
هستند و برخی تخصص و اطالعات زیادی دارند و 
همین تخصص و اطالعات زیاد اجازه نمی دهد یک 

کنند.  کار سطح پایین ارائه 
کار،  و  محصول  بهترین  تولید  رویکرد  یک  واقع،  در 
و  خودمان  تخصص  و  رشته  در  بیشتر  مطالعه 
گاهی ها است. وقتی دانش بیشتری  افزایش سطح آ
هم  شما  وسواس  طبیعی  طور  به  باشید؛  داشته 
دچار  کوچکی،  تصمیم  هر  برای  و  می شود  بیشتر 
این  می رود.  پیش  کار  سختی  به  و  شده  نگرانی 
کار به  تا بهترین  وسواس آن قدر ادامه پیدا می کند 

دست بیاید و بعد عرضه شود.
روی  هرچقدر  شما  است.  هم  عقالنی  رویکرد  این 
بگذارید؛  بیشتری  دقت  و  انرژی  و  سرمایه  کار  یک 
کمترین عیب و ضعف  و احتماال  کیفیت تر است  با 

را دارد. 

کنید برای تولید بهترین محصول از قانون 7٠-۲٠-1٠ پیروی 
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نرگس روحانی
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یکی  باشید  مطمئن  و  بگیرید  زیادی  عکس های 
می توانستید  که  است  عکسی  بهترین  عکس ها،  از 

کنید. ثبت 

قانون 7٠-۲٠-1٠
بگویند؟  چیزی  چه  می خواهند  باال  مثال  دو 
زندگی عملی خود  را چگونه در  این دو مثال  نتایج 
به  برسیم؟  کارمان  بهترین  به  تا  کنیم  پیاده سازی 
گلدان و عکاسی می خواهند  زبان ساده، مثال های 
با  شما  تولیدات  یا  محصول  بهترین  لزوما  بگویند 
دست  به  زیاد  مطالعه  و  تحقیق  وسواس،  دقت، 
کار  نمی آید؛ بلکه با ساخت نمونه های زیاد و انجام 

بیشتر، محقق می شود.
کار  کنید  سعی  هرچقدر  می گوید   ۱۰-2۰-7۰ قانون 
به  شما  تالش های  درصد   7۰ دهید؛  انجام  خوبی 
کارها قابل  کار متوسط ختم می شود و 2۰ درصد  یک 
کارها شگفت انگیز  تحسین خواهند بود اما ۱۰ درصد 
چه  در  شما  نیست  مهم  می شوند.  خارق العاده  و 
کار می کنید و این درصدها نسبت به سطح  سطحی 

کار خودتان بیان می شوند. 
به  پرکار  بسیار  و  معروف  ترانه سرای  رید،  جاناتان 
بیشتری  آهنگ های  هرچه  می گوید  مدیوم  نشریه 
می سازم؛ آهنگ های خوب بیشتری تولید می شود. 
خواننده های معروف دنیا شاید 8۰۰ آهنگ خوانده 
و  شده  معروف  آن ها  آهنگ   ۱۰ فقط  ولی  باشند 

ماندگار هستند.
تولید  را  خود  کار  بهترین  می خواهید  گر  ا بنابراین، 
کار خود قرار  کنید؛ باید قانون 7۰-2۰-۱۰ را سرلوحه 
که »کیفیت می تواند از درون  دهید و فراموش نکنید 

کمیت بیرون بیاید«. 
گر برنامه نویس هستید؛ به جای تمرکز روی نوشتن  ا
سعی  خود،  زندگی  کدخط های  و  برنامه  بهترین 

نویسنده  گر  ا بنویسید.  بیشتری  برنامه های  کنید 
نوشتن  برای  وسواس  و  تمرکز  جای  به  هستید؛ 
سوژه ها  روی  کنید  سعی  خود،  مطلب  بهترین 
و  هنرمند  یک  گر  ا کنید.  کار  بیشتری  مطالب  و 
تولید  بیشتری  خروجی های  هستید؛  تولیدکننده 

کنید. گیمر هستید؛ بیشتر بازی  گر یک  کنید و ا
کامل  رهاسازی  معنای  به  کمیت  سوی  به  رفتن 
بیشتر؛  کار  تولید  با  همزمان  بلکه،  نیست.  کیفیت 
همانند  و  دهید  ارتقا  را  خود  کار  کیفیت  باید 
از اشتباهات  کنید  دانشجویان سرامیک ساز، سعی 
نباید  کیفیت  روی  تمرکز  بگیرید.  درس  خود  قبلی 
درنگ  و  وسواس  واقع،  در  شود.  کار  تولید  از  مانع 
باید  بلکه  نمی شود؛  کار  بهترین  تولید  به  منجر 
با رعایت یک سری  و  کار باشید  عمال وسط میدان 
سعی  خود،  کار  در  شده  پذیرفته  استانداردهای 
سطح  بهترین  به  کم کم  و  بگیرید  یاد  بیشتر  کنید 

کارتان برسید.



اشاره
بی وقفــه  کــزداده  مرا جدیــد  ســخت افزارهای 
ســخت افزار  ارتقــای  هســتند.  انتشــار  حــال  در 
گــران اســت امــا اجتنــاب از  بــرای هــر مرکــزداده ای 
ارتقــای ســخت افزارهای ضــروری در طوالنی مــدت 
باشــد.  داشــته  بیشــتری  هزینه هــای  می توانــد 
دوگانــه  یــک  همیشــه  ســخت افزار  ارتقــای 
و  کــزداده  مرا مدیــران  بــرای  ســخت  تصمیم گیــری 

اســت.  کســب وکارها 
کــزداده  مرا به روزرســانی  و  ســخت افزار  ارتقــای 
افتــادن  کار  از  و  خرابــی  از  جلوگیــری  بــرای  فقــط 
بهبــود  باعــث  اوقــات  گاهــی  نیســت؛  تجهیــزات 
کارآمــدی می شــود؛ یعنــی از ســوی  کارایــی و افزایــش 
کاهــش هزینه هــا می شــود؛ مشــتریان  دیگــر باعــث 
و  می کنــد  گســیل  شــما  ســوی  بــه  را  بیشــتری 
خواهیــد  حضــور  صنعــت  ایــن  بــازار  در  همچنــان 
داشــت. امــا به روزرســانی ســخت افزار چــه نیازهــا و 
کــدام اســتراتژی ارتقــای ســخت افزار  الزاماتــی دارد؟ 
کســب وکار شــما اســت و ابتــدا  مرکــزداده مناســب 

کــرد؟ کــدام بخش هــا آغــاز  بایــد از 
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کزداده؛  کزداده؛ مزایای به روزرسانی مرا مزایای به روزرسانی مرا
چک لیست ها و الزاماتچک لیست ها و الزامات

کارایی و بهره وری برسید کارایی و بهره وری برسیدبا ممیزی مرکزداده خود به یک تصویر درست از  با ممیزی مرکزداده خود به یک تصویر درست از 

مهدی شهرابی

کزداده مزایای به روزرسانی مرا

هزینه های عملیاتی پایین تر
انــرژی  در  صرفه جویــی  انــرژی،  کمتــر  مصــرف  بــا 
هزینه هــای  روی  مســتقیما  و  می شــود  حاصــل  نیــز 

اســت. تاثیرگــذار  عملیاتــی 
کارآمدتــر هزینه هــای سیســتم سرمایشــی  تجهیــزات 
جدیــد  سیســتم های  عــالوه،  بــه  دارنــد.  کمتــری 
روبــرو  کمتــری  اشــکاالت  بــا  و  بــوده  کاربرپســندتر 
مشــغله  و  درگیــری  کاهــش  باعــث  ایــن  می شــوند. 
کاهــش هزینه هــا موثرتــر  کارمنــدان می شــود و بــاز در 

اســت.
تجهیــزات جدیــد بــه طــور هوشــمندتری مدیریــت و 
کنتــرل می شــوند و نظــارت بــر آن هــا ســاده تر و از راه 
ــا فناوری هــای  دور امکان پذیــر اســت. ضمــن اینکــه ب
روز ســازگاری بیشــتری داشــته؛ دور خرابــی و تعویــض 

طوالنی مدتــی هــم خواهنــد داشــت.

