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مقدمه
الكامپ ش��انزدهم نيز با تمام فراز و نش��يب هاي خود به پايان رسيد و از يك فرصت به 
يك خاطره تبديل شد. نمايشگاه امسال با وجود آن كه همان مسير هميشگي را دنبال مي كرد، 
اما تالش كرده بود تا خود را متفاوت و متمايز س��ازد. بدون ترديد امس��ال نيز با اش��كاالتي 
در برگزاري الكامپ مواجه بوديم، اما به نظر مي رس��د نمايشگاه شانزدهم با دستاوردهايي 

همراه بوده است كه باعث مي شوند اين اشكاالت كم رنگ تر باشند.
در ميان اين دس��تاوردها مي توان به تغيير نوع نگاه بسياري از شركت ها به حضور در 
نمايش��گاه اشاره كرد. در واقع حركت شركت ها به سمت حوزه هاي تخصصي تر و عملي تر 
كاماًل محس��وس بود. الكامپ شانزدهم نشان داد كه شركت هاي ايراني با وجود تحريم هاي 
گوناگون مي توانند به دس��تاوردهاي مهمي دس��ت پيدا كنند و از توان فني و مهندسي بسيار 

بااليي برخوردارند.
نمايش��گاه امس��ال با عرضة محصوالت سطح باال از سوي ش��ركت هاي داخلي همراه 
بود كه نش��ان مي داد تيم هاي مهندس��ي هدف بس��يار جدي تري را در تالش ها و پروژه هاي 
 خود دنبال مي كنند. يكي از بارزترين نمونه ها و نتايج اين نوع نگاه، ارائه مراكز دادة س��يار 
)Mobile Data Center( در نمايش��گاه امس��ال بود. طراحي و توس��عة يك مركز دادة سيار 
نيازمند دانش فني، پتانس��يل تجاري و تجربة فراواني اس��ت، زيرا با حوزه هاي مختلفي از 
علوم و تخصص ها سر و كار دارد. محدوديت هاي موجود در زيرساختار فعلي سازمان ها و 
مؤسسات داخلي و از سوي ديگر نياز روزافزون آن ها به بهره گيري از امكانات و قابليت هاي 
يك مركز داده باعث ش��ده اس��ت كه مفهوم و تالش هاي انجام شده در زمينة توسعه و ارائه 
مراك��ز داده س��يار در مركز توج��ه آن ها قرار گيرد. در واقع اين تركي��ب يكي از نمونه هاي 
بارز حركت ش��ركت هاي حوزة IT و مشتريان بالقوه آن ها به سمت حوزه هاي تخصصي تر 
و جدي تر ارائه خدمات در داخل كش��ور اس��ت كه اميدواريم در س��ال هاي آينده نيز شاهد 

برداشته شدن گام هاي بلندتري در اين زمينه باشيم.
به هر حال نمي توان يك واقعيت آشكار را ناديده گرفت؛ اگر اعتماد كافي به شركت هاي 
متخصص و با تجربة داخلي وجود داش��ته باشد و موانع غيرواقعي از مسير آن ها برداشته 
شود، بدون ترديد اين شركت ها قادر به ارائه دستاوردهايي هستند كه نه تنها نياز روز كشور 
را برآورده خواهد كرد، بلكه زمينه را براي دستيابي به پيشرفت هاي چشمگير در آيندة قابل 
پيش بيني نيز محيا مي كند. پيشرفت كشور در حوزه هاي مختلف فناوري بدون تكيه بر دانش 

و تجربة متخصصان ايراني امكان پذير نخواهد بود.

مهري تاج ديني     
مدير  مهندسي شبكه
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Report

همانند س��ال هاي گذش��ته نمايش��گاه الكامپ پروندة خود را در آبان ماه 
امس��ال براي شانزدهمين بار گش��ود و پس از 4 روز بست. الكامپ شانزدهم 
در فضايي به مس��احت 21000 متر مربع و با حضور 450 ش��ركت داخلي و 
خارجي برگزار شد. نكته اي كه الكامپ شانزدهم را نسبت به دوره هاي قبلي آن 
متمايز ساخت، برگزاري نمايشگاه امسال توسط سازمان نظام صنفي رايانه اي 
كشور بود. در واقع الكامپ در طول تاريخچة 16 دوره اي خود توانسته موقعيت 
بسيار خوبي را به دست آورد، تا جايي كه با نمايشگاه هاي بزرگ منطقه مقايسه 
مي شود. البته تحريم ها و محدوديت هاي شركت هاي خارجي باعث مي شود كه 
گسترة حضور آن ها در اين نمايشگاه محدود باشد، اما اين مسئله باعث نشده 
ك��ه الكامپ در تكاپوي جدي خود براي ايج��اد يك عرصة معرفي و رقابت در 

حوزه هاي الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك ناكام بماند.
دو گرايش در الكامپ ش��انزدهم كاماًل محس��وس به نظر مي رس��يد. اول 
آن كه ش��ركت هاي حاضر در نمايش��گاه ش��انزدهم بيش از سال هاي ديگر به 
ارائ��ه س��رويس ها، خدمات و محصوالت حرف��ه اي رو آورده بودند. در واقع 
حضور شركت ها در نمايشگاه شانزدهم بيش از هر زمان ديگري رنگ و بوي 
تخصصي به خود گرفته بود. بيش��تر ش��ركت هاي حاضر در اين نمايش��گاه 
به ج��اي آن كه صرفًا به عرض��ة محصوالت واردات��ي بپردازند، محصوالت 
خودش��ان را به نمايش گذاشته بودند كه در بسياري از موارد با بهره گيري از 

تخصص و تجربة طوالني توليد شده بودند.
در واقع الكامپ ش��انزدهم ش��اهد عرضة محصوالت و سرويس هايي از 
سوي شركت هاي داخلي بود كه تاكنون تنها توسط شركت هاي بزرگ خارجي 
ارائه مي ش��دند و تا همين اواخر حتي احتمال مش��اهدة آن ها در داخل كش��ور 
نيز بعيد به نظر مي رس��يد. همين ويژگي باعث ش��ده بود كه الكامپ شانزدهم 
ج��و تخصصي تري به خ��ود بگيرد و در نتيجه بازديدكنندگان نيز بيش��تر از 
گروه متخصصان يا مديراني باش��ند كه حوزه هاي كاري آن ها با محصوالت 
و س��رويس هاي ارائه شده مرتبط است. الكامپ شانزدهم در 15 سالن برگزار 
ش��د كه عماًل بهترين سالن هاي نمايشگاه بين المللي تهران را تشكيل مي دادند. 

به عالوه، همچون س��ال هاي گذش��ته 
تع��دادي از ش��ركت ها در فض��اي باز 
مابين سالن ها حضور پيدا كرده بودند.
در بين س��الن هاي نمايشگاه، سالن 38 
يكي از سالن هاي شناخته شده اي است 
كه تقريبًا هر سال شركت هاي بزرگي را 
در خ��ود جاي مي دهد و به عنوان يكي از 

هدف هاي اصلي بازديدكنندگان متخصص و حرفه اي در نظر گرفته مي ش��ود. 
امس��ال نيز س��الن 38 يكي از پرازدحام ترين سالن هاي نمايشگاه بود و تعداد 
زيادي از ش��ركت هاي بزرگ حوزة IT كشور در اين سالن حضور داشتند. در 
واقع همين موضوع باعث شده است كه رقابت خاموشي براي تصاحب جا در 
سالن مذكور مابين شركت هاي معتبر جريان داشته باشد. يكي از مجموعه هاي 
بزرگ حاضر در سالن 38، كنسرسيوم سيمرغ بود. شركت تيام شبكه نيز يكي 
از ش��ركت هاي بزرگي بود كه در اين سالن حضور داشت و با توجه به تجربه 
و تخصص خود در حوزة شبكه س��ازي و ايج��اد مراكز داده، بازديدكنندگان 
فراواني را جلب كرد. يكي از داليل مهمي كه باعث ش��د ش��ركت تيام ش��بكه 
در الكامپ ش��انزدهم حضور چش��مگيرتري نسبت به بسياري از شركت هاي 
 iBOX همكار خود داش��ته باشد، معرفي مركز داده قابل حمل اين شركت با نام
بود كه براي اولين بار در كش��ور معرفي مي شد. در واقع ابتكار اين شركت در 
م��ورد آوردن ي��ك تريلر حامل iBOX به داخل س��الن، موضوعي بود كه حتي 
بازديدكنندگاني كه اطالع و عالقة خاصي به موضوع مراكز داده نداش��تند نيز 
درب��اره آن صحب��ت مي كردند. با توجه به اهميت فعاليت ش��ركت هايي كه در 
سالن 38 حضور داشتند، تعداد زيادي از مسئوالن دولتي و مديران مؤسسات 
و شركت هاي دولتي و خصوصي از اين سالن بازديد كردند كه دستاوردهاي 
ش��ركت تيام ش��بكه در حوزه هاي گوناگون مورد توجه جدي اين افراد قرار 
گرفت. در واقع هنگامي كه وارد سالن 38 مي شديد، با همان ازدحامي روبه رو 
بوديد كه از دوره هاي ابتدايي نمايش��گاه بين المللي در ذهن باقي مانده اس��ت. 
به عبارت ساده تر، در اين سالن حركت جمعيت بازديدكننده بود كه مسير شما 

را مشخص مي كرد، نه خودتان.
 در مجم��وع، تنها نكته اي كه با انتقادهاي مختلف مواجه ش��د، كوتاه بودن 
مدت برگزاري نمايش��گاه با توجه به تالش شركت هاي حاضر در آن براي ارائه 
محصوالت جديد و دستاوردهايش��ان بود. الكامپ ش��انزدهم ثابت كرد كه اگر 
بخواهيم به موضوعات نگاه حرفه اي داش��ته باشيم، مي توانيم نيازهاي كشور 
را به طور صحيح تش��خيص داده و آن ها را با تكيه بر توانمندي هاي شركت هاي 
داخلي برآورده س��ازيم. به اميد اين كه 
الكامپ به مسير خود براي تبديل شدن 
به يك نمايشگاه تخصصي قدرتمند در 
منطقه و جهان ادامه داده و شركت هاي 
فع��ال در حوزة IT ني��ز به جاي تمركز 
ب��ر واردات محص��والت مختل��ف بر 
توانمندي هاي خود تمركز داشته باشند.

گشتي در الكامپ شانزدهم
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شركت سيسكو به تازگي اولين تماس مبتني بر پروتكل Voice over IP( VoIP( را بدون استفاده از هرگونه 
زيرساختار زميني براي مسيريابي آن ، برقرار كرد.

