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ملت هــا  همــه  شــد  موفــق  کــه  بــود  جان ســخت  ویروســی  »کرونــا 
کشــور ایــران؛ آن  کنــد جــز  را وادار بــه عقب نشــینی و تغییــر و تحــول 
کــه از او جان ســخت تر بودنــد در دگرگونــی و  هــم بــه خاطــر مدیرانــی 

انعطاف پذیــری.«
کرونــا و شــرکت های عریــض  ایــن خالصــه ای اســت از نبــرد یــک ســال و نیــم پاندمــی 
و طویــل خصوصــی یــا ســازمان های دولتــی ایرانــی. هرچقــدر شــرکت های بــزرگ 
کرونــا، دســت  کســب وکارهای ســنتی در سراســر دنیــا بــه بهانــه  دنیــای فنــاوری و 
از  بهره بــرداری  و  نویــن  بــه روش هــای  کاری  ســبک  یــک  از  ســوئیچ  و  تغییــر  بــه 
مزیت هــای فصــل جدیــد ارتباطــات زدنــد؛ شــرکت های ایرانــی )البتــه غالــب آن هــا( 
کمتریــن انعطاف پذیــری، هماننــد  برابــر تغییــر مقاومــت از خــود نشــان داده و بــدون 
ــزارش و نظرســنجی  گ ــد. براســاس یــک  کردن ــا، زندگــی ســپری  کرون دوران پیــش از 
کســب وکارها در همــه  پژوهشــکده آمــار، در اردیبهشــت ۱۴۰۰ بیــش از ۴۵ درصــد 
کردنــد و ۱۸ درصــد بــا بیــش از نیمــی  کاری خــود فعالیــت  حوزه هــا بــا تمــام ظرفیــت 
کمتــر از نصــف ظرفیــت خود بــه فعالیت  کمــی  از ظرفیــت و ۱۸ درصــد دیگــر بــا نیــم یــا 
تعطیــل  کســب وکارها  ۲۰ درصــد  زیــر  تنهــا  آمــده  گــزارش  ایــن  در  دادنــد.  ادامــه 
کــرده، مشــغول دورکاری بودنــد و فعالیــت حضــوری خــود را بــه صفــر رســاندند. 
کــه مثــال در  کشــورهای دیگــر مقایســه می کنیــم  وقتــی ایــن وضعیــت را بــا آمارهــای 
کســب وکار در اوج پاندمــی، تعطیــل یــا دورکاری بودنــد؛  انگلیــس بیــش از ۵۰ درصــد 
بــه عمــق تغییرناپذیــری شــرکت های ایرانــی و عــدم اراده بــرای همســو شــدن بــا 
کار در یــک وضعیــت بحرانــی پــی می بریــم. ایــران تلنــت هــم در  شــرایط زندگــی و 
کســب وکارهای ایرانــی، نشــان می دهــد  کرونــا بــر  گــزارش جامــع از تاثیــرات  یــک 
کــه فقــط در ۳۷ درصــد شــرکت ها، همــه واحدهــا بــه دورکاری رفتنــد و در برخــی 
واحدهــا ماننــد بخــش مدیــران، مالــی، اجرایــی، اداری و منابــع انســانی زیــر ۲۰ 
درصــد شــرکت ها، نیروهــای خــود را بــه دورکاری فرســتادند. واحدهــای بازاریابــی و 
گــزارش داشــتند. تبلیغــات، واحدهــای فنــی و فــروش بیشــترین دورکاری را در ایــن 
بــه  تمایلــی  ایرانــی  شــرکت های  چــرا  کــه  می شــود  ح  مطــر پرســش  ایــن  پــس 
کاری و ارتباطــی خــود نداشــتند؟ بروکراســی های اداری و  دورکاری و تغییــر ســبک 
کــم بــر برخــی شــرکت ها،  ح وظایــف ســنتی و پوســیده حا چارت هــای ســازمانی و شــر
کارمنــدان بــرای دورکاری  عــدم بسترســازی بــرای ارتباطــات از راه دور یــا اعتمــاد بــه 
کرونــا و  و دسترســی بــه اطالعــات از بیــرون شــرکت، جــدی نگرفتــن بحــران پاندمــی 
نداشــتن چشــم انداز از طوالنــی شــدن چندیــن ســاله آن و عــدم چابکــی و تحــرک 
ــل  ــل قاب ــوری و دورکاری، دالی ــع حض ــدان در مواق کارمن ــف  ح وظای ــر ــل ش در تبدی
فهــم و توجیه پذیــری هســتند ولــی بــه نظــر می رســد علــت اصلــی ایــن جان ســختی 
بیــش از حــد نباشــد. در واقــع، از ســوی مدیــران هیچ گونــه اراده ای یا فشــار و تالشــی 
شــرکت های  از  بســیاری  ســاختار  نمی شــود.  طلــب  نیــازی  و  نمی گیــرد  صــورت 
کارآمــدی و اهداف محــوری نیســت و همیــن  ایرانــی براســاس بازدهــی، بهــره وری، 
ــرای اســتقبال از دگرگونــی وجــود نداشــته  امــر باعــث می شــود هیچ گونــه ضرورتــی ب
کرونــا بــه ایــن شــرکت ها می رســد و ســرانجام تســلیم  باشــد. حــاال بایــد دیــد زور 

ــر یــک پاشــنه می چرخــد! ــا همچنــان در ب تغییــر می شــوند ی
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

کــزداده  گواهینامــه رتبه بنــدی مرا اولیــن   ◄
ــران اعطــا شــد ای

همــکاری  بــا  ایــران  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 
اولیــن  کشــور،  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
را  کشــور  مرکــزداده  ممیــزی  رتبه بنــدی  گواهینامــه 
کــرد. امیــر ناظمــی معــاون  بــه شــرکت آســیاتک اعطــا 
ــر ارتباطــات و رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات  وزی
رتبه بنــدی  گواهینامــه  اولیــن  اهــدای  مراســم  در 
مجــوز  اعطــای   « گفــت:  کشــور  مرکــزداده  ممیــزی 
مســیر  و  ارتقــا  بــرای  فرصتــی  می توانــد  رتبه بنــدی 
ایــن  بایــد در  امــا  توســعه بخــش خصوصــی باشــد. 
کــه  کوسیســتمی داشــته باشــیم  فرآینــد یــک نــگاه ا
می شــوند.  منتفــع  آن  در  بازیگــران  از  مجموعــه ای 
مجوزهــا،  و  اســتانداردها  کــه  باشــیم  مراقــب  بایــد 
اســتفاده  و  انحصارطلبــی  بــرای  ابــزاری  بــه  تبدیــل 
کارهــا  و  کســب  فعالیــت  برابــر  در  دولــت  قــدرت  از 

نشــود.«
کردنــد: »در  معــاون وزیــر ارتباطــات در ادامــه اشــاره 
ــر موضــوع  ــز داده، مــا ب ک ــه مرا حــوزه اعطــای مجــوز ب
ای  ویــژه  نــگاه  جهانــی  اســتانداردهای  بــا  انطبــاق 
رتبه بنــدی دیگــر  کــه  کــه معتقدیــم  داشــتیم. چــرا 
کــه در دنیــا  ماننــد یــک جزیــره دورافتــاده از چیــزی 
ــی  ــود و اســتانداردهای جهان خ می دهــد نخواهــد ب ر
گیــرد. بــر ایــن اســاس ۴ اســتاندارد  بایــد مدنظــر قــرار 
گرفتیــم  ــز داده در نظــر  ک ــی را در رتبه بنــدی مرا جهان
بــرای اعــالم جهانــی توانایی هایــی  کســب وکارها  تــا 
خــود، نیــاز دوبــاره بــه دریافــت مجــوز جهانــی نداشــته 

ــند. باش
کــرد: تــالش  کیــد  رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات تا
کــه فعالیــت بازیگــران قدیمــی حــوزه  مــا ایــن اســت 
فنــاوری را بــه رســمیت بشناســیم. بــه همیــن دلیــل 
کــز داده، ابتــدا مجــوزی را بــرای  بــرای رتبه بنــدی مرا
کــه ترافیــک آن هــا از حــد  9 دیتاســنتر )مرکــز داده( 
گرفتیــم و پــس  کــرده بــود، در نظــر  گــذر  تعییــن شــده 
گواهی نامــه  گواهــی موقــت، شــرکت ها دریافــت  از آن 
اولیــن  امــروز  و  کردنــد  دنبــال  را  دائمــی  و  اصلــی 

گواهینامــه رتبه بنــدی مرکــز داده اعطــا شــد.

1st Audit Data Center

توری احراز هویت دیجیتالی  ◄ رگوال
راه اندازی می شود

بــا امضــا و ابــالغ رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی، 
دیجیتالــی  احرازهویــت  رگوالتــوری  صاحــب  ایــران 
می شــود تــا هویــت معتبــر در فضــای مجــازی ایــران 
رســمی  و  قانونــی  شــکل  بــه  و  بگیــرد  سروســامانی 
تعامل پذیــری  کارگــروه  باشــد.  داشــته  فعالیــت 
ــه  ــز ملــی تبــادل اطالعــات ب ــت  الکترونیکــی و مرک دول
عنــوان »رگوالتــور هویــت دیجیتــال« در برنامــه ملــی 
کشــور انتخــاب شــده اند. برنامــه  ملــی  هویــت مجــازی 
آن طبــق ســند  تدویــن  کــه  کشــور  هویــت مجــازی 
نظــام معتبــر هویــت مصــوب شــورای عالــی فضــای 
اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  بــه  مجــازی 
شــورای  ســوی  از  نهایــت  در  بــود  شــده  ســپرده 
اجرایــی فنــاوری اطالعــات بــه ســازمان نظــام صنفــی 
گــذار شــده اســت و حــال پــس از  رایانــه ای تهــران وا
نهایــی شــدن پیش نویــس ایــن ســند از ســوی بخــش 
انتظــار  در   99 ســال  پایانــی  روزهــای  در  خصوصــی 
بررســی و نهایــی شــدن از ســوی مرکــز ملــی فضــای 
صورت گرفتــه  پیش بینی هــای  طبــق  بــود.  مجــازی 
وظیفــه  پایه ای تریــن  و  اصلی تریــن  ســند،  ایــن  در 
بــه رگوالتــور هویــت دیجیتالــی ســپرده شــده اســت 
کوسیســتم  کــه وظیفــه اعتباربخشــی بــه اجــزای ا چرا
و  داشــت  خواهــد  عهــده  بــر  را  دیجیتالــی  هویــت 
تمامــی مجوزهــای الزم بــرای اجــزای مختلــف ایــن 
خواهــد  صــادر  رگوالتــور  ایــن  ســوی  از  کوسیســتم  ا
ــا ترســیم نقشــه  کــرده اســت ب شــد. ایــن ســند ســعی 
دیجیتالــی،  هویــت  احــراز  موجــود  وضعیــت  کلــی 
بــرای برون رفــت از وضعیــت فعلــی بیابــد  راهــکاری 
مختلــف  شــخصیت های  کــردن  مشــخص  بــا  و 
و  کنــد  گــذار  وا آنــان  بــه  وظایفــی  کوسیســتم  ا ایــن 
نقــش  را  کشــور  دیجیتالــی  هویــت  کلــی  زیســت بوم 
دهــد. از ســویی بــا تمرکــز تصمیم گیــری در یــک نهــاد 
واحــد می خواهــد مانــع تصمیم گیری هــای مــوازی و 

بــا یکدیگــر شــود. گاه متناقــض 

Regulatory Authori-
ty for Digital Identity

کزداده«  مرا پایداری  و  »تداوم  وبینار   ◄
توسط تیام شبکه برگزار شد

شرکت تیام شبکه سری نخست وبینارهای آنالین 
کزداده« در  خود را با موضوع »تداوم و پایداری مرا
روز ۱۴ تیرماه برگزار کرد. سخنران این وبینار، خانم 
کزداده  مهندس »مینا حیدری«، ممیز ارزیاب مرا
بودند.   CDCP بین المللی  مدرک  دارنده  و 
نگهداشت  و  »بررسی  وبینار  این  سرفصل های 
کزداده«، »ممیزی  شرایط محیطی و عملیاتی مرا
مرکزداده« و »نگهداری و نظافت مرکزداده« بود. 
نمایندگان  برای  اختصاصی  طور  به  وبینار  این 
کشور برگزار شد و به  شرکت تیام شبکه در سراسر 
شرکت  گردید.  اعطا  گواهینامه  شرکت کنندگان 
عموم  برای  تیام شبکه  بعدی  وبینارهای  در 
خواهد  رایگان  کزداده  مرا صنعت  عالقه مندان 
خود  مشخصات  می توانند   افراد   این  بود. 
سمت  سازمان،  نام  خانوادگی،  نام  و  نام  شامل 
و  ایمیل  پستی،  کد  و  آدرس  ملی،  کد  شغلی، 
ایمیل آدرس  به  موبایل  و  ثابت  تماس   شماره 
به  یا  کنند  ارسال   press@timanetworks.ir
ثبت نام  فرم  و  مراجعه  تیام شبکه  وب سایت 
زمان  کنند.  پر  را  شرکت  این  وبینارهای  در 
افراد  برای  دعوت نامه  لینک  و  بعدی  وبینار 

ثبت نام کننده ارسال می شود.

