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N e t w o r k s

مقدمه
تيم پرتالش تيام شبكه يك سال ديگر را آغاز كرده است. سال 89 مانند هر سال ديگري 
با چالش هاي فراواني براي ما همراه بود. با اين حال، تيام شــبكه توانســت رويكردهاي خود 
را ادامه داده و در عين حال حوزه هاي جديدي را به گســتره فعاليت هاي خود اضافه كند. از 
ســوي ديگر با ورود به ســال جديد، ارادة ما براي مقابله با مشــكالتي كه همواره بر سر راه 
شــركت هاي ايراني و به خصوص مجموعه هايي مانند تيام شبكه كه در حوزة فناوري فعال 
هستند وجود داشته اند، محكم تر خواهد بود. در واقع تيام شبكه راهي را آغاز كرده كه مي داند 
بدون تالش و مقاومت به نتيجه نخواهد رسيد، اما اطمينان دارد مسيري كه انتخاب كرده چه 

براي اين شركت و چه براي صنعت فناوري كشور افتخار آفرين خواهد بود.
ما در سالي كه گذشت همچنان به بهره گيري از فناوري روز دنيا براي ارائه محصوالت 
و خدمــات خود ادامه داديم. در عين حال، شــركت تيام عالوه بــر بهبود محصوالت قبلي و 
ارائه فناوري هاي جديد، محصوالت بارز و چشــمگيري را به بازار IT كشور معرفي كرد كه 
مركزدادة قابل حمل iBox مهم ترين نمونه در ميان آن ها به شمار مي آيد. با توجه به گرايش 
كشــور به ســمت پياده ســازي دولت الكترونيكي و همچنين رويكرد ادارات، ســازمان ها و 
مؤسسات مختلف براي استفاده از امكانات ديتاسنترها، اين محصول حتي به مجموعه هايي 
كه فضاي كافي و مناسب براي پياده سازي ديتاسنتر نداشته باشند نيز اجازه مي دهد كه از 

امكانات آن بهره مند شوند.
از ســوي ديگر، ما در تيام شــبكه با توجه به تخصص و تجربة خود در حوزه فناوري 
تالش كرده ايم تا يك مجموعه دانش محور باشــيم و وظيفه خود مي دانيم كه عالوه بر ارائه 
فناوري روز دنيا در داخل كشــور، ســطح دانش عمومي را نيز در اين حوزه ارتقا دهيم. در 
همين راستا، شركت تيام شبكه سال ها است كه در زمينة تهيه و توزيع فصل نامه هاي خود با 
محتواي فني تالش كرده و به آن مي بالد. فصلنامه اي كه هم اكنون در دست داريد، بيستمين 

شماره از همين مجموعه است.
  TIA-942قدم بعدي، آماده ســازي و انتشــار كتاب «استاندارد زيرســاخت مراكز داده
(DATA Center)» بود كه كه به همت متخصصان تيام شبكه تهيه و چاپ شد. اين كتاب، برگ 
ديگري از افتخارات ما در حوزة ارتقاي دانش فني كشــور به شــمار مي رود، اما بدون ترديد 

آخرين آن ها نخواهد بود.
در انتها ســالي مملو از موفقيت را براي همة هموطنان عزيز، همكاران خود در شــركت 

تيام شبكه و همچنين تمام فعاالن حوزة IT در داخل كشور آرزو مي كنيم.
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نمايشــگاه بين المللي CES (Consumer Electronics Show) يك رويداد 
تجاري مهم در حوزة فناوري به شــمار مي آيد كه ژانويه هر ســال در مركز 
همايش هاي الس وگاس نوادا برگزار مي شود. در حال حاضر، اين نمايشگاه 
ميزبان محصوالت و فناوري هاي جديدي است كه براي مصرف كنندگان عام 
در نظر گرفته شده اند. CES پس از توقف برپايي نمايشگاه COMDEX توانست 

جايگاه برتري را در بين رويدادهاي مشابه خود به دست آورد.
نمايشــگاه CES براي اولين بار در ماه ژوئن ســال 1967 در نيويورك 
برگزار شــد. اين رويداد از نمايشگاه موسيقي شيكاگو سرچشمه گرفته بود 
كه تا آن زمان به عنوان رويداد اصلي عرضة محصوالت صوتي و تصويري 
در آمريكا شــناخته مي شــد. در فاصلة ســال هاي 1978 تا 1994، نمايشگاه 
CES دو بار در ســال برگزار مي شــد: يك بار در ماه ژانويه در الس وگاس كه 