 ب��ه گفت��ة Greg Pelton مدي��ركل پ��روژة IRIS ش��ركت سيس��كو، اي��ن موفقي��ت بخش��ي از آزمايش
Internet Routing in Space( IRIS(  به ش��مار مي آمد و روي ماهوارة ارتباطي Intelsat 14 انجام ش��د كه سال 

گذشته به همراه يك روتر فضايي Cisco 18400 در مدار خود قرار گرفته بود.
Pelton در اين مورد گفت:» IRIS، تالش ما در ش��ركت سيس��كو براي تغيير ش��كل واقعي بازار ماهواره و 

ش��بكه هاي ماهواره اي و همچنين ارائه تمام قابليت هاي اينترنتي موجود در س��اير بازارها به صنعت ماهواره 
اس��ت. ما احس��اس مي كنيم كه زمان براي دس��تيابي به اين هدف كاماًل مناسب است زيرا صنعت ماهواره در 
حال حاضر به يك نقطة عطف رس��يده اس��ت«. به طور س��نتي، يكي از مشكالت پيش روي صنعت ماهواره اين 
اس��ت كه عملكرد ماهواره به پيكربندي س��خت افزاري آن در هنگام پرتاب بستگي دارد و در نتيجه تا زماني كه 
ماه��واره در م��دار خود باقي مي ماند از عملكرد ثابتي برخوردار خواهد بود. Pelton مي گويد:» ما فكر مي كنيم 
كه اين يك روش بس��يار دش��وار براي ايجاد يك تجارت موفق به ش��مار مي آيد. وقتي به سرعت و نحوة تغيير 
در بازارها، شبكه ها و نيازهاي كاربران نهايي در طول دورة 3 سالة ساخت و طول عمر 15 سالة يك ماهواره 

نگاه مي كنيم، اين موضوع بيشتر خودنمايي خواهد كرد«.
با اين حال، با بهره گيري از يك روتر فضايي كه با نرم افزار تعريف و پيكربندي مي شود، عملكرد ماهواره 
مي تواند از طريق به روزرس��اني هاي نرم افزاري ارتقا پيدا كند. در طول آزمايش هاي اخير، به روزرساني هاي 
نرم افزاري به روتر فضايي امكان داده اند كه عملكردهاي رمزنگاري خود را بهبود بخشيده، به IPv6 ارتقا پيدا 

كرده و قابليت هاي مديريتي خود را تقويت كنند.
 )Multitasking( اين به روزرساني نرم افزاري در عين حال شامل قابليت هاي چندوظيفگي ،Pelton به گفتة
و Unified Communications Manager Express ب��ود ك��ه امكان دريافت يك »ب��وق آزاد« از فضا را فراهم 
مي كرد. او مي گويد:»تمام كاري كه بايد انجام دهيد اين اس��ت كه يك ترمينال ماهواره اي را باز كرده و با آن 
ارتباط برقرار كنيد تا ماهواره تماس تلفني مورد نظرتان را برقرار كند. در واقع ماهواره تمام تماس هاي شما 
را هدايت خواهد كرد. تمام اين قابليت ها در فضا منتظر ش��ما هس��تند تا در شرايط اضطراري از آن ها استفاده 

كنيد و در عين حال مجبور نيستيد كه هرگونه زيرساختاري را روي زمين مستقر كنيد«.

 Energy Efficient Ethernet سوييچ هاي اترنت پيشرفتة خود را با ماژول هايي كه با استاندارد HP  شركت
انجمن IEEE براي كاهش مصرف برق انطباق دارند، معرفي كرد.

 ،HP 8200 ارائه شده اند. به ادعايzl 5400 وzl اين ماژول ها )در مجموع، 10 مدل( براي سوييچ هاي اترنت
از طريق انطباق با استاندارد IEEE 802.3az، اين كارت ها مي توانند مصرف برق روي درگاه هاي 10G را تا 56 
درص��د، روي درگاه ه��اي اترنت گيگابيتي تا 30 درصد و هزينة كلي مالكيت س��وييچ ها را تا 51 درصد كاهش 
دهند. س��وييچ ها و س��اير تجهيزات شبكه سازي مي توانند 10 درصد )يا بيشتر( از توان مورد نياز براي تغذية 
سيس��تم هاي IT را به خود اختصاص دهند. استاندارد IEEE Energy Efficient Ethernet براي كاهش مصرف 
برق ابزارهاي IT با تنظيم خودكار انرژي مورد اس��تفاده آن ها بر اس��اس ترافيك واقعي شبكه مابين سوييچ ها 

و ساير ابزارهاي شبكه سازي شده، در نظر گرفته شده است.
در طول زمان هايي كه سطح فعاليت پايين است، محصوالت منطبق با اين استاندارد به يك »حالت خواب« 
وارد مي ش��وند كه از انرژي كمتري نس��بت به وضعيت بيكاري با تغذية كامل استفاده مي كند اما به ابزارهاي 
متصل امكان مي دهد تا در صورت نياز به انتقال داده ها مجدداً به س��رعت آماده ش��وند. س��وييچ هايي كه با 
اس��تاندارد EEE انطباق ندارند، ارتباط بس��يار محدودي را در بين مصرف برق و جريان واقعي ترافيك نشان 
مي دهند. ماژول هاي جديد HP نه تنها مصرف برق و TCO سوييچ هاي 5400 و 8200 را كاهش مي دهند، بلكه 
چگالي درگاه هاي 10G آن ها را نيز دو برابر خواهند كرد. به گفته HP، اين ماژول ها به هر دو س��وييچ مذكور 
امكان مي دهند تا از 96 درگاه 10G پشتيباني كنند. با اين حال، چگالي اترنت گيگابيتي اين سوييچ ها همچنان در 
س��طح 288 درگاه باقي مي ماند. HP اعالم كرده اس��ت كه ماژول هاي جديد به تدريج جايگزين تمام ماژول هاي 
فعلي 5400 و 8200 خواهند شد. انطباق با استاندارد EEE به ASICهاي جديدي نياز دارد كه تعويض ماژول هاي 

موجود را الزامي مي سازد.

سيسكو اولين تماس

VoIP از فضا 
را برقرار كرد

 HP سوييچ هاي سبز

 EEE از استاندارد
 )Energy Efficient Ethernet(

پشتيباني مي كنند
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مقاله فني Technical Article

 IT مراك��ز داده تقريب��ا هميش��ه نقطة آغ��از ابتكارهاي س��بز در حوزة
براي ش��ركت ها بوده اند. در واقع مراكز داده يا تاسيس��اتي كه اساسًا حاوي 
تجهيزات الكترونيكي مورد اس��تفاده براي پردازش و ذخيره س��ازي داده ها 
يا شبكه س��ازي ارتباطي هس��تند، به يك بخش مت��داول و حياتي در فعاليت 
سيس��تم هاي دولتي، دانشگاهي، ارتباطي و تجاري تبديل شده اند. اين مراكز 
با انتقال س��اختار اقتصادي جهان از يك وضعيت مبتني بر كاغذ به مديريت 
اطالعات ديجيتال، به س��رعت رش��د كرده و گس��ترش يافته اند. يك گزارش 
ارايه شده به كنگرة آمريكا در سال 2007 دربارة بازدهي انرژي مراكز داده 
و سرورها برآورد مي كرد كه انرژي مورد استفاده سرورها و مراكز داده در 
سراسر اين كشور در فاصلة سال هاي 2000 تا 2006 دو برابر شده و تقريبًا 
به 61 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است. با توجه به گرايش هاي جاري در 
زمينة بازدهي، پيش بيني مي ش��ود كه مصرف انرژي سرورها و مراكز داده 
در سراس��ر آمريكا تا پايان س��ال جاري ميالدي باز هم به دو برابر افزايش 
يافته و به بيش از 100 ميليارد كيلووات ساعت كه به معناي صرف هزينه اي 

معادل 7/4 ميليارد دالر در سال براي انرژي برق است، مي رسد.
مراك��ز داده تقريب��ا در ه��ر بخش��ي از س��اختار اقتص��ادي از جمله 
س��رويس هاي مالي، رس��انه ها، فناوري پيشرفته، دانش��گاه ها و مؤسسات 
دولتي به چش��م مي خورند. رش��د چشمگير تعداد س��رورها در مراكز داده، 
به خوبي در س��رويس هاي وب شناخته ش��ده اي مانند Google، Amazon و 
eBay نش��ان داده مي ش��وند. برآوردها حاكي از آن هس��تند كه گوگل بيش 
از 450000 س��رور را نگهداري مي كند كه در ش��هرهاي متعددي در سراسر 

جهان نصب شده اند. عمدة مراكز دادة گوگل در كاليفرنيا، ويرجينيا، جورجيا 
و ايرلند هس��تند كه البته تاسيس��ات جديدي در Oregon و بلژيك نيز به اين 
مجموعه اضافه مي ش��وند. در س��ال 2009، گوگل يكي از اولين س��ايت هاي 
خود در بخش مركز و ش��مال ايالت متح��ده را در Council Bluffs راه اندازي 
ك��رد كه نيروگاه هاي بادي فراواني در اط��راف آن قرار دارند. به اين ترتيب، 
 گوگل عالوه بر انرژي سبز به لينك هاي ارتباطي فيبر نوري نيز نزديك است.

Amazon.com و eBay ني��ز هزاران س��رور را در اختيار دارند. تخمين زده 
مي ش��ود دنياي مج��ازي مبتني بر اينترنت Second Life كه در س��ال 2003 
راه اندازي ش��د بيش از 9000 س��رور را در اختيار دارد. حتي با وجود چنين 
تعداد كثيري از سرورهاي موجود، مشاوران شركت IBM برآورد مي كنند كه 
در دهة آينده ميزان عرضة سرورها تا 6 برابر و حجم ذخيره سازي داده ها تا 

سطح شگفت انگيز 69 برابر افزايش خواهد يافت.
مراك��ز دادة س��بز با بازده��ي انرژي باال مي توانن��د در كاهش گازهاي 
گلخان��ه اي به ما كم��ك كنند كه به نوبة خود به كاهش گرم ش��دن كرة زمين 
كمك خواهد كرد. نشست هاي اخير بين المللي در زمينة تغييرات شرايط آب و 
هوايي، بر اهميت محيطي پروژه هاي سبز تأكيد دارند. با وجود آن كه گسترة 
خطر گرم شدن كرة زمين مي تواند به صورت يك بحث كلي ادامه پيدا كند، اما 
پياده سازي مراكز دادة سبز بيانگر يك فرصت قابل مالحظه براي همة ماست 

تا بتوانيم گازهاي گلخانه اي را كاهش دهيم.
در بس��ياري از موارد )مانند ايجاد منابع انرژي جايگزين با پياده سازي 
پنل هاي خورش��يدي يا توربين هاي بادي( حركت به س��مت انرژي هاي سبز 

مركز داده سبز و اهميت آن
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اقتص��ادي نبوده و تنه��ا با تخفيف هايي كه از طرف دولت يا س��رويس هاي 
انرژي ارائه مي ش��وند، قابل توجيه است. با اين حال، پياده سازي مراكز دادة 
س��بز هنوز مي تواند از نظر مالي مزايايي را به همراه داشته باشد، خصوصًا 
وقتي ش��ما در اين زمينه پيش��گام ش��ويد. همان طور كه بارها در اين زمينه 
بحث ش��ده اس��ت، حركت به سمت IT س��بز يك وضعيت برنده/برنده براي 
تمام طرف هاي درگير به شمار مي آيد. هزينه هاي انرژي IT همچنان در حال 
افزايش هس��تند. اعداد و ارقامي كه قباًل به آن ها اشاره كرديم، به خوبي همين 
موضوع را بيان مي كنند. بر اساس يك تحقيق انجام شده توسط IDC، تا سال 
2010 در مقابل هر يك دالر هزينة صرف شده براي سخت افزار، 70 سنت در 
زمينة مصرف برق و س��رمايش هزينه ش��ده است. با اين حال، تا سال 2012 
هزينة مصرف برق و سرمايش براي هر 1 دالر هزينة صرف شده در زمينة 
س��خت افزار به 1 دالر خواهد رسيد. مفهوم IT سبز، توجه قابل مالحظه اي را 
در ميان مش��تريان بالقوه در سراس��ر جهان به سمت خود جلب كرده است. 
بخش عمده اي از اين توجه، به بازگشت مالي سرمايه گذاري در زمينة مراكز 
دادة سبز مربوط مي شود. حال اجازه دهيد يك تعريف كلي از يك مركز داده 
سبز را ارائه كنيم: مخزني براي ذخيره سازي، مديريت و انتشار داده ها كه در 
آن سيستم هاي مكانيكي، روشنايي، الكتريكي و كامپيوتري براي دستيابي به 
بيشترين بازدهي انرژي و كمترين تأثيرات محيطي طراحي شده اند. ساختار 
و عملكرد يك مركز داده سبز، با راهبرد ها و فناوري هاي پيشرفته سر و كار 

دارد. اين راهبرد ها و اهداف عبارتند از:
- به حداقل رساندن زيربناي ساختمان ها

- اس��تفاده از مواد، كفپوش ها و رنگ هايي كه كمترين زيان را به طبيعت 
    مي رسانند