امنیت بیشتر
یــک مرکــزداده بــه روز و ارتقایافتــه، بــا آســیب پذیری ها 
چــون  اســت؛  روبــرو  کمتــری  امنیتــی  گ هــای  با و 
ســاختار یکپارچــه و منســجم تری دارد و نرم افزارهــا/
ــن، در  ــد. همچنی ــری دارن ــت باالت ــخت افزارها امنی س
کمتــری بــرای  سیســتم های جدیــد، هکرهــا فرصــت 
پشــتی  درب هــای  و  آســیب پذیری  نقــاط  یافتــن 
بــا  طبیعــی  طــور  بــه  و  کردنــد  پیــدا   )Backdoors(

هســتیم.  روبــرو  امن تــر  سیســتم هایی 

کمتر دان تایم 
بــه  رســیدن  امــروزی  مرکــزداده  یــک  اصلــی  هــدف 
اســت.  درصــد   ۱۰۰ آپ تایــم  یــا  دسترســی  ســطح 
کار افتادگــی  مشــتریان حتــی یــک لحظــه خرابــی و از 
کــه  مرکــزداده ای  نمی کننــد.  تحمــل  را  خاموشــی  و 
یــا  کنــد  نزدیــک  صفــر  بــه  را  خــود  دان تایــم  بتوانــد 
باشــد؛  داشــته  ســال  در  ناچیــزی  بســیار  خاموشــی 
می توانــد  و  داشــته  باالتــری  مانــور  قــدرت  بــازار  در 
ــه مشــتریان بیشــتری بدهــد. ســرویس های بهتــری ب
بهبــود  کــزداده،  مرا ارتقــای  اساســی  مزایــای  از  یکــی 
ایــن  اســت.  دان تایــم  کاهــش  و  آپ تایــم  وضعیــت 
شــده،  امتحــان  و  قدیمــی  دســتگاه های  کــه  بــاور 
اطمینــان  قابلیــت  بــه سیســتم های جدیــد  نســبت 
کمتــر دارنــد؛ از اســاس اشــتباه اســت.  بیشــتر و خرابــی 
کار و  ســخت افزارهای امــروزی حاصــل صدهــا ســاعت 
تحقیــق و تســت شــرکت ها هســتند. تولیدکننده هــای 
و  کارایــی  روی  زیــادی  مــدت  ســخت افزار،   OEM
خ  اشــکاالت احتمالــی آن هــا تمرکــز داشــتند و قطعــا نــر
ســخت افزارهای  بــه  نســبت  کمتــری  بســیار  خرابــی 
روی  می تــوان  اینکــه،  عــالوه  بــه  دارنــد.  قدیمی تــر 
بهتــری  ردگیــری  و  نظــارت  جدیــد  ســخت افزارهای 
داشــت تــا پیــش از خرابــی، تعویــض و تعمیــر شــوند. 
کــه ســخت افزارهای قدیمــی فاقــد آن هســتند  مزیتــی 
نشــان  ســازگاری  عــدم  جدیــد  پلتفرم هــای  بــا  و 

می دهنــد.

عدم نیاز به مرکزداده جدید
گاهــی اوقــات یــک به روزرســانی و ارتقــا در ســخت افزار 



بهترین روش ها برای ارزیابی مرکزداده و 
تصمیم گیری برای به روزسانی سخت افزار

تجزیه و تحلیل فیزیکی و مبتنی بر شبکه
ســرور  ده هــا  مرکــزداده  ممیزی هــای  از  یکــی  اخیــرا، 
کمــال تعجــب بــه هیــچ  کــرده اســت امــا بــا  را روشــن 
گزارش هــا و تشــخیص های  چیــزی متصــل نشــدند. 
ــل  ــبکه متص ــه ش ــه ب ک ــد  ــان می ده ــرورها نش ــه س هم

هســتند امــا در عمــل این طــور نبــوده اســت.
بــرای ممیــزی و تجزیــه و تحلیــل شــبکه  بایــد  شــما 
درســت  نتایــج  برخــی  تــا  بگذاریــد  وقــت  مرکــزداده 
کنیــد.  تصمیم گیــری  آن هــا  براســاس  و  دریافــت  را 
ممکــن اســت به روزرســانی یــک ســرور چنــدان تاثیــری 
برعکــس،  و  باشــد  نداشــته  مرکــزداده  کارایــی  روی 
کــه  کاری زیــادی روی یــک ســروری باشــد  ترافیــک بــار 

نــدارد. ارتقــای ســخت افزاری  بــه  نیــازی  در ظاهــر 

یافتن سرورهای اضافی
کــرده  کــزداده خــود را ممیــزی  ورایــزن اخیــرا یکــی از مرا
اســت. آن هــا دریافتنــد نــه تنهــا یــک ســوم از ســرورها 
کامــال غیرضــروری هســتند؛ بلکــه یــک ســوم دیگــر بــا 
ابــری  فضــای  بــه  می تواننــد  کمتــری  بســیار  هزینــه 

منتقــل شــوند.
گســترده ای از ســرورها  گــر اخیــرا هیچ گونــه ممیــزی  ا
انجــام  خــود  مرکــزداده  ســایت  شــبکه  اتصــاالت  و 
کار و  ندادیــد؛ نیــاز بــه یــک تحلیــل جامــع از حجــم 

داریــد. ارتباطــات  نقشــه  و  توپولــوژی 
تــا  کنیــد  بررســی  مــاه  چندیــن  باشــد  نیــاز  شــاید 
مطمئــن شــوید چنــد ســرور اضافــی در شــبکه داریــد یــا 
ــر  ــد زودت ــد و بای ــری دارن کارایــی پایین ت ــدام ســرورها  ک

شــوند.  به روزرســانی 

گپ های انطباق بررسی 
کــزداده می تواننــد شــما را بــه دلیــل عــدم  ممیــزان مرا
دیگــر  کــه  نرم افزارهایــی  و  سیســتم ها  به روزرســانی 
کننــد. ایــن مــورد را بایــد  پشــتیبانی ندارنــد؛ جریمــه 
هنــگام ارزیابــی هزینــه به روزرســانی مرکــزداده در نظــر 
از جریمه هــای  را  ارتقــا می توانــد شــما  یــک  بگیریــد. 
شــرایطی،  چنیــن  دهــد.  نجــات  انطبــاق  ممیــزی 
ســاده  را  ســخت افزار  ارتقــای  بــرای  تصمیم گیــری 

. می کنــد

تر بررسی تجهیزات با عمر ۴ سال و باال
کـه  اسـت  دهـه  یـک  از  بیـش  شـما  مرکـزداده  گـر  ا
راه انـدازی شـده؛ احتمـاال حدود یک سـوم سـرورهای 
گفته موسسه  کزداده 4 سـاله یا بیشـتر هسـتند. به  مرا
کل  گر آن هـا فقط 4 درصد از  گارتنـر، حتـی ا تحقیقاتـی 
کـزداده را تشـکیل می دهنـد، امـا تقریبـا 65  کارایـی مرا

درصـد از انـرژی را مصـرف می کننـد. 
گر تجهیزات با عمری باالتر از 4 سال دارید؛  بنابراین، ا
به شدت باید دنبال جایگزینی قطعات یا کل سیستم 