تحت عنوان WCES (Winter CES) شــناخته مي شــد و يك بار در ماه ژوئن در 
شيكاگو با نام SCES (Summer CES). نمايشگاه هايي كه در الس وگاس برگزار 
مي شــدند با استقبال بسيار خوبي مواجه بودند، اما نمايشگاه هاي تابستاني 
شيكاگو به تدريج محبوبيت خود را از دست دادند. مسئوالن برپايي نمايشگاه 
تصميــم گرفتند رويداد تابســتاني را به نوبت در شــهرهاي مختلفي برگزار 
كنند اما اين رويكرد نيز نتوانســت اســتقبالي مشابه نمايشگاه الس وگاس را 
براي نمايشگاه تابستاني به همراه بياورد. سرانجام در سال 1998 نمايشگاه 
CES به يك رويداد ســاالنه تغييــر برنامه داد و الس وگاس نيز به عنوان محل 

برگزاري اصلي آن انتخاب شــد. مي توان گفت كه بســياري از فناوري هاي 
 CES مشهوري كه امروزه همه ما از آن ها استفاده مي كنيم براي اولين بار در
معرفــي شــده اند. در ميان مهم ترين موارد معرفــي محصوالت و فناوري ها 
 (CD) در ســال 1970، ديسك فشرده VCR مي توان به CES براي اولين بار در

در ســال DVD ،1981 در ســال 1996 و HDTV در ســال 1998 اشاره كرد.  
آخرين نمايشــگاه CES از 6 تا 9 ژانويه سال 2011 برگزار شد. آمارها نشان 
مي دهند كه 128،949 نفر از اين نمايشــگاه بازديد كرده اند. نمايشگاه امسال 
مثل هميشه با معرفي مجموعة بزرگي از فناوري ها و محصوالت جديد همراه 
بود كه توانســتند توجــه بازديدكنندگان را به خود جلــب كنند. اما به جرأت 
مي توان گفت بعضي از حوزه ها در CES 2011 در مركز شــركت كنندگان اين 
نمايشــگاه قرار داشــتند كه بيانگر گرايش آتي فناوري در حوزة محصوالت 

ويژة مصرف كنندگان عام هستند.
 CES 2011 البتــه بــراي هر يك از محصوالت ارائه شــده در نمايشــگاه
مي تــوان يك گــزارش جداگانه تهيه كرد. با اين حال، ما در ادامه به بررســي 

مهم ترين گرايش هاي تكنولوژيكي در اين نمايشگاه خواهيم پرداخت.

انقالب تبلت ها
تبلت ها در نمايشــگاه ســال 2010 نيز يك ســوژة قابل توجه به شــمار 
مي آمدند. با اين حال، بيشــتر شــركت ها در آن زمان تنها پيش نمونه هاي در 
حال توســعه خود را به نمايش گذاشتند، نه محصوالت نهايي كه آماده ورود 
به بازار باشــند. از سوي ديگر، بازار تبلت ها به لطف موفقيت چشمگير آي پد 
ارزش روزافزوني پيدا كرده است و شركت هاي بي شماري تالش مي كنند تا 
موج تازه اي را در اين بازار به وجود آورده و به رقيب واقعي ابزار فوق العاده 
محبوب اپل تبديل شوند. به همين دليل، تبلت هاي توليد شده توسط شركت هاي 
مختلف با تنوع گسترده اي از قابليت ها، به يكي از محصوالت اصلي به نمايش 
درآمــده در CES 2011 تبديل شــده بودند. به طــور دقيق تر مي توان گفت 75 
تبلت در طول اين نمايشگاه معرفي شدند. يكي از محصوالتي كه در نمايشگاه 

CES 2011 نگاهي به نمايشگاه
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امســال توجه زيادي را به خود جلب كرد، تبلت آندرويدي موتوروال بود. اين 
ابزار كه تحت عنوان Motorola Xoom عرضه مي شود، اولين محصولي است 
كه نســخة سوم سيستم عامل آندرويد با نام «Honeycomb» را اجرا مي كند. 
در حالي كه به نظر مي رسد آندرويد امسال بر بازار تبلت ها تسلط پيدا خواهد 
كرد، اما انتظار مي رود كه ابزارهاي مبتني بر ويندوز نيز بتوانند ســهم خود 

را در اين بازار تصاحب كنند.