- ايجاد يك چشم انداز قابل تحمل
- راه اندازي فرآيندهاي بازيافت اقالم زائد و تلف شده

- نصب مبدل هاي مبتني بر كاتاليزور در ژنراتورهاي پشتيبان
- اس��تفاده از فناوري هاي انرژي جايگزين مانند س��لول هاي سوختي و 

       )Photovoltaic( PV
- افزاي��ش بازده��ي پمپ هاي حرارتي، فن هاي داراي س��رعت متغير و 

    فناوري سرمايشي باز
فناوري هاي ابتدايي كه بايد آن ها را پيش از هر مورد ديگري براي مراكز 
دادة موج��ود ارزيابي كنيم )از برج هاي سرمايش��ي ب��ا كارايي باال گرفته تا 
پنكه هايي با س��رعت متغير و اس��تفاده از سيس��تم هاي IT با بازدهي انرژي 
باال مانند س��رورهاي مجازي( مراكز Blade و ذخيره س��ازي دادة مجازي را 
در بر مي گيرند. تركيب س��رورها )هر چند كه در ابتدا به عنوان روش��ي براي 
صرفه جويي در هزينه هاي س��خت افزاري س��رور در نظر گرفته مي شد( نيز 
يك روش عالي براي كاهش مصرف انرژي س��رورها به ش��مار مي آيد. اكثر 
مراكز داده از همين حاال به كارگيري فناوري هاي جديدتر IT مانند سرورهاي 

مجازي يا تركيب سرورها )Server Consolidation( را آغاز كرده اند.
بسياري از گزارش هاي مشاوره اي نشان  مي دهند كه مراكز داده در يك 
»نقط��ة اوج« ق��رار گرفته اند. در ميان مناطق عمومي كه تغذية برق كافي براي 
مراكز داده مهم را تأمين مي كنند، مي توان به Canary Wharf در لندن و ناحية 
جنوبي خيابان چهاردهم در نيويورك س��يتي اش��اره كرد. در سال 2006 به 
مؤسس��ات مالي  Canary Wharf اعالم شد كه زيرساختار موجود نمي تواند 
تغذية برق براي سرورهاي اضافي مراكز داده آن ها را تأمين كند. در سال هاي 
اخير، مصرف برق سرورهاي سازمان هاي مالي به طور چشمگيري افزايش 

 Blade يافته است كه در اغلب موارد به نصب رك هاي جديد مملو از سرورهاي
مربوط مي شود. رك هاي س��رورهاي Blade مي توانند ملزومات تغذية برق 
براي هر متر مربع از يك مركز داده را به طور شگفت آوري افزايش دهند. هر 
س��رور Blade تقريبًا به همان ميزان انرژي س��رورهاي قديمي تر و بزرگ تر 
نياز دارد و مراكز داده نيز به س��طح مش��ابهي از انرژي الكتريكي براي دفع 
گرماي توليد ش��ده احتياج خواهند داش��ت. Canary Wharf فاقد زيرساختار 
الزم براي پش��تيباني از افزايش تقاضاي به وجود آمده بود. در س��ال 2008، 
خيابان چهاردهم منهتن نيز با محدوديت مشابهي در زمينة زيرساختار تأمين 
انرژي براي مراكز داده مواجه ش��د. اعمال محدوديت هاي مختلف در زمينة 
مصرف برق براي مراكز داده به خاطر زيرساختار ناكافي توزيع انرژي، تنها 
بخش��ي از مش��كل است. فضاي اشغال شده توس��ط مراكز داده نيز امروزه 
در حال تبديل ش��دن به يك نگراني چشمگير است، به خصوص در شهرهاي 
بزرگ. در اغلب موارد، يك ش��ركت به س��رعت با كمب��ود فضاي مركز داده 
مواجه مي ش��ود، بدون آن كه روش آس��اني براي گسترش آن وجود داشته 
باش��د. روش  هاي IT سبز، مانند مجازي سازي سرور و ذخيره سازي داده ها 
يا تركيب س��رورها، عالوه بر كاهش ملزومات تغذية برق تا سطح 50 درصد 
مي تواند ملزومات فضاي مراكز داده را نيز كاهش دهد. استفاده از روش هاي 
س��رور مجازي براي جايگزين كردن ده سرور فيزيكي مستقل با يك سرور 
فيزيكي بزرگ كه شامل ده سرور مجازي است، به آساني مي تواند مساحت 
 IT م��ورد ني��از در يك مرك��ز داده را تا 80 درصد كاهش ده��د. رويكردهاي
سبز، يك وضعيت برنده/برنده را براي تمام جنبه هاي مركز داده شما فراهم 
مي كنن��د: كاهش مصرف برق، هزينة  س��رور، فض��اي مركز داده و مديريت 

تجهيزات فيزيكي.
هرچن��د كه ايجاد و تاييد يك مركز داده س��بز در ابتدا مي تواند پرهزينه 
باشد، اما در بلند مدت با صرفه جويي هاي اساسي در حوزة عمليات و نگهداري 
همراه خواهد بود. فناوري هاي مورد اس��تفاده در مركز داده س��بز مي توانند 
مبتني بر حالت هاي تجاري معمولي باشند كه در آن ها به يك بازگشت سرمايه 
)ROI( قابل مالحظه پيش از پيشرفت يك پروژه نياز است. البته بازگشت هاي 
غيرمال��ي مهمي نيز وج��ود دارند كه بايد در نظر گرفته ش��وند. براي مثال، 
تأسيس��ات سبز )از جمله مراكز دادة سبز( يك محيط كاري راحت و سالم را 
در اختيار كاركنان قرار مي دهند. به عالوه، به هيچ وجه نمي توان اين واقعيت را 
ناديده گرفت كه تأسيسات سبز باعث ارتقاي روابط با جوامع محلي مي شوند.
همة ما از فشار در حال رشد طرفداران محيط زيست و به طور فزاينده اي 
عموم مردم بر مديران دولتي براي اعمال سياست هاي جديد در حوزة كاهش 
آاليندگي محيط زيست آگاهي داريم. اين سياست ها، پشتيباني مالي از ايجاد و 
نگهداري فناوري هاي نوين با مسئوليت هاي زيست شناسي را در بر مي گيرند. 
نوس��ازي سرورها، يك فرصت مناس��ب براي حركت به سمت فناوري هاي 
س��بز را در اختيار مراكز داده قرار مي دهند كه هميشه با مزاياي اقتصادي و 
همچنين محيطي همراه خواهد بود. شركت IBM برآورد مي كند كه يك مركز 
دادة 10000 متر مربعي با هزينه هاي برق 12 سنت براي هر كيلووات ساعت، 
ساالنه رقمي بالغ بر 2/5 ميليون دالر براي هزينه هاي تغذية برق و سرمايش 
را به يك شركت تحميل مي كند. اين شركت در عين حال تخمين مي زند كه يك 
مركز داده با استفاده از فناوري هاي سبز مي تواند هزينه هاي ساليانة مصرف 
برق خود را تا 50 درصد كاهش دهد. البته با ادامة افزايش هزينه هاي انرژي، 
ميزان صرفه جويي به خاطر نصب تجهيزات IT با بازدهي باال و بهينه س��ازي 

روش هاي سرمايشي مركز داده نيز افزايش خواهد يافت.

19
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تلفن مركب از دو كلمة Tele )دور( و Phone )صوت( 
می باش��د كه به وس��يلة الكس��اندر گراهام بل اسكاتلندی 
س��اخته ش��د. تلفن، از جهت فنی، دنبالة تلگراف ش��مرده 
می شود. تلگراف در س��ال 1222 شمسي توسط ساموئل 

مورس به ثبت رسيد.
در س��ال 1236 اولين خط تلگ��راف در ايران نصب و 
راه اندازي ش��د و در سال 1248 ايران به عضويت اتحاديه 

بين المللي تلگراف درآمد.
در س��ال 1308، امور تلفنی به ش��كل ي��ك اداره زير 
نظر وزارت پس��ت و تلگراف قرار گرفت. در س��ال 1313 
شركت های تلفن ادغام شدند و فعاليت خود را با نام شركت 
س��هامی تلفن ايران زير نظر وزارت پست و تلگراف و تلفن 
آغاز كردند. به موجب قانون تاس��يس و اساسنامه شركت 
مخابرات ايران مصوب خردادماه 1350، ش��ركت سهامی 
تلفن ايران، منحل و سازمان جديدی به نام شركت مخابرات 

ايران پديد آمد.
امروزه تاسيس��ات مخابراتي به راهكار اصلي زندگي 

براي ارتباط با ديگران تبديل ش��ده اند. اين روزها قطع ارتباطات تلفني تقريبًا 
به اندازة قطع برق يا آب براي ما دردسرس��از اس��ت. از مردم عادي كه براي 
ارتباط با دوستان و نزديكان يا برآورده نمودن نيازهاي ابتدايي خود از اين 
س��اختار استفاده مي كنند گرفته تا ش��ركت هاي تجاري و مؤسسات و حتي 
مديران دولتي، امروزه بدون وجود سيس��تم هاي مخابراتي با مشكل مواجه 
خواهند شد. در واقع امروزه مخابرات در كنار علوم ديگري مانند الكترونيك 
و كامپيوتر قرار گرفته و به جزء الينفك صنعت IT تبديل شده است. اين علوم 
به طور غيرقابل تصوري در يكديگر نفوذ كرده و بر هم تأثير گذاش��ته اند. اين 
نفوذ و تأثير به حدي رس��يده كه در دنياي امروز شما نمي توانيد يك سيستم 
كامپيوتري را بدون يك روش مخابراتي براي دسترس��ي به اينترنت در نظر 

بگيريد.
البته همين وابس��تگي در جهت مقابل نيز به چش��م مي خورد. به عبارت 
س��اده تر، س��اختارهاي مخابراتي نيز امروزه به س��مت تجهيزات ديجيتال، 
مديري��ت خ��ودكار و اس��تفاده از كامپيوتره��اي قدرتمن��د ب��راي مديريت 
فرآيندهاي مختلف خود حركت كرده اند و به كامپيوترها وابس��ته ش��ده اند. 
در اين ميان، هر چه در اين س��اختار مخابراتي به س��مت باالتر حركت كنيم، 
نياز به قدرت پردازش��ي باالتر بيش��تر احساس مي شود. ما در اين مقاله پاي 
صحبت هاي جناب آقاي مهندس رامين تابان، رئيس اداره فن  آوري اطالعات 
 ش��ركت مخابرات خوزستان نشس��ته ايم تا دربارة پياده س��ازي ديتاسنتر

)Data Center ( اين مركز صحبت كنيم.
ش��ركت مخابرات خوزستان، متولي ارائه خدمات و سرويس هاي تلفن، 
ديتا و تلفن همراه در سطح اين استان است. در واقع شركت مخابرات يكي از 
اولين سازمان هايي است كه كامپيوتر به صورت عملياتي در تمام امور اجرايي 
آن ها نفوذ كرده و مورد استفاده قرار گرفت. در ادامة اين مسير، مخابرات نيز 
مانند هر س��ازمان ديگري لزوم و تأثير فناوري اطالعات در همة حوزه هاي 

فعاليت خود را درك و كار پايه ريزي زيرساختارهاي الزم 
براي بهره گيري از اين فناوري را آغاز كرد.