کارایی باالی طوالنی مدتی برسید. باشید تا به 

یــک  بســتن  از  را  شــما  می توانــد  مرکــزداده  ســایت 
بــا  شــما  کنــد.  بی نیــاز  جدیــد  کولوکیشــن  قــرارداد 
پهنای بانــد  و  ســرور  ذخیره ســازی،  فضــای  کمبــود 
روبــرو هســتید و تصــور می کنیــد بایــد بخــش جدیــدی 
بایــد  آن  از  پیــش  امــا  کنیــد  تجهیــز  و  راه انــدازی 
ــزداده  ــخت افزار مرک ــن س ــد ممک ــا ح ــوید ت ــن ش مطمئ
کارایــی را دریافــت  فعلــی خــود را ارتقــا داده و باالتریــن 
آپ تایــم  موسســه  در  تحقیــق  یــک  نتایــج  می کنیــد. 
کــزداده می توانــد  نشــان می دهــد ارتقــای دوره ای مرا
باعــث آزادســازی 3۰ درصــد ظرفیــت جدیــد شــود و بــه 

کنــد. کارایــی افزایــش پیــدا  همــان انــدازه 

چک لیست به روزرسانی مرکزداده
مثبــت  پاســخ  زیــر  پرســش های  از  هریــک  بــه  گــر  ا
می دهیــد؛ بایــد ارتقــای ســخت افزار را جــدی بگیریــد:

۱- آیــا از آخریــن به روزرســانی ســخت افزار شــما بیــش 
از ســه ســال می گــذرد؟

تجــارت  نزدیــک  آینــده ای  در  داریــد  انتظــار  آیــا   -2
شــود؟ بزرگ تــر  شــما 

3- آیــا انتظــار داریــد ترافیــک یــا پهنای بانــد بیشــتری 
بــرای شــبکه داشــته باشــید؟

گســترش  شــامل  شــما  تجــاری  برنامــه  آیــا   -4
اســت؟ جدیــد  منطقــه  یــک  بــه  ســرویس ها 

بــه  ســریع تر  دسترســی  بــه  نیــاز  بــه زودی  آیــا   -5
داریــد؟ بیشــتری  ذخیره ســازی  فضــای  یــا  داده هــا 
انطبــاق  اســتانداردهای  رعایــت  بــه  نیــاز  آیــا   -6

داریــد؟ مرکــزداده  ممیــزی 
7- آیــا پلتفــرم یــا سیســتم عاملی بــا عمــر بیــش از 5 

ســال داریــد؟
8- آیــا رایانه هــای شــخصی بــا عمــر بیــش از 4 ســال 

ــد؟ داری

مرکــزداده  ســخت افزار  به روزرســانی  بــرای  گــر  ا
هســتید باالتکلیــف 

کلــی  تصویــر  آوردن  دســت  بــه  بــرای 
بــه  خــود  تجهیــزات  هزینه هــای  از 

دهیــد: پاســخ  زیــر  پرســش های 

۱- آیــا هزینــه تعمیــر و نگهــداری ســخت افزار را 
بــه شــرکت OEM یــا شــخص ثالــث می پردازیــد؟ 

اســت؟ مقرون به صرفه تــر  و  ارزان تــر  کدام یــک 
2- آیــا بــا افزایــش ســن تجهیــزات شــما، هزینه هــا نیــز 

افزایــش پیــدا می کننــد؟
نگهــداری  و  انــرژی  هزینه هــای  مــرور  بــه  آیــا   -3

اســت؟ کــرده  پیــدا  افزایــش  تاسیســات 
کمــک  پرســش ها  ایــن  بــه  دادن  جــواب  و  تامــل 
تصمیــم  و  درآمــده  باالتکلیفــی  از  زودتــر  می کنــد 
قطعــی خــود بــرای ارتقــا و به روزرســانی ســخت افزارها 

بگیریــد. را  سیســتم ها  و 

کزداده سبز مرا
ســال های  به روزرســانی های  بزرگ تریــن  از  یکــی 
و  ک  پــا انرژی هــای  ســوی  بــه  حرکــت  اخیــر، 
اســت.  زیســت  محیــط  بــا  ســازگار  تجدیدپذیــر 
اســتفاده از ایــن انرژی هــا باعــث افزایــش بهــره وری 
می شــود.  کمتــر  فســیلی  ســوخت  مصــرف  و  انــرژی 
انــرژی دنیــا  کل  از  بــه 2 درصــد  نزدیــک  کــزداده  مرا
دیگــر  زبــان  بــه  یــا  می کننــد  مصــرف  ســاله  هــر  را 

می دهنــد.  بــاد  بــر  دالر  میلیاردهــا 
گرفتیــد تجهیــزات خــود را تــا  کــه تصمیــم  هنگامــی 
ــت  ــر اس ــد؛ بهت ــه داری ــه روز نگ ــد و ب کارآم ــن  ــد ممک ح
بهتریــن سیســتم های دوســت دار  از  متعهــد شــوید 
کــه  تصمیمــی  بگیریــد.  بهــره  نیــز  زیســت  محیــط 
زود  البتــه خیلــی  و  کنیــد  افتخــار  آن  بــه  می توانیــد 

کــرد. را مشــاهده خواهیــد  آن  نتایــج 
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اینفوگرافی

ر ی و ارتباطات  ر وند جدید صنعت فناو  ٥
ر سال ٢٠٢١ د

ر لبه انقالب بعدی است محاسبات د

پیش بینی   ،����������������� ر  تحلیل گ موسسه  گزارش  براساس 
 ٦٫٧٢ به   ٢٠٢٢ سال  لبه  ر  د محاسبات  فناوری  جهانی  ر  بازا ارزش  می شود 
میلیارد دالر برسد. شرکت های ابرسهامی مانند مایکروسافت روی محاسبات 
ر می شوند.  ر لبه سرمایه گذاری کردند و باعث رشد سريع این پدیده نوظهو د
ر  د ر  تاخی کاهش  بحث  کسب وکار،  برای  ابری  سرویس های  مزایای  ز  ا ر  بیشت

TRاین سرویس ها مطرح است که توسط �������������� حل می شود.
EN

D
 0

ر دارد.3 هوش مصنوعی همه جا حضو

نمایی  رشد  و  استقرار  ر  انتظا می توانید  بعدی  سال های  و   ٢٠٢١ سال  ر  د
مصرف کننده  محصوالت  و  حوزه ها  همه  ر  د مصنوعی  هوش  فناوری های 
نهایی را داشته باشید. هوش مصنوعی دیداری و بینایی ماشینی می تواند 
ز راه  ر صنایع مختلفی استفاده شود. ربات ها، پهپادها و اپلیکیشن های ا د
ر ایام شیوع ویروس  ر الگوريتم های هوش مصنوعی به ویژه د ر مبتنی ب دو

TRکرونا طرفداران بی شماری دارند.
EN

D
 0

4.

ر آموزشی بی انتها �� ابزا��واقعیت مجازی 

مجازی  واقعیت  فناوری های  ز  ا استفاده  دنبال  به  مشاغل  ز  ا نیمی  حدود 
ر  د واقعی  دنیای  انعکاس  ابزارهای  ر  سای و   (AR) افزوده  واقعیت   ،(VR)
دنیای مجازی برای فروش و آموزش و تعامل با کارمندان هستند. کارمندان 
ر  با VR می توانند مهارت های خود را توسعه دهند و جلسات موثرتری برگزا
ز راه  کنند. واقعیت مجازی می تواند چالش های ارتباطات، همکاری و تعامل ا

ر کارمندان را برطرف کند. TRدو
EN

D
 0

2.

5G شتاب گیری توسعه فناوری

همزمان با پاندمی ویروس کرونا، شاهد بودیم کل جهان نیاز به ارتباطات و 
ر سريع تر و بهتری دارد. به همین دلیل، توسعه شبکه های  تعامالت راه دو
و  پزشکی  حوزه  ز  ا مختلفی  حوزه های  ر  د و  گرفته  بیشتری  شتاب   5G

بهداشت تا کنفرانس های ویدئویی  دورکاری به سوی ارتباطات 5G رفتند.

TR
EN

D
 0

1.