تلفن هاي نسل چهارم
CES به طور ســنتي يك رويداد مهم در حوزة موبايل محسوب نمي شود، 

اما اين وضعيت امســال با يك تغيير قابل مالحظه همراه بود. به نظر مي رسد 
كه 2011 به ســال انقالب 4G در حوزة موبايل تبديل خواهد شــد و هيچ يك 
از طرف هــاي درگير در اين حوزه يعنــي اپراتورها و توليدكنندگان نيز وقت 
خــود را براي حضور در عرصة رقابت جديد تلف نكرده اند. يكي از مهم ترين 
 LTE .بود Verizon 4 شــركتG LTE اخبار در اين حوزه، راه اندازي ســرويس
Long Term Evolu) شــناخته  شده ترين نوع شبكة 4G است كه  on ســرنام)
بيشترين توجه را در نمايشگاه امسال به سمت خود جلب كرد. از سوي ديگر، 
تعدادي از شركت ها نيز با معرفي محصوالت جديد يا محصوالت ارتقا يافته 
 HTC Thunderbolt .4، فرصت را غنيمت شــمردندG خود براي شــبكه هاي
يكي از اين محصوالت اســت كه اولين گوشــي LTE در شبكة Verizon خواهد 
بود. Thunderbolt با نمايشگر 4/3 اينچي خود يك گوشي غول آسا به شمار 
مي آيد. عالوه بر مدل هاي مختلف گوشــي هاي موبايل كه با قابليت پشتيباني 
از شــبكه هاي 4G به نمايش درآمده بودند، تعدادي از تبلت هاي عرضه شــده 

نيز چنين قابليتي را در فهرست مشخصات خود داشتند.

اينترنت همه چيز
ظاهراً موضوع تأثيرگذاري اينترنت بر زندگي ما هنوز به پايان نرســيده 
است. در واقع، CES امسال با معرفي مجموعه اي از محصوالت در حوزه هاي 
مختلــف صنعتي بــا قابليت اتصال بــه اينترنت همراه بود. به نظر مي رســد 
كــه مرورگرهــا و قابليت هاي ارتباطي براي اتصال بــه اينترنت در همه چيز 
جاســازي شــده اند. هر قطعه از فناوري و هر محصول صوتي و تصويري 

الكترونيكي به دنبال راهي براي اتصال به اينترنت و انجام كاري با اين ارتباط 
است. محصوالت مي توانند با وب ارتباط برقرار كرده و جديدترين اطالعات 
مهم را دريافت كنند؛ آن ها همچنين مي توانند با يكديگر ارتباط برقرار كرده و 
كارهايشــان را با هم هماهنگ كنند؛ اين محصوالت حتي مي توانند با شما در 
يــك نقطه دور ارتباط برقرار كرده و آخرين گزارش از وضعيت جاري خود 
را در اختيارتان قرار دهند. به طور كلي، اين وسايل تجهيز شده اند تا اطالعات 
الزم را از اينترنت دريافت كرده و آن ها را در مناســب ترين زمان و مكان در 
 ،BMW اختيار شما قرار دهند. مدل هاي جديد اتومبيل هاي عرضه شده توسط
فورد و تويوتا مي توانند از طريق تلفن هوشمند شما به اينترنت دسترسي پيدا 
كرده و اطالعات بالدرنگ ترافيكي يا جســت وجوي محلي، راديوي اينترنتي 
و... را در اختيارتان قرار دهند. ارتباط با تلفن از طريق بلوتوث برقرار شــده 
و برنامه هاي مختلف با استفاده از قابليت تشخيص صوتي هدايت مي شوند. 
البتــه اين موضوع به هيچ وجه يك رويكرد جديد به شــمار نمي آيد. اما به نظر 
مي رســد كه پياده ســازي اتصال اينترنت در خودروها اكنــون به بالغ ترين 
وضعيت خود رســيده اســت. تقريبًا در تمام غرفه هايي كه به توليدكنندگان 
وســايل خانگي تعلق داشتند، شما با عبارت «Connected» مواجه مي شديد. 
ايــن قابليت، مزاياي مختلفي را براي وســايل گوناگون به همراه آورده و به 
آن ها امكان مي دهد تا عالوه بر دريافت و ارسال اطالعات، برنامه هاي كاري 

جديدي را دانلود كرده يا از طريق اينترنت و از راه دور قابل كنترل باشند.
بسياري از تلويزيون هاي معرفي شده در نمايشگاه امسال نيز از قابليت 
ارتباط با اينترنت برخوردار بودند. اين قابليت نه تنها به كاربران اجازه مي دهد 
كــه مســتقيمًا از اتاق نشــيمن و در مقابل تلويزيون خود بــه مرور اينترنت 
بپردازنــد، بلكه امكان به جريان انداختن محتــوا از اينترنت به صفحه نمايش 

تلويزيون را فراهم مي سازد.