ش��ركت مخابرات اس��تان خوزس��تان از سال 1380 
 WAN برنامه ريزی الزم برای تهيه و عملياتی كردن ش��بكة
خود را در تمام تأسيس��ات و شهرهای استان تدوين و اين 
فرآيند مهم را در س��ه فاز به انجام رساند. در حال حاضر، 
ش��بكة گسترده اين ش��ركت بيش از 5000 نود شبكه را در 
بر مي گيرد كه در 150 س��اختمان )ش��امل ساختمان های 
اداری، فنی، انبار، مش��تركان و....( در 24 شهرستان و 47 

شهر فعال هستند.
دليل احساس نياز به وجود مركز داده، گستردگی شبكة 
مذكور و اهميت وابس��تگی فراوان شركت به نرم افزارهای 
جام��ع تدوي��ن و پياده س��ازی ش��ده در آن ب��ود كه همة 
فعاليت هاي ش��ركت در مجموعة نرم افزارهای تخصصی 
و عمومی فعال را در بر مي گرفت. در نتيجه، دسترس��ي به 
اطالعات و آنالين بودن تمام سرويس ها اهميت حياتی پيدا 
كرده و به همين منظور برنامه ريزی برای حفظ اين اطالعات 
و ارائه سرويس پايدار و قابل اعتماد در دستور كار اين شركت قرار گرفت.

برای انجام كار طراحی ديتا س��نتر طی يك برنامة دو س��اله و با بررسی  
 اس��تانداردهای طراح��ی  و اجرای ديتاس��نتر در دنيا مطابق با اس��تاندارد
)TIA 942( و همچنين بازديد از نمايش��گاه های خارجی و الكامپ، تدوين يك 
RFP كام��ل ب��ا رعايت تمام جوانب و دس��تورالعمل های ابالغی از حراس��ت 
 س��ازمان، پدافن��د غيرعام��ل و همچنين اس��تانداردهای دنيا ب��رای اجرای

ديتا سنتر در نظر گرفته شد. 
ب��ا توجه به مطالب فوق نس��بت به بررس��ی توانمندی های داخلی برای 
طراحی اين مهم اقدام و در نهايت با توجه به توانايی و تجارب گذشتة شركت 
تيام شبكه در طراحی ديتاسنترها )مراكز داده( در ايران، اين شركت به عنوان 
مشاور در طراحی ديتاسنتر شركت مخابرات استان خوزستان انتخاب شد. 
در اي��ن طراحي از رك های فوق هوش��مند IP-Based با نام  HYPER  در قالب 
اتاقك س��رد كه آخرين راهكار طراحي و پياده سازي مركز داده است توسط 

شركت  تيام شبكه  استفاده شده است.
ش��ايد بتوان وجود يك گاو صندوق بتنی )جان پناه س��اخته شده برای 
زمان جنگ( كه فضايی مناس��ب و آماده برای راه اندازی يك ديتاسنتر بود را 
به عنوان يكي از ويژگي هاي مهم و متمايز ديتاس��نتر شركت مخابرات استان 
خوزس��تان ذكر كرد. مقياس طراحی در نظر گرفته شده برای ارائه سرويس 
به تمام نيازهای شركت مخابرات استان خوزستان و همچنين ارائه سرويس 
به كلية دس��تگاه های اجرايی اس��تان كه متقاضی دريافت سرويس های يك 
ديتاس��نتر هس��تند مد نظر بوده و در نهايت فضايی بالغ بر 200 متر مربع با 
تعداد 24 رك با كلية بخش هاي اس��تاندارد )اتاق برق، NOC، اتاق كپس��ول ها، 
اتاق استراحت، و.... ( در طراحی نهايی پياده سازي شد. زمان اجرای در نظر 
گرفته ش��ده برای پياده س��ازی 6 تا 8 ماه پيش بينی شده است كه پس از طی 

مراحل قانونی مناقصه و انتخاب پيمانكار واجد شرايط اجرا خواهد شد.

مخابرات، پلي براي ارتباط
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زمان��ي مديريت صرفًا ب��ه معناي صدور 
فرامي��ن مختل��ف و نظارت بر اج��راي صحيح 
آن ه��ا ب��ود. اما امروزه ثابت ش��ده اس��ت كه 
نحوة مديريت نه تنها در كيفيت پيش��برد اهداف 
س��ازمان، بلكه در كيفيت و نوع فعاليت كاركنان 
آن نيز به ش��دت تأثيرگذار است. وقتي مديري 
نمي توان��د انگي��زة الزم را در كاركن��ان خود 
به وج��ود آورد، بدون ترديد كيفيت كار آن ها و 
در نهايت كيفيت محصول نهايي مجموعة خود 
)اعم از يك محصول  واقعي يا يك س��رويس( را 

كاهش مي دهد.
ديدگاه ه��اي مختل��ف و متفاوتي در مورد 
مديريت كيفيت در يك س��ازمان وجود دارد. ما 
در اين مقاله به گفت و گو با جناب آقاي حس��ين 
نيكپ��ور مدير ش��ركت ش��بكه عصر انديش��ه 
پرداخته ايم تا نظرات ايش��ان را دربارة مديريت 
كيفيت بشنويم. آقاي نيكپور كار خود را از سال 
1376 با ش��ركت بهينه پرداز الوند شروع كرد و 
پس از ده س��ال هم��كاري تصميم گرفت از اين 
شركت جدا شده و شخصًا مجموعة جديدي را 
راه اندازي كند. ش��ركت شبكه عصر انديشه در 
س��ال 1387 تاسيس شد و تا امروز به كار خود 

در حوزة شبكه سازي ادامه داده است.
در مي��ان پروژه هايي كه تاكنون توس��ط 
ش��ركت ش��بكه عصر انديش��ه انجام شده اند 
مي ت��وان ب��ه پياده س��ازي ش��بكة س��ازمان 
بازنشس��تگي ص��دا و س��يما، دفت��ر خدمات 
الكترونيك ش��هر، س��ايت توتال عسلويه، دفتر 
هيونداي عس��لويه، فروش��گاه پروما، كارخانة 
س��يمان دليجان، فيبر نوري گمرك بندر انزلي، 
بيمة ايران س��اختمان مطهري، ساختمان حلوا 
شكري عقاب، دانشگاه آزاد سنندج، هواپيمايي 
ماهان و كارخانه س��يمان انارك اشاره كرد كه 
در غال��ب اي��ن پروژه ها از رك ه��اي  iRack  و 
تجهيزاتي با مارك  UNICOM  اس��تفاده ش��ده 

است.
آن چه كه در ادام��ه مي خوانيد، خالصه اي 
از تجربي��ات و نظرات آق��اي نيكپور در حوزة 

مديريت كيفيت است:
ارتقاي مديريت بي��ش از هر عامل ديگري 
بر ديدگاه مديريتي تكيه دارد. وجود يك ديدگاه 

ب��از و انتخاب آگاهان��ه، يكي از كليدهاي اصلي 
موفقيت در مس��ير ارتقاي كيفيت يك س��ازمان 
به ش��مار مي آيد. در واقع مديران يك س��ازمان 
ابتدا بايد ديدگاه خود را براي هدايت تالش هاي 

سازمان خود مشخص كنند.
ش��ايد بتوان گفت كه مديري��ت كيفيت تنها 
راه ح��ل موجود ب��راي موفقيت س��ازمان ها و 
ش��ركت ها در عرصة رقابت امروز به ش��مار 
مي آيد. در حال حاضر، رقابت شديدي در تمام 
حوزه ه��ا وجود دارد و حتي در موارد بس��يار 
ساده و كوچك نيز شاهد حضور رقباي متعدد 
و قدرتمندي هس��تيم كه براي ادامة بقا و كسب  
وكار خ��ود تالش مي كنند. ب��ه اين ترتيب، ارائه 
يك محصول يا س��رويس ديگر به تنهايي كافي 
نخواه��د بود و اكنون كيفي��ت ارائه محصوالت 
و خدمات نيز ب��ه همان اندازه اهميت پيدا كرده 

است.
در اين ميان، ديدگاه واقعي مديريت كيفيت 
ب��ر چن��د ركن اصل��ي يعني مش��تري مداري، 
فرآيندگرايي و ارتقاي دائمي س��اختار كلي يك 
س��ازمان متكي اس��ت. مديران يك مجموعه با 
آناليز ماهيت اصلي سازمان خود، چشم اندازها 
و اهداف آن ،  فرآيندهاي كليدي و مسير حركت 
س��ازمان را تعريف كرده و در راس��تاي تحقق 
اهداف س��ازمان و برآورده س��اختن نيازهاي 
مش��تريان، كاركن��ان خ��ود يعن��ي صاحبان 
فرآينده��اي داخلي را ب��راي ارتقاي عملكرد و 
بهبود كارايي آماده مي كنند. در انتهاي ديگر اين 
طيف، كاركنان نيز با بهبود و ارتقاي عملكردها 
و كيفي��ت كار خود با مديران ارش��د س��ازمان 
همگام و همراه مي ش��ود. اين دو حركت در دو 
انته��اي س��اختار عملياتي يك س��ازمان باعث 
ايجاد يك تحول اساسي، جهت دار و هدفمند در 
آن خواهد ش��د كه تداوم و حمايت از آن در هر 
دو جبهه به نهادينه ش��دن مديريت جامع كيفيت 

در سازمان مورد نظر منتهي مي شود.
در واق��ع انتخاب و اجراي اي��ن ديدگاه به 
ش��يوه ها و راهكارهاي ارتقاي كيفيت سازمان 
مانن��د ابزارهاي آم��اري و روش هاي عملياتي 
معني مي دهد. اف��رادي كه تالش كرده اند بدون 
در نظ��ر گرفتن ي��ك ديدگاه مديريت��ي دربارة 

روش ها و ابزارها براي حل مشكالت يا ارتقاي 
كيفي��ت در س��ازمان خود تالش كنن��د، هرگز 
نتوانس��ته اند تغيي��رات دائم��ي را در مجموعة 
خود پياده س��ازي كنند. بسياري از سازمان ها 
سال ها تالش و تجربه در استفاده از شيوه هاي 
گوناگون را در س��ابقة خود دارند كه هيچ تأثير 
اس��تراتژيكي را براي س��اختار كيفي آن ها به 
همراه نداش��ته اند. همان طور كه قباًل نيز اشاره 
كرديم، مديريت كيفيت يك سازمان به سه عامل 
فرآيندگرايي، مشتري محوري و ارتقاي دائمي 
و جام��ع راهكارها تكي��ه دارد. در اين ديدگاه، 
سازمان را به عنوان يك فرآيند واحد اما پيچيده 
در نظر مي گيريم ك��ه در آن ورودي، پردازش 
و خروجي مش��خصي وجود دارد و همة افراد 
به ص��ورت افقی در مراحل��ی از فرآيند دخالت 
دارند. در اين س��اختار، تقسيم بندی عمودی و 
سلس��له مراتبی وجود ن��دارد و اگر كل فرآيند 
خروجي داشته باشد، همه در آن سهيم هستند. 
در حوزة مش��تری محوری، تمامی افرادی 
كه با فرآيند مذكور درگير هس��تند و افرادي كه 
خروج��ي آن را دريافت می كنند در واقع همكار 
و ش��ريك هس��تند و بايد به س��هم خود تالش 
كنند. اگر چنين نگرشی در سازمان حاكم شود، 
مش��تريان س��ازمان در جايگاه وي��ژه ای قرار 
مي گيرند. به اين ترتيب مش��تری صاحب حق و 
احترام مي شود. در اين گونه سازمان ها كيفيت 
جريان كار و فرآيندها وابس��ته به مش��تری و 

اظهار نظر او خواهد بود.
در چنين س��ازماني، با تمرك��ز بر ارتقای 
مس��تمر بازدهي فرآيندها و سيس��تم ها و نيز 
توانمندس��ازي كاركنان، تالش می ش��ود تا كل 
عمليات س��ازمان به طور دائمي در جهت پاسخ 

به نيازها و انتظارات مشتريان بهبود يابد.  