TIAM Networks 
hold A Webinar
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◄ سرعت اینترنت فیبرنوری به رکورد 
۳۱۹ ترابیت بر ثانیه رسید

و  فناوری ها  با  شدند  موفق  ژاپنی  محققان 
اطالعات  انتقال  سرعت  جدید،  تکنیک های 
رکورد جدید ۳۱9  به  را  کابل های فیبرنوری  روی 
رکورد  ترتیب،  این  به  برسانند.  ثانیه  بر  ترابایت 
فیبرنوری  روی  جهان  اینترنت  سرعت  پیشین 
و  شده  شکسته  بود؛  ثانیه  بر  ترابیت   ۱۷9 که 
کنون سریع ترین اینترنت با بیش از ۳۰۰ ترابیت  ا
اطالعات را منتقل می کند. دانشمندان موسسه 
 )NICT( ارتباطی  فناوری های  و  اطالعات  ملی 
ژاپن تمام اجزای شبکه را ارتقا داده و از خطوط 
هسته  تک  جای  به  هسته ای  چهار  فیبرنوری 
آن ها  کردند.  استفاده  اطالعات  انتقال  برای 
حاوی  لیزری  نورهای  عبور  برای  شدند  موفق 
کانال با طول موج های  اطالعات باتری، از ۵۵۲ 
متفاوت بهره ببرند. این نوع نور لیزری به ندرت 
هدایت  و  تقویت  زمینی  ایستگاه های  توسط 
در  را  آن  توانستند  ژاپنی  محققان  ولی  می شود 
این  کنند.  پیاده سازی  آزمایشگاهی  شرایط 
کارکرد  صحت  از  اطمینان  برای  پژوهش گران 
شبکه، انتقال اطالعات را در یک مسافت تقریبا ۳ 
کردند  کیلومتری با فیبرهای پیچ دار آزمایش  هزار 
از  کیفیت سیگنال ها یا سرعت  و مطمئن شدند 
هسته ای  چهار  فیبرنوری  رفت.  نخواهد  دست 
کابلی  قطر  اندازه  تست،  این  در  شده  استفاده 
برابر با فیبر تک هسته دارد و به راحتی می تواند 
استانداردهای  و  تجهیزات  با  و  شبکه ها  در 
ساخت  هزینه  البته،  شوند.  گرفته  کار  به  فعلی 
کنونی بسیار  فیبرنوری چهار هسته ای در شرایط 
گران تمام می شود و احتماال همین عامل باعث 
جدید  فناوری  این  ورود  شاهد  فعال  که  می شود 
می گویند  ژاپنی  دانشمندان  نباشیم.  بازار  به 
دستیابی به سرعت ۳۱9 ترابیت بر ثانیه می تواند 
موبایل  شبکه های  هسته  سرعت  افزایش  باعث 

نسل های 5G و 6G شود. 

New Data  
Transmission 
Speed Record Set: 
319 Terabits

کزداده را  کارآمدترین مرا ◄ چینی ها 
می سازند

پایین  بسیار  انرژی  مصرف  با  کزداده  مرا ساخت 
و  دولت  کار  دستور  در  جدی  طور  به  بهینه،  و 
گرفته است.  شرکت های بزرگ فناوری چین قرار 
دولت چین در یک سند و برنامه سه ساله، از همه 
که تولیدات خود را  کزداده خواسته  سازندگان مرا
به ۲۰ درصد توان فعلی رسانده و در عوض روی 
کنند.  تمرکز  محصوالت شان  کارآمدی  و  کارایی 
کرده طی سه سال، باید  چین در این سند اعالم 
برسند   PUE 1.3 ضریب  به  کزداده  مرا درصد   6۰
کزداده از نظر مصرف  که معیاری ایده آل برای مرا
سال  از  نیز  هواوی  مانند  شرکتی  است.  انرژی 
خود  کزداده  مرا  PUE ضریب  کاهش  روی   ۲۰۱۸
کارآمدترین  شده  موفق  کنون  ا و  می کند  تالش 
 PUE 1.111 ضریب  با  را  چهار  ماژوالر  مرکزداده 
 Smart Modular Data مرکزداده  اخیرا،  بسازد. 
Center هواوی در تست های آزمایشگاه مستقل 
Cloud Computing & Big Data Research چین 
برساند.  ثبت  به  را   PUE ضریب  این  توانسته 
و  پایین تر  مرکزداده  یک   PUE ضریب  هرچقدر 
انرژی  مصرف  معنای  به  باشد؛  نزدیک تر   ۱ به 
سنتی  کزداده  مرا بهترین  است.  بهینه تر  و  کمتر 
باالتر  حتی  و   ۱/۵ به  نزدیک   PUE ضریب  دنیا 
با  خواسته  کزداده  مرا سازندگان  از  چین  دارند. 
از  گون،  گونا پیشرفته  فناوری های  به کارگیری 
کیفیت  تجدیدپذیر،  و  ک  پا انرژی های  جمله 
به  فقط  و  دهند  افزایش  را  خودشان  کزداده  مرا
اخیرا،  نباشند.  جدید  کزداده  مرا تاسیس  فکر 
که ۱۰۰  کرده  یک شرکت چینی از طرحی رونمایی 
ماژول مرکزداده به زیر آب فرستاده شده و از مایع 
کاهش مصرف  خنک برای سیستم سرمایشی و 
ح به صورت آزمایشی  انرژی بهره می برند. این طر
آغاز شده و قرار است طی یک  ابتدای امسال  از 
آب  زیر  به  مرکزداده  ماژول های  این  همه  سال، 

بروند.

The Chinese Build 
the Most Efficient 
Data Centers

 IoT 5 صنعتی برایG سیسکو روتر ◄
کرد Edge رونمایی 

صنعتــی  روتــر  نمونــه  یــک  از  جهــان  شــبکه  غــول 
Catalyst بــرای افزایــش قــدرت شــبکه های ســازمانی، 
انعطاف پذیــری و امنیــت بــه همــراه مقیاس پذیــری 
مــورد نیــاز بــرای موفقیــت در اینترنــت اشــیا رونمایــی 
 ،5G شــبکه های  از  پشــتیبانی  بــا  روتــر  ایــن  کــرد. 
مدیریتــی  ابزارهــای  می ســازد  قــادر  را  ســازمان ها 
متناســب بــا فنــاوری اطالعــات خــود را بــه جدیدتریــن 
کننــد. ایــن روتــر  نســل شــبکه های موبایــل متصــل 
تعاملــی  یکپارچــه  معمــاری  یــک  می شــود  باعــث 
بــه  بخــش عملیــات شــبکه  و   IT زیرســاخت  میــان 
شــرکت های  و  شــود  پیاده ســازی  ســاده ای  طــور 
ــای محاســبات در لبــه شــبکه ســودمند  ــزرگ از مزای ب
شــوند. سیســکو می گویــد ایــن بهتریــن فرصــت بــرای 
تجربــه  و  کارایــی  بتواننــد  تــا  اســت  مشــتریان اش 
کاربــری خــود را بهبــود داده و از نتایــج شــگفت انگیز 
کســب وکار خــود نفــع ببرنــد.  پــردازش داده هــا در لبــه 
کســب وکارها  گارتنــر، ۷۵ درصــد داده های  گــزارش  بــه 
تولیــد  لبــه  محیط هــای  در  و  کــزداده  مرا از  ج  خــار
رشــدی  می توانــد  آن هــا  از  اســتفاده  و  می شــوند 
کســب وکارها  جهشــی و چالش هــای جدیــدی بــرای 
در  می تواننــد  سیســکو  صنعتــی  روترهــای  باشــد. 
هــر نقطــه ای از لبــه شــبکه وصــل شــوند و نیازهــای 
کیوســک های فــروش  کننــد. اتصــال  متفاوتــی را رفــع 
بــه ســرورهای فنــاوری اطالعــات، اتصــال تجهیــزات 
از راه دور بــه هســته اصلــی شــبکه، انتقــال ســریع تر 
در  امنیــت  افزایــش  و   5G پلتفــرم  روی  داده هــای 
به کارگیــری  مزایــای  دیگــر  از  لبــه  دســتگاه های 
جدیــد  روتــر  هســتند.  سیســکو  صنعتــی  روترهــای 
اســت   Cisco IOS XE پلتفــرم  بــر  مبتنــی  سیســکو 
را   SD-WAN و  ســازمانی  شــبکه  یــک  می توانــد  و 
بــر  عــالوه  روتــر  ایــن  دهــد.  توســعه  شــبکه  لبــه  بــه 
وای فــای 6   ،4G LTE ارتباطــات  از   ،5G ارتباطــات 
و فناوری هــای FirstNet و Wi-SUN نیــز پشــتیبانی 

. می کنــد

Cisco Unveils 
Catalyst for 5G at 
Industrial IoT Edge
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مقــــاله فنی

۶ ترفند بهینه سازی 
کزداده بهتر مرا
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می شــود  باعــث  کــزداده  مرا بهینه ســازی 
ــر  ــرای مشــتریان جذاب ت ســرویس ها و تجهیــزات ب
خرابــی  و  نگهــداری  و  تعمیــر  هزینه هــای  باشــد؛ 
کنــد؛ بــه طــور ویــژه ای مصــرف انــرژی  کاهــش پیــدا 
کار  کل سیســتم چابک تــر  بهتــر مدیریــت شــود و 

باشــد. داشــته  تــری  باال کارایــی  و  کنــد 
بســیاری اوقــات، نیــازی بــه خریــد یــک دســتگاه 
و  ســخت افزار  از  بخشــی  توســعه  یــا  جدیــد 
بایــد پروســه  بلکــه  نرم افــزار مرکــزداده نیســت؛ 
گیــرد. بهینه ســازی  بهینه ســازی بهتــری صــورت 
کــزداده ســنتی فعلــی را دوبــاره  موثــر می توانــد مرا
بــه چرخــه بــازار بازگردانــد و باعــث ارزش افــزوده 

بیشــتر روی ســرویس های فعلــی شــود. 
کــه اینجــا وجــود دارد؛ تقریبــا همــه  نکتــه مهمــی 
هــر ســال  کــه  پذیرفته انــد  کــزداده  مرا مدیــران 
مرکــزداده  بــرای  بهینه ســازی  اقدامــات  بایــد 
خــود انجــام دهنــد امــا نمی داننــد دقیقــا چــه 
چگونــه  هــم  کار  آن  و  شــود  انجــام  بایــد  کاری 
کارایــی را  کــه بهتریــن و باالتریــن  صــورت بگیــرد 
داشــته باشــد. در ادامــه می خواهیــم بــه 6 مــورد 
کــزداده بــرای  کــه متخصصــان مرا کنیــم  اشــاره 
خــود  امکانــات  و  تجهیــزات  کارایــی  افزایــش 

می دهنــد: انجــام 

     
کنید ۱- روی بهبود مدیریت منابع تمرکز 

بــه  نیــاز  مرکــزداده  یــک  در  منابــع  مدیریــت 
کــه بــا درک اینکــه  رویکــردی چندوجهــی دارد 
انــرژی  چــه چیــزی باعــث مصــرف غیرضــروری 
می شــود؛ آغــاز خواهــد شــد. بــه عنــوان مثــال، 
ــرژی  ــند؛ ان ــکار باش ــی بی ــن ول ــرورها روش ــر س کث ا

مصــرف می کننــد یــا بــه عبــارت بهتــر انــرژی هــدر 
روش هــای  بــه  بایــد  ســرورها  ایــن  می دهنــد. 
دیگــر بهتــر مدیریــت شــوند. پــس از شناســایی 
مناطــق مشــکل دار، اپراتورهــای مرکــزداده بایــد 
کننــد  تجهیــزات حســاس ســرمایه گذاری  روی 
اســتراتژی های  و  فناوری هــا  به کارگیــری  در  و 
انــرژی  تخصیــص  خودکارســازی  ماننــد  جدیــد 
انــرژی  مصــرف  از  مانــع  ســرورها،  بــه  منابــع  و 
کــزداده  مرا در  دیگــری  منبــع  هــر  یــا  بیهــوده 

شــوند. 
نرم افــزار  بــر  مبتنــی  انــرژی  رابط هــای 
)software-defined power interfaces( وجــود 
کــه می تواننــد انــرژی هــر دســتگاه و بخش را  دارد 
کــزداده تخصیــص  براســاس نیــازش بــه آن در مرا
دهنــد. بنابرایــن، بــا تغییــر نیازهــا و ترافیــک و بــار 
کاری، ایــن تخصیــص انرژی هــا بــه طــور خــودکار 
هــم  ســخت افزارهایی  کــرد.  خواهــد  تغییــر 
کــه در مصــرف بهینــه انــرژی و ســایر منابــع  داریــم 
گونــه ای از باتری هــا در  کمــک می کننــد. مثــال، 
کــه بــه طــور خــودکار در  کــزداده وجــود دارد  مرا
شــارژ  نمی شــوند؛  اســتفاده  کــه  زمان هایــی 
ــه مــدار اصلــی در مواقــع  شــده و آمــاده اتصــال ب

هســتند. ضــروری 

را  مشــتری  قراردادهــای  و  داخلــی  روال هــای   -۲
کنیــد بازنگــری 

کــزداده  مرا بهینه ســازی  روش هــای  از  برخــی 
مدیــران  نیســتند.  هزینــه  صــرف  مســتلزم 
کــزداده می تواننــد رویه هــای داخلــی فعلــی  مرا
کننــد آیــا برخــی از ایــن  کــرده و ارزیابــی  را بررســی 

ایجــاد  کارایــی سیســتم مشــکل  بــرای  رویه هــا 
نمی کننــد؟ بــه عنــوان مثــال، ممکــن اســت الزم 
کارمنــدان هــر شــیفت  باشــد از نزدیــک تعــداد 
کنیم  کــرده و اطمینــان پیــدا  مرکــزداده را بررســی 
کــه ایــن تعــداد اپراتــور در شــیفت های خــاص 
گاهــی اوقــات  مطابــق نیازهــای مشــتری اســت. 
می تــوان  شــیفت ها،  در  افــراد  تعــداد  تغییــر  بــا 
و  انســانی  منابــع  در  مناســب تری  تعــادل  بــه 
پشــتیبانی بهتــر رســید. بــه عــالوه، ایــن تغییــرات 
می توانــد  انســانی  نیروهــای  متعادل ســازی  و 
کارمنــدان جدیــد و در نتیجــه  نیــاز بــه اســتخدام 

کنــد. صــرف هزینــه بیشــتر را تامیــن 
امــا برخــی از تنظیمــات و دســتکاری ها در منابــع 
و تجهیــزات بــه هزینــه مالــی نیــاز دارد. حتمــا 
و  بررســی  مــورد  مشــتریان  قراردادهــای  بایــد 
ــا اطمینــان حاصــل شــود  بازنگــری قــرار بگیــرد ت
ســرویس های ارائــه شــده و تجهیــزات تخصیــص 
نیازهــای  مطابــق  مشــتری،  بــه  شــده  داده 
باشــد. مدیــران  او  قــرارداد  در  مشــخص شــده 
کــزداده، ســعی می کننــد در هنــگام  باهــوش مرا
تعهــدی  تــازه و پذیرفتــن  قــرارداد  یــک  بســتن 
منابــع  از  کــه  درســتی  بســیار  درک  بــا  جدیــد، 
آزاد و تســهیالت قابــل تخصیــص در مرکــزداده 
ــرارداد  ــا ایــن ق ــه آی ک کننــد  ــی  ــد؛ ارزیاب خــود دارن
برایشــان صرفــه اقتصــادی دارد یــا هزینه هــای 
گذاشــته و انتظارات  بیشــتری روی دســت آن ها 