امنیت سایبری الویت نخست است

مسایل امنیت سایبری به الویت نخست سازمان های اقتصادی تبدیل می شود. دستگاه ها و 
ز  پارامترهای جدید امنیتی مجه ر کنند؛ به  ارتباط برقرا ر  راه دو ز  ا شناسه هایی که می خواهند 
ز  ا جدیدی  نسل  با  مقابله  برای  سایبری  امنیت  فناوری های  ر  د تحوالتی  شاهد  و  می شوند 
امنیت  جهانی  ر  بازا ارزش  باشید  داشته  توجه  هستیم.  کاربران  اطالعات  سارق  هکرهای 

ر می رسد. ز ٢٧٠ میلیارد دال ر سال ٢٠٢٦ به مر سایبری د

TR
EN

D
 0

5.
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مقاله فنی

باشــد. آن هــا  بــرای 
کارایــی  بنابرایــن، شــرکت ها و ســازمان ها بــرای حفــظ 
مطلــوب  عملکــرد  از  اطمینــان  و  خــود  کــزداده  مرا
و  فیزیکــی  وضعیــت  از  کاملــی  درک  بــه  نیــاز  آن هــا، 
امکانــات آن هــا دارنــد. تیــم فنــاوری اطالعــات بایــد 
تجهیــزات ملموســی ماننــد ســرورها، رک هــا، منابــع 
باتری هــای  سرمایشــی،  سیســتم های  بــرق،  تغذیــه 
بــه  را  فیزیکــی  فضاهــای  و  کابل کشــی ها  پشــتیبان، 

کننــد. کنتــرل، نظــارت و نگهــداری  کامــل  طــور 
تحلیــل  و  تجزیــه  بازرســی،  شــامل  کــه  ممیــزی 
بــه  گاه  اســت؛  مرکــزداده  یــک  فیزیکــی  دارایی هــای 
بــار  یــک  کــزداده  مرا معمــوال  می شــوند.  انجــام  گاه 
در ســال ممیــزی می شــوند ولــی اتفاقــی خوش آینــد 
داخلــی  ممیــزی  چــه  نیســتند؛  کســب وکارها  بــرای 
از  ج  خــار موسســات  و  افــراد  توســط  ممیــزی  چــه  و 
مشــخص  مقــررات  و  اســتانداردها  تحــت  و  شــرکت 

صنعــت! آن  شــده  وضــع 
می شــود  مشــخص  ممیزی هــا  در  معمــوال  چــون 
کــه  کــرده  شــرایط و عملکــرد برخــی از تجهیــزات تغییــر 
کارایــی، افزایــش هزینه هــای عملیاتــی  کاهــش  باعــث 
ــا سرمایشــی  گرمایشــی ی و افــت قــدرت سیســتم های 
کــزداده عــالوه بــر وظایفــی  شــده اســت. مدیــران مرا
گرفتــن  ســرورها،  و  رک هــا  تعــداد  شــمردن  ماننــد 
کنترل هــای روزانــه، نیــاز دارنــد تــا  دمــا، بررســی ها و 
ــزداده خــود  درک درســتی از دارایی هــای فیزیکــی مرک
داشــته و تغییــرات فیزیکــی تاسیســات را مرتبــا بررســی 
و  دردســرها  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در  تنهــا  کننــد. 
کــرده  کاهــش پیــدا  چالش هــای پــس از یــک ممیــزی 

ک نیســت! و دیگــر ممیــزی یــک رخــداد وحشــتنا
منظــم  پیگیــری  و  مانیتورینــگ  روش،  بهتریــن 

اشاره

ســوی  بــه  بیشــتری  ســرعت  بــا  کســب وکارها 
مدل هــای  و  حرکــت  دیجیتــال  حوزه هــای 
اقتصــادی و تجــاری خــود را تغییــر می دهنــد. غالبــا 
بــه  دیجیتــال  راهکارهــای  ســوی  بــه  مســیر  تغییــر 
کنــار  در  فعالیت هــا،  و  کارهــا  ساده ســازی  دلیــل 
ایــن  قلــب  کــزداده  مرا اســت.  کارایــی  افزایــش 
تغییــرات و مهاجرت هــا هســتند؛ چــون اطالعــات 
و  ذخیره ســازی  را  کســب وکارها  دیجیتالــی 
نگهــداری می کننــد و دروازه دسترســی بــه اهــداف 
امــا  اقتصادی هســتند.  بنگاه هــای  شــده  تعییــن 
کــزداده، سیســتم های بســیار پیچیــده ای  همیــن مرا
هســتند و طراحــی، ســاخت و نگهــداری آن هــا بــا 

اســت. روبــرو  متعــددی  و  بــزرگ  چالش هــای 

کــزداده هــم دچــار تغییــرات  بــا تکامــل فنــاوری، مرا
عمدتــا  آن هــا  اولیــه،  روزهــای  در  شــدند.  اساســی 
دیجیتالــی  اطالعــات  ذخیره ســازی  بــرای  مکانــی 
از  بســیاری  بــرای  کــزداده  مرا کنــون،  ا بودنــد. 
ارائــه  ســرویس  کــه  مشــاغلی  به ویــژه  مشــاغل، 
عرضــه  و  تولیــد  دیجیتالــی  محصــول  یــا  می دهنــد 
هســتند.  بنیادیــن  حمایتــی  الیــه  یــک  می کننــد؛ 
اطالعــات  فنــاوری  مهــم  ارکان  از  یکــی  کــزداده  مرا
گســترده ای  طیــف  بایــد  حاضــر  حــال  در  و  هســتند 
کننــد. عملیــات  اساســی  از فعالیت هــا را پشــتیبانی 
کســب وکارها، تجزیــه و تحلیــل اطالعــات، پشــتیبانی 
از دســتگاه های اینترنــت اشــیا )IoT(، رایانــش ابــری، 
ــر.  ــورد دیگ ــن م ــی و چندی ــوش مصنوع ــای ه کاربرده
کــزداده بزرگ تــری در محــل  کســب وکارها نیــاز بــه مرا
و  دارنــد  کولوکیشــن  و  برون ســپاری  صــورت  بــه  یــا 
تهدیــد جــدی  یــک  کارایــی می توانــد  افــت  هرگونــه 

کســب وکارها بایــد  دارایی هــا و شــرایط فیزیکــی اســت. 
ــزداده  ــب و در زمــان واقعــی، مرک ــه طــور مرت بتواننــد ب
کننــد. کارایــی، بازرســی  و محیــط آن را بــرای حفــظ 

چالش ها
مهمــی  ماموریت هــای  داده  کــز  مرا امــروزه،  چــون 
تجــاری  کســب وکارهای  بــرای  برعهــده دارنــد؛ )چــه 
غیرانتفاعــی  و  دولتــی  ســازمان های  بــرای  چــه  و 
کردنــد( برون ســپاری  را  دیجیتالــی  خدمــات  کــه 
محافظت هــای فیزیکــی سیســتم از هــر لحــاظ مهــم 
کــزداده  مرا صاحبــان  و  مدیــران  اســت.  حیاتــی  و 
در ایــن زمینــه بــا دو چالــش عمــده روبــرو هســتند: 
ســاختمان ها  تجهیــزات،  شــامل  دارایی هــا  ردیابــی 
یکپارچگــی  حفــظ  و  مربوطــه  زیرســاخت های  و 

تاسیســات! ایــن  محیطــی 
تهدیــدات  بــا  فیزیکــی  دارایی هــای  و  تجهیــزات 
هســتند.  روبــرو  مختلفــی  غیرطبیعــی  و  طبیعــی 
ســیل  آب،  نشــت  آتش ســوزی،  ضعیــف،  نگهــداری 
تغییــرات  پرســنل،  غیرمجــاز  دسترســی  طوفــان،  و 
گرمایشــی و سرمایشــی و نهایتــا تامیــن انــرژی. بــرای 
کارکنــان  کارایــی،  اوج  در  مرکــزداده  یــک  فعالیــت 
کننــد تــا  کنتــرل  مرکــزداده بایــد همــه ایــن شــرایط را 
بتواننــد هنــگام بــروز یــک مشــکل، آدرس مشــکل را 