مديريت و كيفيت
19
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دانش بش��ر هيچ مرزي نمي شناسد. در واقع عطش سيري ناپذير انسان 
براي اكتش��اف و دانس��تن به حدي رسيده است كه گستره دستاوردهاي آن 
ت��ا حد غيرقابل تصوري پيش رفته اند. در عين حال، همة ما با وجود تمام اين 
شگفتي ها مي دانيم كه اين ابتداي راه است. وقتي از چشم تلسكوپ هاي فضايي 
به كهكش��ان هاي دور نگاه مي كنيم و مي بينيم كه هزاران و ميليون ها منظومه 
و كهكش��ان بزرگ تر از منظومة شمس��ي يا كهكش��ان راه شيري در فضاي 
اليتناهي وجود دارند، احساس مي كنيم كه ما در اين جهان عظيم بسيار كوچك 
هس��تيم. از سوي ديگر، وقتي به موفقيت هاي به دست آمده در زمينة فناوري 

نانو نگاه مي كنيم، چيزي براي مقايسة كوچكي آن ها در اختيار نداريم.
در س��ال هاي اخي��ر، فن��اوري نانو و م��وارد اس��تفاده از آن به يكي از 
حوزه هاي مورد عالقه محققان تبديل ش��ده است. البته اين فناوري در كشور 
ما نيز با پشتكار فراواني دنبال مي شود و تاكنون شاهد معرفي دستاوردهاي 
افتخارآميزي در داخل كشور بوده ايم. فناوري نانو به مطالعة دستكاري ماده 

در مقياس اتمي يا مولكولي مي پردازد.
در اي��ن مقي��اس، ذرات از قواني��ن فيزيك و ش��يمي كالس��يك پيروي 
نمي كنند و با دنيايي كامال متفاوت روبرو هس��تيم. به طور كلي، فناوري نانو 
با س��اختارهايي س��ر و كار دارد كه اندازة آن ها حداقل در يك بعد بين 1 تا 
100 نانومتر باش��د. اين فناوري با توس��عة مواد يا ابزارهايي در اين اندازه 
ارتب��اط دارد. در واقع تأثيرات مكانيك كوانتومي در اين مقياس بس��يار مهم 
هس��تند. بارها ش��نيده ايم كه فناوري نانو يك دانش كاماًل ميان رشته اي است 
و به رشته هايي مانند فيزيك كاربردي، مهندسي مواد، ابزارهاي نيمه رسانه، 
ش��يمي ابرمولكولي، مهندسي شيمي، مهندسي مكانيك و حتي مهندسي برق 

مربوط مي شود. يكي از تمايزهاي كار در ابعاد نانو اين است كه مواد در اين 
مقياس رفتارهاي كاماًل متفاوتي از خود نش��ان مي دهند. براي مثال، يك مادة 

نارسانا مانند سيليكون در مقياس نانو ويژگي هاي رسانايي پيدا مي كند.
همان ط��ور كه احتم��ااًل حدس زده ايد، فناوري نانو به خاطر دس��تكاري 
فوق الع��اده ظريف مواد مي تواند در حوزه هاي بس��يار گس��ترده اي كاربرد 
داش��ته باش��د. يكي از اين حوزه هايي كه فناوري نان��و در آن انقالبي بزرگ 
پديد آورده است، صنعت عايق كاري است، كه موضوع اين مقالة ما را تشكيل 

مي دهد.
پوشش هاي نانو يا نانوروكش ها شامل موادي هستند كه در مقياس نانو 
توليد شده و به عنوان روكش، عايق و يا محافظ براي مواد ديگر مورد استفاده 
قرار مي گيرند. اين مواد در شاخه هاي مختلفي مانند الكترونيك، مواد غذايي، 

اتومبيل ها و... به كار مي روند.

رنگ و پوشش با نانو ذرات
نانو عايق، تنها عايقي است كه به راحتي همانند رنگ بر روي سطوح فلزي 
و غير فلزي توس��ط پيستوله، برس و رول هاي نقاشي مي توان استفاده كرد، 
از اي��ن رو با صرف هزينه نس��بتا كمي و ب��دون هيچ گونه تغييري در فضاي 
ساختمان مي توان از هدر رفتن انرژي جلوگيري نمود. اين عايق انواع مختلفي 
دارد كه نوع GP آن براي س��طوح غيرفلزي و نوع PT آن براي س��طوح فلزي 
كاربرد فراوان دارد. اين محصول جهت عايق كاري ساختمان هاي مسكوني، 
تج��اري، مخازن، لوله ه��اي انتقال نفت و گاز و صنعت كشتي س��ازي به كار 

مي رود.

فناوري نانو در 
عايق بندي مراكز داده     
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بهره گي��ري از فن��اوري نانو در توليد رنگ باع��ث افزايش كيفيت رنگ و 
كاه��ش مصرف آن مي ش��ود. فناوري نان��و  تأثير خود بر اين حوزه را از دو 
جنبه نش��ان مي دهد: انتخاب مواد مناس��ب در توليد رنگ و بهينه سازي نحوة 
اس��تفاده از آن. نان��و ذرات با اندازه هاي مختل��ف ، طول موج هاي متفاوتي از 
ن��ور مرئي را منعكس مي كنند كه همين ويژگي مي تواند براي توليد رنگ هاي 
گوناگون مورد استفاده قرار گيرد. امروزه با گسترش چشمگير فناوري نانو، 
رنگ هاي پاية آبي نيز تحت تأثير اين دانش پيشرفته قرار گرفته و مزاياي عالي 
اين نوع رنگ ها با بهره گيري از فناوري نانو بيش از پيش افزايش يافته است. 
اين رنگ ها از رزين هاي ديس��پرس ش��ونده در آب با ابعاد نانو و نيز از نانو 
رنگ دانه ها و افزودني هايي در مقياس نانو اس��تفاده مي كنند كه باعث افزايش 
كيفيت رنگ هاي معمولي پاية آبي مي ش��وند. در ميان ويژگي هاي متمايز اين 

محصوالت مي توان به موارد زير اشاره كرد :
- برخورداري از خواص مكانيكي ويژه

- برخورداري از خواص ضد خوردگي ويژه
- بهره گيري از نانو رنگ دانه ها كه باعث افزايش نفوذ اين نوع پوشش ها 

به درون شكاف ها و منافذ بسيارريز موجود در سطح فلز مي شود
- افزايش چس��بندگي پوشش روي س��طح تا ميزان هفتاد برابر به خاطر 

بهره گيري از رنگ هاي مبتني بر فناوري نانو
- پوش��ش اعمال ش��دة مبتني بر فناوري نانو تنها 30 ميكرون ضخامت 
خواهد داش��ت كه در مقايسه با ضخامت رنگ هاي معمولي بسيار اندك بوده 

و موجب صرفه جويي در مصرف رنگ مي شود.
- س��ازگاري كامل با محيط زيست به خاطر كاهش استفاده از حالل هاي 

فّرار
- پس از اعمال پوش��ش نانو، فيلم به دس��ت آمده از نظر ظاهري بسيار 

صاف و براق است
از ديگ��ر دس��تاوردهاي نان��و در صنعت رن��گ ، تولي��د رنگ هايي در 
مقي��اس نانو اس��ت ك��ه از قابلي��ت بلعي��دن دود برخوردارن��د. در اين نوع 
رنگ، نانو ذرات كروي ش��كل دي اكس��يد تيتانيوم و كلس��يم كربنات با قطر 
ح��دود 30 نانومت��ر با يك پليمر پاية س��يليكوني )پلي سيلواكس��ان( مخلوط 
مي ش��وند . اين پليمر س��اختاري متخلخل دارد و همين مزيت باعث مي شود 
ك��ه گازهاي NOx  با نام هاي كلي نيتريك اكس��ايد و نيتروژن دي اكس��ايد، 
كاماًل جذب آن ش��وند. سپس گازها به ذرات تيتانيوم دي اكسايد مي چسبند ، 
اش��عة م��اوراء بنفش نور خورش��يد را ج��ذب مي كنند و با اس��تفاده از اين 
انرژي NOx در يك واكنش ش��يميايي به اس��يد نيتريك تبديل مي ش��ود كه 
 اس��يد حاصله با باران شس��ته ش��ده يا به وس��يلة كلس��يم كربن��ات بازي 

خنثي مي شود.
به خاطر اندازة بس��يار كوچك ذرات پوش��ش نانو، رنگ حاصله بسيار 
ش��فاف و روش��ن اس��ت. براي به دس��ت آوردن رنگ دلخ��واه مي توان از 

رنگدانه هاي مناسب استفاده كرد.
در ميان كاربردهاي جالب توجه فناوري نانو در حوزة پوشش هاي نانو، 
مي توان به اس��تفاده از نانو لوله هاي كربني در رنگ اش��اره كرد. فيبريل ها 
س��اختارهاي ويژه اي هس��تند كه از نانو لوله هاي كربني ساخته مي شوند و 
خاصيت رس��انايي بس��يار بااليي دارند . فيبريل ها از لحاظ شكل ظاهري به 
رشته هاي ماكاروني در ابعاد ميكروسكوپي شباهت دارند. قطر خارجي آن ها 
10 نانومتر و قطر داخلي آن ها 5 نانومتر اس��ت در حالي كه طولي معادل 1 تا 

10 ميكرون دارند.

كاربرد فيبريل ها در رنگ باعث رس��انايي آن مي ش��ود و مي توان از آن 
براي رنگ كردن خودرو با روش قطره هاي باردار ش��ده اس��تفاده كرد. در 
اين روش )الكترواس��تاتيكي(، رنگ و س��طوحي كه قرار است رنگ شوند را 
به طور الكتريكي باردار مي كنند تا جاذبة الكتريكي بين آن ها باعث جذب رنگ 
توس��ط س��طح مورد نظر شده و به اين ترتيب بازدهي رنگ چه از نظر كيفيت 
و چه از نظر كميّ�ت )كاهش ميزان رنگ مصرفي( به طور چش��مگيري ارتقاء 
پيدا كند. در اين روش، رنگ به طور دقيق روي س��طح مورد نظر مي نش��يند و 
از پراكنده شدن آن جلوگيري مي شود كه در نتيجه بازدهي باالتري را فراهم 
كرده، سريع، تميز و مقرون به صرفه خواهد بود. به عالوه، بهره گيري از اين 
روش باعث مي شود كه سطح مواد سمي فّرار منتشر شده در هوا نيز به طور 

چشمگيري كاهش يابد.
كارايي رنگ الكترواس��تاتيكي چهار برابر بيش��تر از رنگ اعمال شده به 
روش اسپري خواهد بود. به عبارت ساده تر هشتاد درصد از حجم رنگ اعمال 
ش��ده در روش الكترواستاتيكي روي سطح مورد نظر مي نشيند، در حالي كه 

اين مقدار در ساير روش ها تنها به بيست درصد مي رسد.
تكنيك پوشش دهي مبتني بر فناوري نانو ،چه از طريق فرآيند هاي سل- 
ژل و چه روش هاي نانو ذره اي، كاربردهايي را فراهم مي كندكه در بس��ياري 

از صنايع جذابيت فراواني دارند.
با توجه به بهينه س��ازي چشمگير پوش��ش هاي نانوي اعمال شده روي 
س��طوح كه مي توانن��د از خصوصيات ويژه اي برخوردار باش��ند، مي توانيم 
ب��ه ميزان تأثير فن��اوري نانو در صنعت عايق بندي پي ببريم. به اين ترتيب با 
بهره گيري از مزاياي اين پوشش ها مي توان صرفه جويي هاي قابل مالحظه اي 
را در ح��وزه عايق بن��دي انجام داد. خصوصيات پوش��ش هاي نانو به خاطر 
ام��كان كنترل و تغيير دقيق س��اختار هاي آن ها كام��اًل تحت كنترل بوده و به 
اي��ن ترتيب مي توان پوش��ش هايي با ويژگي هاي م��ورد نظر و خصوصيات 