تالش براي نجات تلويزيون هاي سه بعدي
 CES تلويزيون هاي ســه بعدي، يكي از موضوعات جنجالي در نمايشگاه
ســال گذشته محسوب مي شدند. با اين حال، گذشــت زمان نشان داد كه اين 
محصوالت نتوانســتند همان محبوبيتي كه انتظار مي رفت را به دست آورند. 
يكي از مهم ترين داليل اين ناكامي نسبي، اين بود كه تلويزيون هاي سه بعدي 
نمي تواننــد همــان تجربه اي را براي كاربران فراهم كنند كه در يك ســينماي 
ســه بعدي به دســت مي آورند. البته تعداد اندك عناوين سه بعدي كه در بازار 
قابل دسترســي هســتند نيز تا حدود زيادي در اين عدم استقبال نقش داشته 
اســت. در عين حال، گران بودن تلويزيون هاي ســه بعدي و اين واقعيت كه 
افكت هاي ســه بعدي روي تلويزيون ها و اســتفاده طوالني از آن ها مي توانند 
با خســتگي چشم يا ســردردهاي آزاردهنده اي همراه باشند نيز در اين ميان 
بي تأثيــر نبوده انــد. تقريبًا تمام شــركت هاي توليدكننده تلويزيون امســال 
نيز محصوالتي را با قابليت هاي ســه بعدي در نمايشــگاه معرفي كردند. با 
اين حال، بسياري از توليدكنندگان تالش كرده اند تا با معرفي مدل هاي بي نياز 
به عينك هاي ســه بعدي، استفاده از اين محصوالت را براي مصرف كنندگان 
جذاب تــر و راحت تر كنند. اســتفاده از همان نوع عينك هــاي پوالريزه اي كه 
در ســالن هاي ســينما به كار گرفته مي شــوند نيز رويكرد ديگري بود كه در 
محصوالت امسال به چشم مي خورد. با اين حال، هر دو راه حل اخير در ابتدا 
نسبتًا گران خواهند بود و به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد كه آيا عملكرد 

واقعي آن ها مي تواند اين قيمت باالتر را توجيه كند يا خير.
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بشــر امروزي به صورت غيرقابل تصوري به نيروي برق وابسته شده 
اســت. در واقع بسياري از ما نمي توانيم زندگي بدون اين انرژي ارزشمند را 
براي مدت زيادي تحمل و يا حتي تصور كنيم. اين وابســتگي به حدي رسيده 
است كه در زمان هاي قطع برق، بسياري از افراد تقريبًا به طور كامل غيرفعال 
شــده و در وضعيت بالتكليفي قرار مي گيرند. از ســوي ديگر، اين وابستگي و 
حساســيت در طرف ديگر معادله يعني تجهيزات و وسايل مورد استفاده نيز 
به چشــم مي خورد. در واقع بروز مشــكل در سيســتم برق رساني مي تواند 
خسارات چشمگيري را به تجهيزات و وسايل مختلف مورد استفاده ما برساند 
كه اين موضوع به خصوص در مورد مراكز صنعتي اهميت بســيار بيشتري 
پيدا مي كند. در واقع گذشته از توزيع برق و حفظ سالمتى و امنيت دستگاه هاى 
متصل به پنل  هاى توزيع  كنندة برق، جلوگيرى از بروز قطعى و ايجاد نوسانات 
الكتريكى در مســيرهاى توزيع برق از يك ســو و تخلية مناســب بار الكتريكى 
مــازاد از ســوى ديگر نيــز از مهم ترين نيازهاى كاربران صنعتي به شــمار 
مي آيد. شركت تيام شبكه با توجه به حجم تجهيزات الكتريكى نصب شده در 
رك  ها و اهميت تأمين توان برق مصرفى اين تجهيزات، به منظور پاسخ گويى 
بــه نيــاز كاربران با نگاهــى تخصصى به اين نكته، اقدام بــه طراحى و ارائه
 Power Net با نام تجارى «Power Distribu on Unit» پنل  هاى توزيع برق و
در انــواع مختلف و مطابق با آخرين اســتانداردها و كُدهاى ملى و بين  المللى 
كــرده اســت. در عين حال، بــه منظور حفاظت از تجهيــزات و تخلية بارهاى 
الكتريكى مازاد، رويكردهاي اســتانداردي در پريزها، شانة مسى عايق، كابل 
برق و دوشــاخة اصلى PDU به منظور اتصال به سيستم ارت پيش  بينى شده 
اســت. از ســوي ديگر، با توجه به طراحى خاص و ويژگى هاى در نظر گرفته 
شده براي اين محصوالت، عالوه بر مصارف كامپيوترى، مخابراتى و صوتى 

امكان استفاده از آن ها براى مصارف خانگى نيز فراهم شده است.