بــرآورده نمی کنــد. را  مالــی 
روی   IBM شــرکت  مطالعــه  یــک  مطابــق 
چهــارم  ســه  از  بیــش  جهانــی،  کــزداده  مرا
هنــگام  دادنــد  پاســخ  شــرکت کنندگان 

رضا باجالن
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بــه  نیــاز  آینــده،  پروژه هــای  بــرای  برنامه ریــزی 
ج از مرکــزداده دارنــد. بــه همیــن  کمک هــای خــار
شــده،  بهینه ســازی  مرکــزداده  یــک  دلیــل، 
کــه مدیــران آن متوجــه می شــوند  مکانــی اســت 
کمبودهایــی وجــود دارد و بــه اشــخاص خارجــی 
کننــد. پــر  را  کمبودهــا  ایــن  می دهنــد  اجــازه 

کنید ۳- مرکزداده را ممیزی 
بهینه ســازی  اهــداف  اصلی تریــن  از  یکــی 
هــر  اســت.  انطباقــی  مــوارد  حفــظ  مرکــزداده، 
آمــاده  ممیــزی  بــرای  ســالیانه  بایــد  مرکــزداده 
باشــد و بــرای اینکــه ممیــزی دردســرهای تــازه 
خــود  نکنــد؛  درســت  زیــادی  هزینه هــای  و 
مــوارد  بایــد  مرکــزداده  مدیــران  و  کارمنــدان 
کننــد. آیــا رویه هــای فعلــی  انطباقــی را بررســی 
ــد؟  ــازگاری دارن ــزداده س ک ــتانداردهای مرا ــا اس ب
و  پروتکل هــا  در  تغییــرات  جدیدتریــن  آیــا 
مرکــزداده  در  بومــی  و  جهانــی  اســتانداردهای 
نصــب   و  تغییــرات  آیــا  شــده اند؟  اعمــال 
ســرویس های  راه انــدازی  و  جدیــد  تجهیــزات 
بــا اســتانداردهای اولیــه  کامــال مطابــق  بیشــتر 

اســت؟ مرکــزداده  ســاخت 
دارایی هــای  ارزیابــی  بــه  مرکــزداده  ممیــزی 
افــرادی هــم  فیزیکــی مرکــزداده می پــردازد امــا 
اســتراتژی های  آیــا  کــه  کننــد  بررســی  بایــد 
مطابــق  داده هــا  از  نگهــداری  و  ذخیره ســازی 
مقــررات تدویــن شــده اســت یــا خیــر. بــه عنــوان 
ذخیره ســازی  بــرای  خاصــی  مقــررات  مثــال، 
مقــررات  همچنیــن،  داریــم.  داده هــا  ســالم 
عمومــی حفاظــت از داده هــا )GDPR( در اروپــا 
 ،GDPR بســیار مهــم و حســاس اســت. طبــق 
کــزداده نبایــد بــه شــرکت ها اجــازه جمــع آوری  مرا
ــا  ــراد ی ــی اف ــم خصوص ــه حری ــوط ب ــات مرب اطالع

بدهنــد. را  دیگــر  شــرکت های 
و  هزینه هــا  کاهــش  بــرای  روش هایــی 
کــزداده وجــود دارد.  دردســرهای ممیــزی در مرا
گیت وی هــای  و  هاب هــا  برخــی  نصــب  مثــال، 
خــودکار  به روزرســانی  باعــث  کــه  هوشــمند 
و  سنســورها  نصــب  یــا  می شــود  نرم افزارهــا 
کــه  محــل  در  فیزیکــی  بی ســیم  ردیاب هــای 
کــرده و اطالعــات را  کنتــرل  می توانــد شــرایط را 
کنــد. بــه صــورت بی درنــگ بــرای شــما ارســال 
کلــی، بهتــر اســت دوره ای و پیــش از هــر  بــه طــور 
ممیــزی، مســایل مرتبــط بــا انطبــاق و ســازگاری 
آن هــا  صحــت  از  و  بررســی  را  مرکــزداده  در 

کنیــد. پیــدا  اطمینــان 

گزینه هــای سیســتم سرمایشــی بهتــر را بررســی   -۴
کنیــد

محــدوده  در  مرکــزداده  یــک  داشــتن  نگــه 
دمایــی مناســب بــرای انجــام عملیــات  بهتــر و 
ــدون دردســر و افزایــش طــول عمــر تجهیــزات،  ب

بســیار ضــروری اســت. شــما بایــد دائمــا در حــال 
و  بهتــر  روش هــای  یافتــن  بــرای  جســت وجو 
بهینه تــر بــرای خنک ســازی مرکــزداده باشــید. 
چــون سیســتم سرمایشــی تاثیــر قابــل توجهــی 
گاهــی اوقــات تقویــت  کارایــی مرکــزداده دارد.  بــر 
سیســتم تهویــه هــوا یــا اتخــاذ روش هــای بهتــری 
گــرم باعــث  بــرای هدایــت و خــروج جریــان هــوای 

کلــی مرکــزداده می شــود. کارایــی  افزایــش 
در  پــروژه  یــک  روی  ســال  چندیــن  گــوگل 
کــرد تــا نهایتــا منجــر بــه یــک  کار  کــزداده خــود  مرا
کــه اطالعــات  الگوریتــم سیســتم سرمایشــی شــد 
کــرده  مرکــزداده را بــه طــور بی درنــگ جمــع آوری 
و پیشــنهاداتی بــه اپراتورهــای انســانی می دهــد. 
کاهــش ۴۰ درصــدی  ایــن الگوریتــم تقریبــا باعــث 
مرکــزداده  در  سرمایشــی  سیســتم  هزینه هــای 
ســال  تابســتان  در  گــوگل  اســت.  شــده  گــوگل 
گام جلوتــر رفتــه و بــه ایــن الگوریتــم  ۲۰۱۸، یــک 
اجــازه داد بــه طــور خــودکار و مســتقل در یــک 
مرکــزداده اجــرا شــود و سیســتم سرمایشــی را بــه 
کنــد. فقــط در صــورت  طــور مــداوم بهینه ســازی 
اپراتــور  ک،  خطرنــا بســیار  وضعیــت  یــک  بــروز 

انســانی مداخلــه می کنــد.
فناوری هــای  از  مرکــزداده  یــک  گــر  ا حتــی 
بــرای  مصنوعــی  هــوش  ماننــد  پیشــرفته ای 
اســتفاده  سرمایشــی  سیســتم  بهینه ســازی 
تشــخیص  می تواننــد  آن  مدیــران  نکنــد؛ 
کــه آیــا سیســتم های سرمایشــی نصــب  دهنــد 
هســتند  موجــود  گزینه هــای  بهتریــن  شــده؛ 
گزینه هــای بســیار بهینه تــر بــا بودجه هایــی  یــا 

اســت. دســترس  در  معقــول 

۵- مزایــای بهره منــدی از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
را فرامــوش نکنیــد

بــرای  جهــان  کــزداده  مرا بزرگ تریــن  از  برخــی 
انرژی هــای  از  کارآمــد  کارایــی  بــه  دســتیابی 
انــرژی  می کننــد.  اســتفاده  تجدیدپذیــر 
بســیار  گزینــه  دو  بــاد  و  هیدروالکترولیــک 

هســتند. پرکاربــرد 
بهره گیــری از انرژی هــای تجدیدپذیــر دیگــر نــه 
گزینــه لوکــس و فــوق پیشــرفته؛ بلکــه ایــن  یــک 
بــرای  الزامــی  و  گزینــه ضــروری  یــک  بــه  روزهــا 
کــزداده تبدیــل شــده اســت. بــا ایــن حــال،  مرا
مرکــزداده  یــک  مالــی  منابــع  و  انــدازه  شــاید 
اجــازه ندهــد انرژی هــای تجدیدپذیــر در هنــگام 
به روزرســانی و بهینه ســازی، در الویــت بــاال قــرار 

بگیرنــد.
بایــد  تاسیســات  بخــش  و  کــزداده  مرا مدیــران 
از  بهره بــرداری  امــکان  دنبــال  جــدی  طــور  بــه 
روش هــای  و  باشــند  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
کــزداده مقیاس پذیــر  مــورد اســتفاده از آن در مرا
روش هــا  کــدام  ببیننــد  و  کننــد  مطالعــه  را 
متناســب بــا مرکــزداده آن هــا اســت و می توانــد 

از  گاهــی  آ باشــد.  داشــته  را  کارایــی  بهتریــن 
و شــرایط جــوی  الگوهــای آب وهوایــی محلــی 
غالــب ســال و چگونگــی تاثیرگــذاری آن هــا بــرای 

اســت. مفیــد  نیــز  تجدیدپذیــر  انــرژی  میــزان 

۶- حســگرهای حرکتــی بــرای چراغ هــا و در هــا 
کنیــد اســتفاده 

کــزداده  مرا ایجــاد  اهــداف  از  یکــی  ســازگاری 
بهینــه اســت ولــی اپراتورهــا می تواننــد بــه طــور 
بــاز  یــا  چراغ هــا  کــردن  روشــن  بــا  ناخواســته 
گشــت و گذار و حرکــت در  کــردن در هــا، هنــگام 
راهروهــای مرکــزداده، بــه طــور ناخواســته یــک 
غیرضــروری  روشــنایی  کننــد.  ایجــاد  تداخــل 
بــودن  بــاز  می شــود.  انــرژی  اتــاف  باعــث 
تغییــر  باعــث  می توانــد  هــم  درهــا  غیرضــروری 
تجهیــزات  کنتــرل  و  شــده  راهروهــا  دمــای 
کنــد. حســگرهای  ــا را ســخت تر  ــه دم حســاس ب
هوشــمند و خــودکار بــا مراقبــت از جنبه هایــی 
ــد؛  ــی می کن ــا چشم پوش ــا از آن ه ــان غالب ــه انس ک
کمــک  مرکــزداده  محیــط  در  ثبــات  حفــظ  بــه 

. می کننــد

در  رونــد همیشــه  یــک  مرکــزداده  بهینه ســازی 
حــال اجــرا اســت.

بــرای  مهــم  بســیار  نکتــه   ۶ بــه  بــاال  در 
کردیــم.  اشــاره  کــزداده  مرا بهتــر  بهینه ســازی 
مرکــزداده  می توانــد  نــکات  ایــن  کــردن  دنبــال 
بدانیــد  بایــد  ولــی  کنــد  کارآمدتــر  را  شــما 
کارایــی  بهینه ســازی یــک مرکــزداده و افزایــش 
کوتــاه مــدت نیســت و  آن منــوط بــه یــک دوره 

شــود.  متوقــف  نبایــد  هرگــز 
اپراتورهــا و مدیــران مرکــزداده بایــد هــر روز دنبــال 
کــه مرکــزداده را مدرن تــر و  کاری باشــند  انجــام 
کارآمدتــر می کنــد. دائــم بــرای افزایــش بهــره وری 
رویکردهــای  و  ایده هــا  ســراغ  و  کننــد  تــاش 
بــه  منجــر  کــه  برونــد  بلندمدتــی  و  کوتاه مــدت 

می شــود. بیشــتر  بهینه ســازی 
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گی مشترک بهترین  10 ویژ
رئیس های دنیا

وقت های بیکاری و برنامه ریزی نشده باعث افزایش 
خالقیت و بهره وری شما می شوند

 Non Time چگونه با
به خالقانه ترین و 

مبتکرانه ترین نسخه 
خودمان برسیم؟

ایــن یک تناقض آشــکار اســت. معمــوال این طور 
کــه نهایــت اســتفاده از  گرفتیــم  ــاد  خواندیــم و ی
وقــت  و زمــان خــود ببریــم و کار بیشــتری در یــک 
ــز  زمــان مشــخص و محــدود انجــام دهیــم و هرگ
وقــت بیــکار و برنامه ریــزی نشــده ای در طــول 
روز نداشــته باشــیم تــا بــه بهــره وری بیشــتری 

برســیم.
کارهــای انجــام نشــده داریــم  وقتــی فهرســتی از 
از درس هــای  اســت؛  و ســرمان حســابی شــلوغ 
کار و پروژه هــای تحویــل داده نشــده،  نخوانــده تــا 
کامپیوتــر،  کارهــای خانــه، رســیدگی بــه لپ تــاپ و 
که باید جواب بدهیم و ایمیل هایی  تماس هایی 
کــه  جاهایــی  و  نشــدند  داده  پاســخ  هنــوز  کــه 
نشــده...  فرصــت  امــا  بزنیــم  ســر  بــوده   قــرار 
ســعی می کنیــم هیــچ زمانــي از شــبانه روز را تلــف 
نکنیــم و بــرای تــک تــک دقیقه هــا برنامه ریــزی 
گــر در ایــن شــرایط، یــک زمــان  داشــته باشــیم. ا
کنیــم؛ دچــار  بیــکاری و برنامه ریــزی نشــده را طــی 
و  بیهودگــی  حــس  و  می شــویم  وجــدان  عــذاب 

پیــدا می کنیــم. بی ارادگــی خاصــی 
حتــی در ایــن وضعیــت، ســعی می کنیــم از زمــان 
خــواب و اســتراحت، تماشــای فیلــم و ورزش یــا 
کارهــای ضــروری  مطالعــه آزاد خــود بزنیــم و بــه 
کارهایــی  بــا شــمردن  روز  پایــان  تــا در  بپردازیــم 
کــه بــه اتمــام رســیدند و تیــک موفــق خوردنــد؛ 
احســاس بهتــری داشــته باشــیم و باورمــان شــود 

کــه بهــره وری بیشــتری داشــتیم.
ــه ایــن روش اصــال مــورد تاییــد  ک ــد بدانیــم  امــا بای
روان شناســی،  علــم  دانشــمندان  ســفارش  و 

و ســبک  نیســت  بهــره وری  افزایــش  و  خالقیــت 
ماننــد  دنیــا  در  موفــق  افــراد  از  بســیاری  زندگــی 
اســتیو جابز و دانشــمندانی مانند آلبرت انیشــتین 