منحصربه فرد را توليد كرد كه از قابليت هاي بي نظيري برخوردار باشند.
 با توجه به امكان ايجاد پوششي با قابليت هاي خاص و همچنين بازدهي 
پوشش هاي نانو نسبت به روش هاي عادي كه در باال به آن ها اشاره كرديم، 
مي ت��وان نتيجه گرفت كه بهره گيري از فن��اوري نانو در حوزه عايق بندي با 
مزاياي بي ش��ماري همراه خواهد بود، هر چند كه اين حوزه هنوز در ابتداي 

راه خود قرار دارد.
با توجه به فوايد استفاده از فناوري نانو كه پيشتر نيز به آن اشاره شد، 
امروزه در دنيا از اين فناوري در راه اندازي مراكز داده )ديتاس��نتر( استفاده 
مي ش��ود. ش��ركت هايي كه مجري طراحي و ساخت ديتاسنتر با فناوري نانو 
هس��تند مدعي كاهش مصرف انرژي مي باش��ند. كم مصرف بودن آن باعث 
كاهش مصرف برق و هزينه هاي مربوط به سرمايش ديتاسنتر مي شود. ياهو 
نيز ديتاسنتري سازگار با محيط زيست راه اندازي كرده كه در ساخت آن از 
فناوري نانو استفاده كرده است. ياهو مدعي است اين ديتاسنتر تا 95 درصد 
باعث صرفه جويي در مصرف آب براي س��رمايش محيط مي شود و به علت 
طراحي خاصي كه دارد ميزان مصرف انرژي آن در مقايسه با ديتاسنترهاي 

مشابه تا 40 درصد كمتر است.
حفاظ��ت در براب��ر خوردگي، عاي��ق حرارتي بودن، مقاوم��ت در برابر 
رطوبت، قابليت شستش��و با آب، قابل رنگ آمي��زي بودن، نصب ارزان، ضد 
حري��ق، ضد زنگ، تحمل دماي ب��اال و صرفه جويي در انرژي همگي از جمله 
فوايدي هستند كه بشر را به استفاده از نانوعايق در ساخت ديتاسنتر تشويق 

مي كنند.
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امروزه در ساختار زندگي مدرن به سختي مي توان دانش آموزي را 
تص��ور كرد كه تكاليف خ��ود را بدون بهره گيري از كامپيوتر انجام دهد. 
ش��ما هيچ ش��ركتي را نمي بينيد كه بخش هايي از فرآيندهاي جاري آن به 
يك س��اختار كامپيوتري وابس��ته نباشند. بنابراين، هيچ تعجبي ندارد كه 
وقتي به س��طوح باالتر و فرآيندهاي جدي تر مي رس��يم، اين نفوذ و نياز 

به طور چشمگيرتري احساس شود.
در واقع امروزه ش��ركت هاي بزرگ، مؤسسات مختلف و بخش هاي 
دولتي به طور اجتناب ناپذيري به استفاده از امكانات و تجهيزات كامپيوتري 
و بهره گيري از مراكز داده متكي شده اند. آيا راهي براي مديريت اطالعات 
مش��تركان و مصرف كنندگان برق در كل كش��ور مي شناسيد كه نيازي 
به اس��تفاده از تجهيزات كامپيوتري بس��يار قدرتمند نداش��ته باشد. آيا 

مي توانيد تصور كنيد كه براي مثال كارهاي مربوط به بازنشستگان 
بدون نياز به مراكز داده عظيم انجام شوند. وقتي از كارت بانكي 

خود در هر س��اعتي از شبانه روز 
اس��تفاده مي كنيد، آيا چيزي غير از 
يك ساختار پردازشي قدرتمند در 
آن س��وي ارتباط به نيازهاي شما 

پاسخ مي دهد؟
هيچ كس در نياز ش��ديد 

زندگي امروز ما به مراكز داده يا شبكه هاي قدرتمند و قابل اعتماد ترديد 
ندارد. با اين حال، واقعيت اين است كه شرايط هميشه براي عملكرد طبيعي 
اين تأسيس��ات مناسب نيستند. داليل و مشكالت فراواني وجود دارند كه 
باعث مي شوند امكان دسترسي به اين تأسيسات و بهره گيري از خدمات 
آن ها از بين برود. اين گونه مشكالت الزامًا قابل پيش بيني نيستند و هميشه 
نمي توان راهكارهاي س��ريعي را ب��راي اجتناب از آن ها پيدا كرد. در اين 
ميان، كش��ور ما به داليل مختلفي بيش��تر با زمينه هاي چنين مش��كالتي 
مواجه اس��ت. ش��رايط جغرافيايي و اقليمي ايران باعث مي ش��وند ما با 
مجموعه اي از مشكالت مواجه باشيم كه بسياري از كشورهاي ديگر تنها 
با يكي از آن ها دست و پنجه نرم مي كنند. در واقع ما تمام اقليم هاي مختلف 
را در يك كشور واحد مشاهده مي كنيم و اين ويژگي در كنار مواهبي كه 
همراه دارد باعث مي شود تا مشكالتي نيز ايجاد 
شوند. اتفاقاتي مانند سقوط بهمن، 

مديريت اطالعات در هر مكان و شرايطي

iBOX آشنايي با ديتاسنتر قابل حمل
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س��يل، طوفان شن، و زمين لرزه كه هر كدام از آ ن ها به تنهايي نگراني هاي 
بزرگي را براي يك كش��ور به همراه دارند، همگي در قسمت هاي مختلف 
كشور ما روي مي دهند. هر يك از اين حوادث مي توانند نتايج و پيامدهايي 
را به همراه داشته باشند كه به قطع ارتباط، عدم دسترسي به اطالعات و 

دشوارتر شدن مديريت وقايع منتهي شوند.
از س��وي ديگر، متأس��فانه بناي اكثر ساختمان ها در كشور ما بدون 
در نظ��ر گرفت��ن جنبه هاي فني و خصوصياتي انجام ش��ده اند كه بتوانند 
جايگاه مناس��بي را براي استقرار تجهيزات و ساختارهاي كامپيوتري و 
اطالعاتي تأمين كنند. اين مش��كل گاهي اوقات به حدي خودنمايي مي كند 
كه راهي غير از احداث تأسيس��ات جديد براي پياده سازي يك مركز داده 

به چشم نمي خورد.
در عين حال، با وجود تمام پيش بيني ها نمي توان به طور كامل از وقوع 
مشكالت جلوگيري كرد و وقتي مركز دادة يك سازمان به هر دليلي از كار 
مي افتد، نياز آن س��ازمان به مديريت و دسترس��ي اطالعات از بين نرفته 
اس��ت. گاهي اوقات حتي ممكن است در مكاني به اين امكانات نياز داشته 

باشيد كه اساسًا هيچگونه امكانات ديگري از قبل 
در آن ها وجود نداشته  است.

ارائ��ه  ح��وزة  در  پيش��رو  ش��ركت هاي 
 ،APC و Sun، HP راهكاره��اي مراكز داده مانن��د
مدت زيادي است كه راه حل هايي را براي اين گونه 
ش��رايط ارائ��ه كرده اند. در واقع اين ش��ركت ها 
تجهي��زات مورد نياز يك مرك��ز داده را در داخل 
كانتينره��اي 20 ي��ا 40 فوتي نصب و جاس��ازي 
كرده اند كه امكان جابه جايي آس��ان، امن و سريع 
آن ها را فراهم مي سازد. محصوالت اين شركت ها 
 Black Box، Performance به ترتيب تحت عنوان
 On-Demand و   Optimized Data Center

Mobile Data Center شناخته مي شوند.
iBOX ني��ز نمونه اي از اين راهكارهاس��ت كه 
توس��ط شركت تيام ش��بكه و با تكيه بر تخصص 
باال و سال ها تجربه در حوزة شبكه و پياده سازي 

مراكز داده، طراحي و توليد شده است.

 : iBOX ويژگي ها و مزايای
  ابع��اد: داراي 2 م��دل به طول20 ف��وت )6 متر( و 40 فوت )12 متر( 
است. عرض كانتينر 2/4متر و ارتفاع طبق استاندارد كشتي ها و تريلرهاي 

باري مي باشد.
  قابليت انتقال: در صورت نياز به تغيير در مكان س��ايت به راحتي 
توسط تريلر و بالگرد، قابل انتقال به هر نقطه اي حتي مناطق صعب العبور 

است.
  تسهيالت: راهكارهاي مورد نياز در هر يك از بخش هاي الكتريكي، 
تاسيس��اتي و مخابراتي مشتمل بر تابلو برق، كپسول هاي اعالن و اطفاء 
حريق، UPS، سيستم هاي مديريت هوشمند، ارتباطات ديتا، برق، مخابرات، 
امنيت فيزيكي و س��اير بخش هاي استاندارد TIA-942  در داخل  iBOX به 
صورت يكپارچه و در فضابندي هاي جداگانه مشتمل بر اتاق سرور، اتاق 

مانيتورينگ و اتاق تجهيزات قابل ارائه خواهد بود.

  ظرفي��ت: قابليت نصب حداكثر 6 رك 40U در اندازة 20 فوت برابر 
ظرفي��ت 240U  و نص��ب حداكثر 10 رك 40U در ان��دازة 40 فوت برابر 

ظرفيت 400U جهت نصب تجهيزات.
  سيس��تم ب��رق: اس��تفاده از ب��رق ورودي 3 ف��از، پش��تيباني از

UPS هاي ماژوالر 19 اينچ و همچنين امكان اس��تفاده از ژنراتور در مدل 
40 فوت.

 In-Row سيستم تهويه و سرمايش: استفاده از سيستم سرمايشي  
راه��كار و   )  Air-cooled به ص��ورت  و   R22 گاز  از  اس��تفاده   )ب��ا 
Locally Ducted Supply / Locally Ducted Return  سيس��تم خنك كننده 
در فاصلة مياني رك ها قرار مي گيرد و هواي سرد توليد شده به صورت 

يكنواحت در راهروي سرد توزيع و از راهروي گرم جمع آوري گردد.
  سيس��تم مديريت يكپارچه: قابليت اس��تفاده از سيس��تم مديريت 
هوشمند )BMS(، قطع فوري برق اصلي )EPO(. استفاده از تجهيزات پاور 
و KVM  مبتنی برIP  . قابليت مانتيورينگ از راه دور با اس��تفاده از امكان 

. IP اتصال نرم افزار مانتيتورينگ و تجهيزات مذكور به بستر
  سيس��تم حفاظتي و حراس��تي: استفاده از 
سيس��تم هاي كنترل دسترس��ي و دوربين جهت 
كنترل تردد و دسترس��ي و همچنين اس��تفاده از 
كپس��ول هاي اع��الن و اطفاء حريق كم فش��ار و 

سگمنت بندي.
  س��اختار ماژوالر: مشتمل بر اتاق سرور، 
ات��اق مانيتورينگ و اتاق تجهي��زات )الكتريكي و 

مكانيكي(. 
  قابليت توسعه پذيري : امكان اضافه نمودن 
ه��رiBOX  ب��ه صورت مس��تقل و نامحدود جهت 

فراهم نمودن نياز آتي. 
  پوش��ش و عايق ه��ا: داراي پوش��ش ها و 
عايق ه��اي ضد آب جهت مناطق باراني و رطوبت 
خي��ز، داراي عاي��ق حرارتي جهت اس��تفاده در 
مناطق گرم و س��رد، عايق هاي الكترومغناطيسي 
جهت حفاظت از حمالت E-bombing و در صورت 
نياز امكان اس��تفاده از عايق هاي ضد گلوله جهت  

استفاد در مناطق نظامي و جنگي.
  زيرساخت ارتباطات بي سيم و ماهواره اي در صورت نياز: استفاده 
از آنتن هاي تلس��كوپي و امكان نصب تجهيزات بي س��يم و مخابراتي در 
كمترين زمان؛ همچنين اس��تفاده از آنتن ماهواره هاي Auto Point  جهت 