کننــد. اقــدام  بــه حــل آن  و  دانســته 

دارایی های فیزیکی
طــور  بــه  هســتند.  پویایــی  مکان هــای  کــزداده  مرا
می کنــد؛  پیــدا  گســترش  آن هــا  فضــای  روزمــره 
و  قدیمــی  تجهیــزات  و  اضافــه  جدیــد  تجهیــزات 
همین طــور،  می شــوند.  حــذف  شــده  منســوخ 
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مینا حیدری

چالش ها و راه کارهای نظارت بر دارایی ها و محیط فیزیکی

چگونه دردسرهای ممیزی مرکزداده 
کاهش دهیم و همیشه برای  را 

ممیزی آماده باشیم؟
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ــی تجهیــزات  ــرای مکان یاب ــد و زمــان مــورد نیــاز ب برون
ممیــزی  یــا  تعویــض  نگهــداری،  تعمیــر،  منظــور  بــه 
ــرای ردیابــی  کنــد. فرآیندهــای دســتی ب کاهــش پیــدا 
کنــد بــوده و اساســا برخــی اوقــات بســته بــه  دارایی هــا 

ــت. ــن اس ــزداده، غیرممک ــکان مرک ــدازه و م ان
کنتــرل شــرایط محیطــی دشــوار اســت؛ دمــا و رطوبــت 
بــه طــور مــدام در حــال تغییــر هســتند و می تواننــد 
ــع  ــه تجهیــزات مان ــردن و آســیب رســاندن ب ک کنــد  ــا  ب
از  بیــش  هزینه هــای  بــا  یــا  شــوند  شــما  فعالیــت  از 
سرمایشــی  سیســتم  بــه  دســتیابی  بــرای  الزم  حــد 
کارآمــد همــراه شــوند. بــرای حفاظــت از  گرمایشــی  و 
عوامــل  و  محیــط  بــر  بی درنــگ  نظــارت  دارایی هــا، 
بی درنــگ  نظــارت  ایــن  اســت.  نیــاز  آن  بــا  مرتبــط 
می توانــد مانــع از آتش ســوزی، خســارات نشــتی آب 
هرگونــه  شــود.  دیگــر  حــوادث  و  دســتگاه  یــک  روی 
کســب اطالعــات از محیــط می توانــد آســیب  تاخیــر در 
ــث  ــا باع ــد ی ــش ده ــزات را افزای ــات و تجهی ــه تاسیس ب

شــود. مصرفــی  بــرق  افزایــش هزینه هــای 

یــک روش بســیار بهتــر، بازرســی و تجزیــه و تحلیــل 
از دارایی هــا و محیــط مرکــزداده  بی وقفــه و دوره ای 
در  و  شــوید  گاه  آ تغییــرات  کوچک تریــن  از  تــا  اســت 
صــورت لــزوم بــرای ارتقــا و تعمیــرات تجهیــزات اقــدام 
کنیــد. ایــن بازرســی ها و تجزیــه و تحلیل هــای دوره ای 
و مرتــب می توانــد رونــد ممیــزی را نیــز بســیار آســان و 
کنــد. شــما نیــاز بــه دسترســی های بی درنــگ و  همــوار 
کلــی  ــا هــم چشــم انداز  کامــال آنالیــن محیطــی داریــد ت
و بزرگــی از دارایی هــا داشــته باشــید و هــم جزئیــات 
کنیــد و بــه ایــن  مربــوط بــه هــر دســتگاه را مشــاهده 
انجــام  را  دارایی هــا  از  محافظــت  باالتریــن  طریــق 

ــد. دهی

کاهــش  بــرای  روش هــا  بهتریــن  زیــر،  مــوارد 
هســتند: مرکــزداده  ممیــزی  دردســرهای 

۱- قابلیــت مشــاهده دارایی هــا بــه صــورت آنالیــن و 
بــرای همــه دارایی هــای متغیــر و شــرایط  بی درنــگ 
کاهــش  محیطــی و انجــام ســریع تنظیمــات بــا هــدف 

هزینه هــا. در  صرفه جویــی  و 
2- نصــب حســگرهای بی ســیم در دارایی هــای مجــزا 
و سراســر محیــط بــرای نظــارت و انتقــال اطالعــات در 

شــرایط بی درنــگ.
مدیریــت  بــرای  هوشــمندی  گیت وی هــای   -3
به روزرســانی  و  حســگرها  از  دریافتــی  داده هــای 

شــود. اســتفاده  نرم افزارهــا  خــودکار 
ماننــد  مهــم  برنامه هــای  ســایر  بــا  ادغام ســازی   -4
سیســتم مدیریــت ســاختمان )BMS(، سیســتم های 
 ،)DCIM( مرکــزداده  زیرســاخت  مدیریــت 
اپلیکیشــن های مدیریــت خدمــات فنــاوری اطالعــات 

عملیــات . یکپارچه ســازی  در  حرکــت  و   )ITSM(

و  مدیریــت  در  داده  کــز  مرا صاحبــان  و  مدیــران 
بســیار  کار  دارایی هــا  و  تاسیســات  ایــن  نگهــداری 
مشــاغل  فقــرات  ســتون  کــزداده  مرا دارنــد.  بزرگــی 
و  هســتند  حیاتــی  ماموریت هــای  بــرای  امــروزی 
کند.  هرگونــه خرابــی می توانــد مشــکالت جدی ایجــاد 
شــرکت ها بایــد باالتریــن عملکــرد را در نظارت هــای 
دارایی هــا  روی  بی درنــگ  و  دور  راه  از  و  بی ســیم 
محیــط  سراســر  باشــند.  داشــته  فیزیکــی  محیــط  و 

تجهیــزات فعلــی بــه روز می شــوند و نیــاز بــه فضــای 
بیشــتری دارنــد. توانایــی یافتــن دارایی هــای فیزیکــی 
هــر مرکــزداده حیاتــی اســت ولــی یــک رویکــرد دســتی، 
بــرای  به ویــژه  می طلبــد؛  را  زیــادی  منابــع  و  زمــان 
مختلــف  ســاختمان های  شــامل  کــه  کــزداده ای  مرا
کشــورهای  در یــک مجموعــه هســتند یــا در شــهرها و 

شــده اند.  کنــده  پرا مختلــف 
کنیــد هنــگام ممیــزی، نمی دانیــد یــک ســرور  تصــور 
کــدام ســاختمان نصــب شــده  کــدام مرکــزداده یــا  در 
اســت. بایــد وقــت زیــادی بــرای یافتــن یــک دارایــی 
کــزداده خــود  کنیــد و در تمــام دارایی هــای مرا صــرف 
بــه جســت وجو بپردازیــد. ایــن روش عــالوه بــر هــدر 
ســازمان  بــه  هــم  باالیــی  هزینــه  زیــاد،  زمــان  دادن 
ــر در زمــان نامناســبی هــم  گ شــما تحمیــل می کنــد و ا
بیفتــد؛ می توانــد در هنــگام ممیــزی دردســر  اتفــاق 

بزرگــی باشــد.