اســت. بــوده  آن  برخــالف 

یک مثال شهودی
ــا یــک مثــال، ســراغ بحــث اصلــی  اجــازه بدهیــد ب
کامــال  کــه  ایــن مطلــب برویــم. شــما در روزهایــی 
ــرتان  ــد و س ــی نداری ــه خاص ــتید و برنام ــکار هس بی
کارهــای بهتــر بیشــتری انجــام  خلوت تــر اســت؛ 
حســابی  ســرتان  کــه  روزهایــی  در  یــا  می دهیــد 
و  مختلــف  کارهــای  از  انبوهــی  و  اســت  شــلوغ 
گــون و متضــاد بــرای انجــام دادن دارید؟ دقت  گونا
کارهــای بهتــر اســت و نــه  کنیــد صحبــت از انجــام 

کارهــا! تعــداد 
کار انجــام دهیــد؛ ولــی تعــداد  شــاید در طــول روز ۱۰ 
کارهایی که  کارهــای خــوب و رضایت بخــش شــما؛ 
نشــانی از خالقیــت و اســتعداد و بهــره وری در آن ها 

کار باشــد. اســت؛ ۲ تا ۳ 
روزهــای  در  کــه  کردیــم  تجربــه  مــا  از  بســیاری 
گرچــه  بیــکاری، روزهــای آخــر هفتــه و تعطیــالت، ا
انجــام  بهتــری  کارهــای  بایــد  می رســد  نظــر  بــه 
کاری شــلوغ مان،  دهیــم؛ ولی برعکس در روزهای 
عملکــرد بهتــری داریــم و انــگار ذهــن مــا خالق تــر و 
قوی تــر اســت. چــرا؟ چــون ذهــن مــا واقعــا بــرای 
عصبــی  مســیرهای  خالقانــه،  کارهــای  انجــام 
عجیبــی را طــی می کند. وقتــی روی پــروژه ای تمام 
کمتــری داریــد  تمرکــز خــود را می گذاریــد؛ خالقیــت 
و انــگار راه هــای ایــده و نوآوری در ذهن شــما بســته 

کارهای  شــده اســت. امــا وقتــی ذهن تــان مشــغول 
ــوآور می شــوید. ــه شــدت خــالق و ن دیگــر اســت؛ ب
بــا ذکــر ایــن مقدمــه و بیــان یــک مثــال علمــی 
در دنیــای واقعــی، ســراغ یــک موضــوع اساســی 
و  بیــکاری  اوقــات  نقــش  هــم  آن  و  می رویــم 
افزایــش  در   Non Time یــا  نشــده  برنامه ریــزی 

اســت. شــما  بهــره وری  و  خالقیــت 

Non Time تعریف
کــه شــما را  اینترنــت مملــو از مقاله هایــی اســت 
تشــویق بــه برنامه ریــزی و عادت هــای روزانــه بــرای 
تــک تــک دقایــق و زمان هــای شــبانه روز می کننــد. 
ســبک  و  خــوب  عادت هــای  مقــاالت،  ایــن  در 
زندگــی صدهــا فــرد موفــق در دنیــا مثــال زده شــده 
برنامه ریــزی  نشــان می دهــد چقــدر  بــه شــما  و 
انجــام  همیشــگی،  روال  یــک  داشــتن  روزانــه، 
گنجانــدن ده هــا عــادت  کارهــای روزمــره،  درســت 
و فعالیــت مفیــد و ارزشــمند در برنامــه روزانه مانند 
و  شــکرگذاری  طبیعت گــردی،  مطالعــه،  ورزش، 
روزنامه نــگاری باعــث افزایــش موفقیت هــای شــما 

می شــود.
امــا آیــا ایــن رویــه از نظــر علمــی هــم مــورد تاییــد 
فعالیت هــا  ایــن  همــه  می گویــد  علــم  اســت؟ 
بــرای شــما مفیــد اســت امــا بــه همــان انــدازه نیــاز 
بــه Non Time یــا اوقــات بیــکاری و برنامه ریــزی 
نشــده داریــد. وقتــی شــما تمــام روز را بــا عادت هــا و 
فعالیت هــای خــوب پــر می کنیــد؛ قطعــا دیگــر برای 

کافــی نخواهیــد داشــت. Non Time وقــت 
 The Art of« کتــاب کوتلــر«؛ نویســنده  »اســتیون 

مقاله مدیریتی

مریم سلطانی
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گ  وبــال در   TED ســخنران  و   »the Impossible
ــه داده  خــود یــک تعریــف ســاده از Non Time  ارائ
غ از  کــه در تنهایــی و ســکوت، فــار اســت: »زمانــی 

هیاهــو و ســروصدای جهــاِن بیــرون هســتید.«
و  زمــان  می توانــد   Non Time فــردی  هــر  بــرای 
ــح زود و  ــی صب ــد؛ یک ــته باش ــی داش ــکل متفاوت ش
هنــگام طلــوع آفتــاب و دیگــری بعدازظهــر یــا اواخــر 
شــب امــا مهــم اســت ایــن زمــان بــرای هیــچ کاری 
کامال اختصاصــی برای  برنامه ریــزی نشــده باشــد و 

ــد. ــان باش خودت

داشــته   Non Time مــا  از  هریــک  بایــد  چــرا 
؟ شــیم با

بــه  ویــژه ای  توجــه  اعصــاب  علــوم  دانشــمندان 
Non Time دارنــد و پیشــنهاد می کننــد هــر فــردی 
کت  ــا ــی س ــازه زمان ــک ب ــود ی ــه خ ــای روزان کاره در 
ــته  ــرون را داش ــای بی ــده از دنی ــع ش ــال منقط کام و 
باشــد؛ چــون تاثیــر زیــادی روی تمرکــز، خالقیــت و 

گاهــی شــما دارد. آ
اســترس ذهــن را مجبــور می کنــد تا بــه نکات اصلی 
کــرده و تصویــر  توجــه نکنــد؛ نیم کــره چــپ را فعــال 
وقتــی  بدتــر،  آن  از  می کنــد.  مســدود  را  بزرگ تــر 
گیــج می شــویم؛ از  تحــت فشــار هســتیم؛ معمــوال 
عجلــه و غــم و انــدوه ناراحــت بــوده و خلــق و خــوی 
مــا تغییــر می کنــد و باعــث عــدم تمرکــز مــا می شــود. 
ــا وقــت خالــی  بنابرایــن داشــتن یــک Non Time ی
موتــور  بیرونــی می توانــد  فشــار  بــدون  کت  و ســا

کنــد. خالقیــت را روشــن 
Non Time  بــه مــا کمــک می کند تصاویر بزرگ تری 
از مســایل مختلــف، چالش هــا و راه حل هــا ببینیم 

کــه روی مفاهیــم  کافــی آرام باشــیم  و بــه انــدازه 
کنیــم. شــلوغی و دوندگی هــای روزمــره  مــدرن فکــر 
زندگی هــای امــروزی مــا می توانــد مانــع از رســیدن 
کالس یــوگا  گــر  بــه ایــن چشــم اندازها شــود؛ حتــی ا

گاهــی برویــد. و آرامش بخشــی یــا خودآ

Non Time بزرگان و
دانشــمندان  یــا  علــم  کنیــد  تصــور  شــاید 
شــعارگونه  و  تئــوری  نظریــه  یــک  روان شناســی 
در  کنــدوکاو  ولــی  دارنــد   Non Time دربــاره 
زندگــی افــراد بســیار موفــق و بــزرگ دنیــا نشــان 
بیــکاری و  زمــان  یــک  از آن هــا  می دهــد هریــک 
تــا  داشــتند  خودشــان  بــرای  برنامه ریزی نشــده 
ذهــن را بــه مســیر خالقیــت و نــوآوری برگرداننــد و 
متوجــه چالش هــا و مســایل بــزرگ زندگــی شــوند. 
ایــن زمــان Non Time غالبــا همــان زمان هایــی 
کشــف و شــهود در آن هــا شــده  کــه باعــث  اســت 
اســت و منشــا بزرگ تریــن خالقیت هــا و خلقت هــا 

می شــود.
کــه در طــول زندگــی  یکــی از بزرگ تریــن افــرادی 
خــود Non Time داشــته؛ آلبــرت انیشــتین اســت. 
او هــر روز ســعی می کنــد ســاعت ها و زمانی هایــی 
و  روزانــه  کار  هیــچ  آن هــا  در  کــه  باشــد  داشــته 
برنامه ریــزی،  بــدون  و  ندهــد  انجــام  روزمــره ای 
و  باشــد  زندگــی  مفاهیــم  بزرگ تریــن  دنبــال 
همچــون یــک ملــوان در افــکار خــود غوطــه ور شــود 
انجــام دهــد.  کارهــای ســرگرم کننده ای  و حتــی 
دانشــمندان دیگــر هــم هریــک بــرای خودشــان 
و  نیوتــن  داســتان  داشــتند.   Non Time یــک 
کشــف قانــون جاذبــه را بــه یــاد  درخــت ســیب و 

بیاوریــد.
در میــان مدیران مشــهور و موفق دنیــای فناوری، 
اســتیو جابــز یــک خبــره ذاتــی در Non Time بــود. 
بــه    Wharton دانشــگاه  اســتاد  گرانــت«،  »آدام 
 Non Time دربــاره   Enterprise Insider نشــریه 
اســتیو جابــز می گویــد: »اســتیو جابــز زمان هایــی 
آن هــا  در  معمــوال  کــه  داشــت  خــودش  بــرای 
و  می رســید  مســایل  راه حل هــای  کشــف  بــه 
و  مــی داد  قــرار  میــز  روی  را  مختلــف  رشــته های 

می کشــید.« بیــرون  را  آن هــا  پتانســیل های 
بــرای  نوابــغ  همــه  بگوییــم  می توانیــم  تقریبــا 
ــی  ــتند. زمان های ــک Non Time داش ــان ی خودش
کــه دســت بــه هیــچ کاری نمی زدند ســرگرم مســایل 
یــا چیزهــای بــه ظاهــر بی اهمیــت می شــدند یــا 
اینکــه در افــکار و ایده هــای خــود شــناور بودنــد. هــر 
فــردی می توانــد یــک Non Time یــا زمــان بیــکاری 
و برنامه ریــزی نشــده  متفاوتــی داشــته باشــد؛ یکی 
ــش از  ــدی پی ــب و بع ــه ش ــری نیم ــط روز، دیگ وس

خــواب یــا هنــگام برخاســتن از تختخــواب!
کارهــای بســیار مهمــی بــرای  همــه مــا در طــول روز 
انجــام داریــم و تصــور می کنیــم بهتــر اســت آن هــا را 
گوشــی و اینترنــت و تلفــن  ــا اینکــه  انجــام دهیــم ت
و همــه وســایل ارتباطــی را بســته و درب را روی 
هــر فــردی ببندیــم و فقــط بــا خودمــان خلــوت 
و  بــه خالقانه تریــن  گــر می خواهیــم  ا امــا  کنیــم. 
مهــم  برســیم؛  خودمــان  نســخه  مبتکرانه تریــن 
 Non Time ــه خــود یــک کــه در برنامــه روزان اســت 

داشــته باشــیم.



ماننــد  مرکــزداده  راه کار  یــک  انتخــاب  دیگــر 
صنعــت  امــروزه،  نیســت.  ســاده  گذشــته 
دارد  را  امکانــات  از  انــواع مختلفــی  مرکــزداده 
اصطالحــات  از  گســترده ای  طیــف  شــاهد  و 
گاهــا متناقــض هســتیم. بــرای  ســردرگم کننده و 
ــزداده  ک ــان مرا ــوان تفاوت هــای می ــال، می ت مث
انترپرایز )Enterprise Data Centers( را 
 )Edge Data Centers( کــزداده لبــه بــا مرا
کــزداده در  گرفــت. در حالی کــه ایــن مرا در نظــر 
اساســی  گی هــای  ویژ و  امکانــات  از  بســیاری 
ماننــد ســرور، توزیــع بــرق، زیرســاخت سیســتم 
امــا  هســتند؛  مشــترک  غیــره  و  سرمایشــی 
اهــداف بســیار متفاوتــی را دنبــال می کننــد. تــا 
کــزداده بــرای موفقیــت، بهره وری  کــه مرا زمانــی 
هســتند؛  مهــم  کســب وکارها  عملکــرد  و 
تــا  بگذارنــد  وقــت  دارنــد  وظیفــه  شــرکت ها 
کننــد یــک انتخــاب خــوب  اطمینــان حاصــل 
و متناســب بــا نیازهــای خــود انجــام داده انــد.

مرکزداده انترپرایز چیست؟
یــا ســازمانی یــک مرکــزداده  مرکــزداده انترپرایــز 
کــه فقــط بــرای اســتفاده یــک  خصوصــی اســت 
ســاخته  و  طراحــی  خــاص  شــرکت  و  ســازمان 
شــده اســت. ایــن مرکــزداده می توانــد براســاس 
پشــتیبان گیری،  بــرق،  مصــرف  ماننــد  اهدافــی 
امنیــت یــا مســایل اتصــاالت شــبکه، در داخــل یــا 
ج از محــل ســایت و دفتــر شــرکت مــورد نظــر  خــار

باشــد.
ماننــد بســیاری از اصطالحــات رایــج در صنایــع 
 )Enterprise( »انترپرایــز«  عبــارت  مختلــف، 
معنــای  هــم  مرکــزداده  صنعــت  در  می توانــد 
برداشــت های  آن  از  و  باشــد  داشــته  مختلفــی 
گرچــه برخــی اوقــات بــه اشــتباه  متفاوتــی شــود. ا

مقاله فنی

8    سال چهارم/ شماره ۱۴ / تابستان   ۱۴00

کــزداده مقیاس پذیــر  »انترپرایــز« را مســاوی بــا مرا
یــا فــوق مقیاس پذیــر تصــور می کننــد و بــه جــای 
یکدیگــر اســتفاده می شــوند ولــی تعریــف درســت 
مرکــزداده  همــان  انترپرایــز  مرکــزداده  یــک 
ــت  ــک و مالکی ــازمان و در تمل ــک س ــی ی خصوص
کســب وکاری بــا مشــخصات و انــدازه و  شــرکت یــا 

ظرفیــت تعریــف شــده اســت.
فیســبوک،  و  گــوگل  ماننــد  فنــاوری  غول هــای 
کــزداده  مرا ولــی  دارنــد  انترپرایــز  کــزداده  مرا
کــزداده  گونــه مرا فــوق مقیاس پذیــر آن هــا تنهــا 