IP Power
پروتكل اينترنت (IP) كه نزديك به 100 ســال بعد از اكتشــاف برق متولد 
شــد، سرانجام برق را تحت كنترل گرفت. IP PDU همان پنل توزيع برق است 
كــه حــال با پروتكل اينترنت كنترل مى  شــود. امكان قطــع و وصل هر يك از 
پريزها از راه دور، برنامه  ريزى ســاعت كاركرد هر پورت، ارســال هشــدار 
بــراى ولتاژ غيرمجاز توســط ايميــل، و ثبت وقايع در فايل تاريخچه شــايد 
در گذشــتة نزديك بيشــتر به يك رويا شباهت داشــت اما امروزه به واقعيت 
تبديل شــده اســت. مهم ترين كاربرد اين دســتگاه در مراكزداده اســت و به 
هميــن دليــل طراحى آن فقط يك يونيت رك را اشــغال كرده و امكان اتصال 
16 دســتگاه 8 پورتى در آن پيش  بينى شــده است. اين محصول همانند ساير 
محصوالت زيرگروه برق iRack با نام تجارى Powernet عرضه مى شــود. 

مشــخصات فنى، ويژگي ها، و امكاناتي كه ايــن محصول در اختيار كاربران 
قرار مي دهد، عبارتند از: استاندارد 19 اينچ و ارتفاع 1U،  ابعاد 44×216×445 
ميلي متر، داراى 8 پريز مجهز به سيستم ارت، داراى پريزهاى IEC 320 جهت 
سهولت كاربرد و اشغال فضاى كمتر، داراى LED نمايشگر وضعيت سيستم، 
داراى نمايشــگر 7 سگمنتي جهت نمايش جريان، امكان نصب دماسنج ويژه، 
كاركرد در دماى 0 تا 50 درجة سانتيگراد، كابل 3 مترى سه رشته اى با قطر 
1/5 ميلي متــر مربــع، داراى كليد قطع و وصل مركــزى جهت كنترل جريان 
برق، مجهز به سيســتم محافظت دســتگاه ها در برابر نوسانات جريان برق، 
طراحى ويژه مطابق با سيســتم برق ايران 220V~230V – 50/60Hz با توان 
15 آمپــر، مجهز به براكت هايى جهت نصب بر روى ريل هاى رك، داراى بدنة 
فلزى جهت استحكام بيشتر، داراى پورت اترنت جهت ارتباط با شبكه، امكان 
مديريت و كنترل از راه دور براساس پروتكل اينترنت (IP Based)، امكان فيلتر 
كاربران غيرمجاز از طريق IP or MAC address، امكان معرفى 20 كاربر جهت 
مديريت و دسترســى به سيستم، امكان اتصال 16 دستگاه جهت دستيابى به 
128 پورت، مجهز به سيســتم برنامه ريزى ســاعت كاركرد هر پورت، امكان

Shut-Down ويندوز و لينوكس توسط هشدار كاهش توان يوپى  اس، مجهز به 
سيستم هشدار براى ولتاژ غيرمجاز، امكان ثبت تاريخچة هشدارها و وقايع، 
امكان ارسال هشدارها  از طريق ايميل. با متصل كردن اين دستگاه به شبكه و 
استفاده از نرم افزار آن، مي توان تك تك پورت ها را مديريت كرد و به صورت 
دســتي يا با جدول زمان بندي امكان روشن و خاموش كردن پورت ها وجود 

دارد. نرم افزار مذكور داراي قابليت هاي زير است:
1- روشن و خاموش كردن هم زمان تمامي پورت ها (يا تك تك آن ها)

2- نمايش آمپراژ هر پورت
3- قابليت زمان بندي براي روشــن و خاموش  شــدن پورت ها در تاريخ 

و زمان مشخص شده
4- مجهز به سيستم برنامه ريزي ساعت كاركرد هر پورت

5- قابليــت معرفي 20 كاربر جهت مديريت و دسترســي به سيســتم با 
سطوح مختلف 

6- قابليت تنظيم فايروال داخلي نرم افزار براي جلوگيري از نفوذ كاربران 
Mac Address غيرمجاز شبكه از طريق

7- امكان ثبت تاريخچة هشدارها و وقايع
8- نمايش حرارت داخلي دستگاه

9- امكان ارسال هشدارها از طريق ايميل 
sms 10- امكان ارسال هشدارها از طريق

11- امكان Shut-Down ويندوز و لينوكس توســط هشدار كاهش توان 
يوپي اس

IP Power
نگاهي به يك محصول Product Review
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با گسترش انفجارگونة دنياي مجازي سازي، سيسكو نيز با تعدادي از محصوالت خود كه براي اين 
محيط بهينه ســازي شــده اند تالش كرده تا از قافلة رقابت عقب نماند. سيسكو در حال حاضر يك سوييچ 