بــا خطــا  ردیابــی دســتی دارایی هــا می توانــد همــراه 
هــم باشــد و از ســوی دیگــر بــا رشــد مرکــزداده، بایــد 
همه چیــز به روزرســانی شــود. بــرای حفــظ فرآیندهــای 
کســب وکارها و اطمینــان از عملکــرد صحیــح  اساســی 
همــه دارایی هــا، نیــاز بــه پیگیــری داده هــای خــاص 
شــماره  تولیدکننــده،  نــام  دارد:  وجــود  دارایــی  هــر 
مرکــزداده،  در  قرارگیــری  محــل  عمــر،  طــول  مــدل، 

کارایــی و تعمیــر! ســابقه نگهــداری و 

محیط
انجــام  بــرای  هــم  مرکــزداده  یــک  فیزیکــی  محیــط 
کــه  ایــن معنــی  بــه  کارآمــد اهمیــت دارد.  عملیــات  
ــم  ــی و ه ــرق اصل ــم ب ــد ه کنی ــل  ــان حاص ــد اطمین بای
بــرق پشــتیبان در دســترس هســتند؛ دمــا و رطوبــت 
را  بــرق  نوســانات  و  کــرده  کنتــرل  مرتبــا  را  محیــط 
انــواع سنســورهای اطفــای حریــق  کنیــد.  مدیریــت 
کنیــد و بتوانیــد تغییــرات  و تشــخیص آب اســتفاده 

کنیــد.  گــزارش  و  را ســریعا رصــد  محیطــی 
اپراتــوری  هــر  بــرای  مرکــزداده  محیــط  مدیریــت 
یــک چالــش اســت. هــر تغییــری در دمــا یــا رطوبــت 
متفاوتــی  ســربار  هزینه هــای  و  خســارات  می توانــد 
کنیــد؛  ســردتر  را  محیــط  دمــای  گــر  ا کنــد.  ایجــاد 
گــر دمــای  هزینه هــای انــرژی افزایــش پیــدا می کنــد و ا
ــه  ــد؛ ممکــن اســت منجــر ب ــر نگــه داری گرم ت محیــط را 
کوچک تریــن  کار افتــادن ســرورها شــود.  خرابــی و از 
جرقــه  یــا  آب  نشــت  بــا  ارتبــاط  در  ســهل انگاری 
فیزیکــی،  تجهیــزات  بــه  می توانــد  آتش ســوزی  و 
دارایی هــا و در اصــل بــه اطالعــات مشــتریان آســیب 
بزنــد. بنابرایــن، شناســایی ایــن تهدیــدات در زمــان 
درســت خــودش و اقــدام بــه موقــع بــرای رفــع آن هــا بــه 
منظــور بــه حداقــل رســاندن تاثیــرات بــر تاسیســات و 

عملیــات بســیار مهــم اســت.

راه کارها
کــزداده،  مرا فیزیکــی  محیط هــای  ردیابــی  راه حــل 
و  دارایی هــا  خــودکار  و  بی درنــگ  مدیریــت 
کل چرخــه عمــر  نظارت هــای سراســری بــر محیــط در 
ــداری و  ــرداری، نگه ــتقرار، بهره ب ــامل اس ــا ش دارایی ه

اســت. غیرفعال ســازی 
هنــگام ردیابــی دارایی هــای فیزیکــی، ایــن نظارت هــا 
ــن  ــتی از بی ــت دس ــای نادرس ــود فرآینده ــث می ش باع

کلــی و هریــک از تجهیــزات و  یــک مرکــزداده بــه طــور 
ــر ذره بیــن نظــارت  و  ــد زی ــه طــور مجــزا بای تاسیســات ب
کنتــرل  اپراتورهــا باشــد تــا اطمینــان حاصــل شــود همــه 
کارایــی خــود  اجــزای سیســتم در باالتریــن ســطح از 
ــرای ممیــزی  ــزداده ای همیشــه ب هســتند. چنیــن مرک

یــا بیرونــی آمادگــی دارد. و بازرســی داخلــی 



کالب هــاوس )Clubhouse( صحبــت می شــود و  ایــن روزهــا آن قــدر دربــاره 
گاه دوســت داریــم درباره اش  کــه ناخــودآ هــدف موجــی از خبرهــای آن هســتیم 
کالب هــاوس را دانلــود و دنبــال  کنیــم و اپلیکیشــن  بیشــتر بدانیــم یــا امتحانــش 
کاربــران فضــای مجــازی بــه  یــک دعوت نامــه بگردیــم. بــه نظــر می رســد همــه 
کردنــد و سیاســت مداران، مدیــران، برگزارکننــدگان  کــوچ  ایــن شــبکه اجتماعــی 
کالب هــاوس فعالیت هــای مجــازی  وبینارهــا و الیوهــا ترجیــح می دهنــد در 
کمــی  اپلیکیشــن  ایــن  عمــر  بدانیــد  اینکــه  جالب تــر  دهنــد.  ادامــه  را  خــود 
بیشــتر از یــک ســال اســت؛ اصــال نســخه اندرویــد و تحــت وب و دســکتاپ 
نــدارد؛ فقــط بــا دعوت نامــه می توانیــد وارد ایــن شــبکه اجتماعــی شــوید و 
گــی ارزش مالــی آن بــه بیــش از ۴ میلیــارد دالر رســیده اســت. چگونــه  بــه تاز
یــک اپلیکیشــن ســاده چــت صوتــی می توانــد این گونــه مرزهــای موفقیــت و 

ــذارد؟ ــای بگ ــر ج ــازه ای ب ــای ت ــر روز رکورده ــکند و ه ــت را بش محبوبی

محدودیت های دوست داشتنی
از  شــما  اســت.  صوتــی  چــت  بــر  مبتنــی  اجتماعــی  شــبکه  یــک  کالب هــاوس 
اتاق هایــی  وارد  می توانیــد  و  شــده  کالب هــاوس  وارد  دعوت نامــه  یــک  طریــق 
صحبــت  مشــغول  کاربــران  اتاق هــا،  آن  در  شــوید.  مختلــف  موضوع هــای  بــا 
تــا  نفــر  چنــد  از  می تواننــد  صوتــی  چــت  اتاق هــای  ایــن  هســتند.  تبادل نظــر  و 
چندیــن هــزار نفــر باشــند و توســط یــک مدیــر اتــاق هدایــت شــوند. مدیــر می توانــد 
کاربــران داخــل اتــاق اجــازه صحبــت بدهــد. خودتــان می توانیــد بــه  بــه هریــک از 
کنیــد و از دیگــران دعــوت  ســادگی روم یــا اتــاق بــا موضوع هــای مختلــف راه انــدازی 

ک گذاری نظرات شــان داشــته باشــید. بــه شــرکت در آن هــا و اشــترا
کالب هــاوس، برخــالف شــبکه های اجتماعــی رایــج ایــن روزهــا، خبــری از عکس  در 
و ویدئــو نیســت. تمــام چت هــای صوتــی بایــد بــه صــورت آنالیــن و زنــده باشــند و 
ضبــط نخواهنــد شــد. برخــالف پادکســت، همه چیــز در لحظــه اتفــاق می افتــد و 

همیــن موضــوع باعــث جذابیــت بیشــتر ایــن شــبکه اجتماعــی شــده اســت.
کالب هــاوس  در زمــان نــگارش ایــن مقالــه فقــط یــک اپلیکیشــن رســمی iOS بــرای 
عرضــه شــده اســت امــا چندیــن اپلیکیشــن شــخص ثالــث بــرای اندرویــد در دســت 
اجتماعــی  شــبکه  ایــن  اندرویــد  اپلیکیشــن  بــه زودی  اســت  قــرار  اســت.  تولیــد 
نــدارد و ســایت  یــا وینــدوز و مــک  هــم رســما منتشــر شــود. نســخه تحــت وب 

بــرای دسترســی و ارســال دعوت نامه هــا اســت. Clubhouse فقــط 

کودکی یک ساله هیاهوی 
کالب هــاوس در بهــار ســال ۱3۹8 )آوریــل 2۰2۰( توســط  باورنکردنــی اســت ولــی 
»پل دیویســون« و »روهان ســت« از شــرکت Alpha  Exploration  راه اندازی شــده 
کمــی بیــش از یــک ســال از عمــر ایــن شــبکه اجتماعــی می گــذرد. ایــن  اســت. یعنــی 
کالیفرنیــا زندگــی می کردنــد.  کارآفرینانــی موفــق در ســیلیکون ولی بودنــد و در  دو، 

کاربــران  و  مدیــران  برخــی  توســط  فقــط  مــاه،  چندیــن  تــا  اینکــه  جالب تــر 
کاربــران  اســتارتاپ ها و شــرکت های ســرمایه گذاری مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت و 
کالب هــاوس  کاربــران  ــا آن آشــنا نبودنــد. در دســامبر 2۰2۰ تعــداد  عمومــی اصــال ب
ــر هفتگــی  کارب کنــون بیــش از ۱۰ میلیــون  ــی ا ــزارش شــده اســت ول گ 6۰۰ هــزار نفــر 
ــر داشــت؛ ســرمایه گذاران جســوری  کارب کالب هــاوس فقــط ۱5۰۰  کــه  دارد. زمانــی 
انجــام  آن  روی  دالری  میلیــون   ۱2 ســرمایه گذاری  هوروویتــز«  »اندرســن  ماننــد 
ــد و باعــث رشــد و پیشــرفت ســریع تر آن شــدند. در ابتــدای ســال 2۰2۱ ایــن  دادن
کاربــر داشــت ولــی از همــان زمــان شــیب دانلــود  شــبکه اجتماعــی فقــط 2 میلیــون 