نیســتند. انترپرایــز 

کزداده انترپرایز مزایای مرا
خــاص:  کاربــری  نرم افزارهــای  بــا  گاری  ســاز
و  می شــوند  ســاخته  طــوری  کــزداده  مرا ایــن 
هســتند  برخــوردار  گی هایــی  ویژ و  امکانــات  از 
کســب وکارها،  اقتصــادی،  مصــارف  بــرای  کــه 
ــی  ــد ملیت ــرکت های چن ــزرگ و ش ــازمان های ب س
کوچک مناســب  و دارای شــعب مختلــف بــزرگ و 
کثــر  بــوده و صرفــه اقتصــادی دارنــد. قابلیــت حدا
نرم افزارهــا،  کاربردهــا،  اهــداف،  بــا  ســازگاری 

دارنــد. را  ســازمانی  فرآیندهــای  و  سیســتم ها 

ایــن  ســازمان ها  بــه   :IT مشــاهده  قابلیــت 
گســترده ای  کــه بــه صــورت  اطمینــان را می دهــد 
امــکان نظــارت و رهگیــری بــر زیرســاخت فنــاوری 
مصــرف  ماننــد  مــواردی  پیگیــری  و  اطالعــات 
اپلیکیشــن ها  و  کاربــران  پهنای بانــد،  بــرق، 
ــی باعــث می شــود بتــوان  گ وجــود دارد. ایــن ویژ
بــرای  آینــده را تخمیــن زد و  راحت تــر نیازهــای 
برنامه ریــزی  و مقیاس هــای جدیــد  ظرفیت هــا 

ــرد. ک
کزداده انترپرایز معایب احتمالی مرا

برخــی  ســاخت:  و  مالکیــت  هزینه هــای 

بــرای طراحــی،  مالــی الزم  قــدرت  کســب وکارها 
ندارنــد.  را  مرکــزداده  یــک  تجهیــز  و  ســاخت 
و  نگهــداری  بــرای  ادامــه  در  همچنیــن، 
بهینه ســازی مرکــزداده بــا مشــکل ســرمایه گذاری 
بــرای  مشــکالتی  دچــار  مــرور  بــه  و  بــوده  روبــرو 
دیگــر  مــوارد  و  کار  نیــروی  تامیــن  و  تعمیــر 
ــزداده  ــر بخواهنــد یــک مرک گ می شــوند. به ویــژه ا
مقیاس پذیــر بســازند؛ بــار مالــی بســیار ســنگینی 
ســازمان  گــر  ا و  افتــاد  خواهــد  آن هــا  دوش  بــر 
زیــاد  هزینه هــای  باشــند؛  کوچکــی  شــرکت  یــا 
برایشــان  توجیهــی  هیــچ  مرکــزداده  ســاخت 

نــدارد.

از  بســیاری  شــده:  منســوخ  فناوری هــای 
کــزداده ســازمانی دارای فناوری هــا و امکانات  مرا
که در  بالقوه قدیمی و منســوخ شــده ای هســتند 
موج نخســت رشــد اینترنت اســتفاده می شــدند. 
و  ســخت افزاری  ارتقــای  و  داشــتن  نگــه  بــه روز 
کــزداده هــم از نظــر هزینــه و  نرم افــزاری ایــن مرا
هــم از نظــر نیــروی انســانی و مدیریــت فرآیندهــا 
از آن هــا دیگــر  بســیار ســخت اســت و بســیاری 
امــروزی  مــدرن  کــزداده  مرا بــا  رقابــت  قابــل 

نیســتند.

مرکــزداده  یــک  داشــتن  ارتباطــی:  تاخیرهــای 
متمرکــز در دفتــر اصلــی شــرکت، افزایــش تاخیــر در 
ــت  ــتگاه های اینترن ــا دس ــات ب ــاالت و ارتباط اتص
ــه همــراه دارد و  ــر و شــعب دیگــر را ب ــا دفات اشــیا ی
از ترافیــک  کاربــران و مشــتریان بارهــا  احتمــاال 
کشــنده آن  بیــش از حــد شــبکه یــا تاخیرهــای 
متمرکــز  مرکــزداده  اســتراتژی  می شــوند.  کالفــه 
خطــر  معــرض  در  را  ســازمان ها  می توانــد 

کامــل قــرار دهــد. شکســت و نابــودی 
مرکز داده لبه چیست؟

مرکزداده انترپرایز
 در برابر 

مرکزداده لبه:
کسب وکار شما مناسب است؟ کدام یک برای 

کاظمی علی 
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کــزداده ســازمانی و انترپرایــز، غالبــا  برخــالف مرا
از  و  داشــته  مشــخصی  انــدازه  لبــه  کــزداده  مرا
ــز  ــری بهره منــد هســتند. تمای کوچک ت ــات  امکان
ــزداده لبــه در محــل و اتصــال آن  اصلــی یــک مرک
کــزداده در بازارهــای در  اســت. معمــوال، ایــن مرا
کنــار شــبکه موجــود قــرار می گیرنــد  حــال رشــد یــا 
و  محتــوا  می دهنــد  اجــازه  شــرکت ها  بــه  و 
و  مشــتریان  بــه  تاخیــر  حداقــل  بــا  را  خدمــات 

کاربــران محلــی تحویــل دهنــد.
باالتریــن  بــه  دســتیابی  بــرای  لبــه  کــزداده  مرا
تطبیق پذیــری و ســرعت انتقــال، ذخیره ســازی 
معمــوال  و  شــده  ســاخته  اطالعــات  پــردازش  و 
مدیریــت  کلوکیشــن،  ارائه دهنده هــای  توســط 
کســب وکارهایی  بــرای  می شــوند.  اپراتــوری  و 
کــه ســعی در نفــوذ بــه بازارهــای محلــی یــا بهبــود 
دارنــد؛  خــود  سراســری  شــبکه های  کارایــی 
هســتند.  ارزشــمند  فوق العــاده  امکانــات  ایــن 
معمــاری  در  مهمــی  نقــش  لبــه،  کــزداده  مرا
و  دارنــد   )Edge Computing( لبــه  محاســبات 
اینترنــت اشــیا را امکان پذیــر می کننــد. بــا ورود 
بــه  اشــیا  اینترنــت  جدیــد  دســتگاه  تعــداد  هــر 
متصــل  آن  بــه  می توانــد  لبــه  مرکــزداده  بــازار، 
بــرای  اضافــی  پردازش هــای  امــکان  و  شــده 

کنــد. فراهــم  را  آن هــا  کارایــی  بهبــود 
جمــع آوری  اطالعــات  از  بســیاری  حالی کــه  در 
شــده توســط مرکــزداده لبــه بــه صــورت محلــی 
از  برخــی  می شــوند؛  پــردازش  و  ذخیره ســازی 
آن هــا بایــد دوبــاره اطالعــات را بــه یــک مرکــزداده 
ــده در  ــب ش ــات نص ــد. امکان کنن ــال  ــز ارس متمرک
کــه  لبــه شــبکه ایــن اطمینــان را فراهــم می کننــد 
ایــن انتقــال اطالعــات بــا ســرعت و بــدون تاخیــر 

ــود. ــام  ش انج
مرکــزداده لبــه بــرای دســتیابی بــه حجــم زیــادی 
مفیــد  بســیار  محلــی  کاربــران  داده هــای  از 
را  وقفــه  بــدون  خدمــات  ارائــه  امــکان  و  اســت 
بــا  همــگام  تــا  می کنــد  فراهــم  شــرکت ها  بــرای 

برونــد. پیــش  مصرف کننــده  تقاضاهــای 

کزداده لبه مزایای مرا
چندیــن  از  اســتفاده  ترافیــک:  و  بــار  توزیــع 
بخشــی  عنــوان  بــه  کوچک تــر  لبــه  مرکــزداده 
بــه  می توانــد  چندگانــه  مرکــزداده  اســتراتژی  از 
پایــگاه  یــک  در  ســنگین  ترافیکــی  بــار  توزیــع 
کمــک  کاربــری بــزرگ و متنــوع از نظــر جغرافیایــی 
کنــد. بــه جــای اینکــه یــک مرکــزداده بــا اوج بــار 
ترافیکــی در تمــام ســاعت های شــبانه روز داشــته 
بــا  کوچک تــر  مرکــزداده  چندیــن  از  باشــیم؛ 
می کنیــم. اســتفاده  بهتــر  بــار  توزیــع  و  کارایــی 

ــگ: یــک مزیــت جانبــی قــرار 
َ
کمتریــن تاخیــر و ل

کســب وکار، بــه  دادن مرکــزداده در لبــه شــبکه و 
کاربــر و  حداقــل رســاندن تاخیــر بیــن درخواســت 
کاربری  کار باعث تجربــه  پاســخ ســرور اســت. ایــن 
و  داخلــی  کاربــران  رضایــت  و  می شــود  بهتــری 
ــژه، ایــن  ــی را در پــی دارد. به وی ــتریان خارج مش
کاربــران اینترنــت اشــیا بســیار مفیــد  مزیــت بــرای 
ــزداده، از  ــه درک مرک ــاز ب ــدون نی ــا ب ــت و دائم اس

آن اســتفاده می کننــد.

بــار ترافیکــی  افزایــش قابلیــت اعتمــاد: وقتــی 
میــان چندیــن مرکــزداده توزیــع می شــود؛ ایــن 
مرکــزداده  هــر  کــه  می شــود  حاصــل  اطمینــان 
عبــور  خــود  ترافیکــی  بــار  ظرفیــت  کثــر  حدا از 
کــرد و باعــث افزایــش قابلیــت اطمینــان  نخواهــد 
ــزداده لبــه خــراب  ــر یــک مرک گ شــبکه می شــود. ا
کــزداده  مرا میــان  را  ترافیــک  می تــوان  شــود؛ 
نقطــه  تــا  کــرد  توزیــع  شــبکه  بــه  متصــل  دیگــر 

خرابــی احتمالــی رفــع عیــب شــود.

قابــل  و  کاهش یافته تــر  هزینه هــای 
کلوکیشــن(: وقتــی  پیش بینی تــر )بــا خدمــات 
کلوکیشــن  کــزداده لبــه را بــه یــک ارائه دهنــده  مرا
بــا  لبــه  مرکــزداده  زیرســاخت  می ســپاریم؛ 
کمتــری روبــرو می شــود و در مقایســه  هزینه هــای 
کمتــری  کــزداده بــزرگ، دردســرهای بســیار  بــا مرا
کســب وکارها خواهــد داشــت. هزینه هــای  ــرای  ب
پیش بینی تــر  قابــل  و  کمتــر  بســیار  نگهــداری 
گریبان گیــر مالــک  هســتند و هیــچ هزینــه جانبــی 

نمی شــود. مرکــزداده 

کزداده لبه معایب احتمالی مرا
مشــکالت  از  یکــی   :IT بــر  نظــارت  کاهــش 
کــزداده  بــه مرا احتمالــی مرکــزداده لبــه نســبت 
فرآیندهــای  کاهــش  ســازمانی،  و  متمرکــز 
روی  بــاال  از  داشــتن  دیــد  و  نظــارت  ردگیــری، 
ــع اســت. ســازمان  مشــتریان، ســرویس ها و مناب
ــار  کثــر ب ــاره حدا بــه داشــتن اطالعــات دقیــق درب
ســرورها، مصــرف بــرق و ســایر معیارهــای حیاتــی 
کارایــی مرکــزداده، غالبــا اطالعــات ناقــص و  بــرای 

دارد. تاریکــی  نیمــه 

گاری بــا سیســتم های قدیمــی:  مشــکالت ســاز
و  سیســتم ها  بــا  همیشــه  لبــه  کــزداده  مرا
فناوری هــای قدیمــی ســازگار نیســتند. مرکــزداده 
لبــه توســط اشــخاص ثالــث نگهــداری می شــوند 
فناوری هــا،  از  نســخه  آخریــن  و معمــوال دارای 
کــه  هســتند  معماری هــا  و  سیســتم عامل ها 
بــا  نرم افزارهــای  و  پلتفــرم  بــا  اســت  ممکــن 
قدمــت چنــد دهــه یــک شــرکت، ناســازگار باشــند 
کمتــر بهینــه شــوند. ایــن بــه معنــای دســتیابی  یــا 
کــه  کمتــر نســبت بــه آنچــه  کارایــی و بهــره وری  بــه 

ایــده ای اســت؛ خواهــد بــود. 

از  برخــی  تولیــد:  محیــط  کنتــرل  عــدم 
ثالــث  شــخص  فروشــنده های  و  ارائه دهنده هــا 
نیــاز  مــورد  کنترلــی  ســطح  لبــه،  کــزداده  مرا
ــرای سفارشی ســازی محیــط تولیــد  ســازمان ها ب
بتوانیــد  تــا  نمی دهنــد  قــرار  شــما  اختیــار  در  را 
خــود  صنعــت  نیازهــای  و  فرآیندهــا  برنامه هــا، 
نیــاز  مــورد  ســازگاری های  و  رفــع  خوبــی  بــه  را 
ایجــاد  باعــث  می توانــد  ایــن  کنیــد.  ایجــاد  را 
غیربهینــه  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت  یــک 
شــود و مشــکالت یــا آســیب پذیری های جــدی 
امنیتــی بــه وجــود بیــاورد و خرابی هــا و اشــکاالت 

باشــیم. شــاهد  زیــادی  سیســتمی 

لبــه:  مرکــزداده  برابــر  در  انترپرایــز  مرکــزداده 
کســب وکار شــما مناســب اســت؟ کدام یــک بــرای 
مرکــزداده  انتخــاب  دربــاره  تصمیم گیــری 
ــی  ــل مختلف ــه عوام ــه ب ــزداده لب ــا مرک ــازمانی ی س
بســتگی دارد. ایــن دو نــوع مرکــزداده، اهــداف 

دارنــد. متفاوتــی 
کــه  ســازمان هایی  بــرای  انترپرایــز  مرکــزداده 
خواســتار امنیــت یــا انطبــاق دقیقــی هســتند و 
توانایــی همــکاری یــا اســتخدام یــک ارائه دهنــده 
ایــده آل  ندارنــد؛  را  ثالــث  شــخص  کلوکیشــن 
مطمئــن  بایــد  ســازمان  یــک  بــود.  خواهــد 
ســنگین  هزینه هــای  پرداخــت  توانایــی  باشــد 
یــک مرکــزداده محلــی و متمرکــز بــرای ســالیان 
طوالنــی را دارد و از نظــر فنــی هــم قــادر خواهــد 
بــود مرتبــا ارتقاهــا و به روزرســانی های الزم بــرای 
بــا  مرکــزداده  مناسب ســازی  و  سفارشی ســازی 