مجازي سازي شده با نام Nexus 1000v را ارائه مي كند.
Nexus 1000v با جايگزين كردن ســوييچ مجازي Vmware، به عنوان يك ســوييچ مجازي مبتني بر 

نرم افزار به Vmware متصل مي شود. اين سوييچ در داخل VMWare API كار مي كند تا انبوهي از مزاياي 
امنيتي را فراهم ســازد. Nexus 1000v از سيســتم عامل NX-OS سيســكو بهره مي گيرد و به همين دليل 
سرپرســتان شبكه مي توانند از دانش فعلي خود دربارة اين سيستم عامل در محصول جديد نيز استفاده 
كنند. ســوييچ مجازي جديد سيســكو در عين حال به سرپرســتان شــبكه امكان مي دهد تا از ابزارهاي 
نظارت/ بررسي مختلفي كه روي سيستم هاي مبتني بر سخت افزار با آن ها آشنايي داشتند، استفاده كنند. 
همين موضوع باعث مي شــود كه منحني آموزشــي در هنگام ورود به دنياي مجازي سازي شبكه براي 

سرپرستان شبكه اي كه با CLI سيسكو آشنا و راحت هستند بسيار كوتاه تر باشد.
 ،ISSU ،L2 ويژگي هاي امنيتي ،ACL ،Ne low ،QoS مي توان به Nexus 1000v در ميــان ويژگي هــاي
HA ،RBAC و SNMP اشــاره كرد. با اين حال ســوييچ مجازي سيسكو با محدوديت هايي نيز مواجه است 

كه متداول ترين آن ها عبارتند از:
Nexus 1000v براي هر ESX/ESXi حداكثر 64 ميزبان -

- 512 مورد Vlan فعال
- 32 مورد NICS فيزيكي براي هر ميزبان فيزيكي 

از آنجايي كه Nexus 100v يك سوييچ نرم افزاري است، هيچ سخت افزاري براي خريد وجود ندارد. 
در واقع شما تنها بايد يك مجوز را بر اساس تعداد پردازنده هاي فيزيكي موجود روي سرور اجراكنندة 

سوييچ، خريداري كنيد.

توليدكنندگان برتر حوزة ســرور مانند IBM ،HP ،Dell و Cray ســرورهاي ســطح باالي جديدي را 
معرفي كرده اند كه به پردازنده هاي 10 هسته اي سري Xeon E7 اينتل مجهز هستند.

سرورهاي جديد براي اجراي برنامه هاي سنگين و سطح باالي Enterprise مانند بانك هاي اطالعاتي 
و همچنين برنامه هاي علمي با محاســبات پيچيده طراحي شــده اند. اين ســرورها بســيار ســريع تر از 
Reliability/) RAS همكاران قبلي خود بوده و عالوه بر تأمين دو برابر ظرفيت حافظة بيشتر، ويژگي هاي

Availability/Serviceability) بهبود يافته اي را براي افزايش دسترس پذيري سرور ارائه مي كنند.

اينتل مدعي اســت كه تراشــه هاي Xeon E7 تا چهل درصد، سريع تر از تراشه هاي پيشين خود يعني 
پردازنده هاي Xeon 7500 (نســخه هاي 8 هســته اي كه سال گذشته عرضه شدند) هستند. پردازنده هاي 
E7 با 10 هسته، بيشترين تعداد هسته ها را در ميان پردازنده هاي اينتل دارند. تراشه هاي E7 همچنين در 

نســخه هاي 8 و 6 هســته اي نيز ارائه خواهند شد. اين پردازنده ها با سرعت هاي كالكي در دامنة 1/73 تا 
2/4 گيگاهرتز كار مي كنند.

افزايش تعداد هســته ها در پردازنده هاي E7، قدرت پردازش بيشــتري را براي ســرورها به ارمغان 
خواهد آورد. اين تراشه ها مقياس پذيري باالتري را با توانايي پشتيباني از حافظة بيشتر (كه در سرورها 

مي تواند مجموعًا 2 ترابايت باشد) فراهم مي كند.
براي مثال، شــركت Dell سه سرور PowerEdge را با پردازنده هاي Xeon E7 معرفي كرده است كه 
49 درصد بهبود در نســبت عملكرد به وات مصرفي را در مقايســه با پردازنده هاي قبلي خود به نمايش 
مي گذارند. به گفتة اين شــركت، وقتي ســرور رك چهار ســوكتي PowerEdge R910 4U اين شــركت با 
پردازندة 10 هســته اي Xeon E7-4780 نوع 2/4 گيگاهرتزي پيكربندي شــود، قادر خواهد بود 38 درصد 
بهبود در عملكرد بانك هاي اطالعاتي و ســرور برنامة اوراكل را نســبت به يك پردازندة 8 هسته اي نسل 