اپلیکیشــن و عضویــت در آن بــه شــدت صعــودی و شــبه عمــودی شــد.
بــا  کالب هــاوس  بنیان گــذاران  اولیــه  انگیــزه  و  ایــده  و  هــدف  بپرســید  شــاید 
چت رومــی  قابلیت هــای  یــا  تصویــری  و  صوتــی  پیام رســان های  انــواع  وجــود 
گــوگل دو و غیــره چــه بــوده  گرام و واتســاپ و  در اپلیکیشــن هایی ماننــد اینســتا
کالب هــاوس داشــته  اســت؟ بــرای پاســخ گویی، بایــد نگاهــی بــه تاریــخ شــکل گیری 
کرونــا و موجــی  باشــیم. آوریــل یــا مــارس 2۰2۰، زمــان اوج گیــری پاندمــی ویــروس 
دقیقــا  مجــازی!  کنفرانس هــای  و  آنالیــن  جلســات  و  دورکاری  و  قرنطینه هــا  از 
گفت وگــو و صحبــت از راه دور  کــردن خــال ارتباطــات و  کالب هــاوس و بــه دنبــال پــر 
کاربــران بــود. شــاید در ابتــدا هــم موسســان ایــن شــبکه اجتماعــی برنامــه ای  میــان 
ــرای  ــتری ب ــتند بس ــریع آن نداشــتند و فقــط می خواس ــردن س ک ــورن  ــرای یونیک ب

کننــد.  کاربــران در خانــه ایجــاد  گفت وگــوی صوتــی ســاده  ارتبــاط و 

چرا محبوبیت به این سرعت؟
کالب هــاوس، حضــور افــراد  گهانــی  بی شــک یکــی از مهم تریــن دالیــل معروفیــت نا
کربــرگ،  گیتــس، ایــالن ماســک، مــارک زا بــزرگ، تاثیرگــذار و ســلبریتی ماننــد بیــل 
کویــن هــارت در چــت روم هــای ایــن شــبکه اجتماعــی بــود. در ایــران هــم  دریــک و 
کاربــران معــروف  حضــور افــراد بــزرگ سیاســی از وزرا و ســلبریتی های اجتماعــی تــا 

کالب هــاوس شــد.  شــبکه های اجتماعــی باعــث ســر زبان هــا افتــادن 
شــنیدن  راحــت  و  کــردن  صحبــت  راحــت  در  کالب هــاوس  مزیــت  بزرگ تریــن 
و  مقدمــات  و  صــدا  ضبــط  و  ویدئــو  و  عکــس  بــه  نیــاز  بــدون  اســت؛  لحظــه  در 
کاری می کنیــد؛  کجــا هســتید؛ هــر  دردســرهای دیگــر شــبکه های اجتماعــی. هــر 
گــوش  کنیــد و بعــد  در هــر وضعیتــی هســتید؛ مهــم نیســت فقــط شــروع بــه صحبــت 
گاهــی اوقــات بــرای موفقیــت، پیاده ســازی یــک ایــده ســاده و پیــش پــا  دهیــد. 
افتــاده چنــد ده ســاله بهتــر از پــرورش یــک ایــده و محصــول پیچیــده و نــاب و 

اســت. منحصربه فــرد 
مارکتینــگ  نیــچ  مــدل  در  را  کالب هــاوس  موفقیــت  راز  کارشناســان،  از  برخــی 
)Niche Marketing( می داننــد. نیــچ مارکتینــگ یــا »بازاریابــی جاویــژه یــا بازاریابــی 
کوچــک از  گــروه  کوچکــی از بــازار بــرای رفــع نیازهــای یــک  گوشــه ای« روی بخــش 
کاربــران و مخاطبــان تمرکــز دارد. بــه زبــان ســاده تر نیــچ مارکتینــگ یعنــی محصــول 
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گعده در  گپ و 
هزاره سوم

 نگاهی به تاریخچه ظهور، دالیل محبوبیت
کالب هاوس پائول دیویسون و راز موفقیت  روهان ست

داستان یک موفقیت
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همین کــه  اســت.  کارامــد  مــردم  از  محــدودی  گــروه  بــرای  فقــط  شــما  خدمــات  یــا 
فقــط اپلیکیشــن iOS ایــن شــبکه اجتماعــی عرضــه شــده اســت؛ یعنــی از الگــوی نیــچ 

مارکتینــگ پیــروی می کنــد. 
کالب هــاوس راه انــدازی شــد؛ بــرای بحث هــای آموزشــی و  کــه در  اولیــن اتاق هایــی 
کاربــران نیــاز بــه شــنیدن  کــه  کاربــردی بــود. در آن هــا مطالــب جالبــی بیــان می شــد 
کنیــد همان طــور  آن هــا، به ویــژه در اوقــات بیــکاری قرنطینــه در خانــه داشــتند. تصــور 
کارشــناس  کارهــای خــود هســتید؛ چندیــن  کــه در خانــه هســتید و مشــغول انجــام 
کنیــد. نیــازی بــه  گــوش  کننــد و شــما فقــط  دربــاره موضــوع مــورد عالقــه شــما صحبــت 
ــان  ــر زم ــد. ه ــی نداری گروه ــت در  ــا عضوی ــت ی ــاخت پلی لیس ــا س ــی ی ــل صوت ــود فای دانل
کســل کننده اســت؛  کردیــد بحــث برایتــان تکــراری و  کــه خســته شــدید یــا فکــر  هــم 
گوشــی شــما  اتــاق را تــرک می کنیــد و دنبــال بحــث دیگــری می گردیــد. هیــچ فضایــی از 
کــه از یــک چــت روم بــه چــت روم دیگــری برویــد و  کامــال آزادی عمــل داریــد  نمی گیــرد؛ 
میــان اتاق هــا ســرک بکشــید؛ بــدون اینکــه نیــازی باشــد هزینــه ای بدهیــد یــا پاســخ گو 
کار خاصــی باعــث محبوبیــت  باشــید. در واقــع، آســانی مصــرف و نیــاز نداشــتن بــه 

کالب هــاوس شــده اســت.
 

کجا چنین شتابان؟ به 
کافــه اســت؛ شــبیه بــه دورهمی هــای خانوادگــی و  کالب هــاوس بــه شــدت شــبیه بــه 

گفت هــای دور یــک میــز! گــپ و  دوســتانه یــا 
گفــت بیــش از هــر چیــز دیگــری نیــاز دارد و  گــپ و  انــگار انســان هــزاره ســوم، بــه ایــن 

کــرده اســت.  کالب هــاوس بــه ســاده ترین شــکل ممکــن آن را برطــرف 
ایــن شــبکه  گــر عضــو  ا و  اعتیــادآور اســت؛  بــه شــدت  کالب هــاوس  اینکــه  بــه عــالوه 
اجتماعــی نباشــید چــون حــس »عقب ماندگــی« پیــدا می کنیــد. از روش هــای اصلــی 
هــم  کالب  اســت. در  ایــن حــس  ایجــاد  اجتماعــی  رشــد شــبکه های  تکنیــک هــک 
ــا  کــه در اتاقــی هســتید؛ حــس می کنیــد شــاید در اتــاق دیگــری چیــز جالــب ی همزمــان 
مفیــدی می گوینــد و بــا توجــه بــه ضبــط نشــدن صــدا حــس می کنیــد چیــزی »در حــال 
کــه داریــم از دســت می رویــم؛  از دســت رفتــن« اســت امــا شــاید ایــن مــن و شــما هســتیم 