بدهــد. را  تجــاری اش  نیازهــای  و  خدمــات 
مرکــزداده لبــه نقــش بســیار مشــخص تری را در 
کــرده و مناســب شــرکت هایی  کســب وکارها ایفــا 
کــه بــرای محاســبات در لبــه یــا ورود بــه  اســت 
کردنــد. بــرای  بــازار اینترنــت اشــیا هدف گــذاری 
بــا  آن هــا ایجــاد یــک مرکــزداده متمرکــز دائمــی 
طوالنی مــدت  و  زیــاد  عملیاتــی  هزینه هــای 
دنبــال  بیشــتر  و  نیســت  منطقــی  چنــدان 
لبــه  هســتند.  شــبکه  لبــه  در  انعطاف پذیــری 
شــبکه های  اصلــی  هســته  می توانــد  شــبکه 
ــا  آینــده باشــد. بــرای ایــن شــرکت ها، همــکاری ب
منطقی تــر  بســیار  کلوکیشــن  ارائه دهنــده  یــک 
تجــاری  مرکــزداده  یــک  بــرای  ســرمایه گذاری  از 

اســت. خصوصــی 
می تواننــد  ســازمان ها  شــرایط،  برخــی  در 
ــا  ــد ت ــه را پیــش ببرن ــزداده چندگان اســتراتژی مرک
ــود را  ــازمانی خ ــای س ــیعی از نیازه مجموعــه وس
ــه  ــزداده چندگان پاســخ دهنــد. در اســتراتژی مرک
ــه همــراه یــک  ــوان چندیــن مرکــزداده لبــه ب می ت
مرکــزداده اصلــی متمرکــز ســنتی داشــت. هیــچ 
تضــادی میــان داشــتن همزمــان یــک مرکــزداده 

انترپرایــز بــا یــک مرکــزداده لبــه نیســت.
کــه یــک شــرکت برای داشــتن مرکــزداده  هنگامــی 
بایــد بدانــد می خواهــد چــه  تصمیــم می گیــرد؛ 
می توانــد  چگونــه  و  کنــد  حــل  را  مشــکالتی 
بــازار  در  موجــود  تجهیــزات  یــا  ســرویس ها  از 
گاهــی اوقــات بحــث  ببــرد.  را  نهایــت اســتفاده 
اصــال  اطالعــات  امنیــت  یــا  تطبیق پذیــری 
کلوکیشــن بــه ســازمان  اجــازه ورود یــک همــکار 
ســوی  بــه  رفتــن  جــز  چــاره ای  و  نمی دهــد  را 

نیســت.  انترپرایــز  مرکــزداده 
کــه بایــد بــا  بنابرایــن، در نهایــت شــما هســتید 
گرفتــن همــه معیارهــا، محدودیت هــا،  در نظــر 
یــک  بیــن  اهــداف و اســتراتژی های مرکــزداده، 
مرکــزداده انترپرایــز یــا مرکــزداده لبــه یــا ترکیبــی از 

کنیــد. هــر دوی آن هــا تصمیم گیــری 



رح ريزی چرخۀ زندگی  ط
مرکزداده

آماده سازی 
و طرح ريزی

آماده سازی 
و طرح ريزی

تهیه و خريد تجهیزات

تهیه و خريد
 تجهیزات

سرویس های 
ر نگهداری و تعمی

سرویس های 
نگهداری و

ر  تعمی

ر افتادگی و فروش ز کا ا

ر افتادگی ز کا ا
 و فروش

تجهیزات  تخمین  با  مرکزداده  زندگی  چرخه  طرح ريزی 
ارزش؛  و  کارایی  باالترين  به  دستیابی  برای  نیاز  مورد 
قابلیت  سرعت،  می شود:  ز  آغا اولویت  سه  براساس 

ر طوالنی اطمینان و عم

با  متناسب  تجهیزات  خريد  استراتژی  تعیین  ز  ا پس 
ز  ز آینده آغا نیازها، باید پروسه خريد تجهیزات مورد نیا

شود تا در زمان مناسب جایگزين شوند.

برای  تجهیزات  سازنده  شرکت  همکاری  به  نیاز 
ز پایان زمان  نگهداری و گارانتی تجهیزات است. پس ا
برای  ثالث  شخص  شرکت های  با  باید  گارانتی، 
کاهش  هزينه ها  تا  بست  قرارداد  ر  تعمی و  نگهداری 

پیدا کند.

استراتژی شما باید تعویض به موقع یک دستگاه پس 
ر افتادگی ز کا ز خرابی کامل ا ز کاهش کارایی و پیش ا ا
ر افتاده، می توان یک  ز کا باشد. با فروش محصوالت ا

بازگشت پول به چرخه زندگی مرکزداده داشت.

اینفوگرافی
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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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مقاله فنی

کلوکیشن جدید بهترین روش ها برای انتقال به یک مرکزداده 

۱۰ نکته مهم برای یک مهاجرت مرکزداده موفق

12    سال چهارم/ شماره ۱۴ / تابستان   ۱۴00

پشــت  بــرای  مرکــزداده  انتقــال  روش هــای  و 
را  موفقیت آمیــز  مهاجــرت  یــک  گذاشــتن  ســر 
کردیــم. مدیــران مرکــزداده بایــد ایــن  جمــع آوری 
براســاس آن هــا،  و  را در ذهــن داشــته  روش هــا 
مهاجــرت بــه مرکــزداده جدیــد را برنامه ریــزی و 

کننــد. عملیاتــی 

۱- برنامه مدیریت پروژه داشته باشید
برنامــه  یــک  بــا  موفقیت آمیــزی  مهاجــرت  هــر 
ح یــک  مدیریــت پــروژه آغــاز می شــود. ایــن طــر
کــه پیــش  کامــل و جامــع را ایجــاد می کنــد  فرآینــد 
همــه  تجهیــزات،  از  قطعــه  یــک  شــدن  جــدا  از 
عوامــل و خطــرات احتمالــی را در نظــر بگیریــد. 
کــه یــک ســازمان متعهــد بــه تغییــر و  هنگامــی 
مهاجــرت مرکــزداده می شــود؛ بایــد مدیــر پــروژه را 
کــرده و نقش هــای تیــم مهاجــرت را  شناســایی 
کــه برنامــه  کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود  ایجــاد 
مدیریــت پــروژه بــه صــورت منظــم تدویــن و اجــرا 

می شــود.

تعییــن  را  موفقیتــی  و  بودجــه ای  ضوابــط   -۲
کنیــد

گارتنــر در یــک پیش بینــی  موسســه تحقیقاتــی 
هزینه هــا  »بهینه ســازی  کــه  بــود  گفتــه  آینــده 
در  می شــود.«  ابــر  فنــاوری  پذیریــش  بــه  منجــر 
کــه هزینــه  بیــش از  مهاجرت هــای مرکــزداده ای 
بودجــه مشــخص شــده انجــام می شــود؛ می توان 

مرحلــه ای  بــه  ســرانجام  ســازمان،  رشــد  بــا 
داده ای  راه حل هــای  دیگــر  کــه  می رســید 
جــاری  نیازهــای  تامیــن  بــه  قــادر  موجــود، 
نیســتند. خــواه بــرای افزایــش ظرفیــت راه انــدازی 
اپلیکیشــن های جدیــد یــا دسترســی بــه طیــف 
شــرکت ها  اتصــاالت،  و  ارتباطــات  از  وســیع تری 
خــود  آی تــی  زیرســاخت های  انتقــال  فکــر  بــه 
می شــوند.  جدیــد  مرکــزداده  محیــط  یــک  بــه 
بهره منــدی  بــرای  کســب وکارها  از  بســیاری 
امنیــت  داخلــی،  اتصــاالت  ماننــد  مزایایــی  از 
کلوکیشــن  راه کار  بهتــر و مقیاس پذیــری، ســراغ 
بــه دنبــال افزایــش ســطح خدمــات  می رونــد و 
خــود  اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های 

. هســتند
یــک  بــه  می گیریــد  تصمیــم  کــه  هنگامــی 
کنیــد؛ چالــش اصلــی  مرکــزداده جدیــد مهاجــرت 
آغــاز می شــود و آن تحقــق ایــن تغییــر مرکــزداده 
اســت. قطعــا هــر ســازمان و شــرکت تجــاری بــرای 
کتورهــا را در هنــگام  خــودش مجموعــه ای از فا
ــرای  ــد ب ــن جدی کلوکیش ــزداده  ــک مرک ــاب ی انتخ
پــس  دارد.  هم گرایــی  باالتریــن  بــه  رســیدن 
کــه  همــکار  شــرکت  یــا  شــریک  یــک  یافتــن  از 
کنــد؛  می خواهــد نیازهــای مرکــزداده شــما را رفــع 
برنامه ریــزی بــرای انتقــال تجهیــزات و اطالعــات 
کــه  بــه محیــط مرکــزداده جدیــد آغــاز می شــود 
اســت.  مهاجــرت  یــک  از  مرحلــه  مهم تریــن 
ترفندهــا  بهتریــن  از  مجموعــه ای  اینجــا،  در 

بــه طــور مشــهودی ضعــف برنامه ریــزی و ارزیابــی 
کــرد. ســازمان ها می تواننــد  ریســک را مشــاهده 
و  برنامه هــا  نیازهــا،  دربــاره  بــودن  واقع بیــن  بــا 
انتظــارات خــود پیــش از شــروع مهاجــرت، از بــروز 

کننــد.  چنیــن مشــکالتی جلوگیــری 
کــه  کننــد  حاصــل  اطمینــان  بایــد  آن هــا 
همه چیــز  جدیدشــان،  مرکــزداده  ارائه دهنــده 
زیرســاخت های  بتوانــد  تــا  دارد  اختیــار  در  را 
فنــاوری اطالعــات آن هــا را در خــود جــای دهــد. 
بنابرایــن، وقتــی وارد ایــن مرکــزداده می شــوند؛ 
نبایــد هرگــز متعجــب یــا شــگفت زده شــوند. وقتــی 
مهاجــرت بــه پایــان می رســد؛ ســرویس ها بایــد 
کارایــی بهتــری نســبت بــه قبــل داشــته باشــند و 

شــوند. عملیاتی تــر 

۳- یــک جــدول زمانــی پــروژه و نقــاط عطــف 
ــد کنی ــاد  ــم ایج مه

جابه جایــی یــک مرکــزداده بــه مراتــب پیچیده تــر 
انتقــال  و  یکدیگــر  بــه  ســرورها  ســاده  اتصــال  از 
فیزیکــی آن هــا بــه مــکان جدیــدی اســت. در هــر 
تــا اطمینــان  اتخــاذ شــود  بایــد ترتیبــی  مرحلــه 
بــه  جدیــد  مــکان  در  تجهیــزات  کنیــم  پیــدا 
می کننــد.  کار  خــوب  و  شــدند  نصــب  درســتی 
بیــن  از  کنــار  و  گوشــه  در  نبایــد  داده ای  هیــچ 
بــرود. عقب نشــینی در یــک نقطــه از مهاجــرت 
همــه  در  توجهــی  قابــل  تاخیرهــای  می توانــد 
هزینه هــای  و  کنــد  ایجــاد  کار  دیگــر  مراحــل 

علیرضا شریفی



پیــدا  ارتقــا  تجهیــزات  برخــی  یــا  شــود  نصــب  و 
حاصــل  اطمینــان  بایــد  مهاجــرت  تیــم  کننــد. 
کلیــه تجهیــزات بــا  کــه تنظیمــات فیزیکــی  کنــد 
ســرویس های  ارائه دهنــده  زیرســاخت های 
نصــب  بــرای  گــر  ا اســت.  همســو  جدیــد 
موفقیت آمیــز نیــاز بــه نصــب تجهیــزات اضافــی 
اســت؛ بهتــر اســت قبــل از رســیدن ســخت افزار 
کنیــم. بــه تاسیســات جدیــد، آن هــا را امن ســازی 

کنید ۷- تجهیزات را فهرست بندی 
چــک  یــک  از  فراتــر  دقیقــی،  فهرســت  بایــد 
لیســت ســاده از ســخت افزارها داشــته باشــیم. 
ســرور  و  بخــش  هــر  از  قطعــه  هــر  جابه جایــی 
و  دقیــق  کامــال  طــور  بــه  بایــد  مرکــزداده  رک  و 
شــده  فهرست نویســی  و  مســتند  مبســوطی 
بــه  محــدود  تنهــا  فهرســت بندی  ایــن  باشــد. 
منابــع  کابل هــا،  شــامل  و  نیســت؛  ســرورها 
تغذیــه، فیوزهــا، سنســورها و بســیاری قطعــات 
ــد منتقــل شــوند و هریــک در  ــه بای ک دیگــر اســت 
کارایــی مرکــزداده نقــش دارنــد. عــدم پاســخ گویی 
درســت یــک فیــوز می توانــد دردســرهای بزرگــی را 
ــرای دریافــت آنالیــن ســرویس ها  هنــگام تــالش ب

کنــد.  ایجــاد  جدیــد  مرکــزداده  زیرســاخت  در 

را  کلوکیشــن ها  ارائه دهنــده  توصیه هــای   -۸
ــد ــر بگیری در نظ

در  بزرگــی  ســهم  کلوکیشــن  کــزداده  مرا
موفقیت هــای ســال های اخیــر اینترنــت و شــبکه 
مهاجرت هــای  روال هــای  بــا  کامــال  و  داشــتند 
پرســنل  دارنــد.  آشــنایی  مشــکل دار  یــا  موفــق 
کلوکیشــن بــه خوبــی می داننــد چــه  کــزداده  مرا
یــا شــکل نصبــی بهتــر  لــوازم  بــا چــه  تجهیزاتــی 
انتقــال  هنــگام  در  بنابرایــن،  کــرد.  خواهــد  کار 
قدیمــی  مرکــزداده  از  خــود  تجهیــزات  نصــب  و 
بــه  اســت  بهتــر  کلوکیشــن،  مرکــزداده  یــک  بــه 
مرکــزداده  فنــی  نیروهــای  تذکــرات  و  توصیه هــا 
پنل هــای  توزیــع  کابل کشــی ها،  دربــاره  جدیــد 
گــوش دهیــد. آن هــا در  بــرق و ســایر تجهیــزات 
چگونــه  گرفتنــد  یــاد  خوبــی  بــه  ســال ها  ایــن 
رقــم  را  مرکــزداده  یــک  مهاجــرت  موفق تریــن 

بزننــد.