قبلي مانند Xeon X7560 نوع 2/26 گيگاهرتزي به نمايش بگذارد.
شركت HP نيز چهار سرور در خط محصوالت ProLiant G7 خود را براي بهره گيري از پردازنده هاي 
 Xeon شامل پردازنده هاي خانوادة ProLiant DL580 و ProLiant BL680c ارتقا داده است. سرورهاي E7

E7-4800 خواهنــد بــود در حالي كه ســرورهاي ProLiant BL620c و ProLiant DL980 از پردازنده هاي 

سري Xeon E7-2800 و Xeon E7-4800 استفاده خواهند كرد.

محصوالت 
مجازي سازي جديد 

سيسكو

ورود سرورهاي 
جديد به بازار 

با پردازنده هاي
10 هسته اي اينتل
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مقدمه:
در ايــن مقاله، روش بهبوديافتــة ارزيابي 1TCO (هزينة كلي مالكيت)

مركزداده و زيرســاخت هاي فيزيكي اتاق شــبكه و نيــز هزينه هاي كلي 
مربوط به زيرســاخت فناوري اطالعات، شرح داده شده است. بر اساس 
بررســي هايي كه در ادامه به شــرح آن خواهيم پرداخت بيشترين هزينة 
تحميــل شــده مربوط به مــوارد غيرضــروري و هزينه هاي ناشــي از

oversizing در زيرساخت فيزيكي مركزداده است.

معرفي:
TCO، به رويكردي اطالق مي گردد كه برآورد و اندازه گيرى كل هزينة 

مالكيت و نياز به بازگشــت ســرمايه (ROI) 2در زيرســاخت هاى فيزيكى 
اتاق هــاى شــبكه و مراكــزداده و تصميم گيري جهت تجزيــه و تحليل و 
فرآيندهاى كســب و كار را به جريان مي اندازد. كاربران زماني بســيار 
متعجب خواهند شــد كه TCO زيرســاخت هاي فيزيكي از TCO  تجهيزات 

فعال، بيشتر باشد.
در اين مقاله، روش تعيين TCO براي مركزداده و زيرساخت فيزيكي 
اتاق سرور توضيح داده شده است. در همين راستا، منظور از زيرساخت 
فيزيكــي، تمام تجهيزات و تســهيالت مورد نياز شــامل برق، سيســتم 
سرمايشــي و حفاظت فيزيكي تجهيزات فناوري اطالعات اســت. الزم به 
توضيح اســت هزينــة اين تجهيزات جزء TCO تجهيزات فعال محســوب 

نمي گردد.
براي اندازه گيري TCO ، اســتاندارد مشــخصي جهت زيرســاخت 
فيزيكــي مركزداده وجود نــدارد. به صورت كلي روش ســاده اي جهت 

جمع آوري سرمايه هاي مختلف و  مبلغ سرمايه    گذاري نقدي مي باشد.
براي روشــن تر شدن مســاله، فرض كنيد دو مركزداده كه هركدام 
داراي توان 100KW هســتند به صورت يكســان ايجاد شــده اند. يكي از 
مراكــزداده به طــور كامــل از 100٪ فضا و توان اختصاص داده شــده 
اســتفاده مي كند و در مركزدادة دوم فقط يك رك از 2KW توان تجهيزات 
فنــاوري اطالعــات بهره مي گيرد. به عبارت ديگر، توان صرف شــده در 
مركــز دادة اول بر روي تعداد زيادي از تجهيزات تقســيم مي گردد و در 
مركز دوم توان اختصاص داده شــده توســط يك رك استفاده مي گردد.  

بديهي است بازگشت سرمايه در اين دو مركز كامًال متفاوت خواهد بود.
در حالت دوم، كل بار هزينة تجهيزات زيرساخت فيزيكي بر عهدة يك 
رك مي باشد. از نقطه نظر اندازه گيري، چنانچه TCO مربوط به مركزداده و 
زيرساخت هاي فيزيكي اتاق شبكه باشد، درصد استفادة مفيد از تجهيزات 
فعال تحت عنوان كار مفيد تعريف مي گردد. مطلب موجود گوياي آن است 
كــه TCO انجــام كار مفيد را نيز مدنظر قرار مي دهد، بدين معنا كه حداكثر 
TCO در مركزداده و زيرســاخت فيزيكي به هزينه هاي سربار زيرساخت 

باز مي    گردد. به طور متوســط بيشترين بازگشت سرمايه در عمل توسط 
استراتژي Rightsizing امكان پذير خواهد بود.