نــه چیــز دیگــر!
کالب هــاوس شــروع یــک جنــگ بــزرگ میــان شــبکه های اجتماعــی و اپ هــا بــر ســر 
کــرده اســت و  گــپ صوتــی اســت. چنان کــه تلگــرام ســریعا قابلیــت چــت صوتــی را فعــال 
کارزار شــوند و اتــاق صحبــت بســازند و ایــن  گرام و توییتــر هــم وارد ایــن  احتمــاال اینســتا
کالب هــاوس اســت؛ چــون  جنــگ داغ تــر شــود. البتــه، هنــوز بــرگ برنــده اصلــی در دســت 

فقــط صوتــی اســت و نــه چیــز دیگــر!
در آینــده، ایــن شــبکه اجتماعــی هــم می توانــد اتاق هــای بســیار بــزرگ بــرای ســمینار و 
کوچــک خانوادگــی و دوســتانه آزاد داشــته باشــد. ســلبریتی ها و چهره هــا، و اتاق هــای 
کالب هــاوس هــم  فرامــوش نکنیــم هــدف از توســعه هــر اپلیکیشــنی، درآمدزایــی اســت و 

گــردش پــول خواهــد رفــت. ســراغ تبلیغــات و جریان ســازی مالــی و ابزارهــای تقویــت 

نکته ها و گفته ها

کید نکنید. شاید  کارها روی شیوه ای خاص تأ در انجام 

کوتاه تر و بهتری شما را به مقصد  کسی بتواند از مسیر 

برساند.

کارگیری افراد برجسته  از هر فرصتی برای استخدام و به 

کنید.  استفاده 

کار، باید متناسب با  کارمند خطا که توبیخ  کنید  دقت 

اشتباهاتش تعیین شود.

و  ارزش  فاقــد  آزمایشــهای  بــا  کارمندانتــان  آزمــودن  بــرای 

نبریــد. ســؤال  زیــر  را  آنــان  شــخصیت  بی اســاس، 

بــه  عمــاًل  را  وقت شناســی  جلســات،  موقــع  بــه  شــروع  بــا 

بیاموزیــد. حاضریــن 

کنیــد و درخواســتهای موجــه  بــه مشــکالت مالــی افــراد توجــه 

اخــذ وام آنــان را بــه تعویــق نیندازیــد.

پــاداش  کاری اش  بــازده  و  فعالیــت  فراخــور  کــس  هــر  بــه 

گرفتــن پاداشــهای مســاوی، حرکــت افــراد  دهیــد و بــا در نظــر 

کنــد نکنیــد. گــروه را  شایســته 

بــرای  کــه چقــدر  بگوییــد  متعهــد  و  کارمنــدان ســاعی  بــه   

اعتمــاد  و  عالقــه  آنهــا  بــه  شــما  و  هســتند  مفیــد  ســازمان 

داریــد.

در موقعیت هــای بحرانــی بــر خــود مســلط باشــید و نگذاریــد 

گاه شــوند. زیردســتان از اضطــراب شــما آ

گــر بــا مشــکلی روبــه رو می شــوند ضمــن  کارکنــان بخواهیــد ا از 

اعــالم آن مشــکل چنــد راه حــل مناســب نیــز ارائــه دهنــد.
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شش مرحله انجام هر پروژه

پــروژه هــر  مرحلــه  شــش  می شــود،  تعریــف  پــروژه ای   وقتــی 
 عبارتند از:

)۱( ذوق و شوق و جدیت نشان دادن
)2( از اشتیاق افتادن

کردن )3( ترسیدن و سراسیمه عمل 
)4( جستجوی مقصر

)5( تنبیه بی گناه
)6( پاداش دادن به سهیم نشدگان

معمای مرد اسکی باز:
مــرد وقتــی از اســکی پیــش دوســتانش بازگشــت بــا نگاهــی بــه وســایلش متوجــه شــد 
اتفاقــی  چــه  می داننــد  کــه  پرســید  دوســتانش  از  خاطــر  همیــن  بــه  نیســت  غذایــش 
گفــت: "از  کــردن بــود" و دیگــری هــم  گفــت:" تمــام روز را ســرگرم اســکی  افتــاده؟ زن اول 
کــه دســتش بــود را خــورده بــود". مــرد فــورًا  کنــار آتــش نشســته و همــان آبمیــوه ای  صبــح 

کجــا؟ کــدام زن دروغ می گویــد. امــا از  لبخنــد زد، چــون فهمیــد 

جواب معمای رسم شکل:
هر سه شکل را می توانید بدون برداشتن دست از روی صفحه و ترسیم فقط یک خط بکشید

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

کــه  کــه ســال آخــر دانشــکده خــود را می گذرانــد بــه خاطــر پــروژه ای  دانشــجویی 
گرفــت. انجــام داده بــود جایــزه اول را 

کنتــرل ســخت  او در پــروژه خــود از 5۰ نفــر خواســته بــود تــا دادخواســتی مبنــی بــر 
ــت را امضــا  ــا حــذف مــاده شــیمیایی »دی هیــدروژن مونوکســید« توســط دول ی

کــرده بــود: کننــد و بــرای ایــن درخواســت خــود، دالیــل زیــر را عنــوان 

کردن زیاد و استفراغ می شود. ۱- مقدار زیاد آن باعث عرق 
2- عنصر اصلی باران اسیدی است.

گاز در می آید بسیار سوزاننده است. 3- وقتی به حالت 
4- استنشاق تصادفی آن باعث مرگ فرد می شود.

5- باعث فرسایش اجسام می شود.
6- حتی روی ترمز اتومبیل ها اثر منفی می گذارد.

7- حتی در تومورهای سرطانی یافت شده است.

کلــی  کردنــد. 6 نفــر بــه طــور  از پنجــاه نفــر فــوق، 43 نفــر دادخواســت را امضــا 
ــیمیایی  ــاده ش ــه م ک ــت  ــر می دانس ــک نف ــط ی ــا فق ــد و ام ــان ندادن ــه ای نش عالق

»دی هیــدروژن مونوکســید« در واقــع همــان آب اســت!
عنوان پروژه دانشجوی فوق این بود: »ما چقدر زود باور هستیم«

لطیفه
معما

که هر روز هشت صبح میام و پنج بعد از ظهر میرم. من دو ساله 

که مدیر ارشد سازمان بشم! دیگه وقتشه 



UPS سیستم  مانیتو��نگ بات�ی

•  قابلیت اتصال به هر دو نسل بات�ی های رنج  ٢ ولت و ١٢ ولت

•  قابلیت مانیتو��نگ ١٢٠ سلول بات�ی ب� �وی یک خط

•  قابلیت آدرس پذی�ی به ازای هر ما�ول مانیتو��نگ وضعیت بات�ی

•  پش��بانی از اندازه گی�ی دما و رطوبت محیطی

•  ب�رسی وضعیت شا�� و دشا�� بات�ی

MODBUS برای ارتباط ،RS-485 دارای پورت  •

•  دارای پورت شبکه، جهت گزارش اطالعات ب� �وی بستر شبکه - تحت وب

امکان مانیتو��نگ تمامی پارامترهای حیاتی بات�ی های دستگاه UPS ب� �وی بستر شبکه

UPS Battery Monitoring Systems

محـــصــــولــــــــی از 

TDM-BMG-8 TDM-BVM-8 TDM-BCM-8
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انطباق 
و

 عدم انطباق

رده یک 
رده دو

تج��ه و تحلیل  
 اطالعات و ا���ابی

 شواهد واقعی

ممی�ی بر طراحی 
و 

ممی�ی بر ساخت

ثبت و طبقه بندی 
عدم انطباق های

 جزئی و بحرانی
Minor & Major

Data Center Design and Implementation Audit

شرکت تیام شبکه 
مشاوره، طراحی، پ�اده سا�ی، نظارت، پش��بانی و ممی�ی  بر طراحی و ساخت مرکز داده
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