۹- پیــش از قطــع خدمــات موجــود، خدمــات 
جدیــد شــبکه را ارائــه دهیــد

ارائه کننــدگان خدمــات اینترنــت و ابــر، غالبــا در 
هنــگام یــک مهاجــرت مرکــزداده، چندیــن هفتــه 
جدیــد،  مــکان  در  بتواننــد  تــا  می کشــد  طــول 
پیاده ســازی  دوبــاره  را  خــود  شــبکه  خدمــات 
یــک  کــه  چیــزی  آخریــن  دهنــد.  ارائــه  و  کــرده 
کلوکیشــن می خواهــد، تخمیــن دقیــق  شــرکت از 
ــه شــبکه قطــع خواهــد  ک تعــداد روزهایــی اســت 
هزینــه  پرداخــت  مســتلزم  ایــن  گرچــه  ا بــود. 

مهاجــرت را افزایــش دهــد. ایجــاد یــک جــدول 
آن  در  مهــم  عطــف  نقــاط  بــا  مشــخص  زمانــی 
کمــک می کنــد تــا پــروژه مهاجــرت طبــق برنامــه 
کارهــای مهم تــر  الویــت  بــا  و  زمان بنــدی شــده 

بــرود. پیــش 

تکــرار  بایــد  داده هــا  کــدام  کنیــد  بررســی   -۴
ند شــو

مرکــزداده  انتقــال  هنــگام  در  داده هــا  مدیریــت 
به ویــژه  باشــد؛  اساســی  چالــش  یــک  می توانــد 
ــه  ــه دسترســی ب ــاز ب ــر اپلیکیشــن های مهــم نی گ ا
را  انتقــال  فرآینــد  انتقــال،  آن داده هــا در طــول 
داشــته باشــند. همچنیــن، ایــن خطر وجــود دارد 
از بیــن  انتقــال  کــه برخــی از داده هــا در هنــگام 
برونــد یــا آســیب ببیننــد. بنابرایــن، ایجــاد یــک 
بــرای  اســتراتژی پشــتیبان بســیار مهــم اســت. 
تســهیل در دســترس بــودن داده هــا در هنــگام 
بــه  نیــاز  اســت  ممکــن  جابه جایــی،  و  حرکــت 
ایجــاد یــک نســخه داده مــوازی بــا نوســان های 
گــر داده هــا نیــاز بــه تکثیــر  موقــت داشــته باشــیم. ا
و انتقــال داشــته باشــند؛ ممکــن اســت نیــاز بــه 
وجــود  انتقــال  تســهیل  بــرای  اضافــی  اتصــال 

داشــته باشــد.

و  تجهیــزات  کســی  چــه  کنیــد  مشــخص   -۵
می کنــد کنتــرل  را  آن هــا  نقــل  و  حمــل 

ســادگی  بــه  محاســباتی  تجهیــزات  جابه جایــی 
کــردن ســرورها از یکدیگــر و بــرق و بارگیــری  جــدا 
عــدم  صــورت  در  نیســت.  کامیــون  یــک  در  آن 
نصــب یــک درگاه یــا عــدم نصــب درســت، اجــزای 
خرابــی  معــرض  در  می تواننــد  ســخت افزاری 
اثــر  بــر  یــا  قــرار  گیرنــد  صحیــح  کارکــرد  عــدم  یــا 
ــای  ــرض میدان ه ــتاتیک، در مع ــه الکتروس تخلی
فیزیکــی  جــدی  آســیب های  و  مغناطیســی 
در  کــه  ثالــث  شــخص  پیمــان کار  یــک  باشــند. 
زمینــه انتقــال تجهیــزات تخصــص دارد؛ می توانــد 
ســخت افزارهای  کلیــه  کنــد  حاصــل  اطمینــان 
فنــاوری اطالعــات در بهتریــن شــرایط ممکــن بــه 
ایــن امــکان  مــکان جدیــد برســند. همچنیــن، 
مزایــای  از  تــا  می دهنــد  خــود  مشــتریان  بــه  را 
تعویــض تجهیــزات  بــه  نیــاز  بــدون  جابه جایــی 

شــوند. بهره منــد 

۶- نیازهــای تجهیزاتــی در مرکــزداده جدیــد را 
کنیــد بررســی 

مرکــزداده  جدیــد  فضــای  یــک  بــه  انتقــال 
تجــاری  برنامــه  در  عمــده ای  تغییــر  می توانــد 
کنــد.  ایجــاد  ســازمان ها  اطالعــات  فنــاوری 
از  یکــی  شــاید  کــه  تجهیزاتــی  جدیــد  نیازهــای 
دالیــل ایــن مهاجــرت باشــد؛ بایــد هنــگام انتقــال 
بــه مــکان جدیــد، بازنگــری و بررســی شــوند تــا 
تجهیــزات جدیــدی خریــداری  نیــاز  در صــورت 

برخــی مواقــع می توانیــد  ولــی در  اســت  اضافــی 
مهــم  و  حیاتــی  ســرویس  یــک  مــوازی  طــور  بــه 
یکپارچــه را ارائــه بدهیــد تــا از قطعــی آن جلوگیــری 
شــود و همزمــان عملیــات مهاجــرت بــه مرکــزداده 
مجــدد  راه انــدازی  و  تجهیــزات  نصــب  و  جدیــد 
ســرویس اولیــه را انجــام دهیــد. ایــن یــک هزینــه 
ســربار اســت ولــی در بســیاری از مواقــع ارزشــمند 
اســت. در جــدول زمانــی و هزینــه مهاجــرت بایــد 
و  ســرویس ها  روز  چنــد  کنیــد  مشــخص  دقیقــا 
شــبکه قطــع خواهــد بــود و خســارات ناشــی از آن 

کنیــد. را بــرآورد 

۱۰- فرض نکنید
هیــچ جنبــه ای از مهاجــرت یــک مرکــزداده قطعــی 
در  فرضیــات می توانــد  ایجــاد  نیســت.  و مســلم 
یــا  تاخیــر  و  اختــالل  بــه  منجــر  حالــت  بهتریــن 
بــرای  زیــاد  هزینــه  و  خرابــی  حالــت  بدتریــن  در 

شــود. آســیب دیده  تجهیــزات 
ســازمان ها بایــد در تامیــن جزئیــات مهاجــرت و 
شناســایی مشــکالت احتمالــی، در هــر مرحلــه بــا 
ارائه دهنــده مرکــزداده جدیــد هماهنــگ باشــند 
کار را پیــش ببرنــد. بــه عنــوان مثــال،  بــا هــم  و 
تجهیــزات،  از  قطعــه  یــک  انتقــال  از  قبــل  بایــد 
جدیــد  مرکــزداده  در  آن  نصــب  مــکان  کامــال 
کــه ســخت افزار در  آمــاده شــده باشــد. هنگامــی 
بایــد همــه پورت هــا  گرفــت؛  قــرار  محــل جدیــد 
نصــب  از  پیــش  بــرق،  پیکربندی هــای  و 
آزمایــش شــوند. بــا ایــن حجــم از برنامه ریــزی و 
بودجه بنــدی، نبایــد هیچ چیــز تصادفــی باشــد. 

انتقــال بــه یــک محیــط جدیــد مرکــزداده بــرای 
هــر ســازمانی چالش برانگیــز اســت امــا می توانــد 
بــه رشــد و موفقیــت بیشــتر آن ســازمان در آینــده 
کنــد. نبایــد بــه خاطــر تــرس از مهاجــرت  کمــک 
کــرد یــا  کل پــروژه را لغــو  یــا قطعــی ســرویس ها، 
جابه جایــی  زمــان  وقتــی  انداخــت.  تاخیــر  بــه 
روش هایــی  بــا  بایــد  شــرکت ها  می رســد؛  فــرا 
کننــد و  جزئی نگرانــه، همــه ریســک ها را ارزیابــی 
انتظــارات واقع بینانــه بــرای ایــن حرکــت داشــته 
کامــال تقســیم وظایــف و توجیــه افــراد  باشــند و 
برنامــه  یــک  داشــتن  بــا  باشــد.  گرفتــه  صــورت 
مدیریــت پــروژه خــوب و چــک لیســتی از مراحــل 
یــک  می تــوان  مرکــزداده،  مهاجــرت  جزئیــات  و 

داشــت. مطمئــن  مرکــزداده  انتقــال 
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نــه تنهــا بزرگ تریــن فروشــگاه خرده فروشــی چیــن و آســیا اســت؛  علی بابــا 
کنــون در جهــان جــزو ارزشــمندترین شــرکت های فنــاوری اطالعــات  بلکــه ا
ــا ارزش  ــرکت ب ــزو ۶ ش ــا ج ــرکت علی باب ــال ۲۰۲۰، ش ــود. در س ــمرده می ش برش
قــرار  مصنوعــی  هــوش  شــرکت های  بزرگ تریــن  پنجــم  رتبــه  در  و  بــود  دنیــا 
بــا ۱۱۹  برابــر  بابــا در ســه ماهــه دوم ســال مالــی ۲۰۲۰  گرفــت. درآمــد علــی 
میلیــارد یــوان چیــن معــادل ۱۶.۶۵ میلیــارد دالر آمریــکا بــوده اســت. برخــی 
بخش هــای ایــن شــرکت چنــد ملیتــی بیــش از ۸۵ درصــد افزایــش ســود خالــص 
کــه در حوزه هــای مختلفــی از خرده فروشــی و  در ســال ۲۰۲۰ داشــتند. شــرکتی 
فروشــگاه آنالیــن تــا رایانــش ابــری و هــوش مصنوعــی، پلتفرم هــای پرداخــت 
آنالیــن، خدمــات اینترنتــی و ســرگرمی و پزشــکی فعالیــت می کنــد و در مســیری 

ــت.  ــرده اس ک ــی  ــازون ط ــرکت آم ــر ش ــه پیش ت ک ــرار دارد  ق

کوچک آقای جک آپارتمان 
گرفتــه  شــکل  آپارتمــان  یــک  درون  از  دنیــا  فنــاوری  بــزرگ  غــول  ایــن 
اســت. ۴ آوریــل ســال ۱999۷ جــک مــا )Jack Ma( و ۱۷ نفــر از دوســتان و 
کردنــد.  دانشــجویان، ســایت Alibaba.com را بــرای بــازار B2B راه انــدازی 
اولیــن جلســه ایــن افــراد در آپارتمــان آقــای جــک مــا در هانگــژو تشــکیل 
کتبــر همــان ســال ۱999، علی بابــا ۲۵ میلیــون دالر ســرمایه گذاری  شــد. در ا
ــا  ــا ب ــایت علی باب ــرد. س ک ــت  ــک« دریاف ــافت بان کس« و »س ــا ــن س از »گلدم
ــازار داخلــی تجــارت الکترونیــک و ایجــاد یــک بســتر تجــارت  ــده بهبــود ب ای
کوچــک و  بــه ویــژه شــرکت های  بــرای شــرکت های چینــی،  الکترونیکــی 
کمــک بــه صــادرات محصــوالت چینــی بــه بــازار جهانــی  متوســط )SMEs( و 
تجــارت راه انــدازی شــده اســت. ایــن ایــده در آن زمــان بســیار جالــب و نــوآور 
بــود؛ به طوری کــه علی بابــا در ســال ۲۰۰۰ دوبــاره موفــق شــد ۲۰ میلیــون 
کنــد. در ایــن ســال، بیــش  دالر ســرمایه از شــرکت »ســافت بانــک« دریافــت 
کــرده بودنــد. در ســال ۲۰۰۳،  کاربــر در ســایت علی بابــا ثبت نــام  از ۱ میلیــون 
وب ســایت فروشــگاه آنالیــن Taobao نیــز در همــان آپارتمــان »جــک مــا« 
متنــوع  محصــوالت  معرفــی  بــرای  وب ســایت  ایــن  می شــود.  راه انــدازی 
بزرگ تریــن  به عنــوان  امــروزه  و  راه انــدازی شــد  بــه منظــور خرده فروشــی 

پلت فــرم چینــی خریــد آنالیــن C2C شــناخته می شــود.
کتــاب هــزار و یــک شــب  »جــک مــا« نــام »علی بابــا« را از ادبیــات ایــران و 
نــام  تلفــظ  کــه  می دهــد  توضیــح  گفت وگــو  یــک  در  او  اســت.  برگرفتــه 
»علی بابــا« راحــت اســت و مــردم سراســر جهــان آن را می شناســند و نــزد 
کــه نــام »علی مامــا« را نیــز بــرای  مــردم محبــوب اســت. او اشــاره می کنــد 

کردنــد. کارشــان در آینــده ثبــت  گســترش 
و  می رســد  ســوددهی  بــه  راه انــدازی  از  پــس  ســال  ســه  فقــط  علی بابــا 

داســتان بــزرگ شــدن ایــن شــرکت از همین جــا آغــاز می شــود. ســرویس ها 
یکــی پــس از دیگــری افتتــاح شــده و علی بابــا بــرای هــر بــازار و حــوزه ای یــک 

محصــول و خدمــات ارائــه می دهــد.
ــرای ارتباطــات تصویــری  ــزار پیام رســان Aliwangwang ب در ســال ۲۰۰۴ اب
راه انــدازی   Taobao ســایت  فروشــندگان  و  خریــداران  میــان  صوتــی  و 
می شــود. در همــان ســال، ســرویس Alipay راه انــدازی می شــود و  یــک 
بــرای  هزینــه ای  کــه  اســت  ثالــث  شــخص  آنالیــن  پرداخــت  پلت فــرم 
کــه خریــداران بــه  کنش هــا نــدارد. همچنیــن سرویســی ارائــه می دهــد  ترا
ــا از خریــد خــود راضــی  کننــد آی کمــک آن می تواننــد بــه فروشــندگان اعــالم 
بوده انــد یــا خیــر. البتــه، علی بابــا خیلــی زود از ایــن ســرویس جــدا شــد.
شــرکت علــی بابــا در جشــن ۱۰ ســالگی تأســیس خــود یعنــی در ســال ۲۰۰9، 
Alibaba Cloud را راه انــدازی  نــام  بــه  ابــری خــود  پلت فرم هــای رایانــش 
کــه شــامل  داده کاوی تجــارت الکترونیــک، پــردازش داده هــای  می کنــد 
اپراتورهــای  هســتند.  داده هــا  سفارشی ســازی  و  الکترونیــک  تجــارت 
هنگ کنــگ،  پکــن،  هانگــژو،  در  پلت فــرم  ایــن  توســعه ی  و  تحقیــق 
کالود   کنــون، علی بابــا ســنگاپور، ســیلیکون ولی و دوبــی مســتقر هســتند. ا

اســت.  چیــن  در  های انــد  کامپیوتــری  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ســرویس خرده فروشــی آنالیــن AliExpress نیــز در ســال ۲۰۱۰ راه انــدازی 
شــده  تشــکیل  چینــی  کوچــک  کســب و کارهای  از  ســرویس  ایــن  شــد. 
اســت و آن هــا را بــه خریــداران سراســر جهــان معرفــی می کنــد. ایــن ســایت 
به عنــوان پربازدیدتریــن ســایت تجــارت الکترونیــک در روســیه شــناخته 
ــه بخواهیــد،  ک ــز  شــده اســت. ایــن ســایت مشــابه آمــازون اســت و هــر چی

کنیــد. می توانیــد در آن پیــدا 
کــرده و بخشــی از  ــا شــرکت یاهــو را آغــاز  ــا در ســال ۲۰۰۵ همــکاری ب علی باب
ســهام آن را خریــد. در نتیحــه رهبــری یاهــوی چیــن بــه علی بابــا ســپرده 
شــد. ایــن پورتــال چینــی ســرویس های اینترنتــی ماننــد اخبــار، ایمیــل و 

کاربــران عرضــه می کــرد و در ســال ۲۰۱۳ متوقــف شــد. جســتجو را بــه 
حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  از  مجموعــه ای  بــه  علی بابــا  شــرکت  کم کــم 
تجــارت الکترونیــک و رایانــش ابــری تبدیــل شــد و از ســال ۲۰۱۱ رســما بــا 
ــا و ده هــا شــرکت تابعــه فعالیــت می کــرد.  گــروه شــرکت های علی باب عنــوان 
بــورس  در  و در ســال ۲۰۱۴  بــورس هنگ کنــگ شــد  وارد  در ســال ۲۰۰۷ 

ایــاالت متحــده پذیرفتــه شــد. 