اتصال به اينترنت و ارتباط مستقيم با ماهواره. 
 :10G Ready زيرس��اخت ارتباطات كابل كشي مس��ي/ فيبر نوري  
24 رش��ته كابل Cat6A  ارتباط بين هر رك س��رور تا رك شبكه را برقرار 
مي س��ازد همچنين ارتب��اط Fiber Channel  بين هر رك س��رور تا رك 
 Storage .  ارتب��اط از طري��ق فيب��ر ن��وري 24 رش��تة OM3 به صورت 

پيش فرض.
iBOX به گونه اي طراحي ش��ده است كه يك ساختار يكپارچه را براي 
زيرساختار فيزيكي مركز داده فراهم كند. به عبارت ساده تر وقتي iBOX به 
محلي انتقال داده مي شود، شما يك مركز دادة كامل را در اختيار خواهيد 
 داشت كه مي تواند تمام نيازهايتان را برآورده سازد. به اين ترتيب، مؤسسات 
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دولتي، سازمان هاي نظامي، 
مراكز تحقيقاتي، بانك ها و بسياري از مجموعه هاي ديگري كه با اطالعات 
حياتي در ش��رايط بحراني سر و كار دارند، مي توانند زيرساخت فيزيكي 
مورد نياز خود را متناس��ب با نيازهاي خودش��ان به منابع پردازش��ي 
يا فضاي ذخيره س��ازي، پياده س��ازي كرده و تحت هر ش��رايطي به آن  
دسترس��ي داش��ته باش��ند. به اين ترتيب، زمان از كار افتادن سيستم ها 
)Down Time( ب��ه حداقل رس��يده و در كوتاه ترين زمان ممكن مي توان 

مجدداً به اطالعات حياتي دسترسي پيدا كرد.
راهكار مركز دادة قابل حمل، بس��ياري از مش��كالتي كه بر س��ر راه 
پياده س��ازي يا ادامة كار مراكز دادة سنتي وجود دارند را از بين مي برد. 
براي مثال، در اكثر موارد انجام عمليات س��اختماني و عمراني و همچنين 
تخريب به دليل محدوديت فضاي موجود براي پياده س��ازي مراكز دادة 
سنتي اجتناب ناپذير است. به خصوص در كشور ما، اكثر ساختمان هايي 
كه توسط مؤسسات دولتي و غيردولتي، سازمان ها و شركت هاي مختلف 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند فاقد استانداردهاي الزم براي پياده سازي 
مراكز دادة سنتي هستند كه نياز به چنين عمليات و هزينه هايي را به طور 
چش��مگيري افزايش مي دهد. از س��وي ديگر، يك مركز دادة قابل حمل با 
كمترين تغييرات س��اختماني و عمراني قابل پياده س��ازي خواهد بود. در 
واقع اين مراكز داده به آس��اني در مكان هاي��ي مانند پاركينگ يا محوطة 

خارجي ساختمان ها قابل پياده سازي است.
مراكز دادة قابل حمل مي توانند به عنوان مركز دادة اصلي يك سازمان 
انجام وظيفه كرده يا نقش يك مركز دادة پش��تيبان را بر عهده بگيرند تا 
امكان ارائه س��رويس هاي بازيابي فاجعه )Disaster Recovery( و تداوم 
تجار )Business Continuity( در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه را فراهم 
كرده و خطر از دس��ت رفتن اطالعات سايت اصلي را برطرف سازند. در 
عين حال، تمهيدات جانبي مانند پيش بيني امكانات زيرس��اخت ارتباطي و 
ارتباطي بي سيم، ارتباطات ماهواره اي VSAT و لينك هاي مخابراتي براي 
برقراري ارتباط با نقاط مهم و مراكز مورد نياز به آس��اني براي راهكار 
iBOX امكانپذي��ر ب��وده و كاماًل با آن انطباق دارند. iBOX از يك س��اختار 
ماژوالر استفاده مي كند، به اين معني كه بخش هاي اصلي مركز داده مانند 

اتاق س��رور، اتاق مانيتورينگ و اتاق هاي مكانيكي-الكتريكي به صورت 
ماژول هاي مجزا پياده س��ازي مي ش��وند. به اين ترتيب، چيدمان و اندازة 
فضاهاي مذكور مي تواند بر حسب نيازهاي كاربري و تعداد رك ها يا هر 

عامل تعيين كنندة ديگري تغيير كند.
 BOX و امكان ق��رار گرفتن چند iBOX ب��ا توجه به س��اختار ماژوالر
در كنار يكديگر، مي توان زيرس��اخت فيزيكي مناس��ب را براي س��طوح 
مختلفي از نيازهاي پردازشي فراهم كرده و آن را بر حسب نياز گسترش 
داد. به اين ترتيب اگر تغييري در نيازهاي فعلي براي منابع پردازش��ي و 
ذخيره سازي ايجاد شود، ساختار كلي براي هر سطحي از مقياس پذيري 

آمادگي خواهد داشت.
يكي از مش��كالت مراكز داده سنتي اين است كه اگر به هر دليلي نياز 
به جابه جايي آن ها وجود داشته باشد، تمام هزينه هاي مربوط به عمليات 
عمران��ي و آماده س��ازي مكان مركز داده به ه��در خواهند رفت. در عين 
ح��ال، فرآيند جابه جايي چنين مركز داده اي بس��يار پرهزينه، طوالني و 
چالش انگي��ز خواهد بود. اين در حالي اس��ت كه در صورت نياز به تغيير 
مكان يك مركز دادة قابل حمل مانند iBOX، به آساني مي توان آن را توسط 
ي��ك تريلر يا بالگرد به هر نقطة ديگري حت��ي در مكان هاي صعب العبور 
انتقال داد. به عالوه، راه اندازي مجدد مركز داده در محل جديد با كمترين  
هزينه و زمان ممكن صورت خواهد گرفت و iBOX به س��رعت براي ارائه 

سرويس هاي مربوطه به مشتريان يا كاركنان آماده خواهد بود.
طراحي iBOX به گونه اس��ت كه راهكاره��اي مورد نياز در هر يك از 
بخش هاي الكتريكي، تأسيساتي و مخابراتي مانند تابلوي برق، تجهيزات 
اعالم و اطفاي حريق، UPS، سيستم هاي مديريت هوشمند، ارتباطات ديتا، 
برق، مخابرات، امنيت فيزيكي و س��اير بخش هاي استاندارد TIA-942 را 
 iBOX فراهم مي كند. هنگام راه اندازي iBOX به ص��ورت يكپارچه در داخل
در مح��ل م��ورد نظر، بايد تمام ورودي ه��اي الكتريكي يا مخابراتي الزم 

براي آن فراهم شوند.
همانطور كه مي بينيد مركز دادة قابل حمل iBOX به خاطر حذف بخش 
عمده اي از هزينه هاي ساختماني، مقياس دهي و نگهداري نسبت به مراكز 
داده سنتي، مي تواند به عنوان يك راه حل مقرون به صرفه براي برآورده 

كردن نيازهاي تمام سازمان ها و مؤسسات در نظر گرفته شود.

ضميمه شماره 19119
نگاهي به يك محصول Product Review

Utility Room

ENTRANCE

NOC

SERVER 
ROOM

كانتينر مركز داده در حال ساخت
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حكايت

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

روزی يك مهندس برق و يك مهندس مكانيك 
و يك مهن��دس نرم افزار مايكروس��افت در 
بيابانی رانندگی می كردند كه ماشينش��ان از 

كار می افتد . 
مهن��دس مكاني��ك می گويد: » بنظر ميرس��د 
مش��كل از سيس��تم تزريق س��وخت باشد ، 
بهتره كاپ��وت را باال بزنيم ت��ا نگاهی به اون 

بيندازم « . 
مهندس برق می گويد : » نه ، فكر كنم علت فقط 

قطع شدن واير اتصال باشه« . 
مهندس مايكروسافت می پرد وسط : » نه ، نه، 
نه. اگر ما فقط هم��ة پنجره ها را ببنديم، خارج 
ش��ويم، چند دقيقه ای صبر كنيم ، برگرديم و 
پنجره ها را ب��از كنيم همه چي��ز بخوبی كار 

خواهد كرد.

مردی تردس��ت كه ب��ا جوانی س��اده دل اما 
آزمند همسفر ش��ده بود و به مقدار پولش پی 

برده بود به او چنين پيشنهادی كرد:
تردس��ت: دوس��ت داری پول��ت را دو برابر 

كنم؟؟ 
ساده دل: چه بهتر از اين.

تردست: يك شرط دارد هر بار كه پولت را دو 
برابر كنم بايد 800 تومان به من بدهي، قبول 

می كنی؟؟
س��اده دل ش��رط را پذيرفت اما پس از 3 بار 

همه ی پول هايش را از دست داد! 
اين جوان ساده دل قبل از اين شرط بندی چند 

تومان با خود داشته است؟؟

ابتدا جعبه ها را شماره گذاری می كنيم :
جعبه 1 و جعبه 2 و جعبه 3 و جعبه 4 و ...

سپس از هر جعبه به تعداد شماره جعبه، حبه 
قند برمی داريم

مثال از جعبه اول يك حبه قند و از جعبه دوم 2 
حبه قند و از جعبه سوم 3 حبه قند و ....

جمع��ا 55 حبه قند می ش��ود، قاعدتا به وزن 
550 گرم

س��پس اين مجموعه 55 حبه قن��د را با ترازو 
وزن می كنيم.

فكر كنم ديگه بقيش واضح باشه
هر مق��دار گرمی كه از 550 گرم كمتر باش��د 
برابر با ش��ماره جعبه ای است كه حاوی حبه 

قند های 9 گرمی می باشد. 
ديديد چقدر ساده بود؟!

در يك شركت بزرگ ژاپني كه توليد وسايل آرايشي را برعهده داشت، يك مورد به يادماندني اتفاق افتاد: 
شكايتي از سوي يكي از مشتريان به كمپاني رسيد. او ادعا كرده بود كه هنگام خريد يك بسته صابون متوجه شده قوطي آن خالي است. 

بالفاصله با تاكيد و پيگيري هاي مديريت ارشد كارخانه اين مشكل بررسي و دستور صادر شد كه خط بسته بندي اصالح گردد.   
مهندس��ان نيز دست به كار شده و راه حل پيش��نهادي خود را چنين ارائه دادند: پايش )مونيتورينگ( خط بسته بندي با اشعه ايكس . اين سيستم به سرعت 
خريداري و نصب شده.سپس دو نفر اپراتور نيز جهت كنترل دائمي پشت آن دستگاه ها به كار گمارده شدند تا از عبور احتمالي قوطي هاي خالي جلوگيري 
نمايند.   درست همزمان با اين ماجرا، مشكلي مشابه در يكي از كارگاه هاي كوچك توليدي پيش آمده، اما آنجا يك كارمند معمولي و غير متخصص راه حل 

بسيار ساده تر و كم خرج تري پيشنهاد كرد:   تعبيه يك دستگاه پنكه در مسير خط بسته بندي تا قوطی خالی را باد ببرد !!! 

سرگــرمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
كا
يــ
ـار
كـ
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ضميمه شماره 118
نكته ها و گفته ها Points & Views

وقتي درباره ويراي��ش و اصالح عكس ها، طراحي، صفحه آرايي، تدوين 
ويديوي��ي و حتي طراح��ي صفحات وب صحبت مي كنيم، ادوبي يكي از اولين 
 Adobe Systems Incorporated .نام هايي است كه در ذهن مان شكل مي گيرد
يا همان ادوبي يك شركت نرم افزاري است كه دفتر مركزي آن در سان خوزه 
كاليفرنيا قرار دارد. اين ش��ركت در ط��ول تاريخچة فعاليت خود روي ايجاد 
محصوالت نرم افزاري چندرس��انه اي و خلق محتواي ديجيتال تمركز داشته، 
در حالي كه اخيراً به س��مت توليد برنامه هاي نرم افزاري براي توسعة محتوا 

و نرم افزارهاي غني اينترنتي نيز گرايش پيدا كرده است.
 Charles Geschke و John Warnock ادوب��ي در س��ال 1982 توس��ط
 Xerox PARC تأس��يس ش��د. اي��ن دو نفر، ادوب��ي را پس از ت��رك ش��ركت
تأس��يس كردند تا به توسعه و فروش زبان تشريح صفحات پست اسكريپت 
)PostScript( بپردازند. در س��ال 1985، شركت اپل مجوز پست اسكريپت را 
براي اس��تفاده در چاپگرهاي LaserWriter خود خريداري كرد. اين زبان به 

يك جهش عظيم در انقالب نش��ر روميزي )دسك تاپ( كمك كرد. نام ادوبي از 
رودخانه Adobe Creek در لوس آلتوس كاليفرنيا گرفته ش��ده بود كه پش��ت 

خانة يكي از مؤسسان شركت جريان داشت.
اولين محصوالت ادوبي پس از پست اسكريپت، فونت هاي ديجيتال بودند 
كه در يك فرمت انحصاري با نام Type 1 منتشر شدند. شركت اپل بعدها يك 
فرمت رقيب با نام TrueType را توس��عه داد كه مقياس پذيري كامل و كنترل 
دقيق الگوي پيكسلي ايجاد شده توسط خطوط فونت را فراهم مي كرد. ادوبي 
با انتش��ار مشخصات Type 1 و عرضة Adobe Type Manager )نرم افزاري 
ك��ه امكان مقياس ده��ي WYSIWYG فونت هاي Type 1 را روي صفحه نمايش 
فراه��م مي كرد، البته بدون كنترل دقيق در س��طح پيكس��ل( ب��ه اين اقدام اپل 
پاس��خ داد. در اواس��ط دهة 1980 ادوبي ب��ا Adobe Illustrator وارد بازار 
نرم افزارهاي مصرفي شد. Illustrator كه يك برنامة ترسيمي مبتني بر بردار 
اس��ت، از نرم افزار توس��عة فونت داخلي ادوبي سرچش��مه گرفته بود و به 

ادوبي، آشناي خالقان جهان

10 نكته مديريتي

كشاورزي كه بتواند يك تخم را دو تخم كند بيش از فيلسوفان نظريه پرداز به بشر خدمت مي كند. "پيتر دراكر"

هيچ كاري دشوارتر و پرهزينه تر و نيز بي معناتر از تالش براي جلوگيري از گنديدن الشه نيست. "پيتر دراكر"

تماشاگر چيزهايي را مي بيند كه نه بازيگر مي بيند و نه مخاطبان. "پيتر دراكر"

هيچ چيز جانشين واقعيت سنجي نيست، نه مطالعات، نه بازارپژوهي نه مدل سازي رايانه اي. "پيتر دراكر"

چشم بر وظيفه خود، و نه بر خود بگشاييد. وظيفه مهم است و شما خدمتگزار سازمان هستيد. "پيتر دراكر"

1

2
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افزايش محبوبيت چاپگرهاي ليزري س��ازگار با پست اس��كريپت كمك كرد. 
در س��ال 1989، ش��ركت ادوب��ي نرم افزاري را معرفي ك��رد كه به محصول 
صدرنشين اين شركت تبديل شد. اين محصول، يك برنامه ويرايش گرافيكي 
براي مكينتاش با نام Photoshop بود. Photoshop 1.0 به عنوان يك محصول 
پايدار و با ويژگي هاي كامل توس��ط ادوبي ارايه ش��د و خيلي زود بر بازار 
نرم افزاره��اي گرافيكي تس��لط پيدا كرد. مي توان گفت ك��ه ناكامي ادوبي در 
توس��عة يك برنامة نش��ر روميزي خودش روي پلت ف��رم مكينتاش، يكي از 
 PageMaker با Aldus ،معدود اشتباهات اين شركت به شمار مي آيد. در مقابل
در س��ال 1985 و Quark با QuarkXpress در س��ال 1987 توانستند بر بازار 
نش��ر روميزي تس��لط پيدا كنند. ادوبي در پشتيباني از بازار نوظهور ويندوز 
 Creative و بس��تة InDesign نيز نس��بتا كند بود. با اين حال، ادوبي با عرضة

Suite توانست وضعيت خود را در بازار تثبيت كند.
با وجود چند اش��تباه، هزينة مجوزدهي مفس��ر پست اسكريپت به ادوبي 
ام��كان داد تا بس��ياري از رقب��اي خود را در اواخر ده��ة 1980 و اوايل دهة 
1990 خريداري كند. در واقع ادوبي توانس��ت نام هاي بزرگي را به مجموعة 
خود اضافه كند كه براي بس��ياري از كاربران باتجربه تعجب آور بودند. اين 
 Aldus و در سال 1994 شركت OCR Systems شركت در سال 1992 شركت
را خريد. در سال 1999، ادوبي پس از خريد GoLive Systems اقدام به عرضة 
Adobe GoLive كرد و س��پس Adobe InDesign را به عنوان رقيب مس��تقيم 
QuarkXpress به بازار فرس��تاد كه در نهايت جايگزين PageMaker شد. در 
س��ال 2003، ادوبي ش��ركت Syntrillium Software را خريداري كرد كه با 

اضافه شدن Adobe Audition به خط محصوالت اين شركت همراه بود.
به عنوان مهم ترين خريد اين ش��ركت، ادوبي در 12 دس��امبر سال 2005 
رقيب اصلي خود يعني ماكرومديا را در يك فرآيند تبادل سهام به ارزش 3/4 

ميليارد دالر تصاحب كرد.
 Adobe Photoshop Lightroom در س��ال 2007، ادوبي اقدام به انتشار
كرد كه در مديريت عكس هاي ديجيتال و فرآيندهاي پس از توليد به عكاسان 
كم��ك مي كند. اين محص��ول به عنوان رقيبي براي Apple Aperture در بازار 

ويرايش عكس هاي RAW معرفي شد.
اين شركت در س��ال 2008، توسعه و فروش نرم افزار قديمي تر توسعه 
وب/HTML خ��ود يعني GoLive را به نفع Dreamweaver متوقف كرد. ادوبي 
تخفيف وي��ژه اي در قيمت Dreamweaver به هم��راه آموزش هاي آنالين و 
كمك ه��اي اضاف��ي در مورد انتق��ال به نرم افزار جديد را براي آن دس��ته از 

كاربران GoLive كه هنوز از اين نرم افزار استفاده مي كردند در نظر گرفت.
جدي��د مجموع��ة   2010 آوري��ل   12 در  ش��ركت   اي��ن 
Creative Suite 5(  CS5(  خ��ود را معرفي كرد كه نرم افزارهاي جديدي مانند 

Flash Catalyst و Business Catalyst نيز به آن اضافه شده بودند. ادوبي در 
سال 2010 با چالش هاي فراواني در مقابل اپل مواجه بود كه به عدم پشتيباني 
گوشي هاي iPhone از استاندارد Adobe Flash مربوط مي شدند. استيو جابز 
مدعي بود كه Flash به اندازه كافي قابل اعتماد و امن نيست، در حالي كه مديران 
 ادوب��ي معتق��د بودند اپ��ل مي خواهد كنترل كامل خ��ود روي پلت فرم iOS را 

حفظ كند.
Bruce Chizen رئيس س��ابق ادوبي روز 12 نوامبر  س��ال 2007 از اين 
سمت كناره گيري كرد و جاي خود را به Shantanu Narayen داد كه تاكنون 
اين س��مت را حفظ كرده اس��ت. Chizen دورة حضور خود در هيأت مديرة 
ادوبي را به پايان رساند و تا پايان سال مالي 2008 اين شركت، به ايفاي يك 

نقش مشاور استراتژيك براي اين شركت ادامه داد.

ويدا اماني
ويدا اماني مدير ارشد مهندسي گروه فناوري هستة شركت ادوبي است. 
او بي��ش از 25 س��ال در صنعت كامپيوت��ر تجربه دارد. خانم اماني س��ابقة 
درخش��اني در توس��عه و ارايه محصوالت سيستمي و نرم افزاري پيشتاز به 
بازار دارد. او يك مدير اثبات ش��ده در زمينة توليد، رهبري و ايجاد انگيزه در 
تيم هاي فناوري به ش��مار مي آيد. اماني توانس��ته كارايي و توانايي هاي خود 
براي اعمال مديريت تجاري، فني و بازاريابي را در شرايط گوناگون به اثبات 

برساند.
ويدا اماني از س��ال 2000 به ادوبي پيوس��ته و در اين مدت مس��ئوليت 
توسعه و تحويل قطعات مختلف نرم افزاري را به همراه يك تيم برنامه نويسي 
26 نفره در داخل مجموعة فناوري هس��ته ادوبي بر عهده داش��ته اس��ت. او 
در عي��ن حال با تعدادي از واحدهاي تج��اري و تيم هاي محصول ادوبي نيز 
همكاري داش��ته كه در ميان آن ها مي توان به محصوالت نرم افزاري موبايل، 
 Live Cycle و Flash، Acrobat، Creative Suite مانن��د Desktop، Enterprise

اشاره كرد.
امان��ي عالوه بر موفقيت هايي كه در ادوبي به دس��ت آورده اس��ت، يك 
س��ابقه طوالني فعاليت در ش��ركت هاي مش��هور صنعت كامپيوتر را نيز به 
همراه دارد. او از س��ال 1996 تا 2000 به عنوان مهندس/دانشمند ارشد، مدير 
فني و س��خنگوي گروه ارتباطات و شبكه س��ازي شركت اپل مشغول به كار 

بوده است.
در ميان س��اير س��مت هاي خانم امان��ي مي توان ب��ه مديرتيم/مهندس 
نرم افزار در ش��ركت Taligent Inc.، مدير فني/متخصص نرم افزار در شركت 
 Tandy Electronics و مهن��دس نرم اف��زار در ش��ركت Xerox Corporation

اشاره كرد.

ضميمه شماره 118
Points & Views نكته ها و گفته ها

مديرعاملي كه داخل شركت رفيق داشته باشد نمي تواند بي طرفانه رفتار كند. »پيتر دراكر«

هنرنمايي هر سازمان به اندازه هنر و استعداد كاركنان آن است. »پيتر دراكر«

نخستين نشانه زوال هر صنعت، از بين رفتن جاذبه آن براي افراد تواناست. »پيتر دراكر«

سرنوشت سازترين تصميم، تصميمي كه نمي توان از زير بار آن گريخت، انتخاب جانشين براي رياست سازمان است. »پيتر دراكر«

 چالش مديران اين است كه كوشش انواع كاركنان را هماهنگ و همسو كنند. »پيتر دراكر«
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ضميمه شماره 118
گوناگون Miscellaneous

19

ش��ركت تيام شبكه در نظر دارد به منظور تامين 
بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود، داوطلبان 
واجد ش��رايط را با مدرك كارشناسي به صورت 
تمام وقت در زمينه هاي كاري زير استخدام نمايد

1 - كارشناس بخش فروش - خانم
2 - كارشناس بخش بازاريابي - آقا

3 - كارشناس بخش مهندسي شبكه - خانم و آقا
عالقه من��دان ب��ه هم��كاري ب��ا ش��ركت تي��ام 
 ش��بكه مي توانن��د رزومه خ��ود را ب��ه آدرس

jobs@tiam.ir ارسال كنند

شرکت تيام شبکه در جهت حفظ سالمت کارکنان خود و ارتقاي شاخص سالمت 

و بهره وري، اقدام به تزريق رايگان واکسن آنفوالنزا براي کلية کارکنان نمود.

واکسيناسيون توسط پزشک متخصص و با پيشترفته ترين واکسن در محل شرکت 

برگزار شد.

اول سالمتي بعد كار

تزريق واکسن آنفوالنزا در شرکت تيام شبکه