شکست های علی بابا
و  موفقیت هــا  از  برآینــدی  دیگــری،  کســب وکار  هــر  ماننــد  علی بابــا 
شکســت ها اســت. اتفاقــا، شــرکت علی بابــا شــاید بــه نســبت بســیاری از 

داستان علی بابا و غول 
تجارت الکترونیک

14    سال چهارم/ شماره ۱۳ / بهـــار   ۱۴00

نگاهی به تاریخچه شرکت علی بابا

داستان یک موفقیت



15  سال چهارم/ شماره ۱۴ / تابستان   ۱۴00

نکته ها و گفته ها

کاری آنها را  گروه، انگیزه  گذاشتن بیهوده بین افراد  با فرق 

از بین نبرید.

برای موفقیت هیچ رازی وجود ندارد. موفقیت تنها نتیجه 

کار سخت، و یادگیری از شکست ها است. آمادگی، 

راضی نگه  داشتن مشتری امروز  یک مزیت نیست، یک 

کردن مشتری  الزام است. امروزه بایدبرای شگفت زده 

کنید راهی پیدا 

کــه دیگــران شــما را بــه عنــوان الگــو انتخاب  کنیــد  طــوری رفتــار 

کاری دلخــواه خــود را در قالــب شــخصیت شــما  کننــد و آینــده 

کنند. مجســم 

و  باشــید  دوراندیــش  احتمالــی،  مشــکالت  حــل  بــرای 

ــی،  ــکار تخصص ــد راه ــتن چن ــر داش ــا در نظ ــید ب ــن باش مطمئ

شــد. نخواهیــد  غافلگیــر  اضطــراری  مــوارد  در  هرگــز 

نقش تبلیغات را در سودآوری سازمان نادیده نگیرید.

کنیــد و چنــد  را حفــظ  درمــوارد بحرانــی، خونســردی خــود 

اســتراتژی بحــران زدایــی مناســب بــا فعالیــت ســازمانی خــود 

آنهــا  از  لــزوم  مــوارد  در  تــا  کنیــد،  طراحــی  و  بینــی  پیــش  را 

کنیــد. اســتفاده 

اخــذ  انــدازه  بــه  هــا،  گیــری  تصمیــم  ســازی  پیــاده  زمــان   

تصمیمــات، مهــم اســت. چــون ممکــن اســت اجــرای یــک 

ــه  ــا شکســت روب نقشــۀ خــوب تجــاری در زمــان نامناســب ب

شــود. رو 

در موقعیت هــای بحرانــی بــر خــود مســلط باشــید و نگذاریــد 

گاه شــوند. زیردســتان از اضطــراب شــما آ

و  دهیــد  اختصــاص  پیشــنهاد  اخــذ  جهــت  را  ای  ســامانه 

بــه  رازداری  کمــال  در  کــه  دهیــد  اطمینــان  کارمنــدان  بــه 

کنیــد. مــی  رســیدگی  شــده  ح  مطــر پیشــنهادهای 

برندهــای معــروف دنیــای فنــاوری، شکســت های بیشــتر و چــه بســا بزرگ تــری 
کار ســایت علی بابــا بــا رشــد زیــادی توام بــود و آن ها  را شــاهد بــوده اســت. شــروع 
کاربــر ثبت نامــی داشــتند ولــی حبــاب بــزرگ  طــی یــک ســال بیــش از ۱ میلیــون 
اینترنــت در ســال ۲۰۰۰ بــرای آن هــا هــم ترکیــد و تنهــا ۱۸ مــاه تــا ورشکســتگی 
فاصلــه داشــتند. علی بابــا پیــش از رســیدن بــه ۳ ســالگی، ناچــار شــد بســیاری از 
کــرده و حقــوق برخــی دیگــر را پاییــن بیــاورد تــا بتوانــد  کارمنــدان خــود را تعدیــل 

کــردن تــب اینترنــت نجــات دهــد. ــزرگ فروکــش  خــودش را از ایــن بحــران ب
ــه قیمــت 6 میلیــون دالر و ادغــام  ــد ســایت Koubei.com در ســال ۲۰۰۴ ب خری
 Stars Express ســرمایه گذاری روی شــرکت حمل ونقــل ،Taobao آن بــا ســایت
کــه بعــدا در ســال ۲۰۱۲ بــه  در ســال ۲۰۰9 بــه مبلــغ ۷۰ میلیــون یــوان چیــن 
کــه بــاز پــس از چنــد  کامــل تعطیــل شــد؛ ســرمایه گذاری روی یاهــوی چیــن  طــور 
ــی  ــا راه انــدازی شــد ول کــه توســط علی باب  Alipay ســال متوقــف شــد؛ ســرویس
خیلــی ســریع از علی بابــا جــدا شــد و توانســت بــه موفقیت هــای خــود ادامــه 
دهــد و چندیــن شکســت و تجربــه مدیریتــی ناموفــق در پرونــده بزرگ تریــن 

خرده فروشــی چیــن و آســیا دیــده می شــود.
کــه »جــک مــا«  ایــن شکســت ها بــه غیــر از شکســت های زیــاد و بزرگــی اســت 
کــرده و هنــوز رنــج و درد  بنیان گــذار علی بابــا در زندگــی شــخصی خــود تجربــه 
کنکــور عبــور  کــرد تــا بتوانــد از ســد  آن هــا همــراه اش اســت. او ۴ ســال تــالش 
غ التحصیلــی در  فار از  پــس  کنــد.  ثبت نــام  انگلیســی  زبــان  رشــته  و در  کــرده 
کــه در همگــی رد شــد. او بــرای  کــرد  ۳۰ موقعیــت شــغلی تقاضــای اســتخدام 
 KFC کارمنــدی در رســتوران کــه رد شــد؛ بــرای  کــرد  اســتخدام در پلیــس اقــدام 
کــرد ولــی از ۲۴ نفــر متقاضــای، ۲۳ نفــر قبــول شــده ولــی بــا او مخالفــت  ثبت نــام 
شــد. همچنیــن، می گویــد ۱۰ بــار بــرای تحصیــل در دانشــگاه هــاروارد تقاضــا 

کــه هــر بــار درخواســتش رد می شــود. داده 

ج از دره سیلیکون کسب وکارهای خار الگویی برای 
همیــن شکســت های شــخصی از »جــک مــا« یــک مدیرعامــل موفــق ســاخت 
گــروه شــرکت های علی بابــا را برعهــده داشــت و در  کــه بــرای دو دهــه رهبــری 
کــرد. او علی بابــا را  نهایــت در ســال ۲۰۱9 و ســن ۵۵ ســالگی ســمت خــود را تــرک 
کــرد و در نهایت به  گیــری ســارس در چین شــروع  از یــک آپارتمــان در بحبوبــه فرا
کنــون، علی بابــا  گــردش مالــی ۷۰۰ میلیــارد دالری در ســال رســاند. ا شــرکتی بــا 
الکترونیــک،  تجــارت  خرده فروشــی،  در  آمــازون  رقیــب  جدی تریــن  بایــد  را 
رایانــش ابــری و هــوش مصنوعــی بدانیــم. علی بابــا در رشــد بازارهــای آنالیــن 
کشــور چیــن ســهم بســیار زیــادی داشــت و باعــث فــروش محصــوالت چینــی بــه 

سراســر جهــان و بازارهایــی ماننــد ایــاالت متحــده شــد. 
کســب وکارهای زیــادی بــه تقلیــد از علی بابــا برخاســتند  در ســال های اخیــر، 
گذشــته،  کننــد. در  ــازار آن را دنبــال  گســترش ب کردنــد مــدل توســعه و  و ســعی 
کســب وکارهای رشــد یافتــه در دره ســیلیکون  کــه فقــط  این طــور تصــور می شــد 
ــرار  ــاوری ق ــرکت های فن ــمندترین ش ــن و ارزش ــدر بهتری ــد در ص ــکا می توانن امری
کشــید و نشــان داد هــر  بگیرنــد ولــی علی بابــا از چیــن خــط بطالنــی بــر ایــن بــاور 

کســب وکار خانگــی می توانــد آرزوهــای بزرگــی داشــته باشــد.
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کنید خودتان را معرفی 
ــه  گاهان ــه ناآ ک ــی راه مــی رفــت  روزی لئــو تولســتوی در خیابان
بــه زنــی تنــه زد. زن بــی وقفــه شــروع بــه فحــش دادن و بــد 
را  تولســتوی  کــه خــوب  از مدتــی  بعــد  کــرد.  گفتــن  بیــراه  و 
کالهــش را از ســرش برداشــت و  کــرد، تولســتوی  فحــش مالــی 
گفــت: »مادمازل،  کــرد و در پایــان  محترمانــه معــذرت خواهــی 

ــتم.« ــتوی هس ــو تولس ــن لئ م
گفــت:  کــرد و  کــه بســیار شــرمگین شــده بــود، عذرخواهــی  زن 

»چــرا شــما خودتــان را زودتــر معرفــی نکردیــد؟«
معرفــی  غــرق  آنچنــان  »شــما  گفــت:  جــواب  در  تولســتوی 

ندادیــد!« را  کار  ایــن  مجــال  مــن  بــه  کــه  بودیــد  خودتــان 

کبریت: معمای چوب 
کبریت وجود دارد؟؟ در این تصویر چند چوب 

جواب معمای مرد اسکی باز:
که لیوان در دست دارد دروغ می گوید. یخ های درون لیوان از صبح حتمًا آب می شدند. زنی 

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

مزایده
کــه مزرعــه دار  غضنفــر از  قلــی یــک االغ خریــد بــه قیمــت ۵۰۰.۰۰۰ تومــان. قــرار شــد 

االغ را روز بعــد تحویــل بدهد.
گفــت: »متأســفم َجــوون. خبــر بــدی بــرات  امــا روز بعــد قلــی ســراغ غضنفــر آمــد و 

دارم. االغــه مــرد«
غضنفر جواب داد: »ایرادی نداره. همون پولم رو پس بده«

کردم« ج  گفت: »نمی شه. آخه همه پول رو خر قلی 
گفت: »باشه. پس همون االغ مرده رو بهم بده« غضنفر 

کنی؟« کار  گفت: »می خوای باهاش چی  قلی 
کنم« گفت: »می خوام باهاش مزایده برگزار  غضنفر 

گذاشت!« که یه االغ مرده رو به مزایده  گفت: »نمی شه  قلی 
کــه االغ  کســی نگــو  کــه می تونــم. حــاال ببیــن. فقــط بــه  گفــت: »معلومــه  غضنفــر 

مــرده اســت«
یک ماه بعد قلی غضنفر رو دید و پرسید: »از اون االغ مرده چه خبر؟«

گذاشــتمش. ۵۰۰ تــا بلیــت ۵۰۰۰تومنــی فروختــم و در  گفــت: »بــه مزایــده  غضنفــر 
کــردم« کســب  نتیجــه ۲.۵۰۰.۰۰۰ درآمــد 

کس هم شکایتی نکرد؟« قلی پرسید: »هیچ 
کــه االغ رو برنــده شــده بــود، مــن هــم بــه عنــوان  گفــت: »فقــط همونــی  غضنفــر 
خســارت عــالوه بــر ۵۰۰۰ تومــان بهــش ۱۰۰.۰۰۰ تومــان هــم دادم و در مجمــوع 

کــردم« ۱.9۰۰.۰۰۰ هــم ســود  لطیفه

معما

- از این بهتر نمیشه رئیسس... یه نامه خصوصی!!!



سان�ی متر 

قابلیت جابه جایی ��ل در عمق رک
 بدون نیا� به ابزار خاص
TOOL LESS

نصب پنل تو��ع ب�ق �وی ��ل مجزا 
بدون اشغال فضای مفید رک 

Zero Unit

برداشتن سقف رک بدون نیا� به ابزار خاص
TOOL LESS

دارای عمق
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سیستم سرمایشی با قابلیت کن��ل فشار

جهت ایجاد سرمایش پایدار
و ثابت نگهداشتن دمای مرکز داده

▪  مجه� به شیر انبساط الک��ونیکی
▪  Inverter برای کن��ل فشار کندانسور

▪  مجه� به سیستم PLC با قابلیت اندازه گی�ی دقیق 
      پارامتر ها و قابلیت اطمینان باال

▪  مجه� به تابلوی ب�ق داخلی
▪  مجه� به صفحه نمایش لمسی صنعتی

▪  مجه� به فن  دور متغیر
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