TCO در باب انجام كارهاي مفيد:
بيــان TCO  بــه ازاي پارامترهايي مانند فضاي مركزداده، در هر متر 
مربــع يا هر كيلووات از مركزداده جهت تعيين طرح بازگشــت ســرماية 
ROI بــراي كاركنان فناوري اطالعات مفيد نخواهد بود. تنها پارامتري كه 

توسط پرسنل فناوري اطالعات قابل درك است، رك مي باشد. از ديدگاه 
زيرســاخت فيزيكي،  آيتم برق، سيســتم سرمايشي و فضاي مورد نياز 
جهت اســتقرار رك، استاندارد مناسب جهت زيرساخت فيزيكي مي باشد 
و از ديدگاه فناوري اطالعات، تعداد مناســب تجهيزات فعال در يك رك، 
پارامتــر قابل اندازه گيري مي باشــد. در تمامي موارد، ســنجش امكانات 
فيزيكــي برمبناي رك مي باشــد. منظور از اصطــالح رك، چارچوب و يا 
رك هاي محصورشــده و همچنيــن منظور از كابينت هــاي اختصاصي 
كامپيوتر هــاي مركــزي (mainframe computers) و سيســتم    هايي با 
هارد ديســك هاي بزرگ مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد به طور معمول 
در مركزداده تنها از30٪ توان اختصاص داده شــده اســتفاده مي شود. 
به صورت محدود مراكزداده از 90٪ توان يا بيشــتر بهره مند مي گردند، 
و به ميزان مشــابه تنها 10٪ ظرفيت موجود مورد استفاده قرار مي گيرد. 
همچنين بهره برداري از يك مركزداده ممكن است بر اساس گذشت زمان 
متغيير گردد. گذشت زمان و الگوي بهره وري در TCO ورودي هاي مهمي 
به شــمار مي آيند. در اين مقاله، در تصوير شــمارة (1) از يك نمونه الگو 

استفاده شده است.

تعيين هزينة مالكيت مركزداده و 
(TCO) زيرساخت هاي اتاق شبكه

مقاله فني Technical Article

ليدا سعادي
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كل هزينه هــاي مركــزداده مبتني بــر رك، به رك هاي بهينه شــده 
اختصاص مي يابد. به اين ترتيب هيچ گونه هزينة تخصيص نيافتة سرباري 
را ايجاد نمي كند، و هزينه هاي مربوط به مركزداده يا زيرســاخت فيزيكي 
اتاق شبكه به صورت دقيق تر مي تواند به تجهيزات فعال ارتباط داده شود.

:TCO نمونة مثال
بــراي تعيين TCO و بيان آن بــر مبناي هر رك به مقدار قابل توجهي 
از اطالعات مانند اطالعات سرمايه، مهندسي، نصب و اطالعات عامل هاي 
هزينه براي عناصر مختلف فيزيكي مركزداده و زيرســاخت اتاق شبكه و 
همچنيــن پارامترهاي مربوط به طراحي مانند اندازة هر متر مربع از رك، 
مقدار توان هر رك، زمانبندي مصرف، طول عمر، گزينة افزونگي، و غيره 

... نياز مي باشد.
جهــت تعيين اطالعات TCO، ويژگي هاي ذيل مشــخصات مركزداده 

را نمايش مي دهد.

آمپـــر Power Ra ng

تـــوان Power Density

چرخة حيات Life Cycle

ميانگين قدرت رك Average Rack Power

افزونگي Redundancy

يافته       ها: 
 $ 120K كل هزينــة مالكيــت رك، در طول عمر مركــزداده در حدود
مي باشد. در بسياري از موارد، TCO مربوط به زيرساخت فيزيكي مبتني 
بر هر رك بيشتر از هزينة خريداري تجهيزات فعال مي باشد. تقريبًا نيمي 
از هزينه هاي120K $ TCO  به طول عمر رك و  نيمي ديگر از ســرمايه به 

عامل        هاي هزينة صرف شده مربوط مي گردد. 
تصوير شمارة (2) چكيده اي از تفكيك اجزاي  TCOبه ازاي هر رك و 
پيش بيني فرصت هايي براي كنترل يا كاهش هزينه در زمينه هاي مختلف 

را عنوان مي كند.

: TCO فرصت  هايي براي كنترل
انواع اســتراتژي جهــت كنترل نهايي TCOشــامل بهبود بهره وري، 
برنامه ريزي براي بهبود وضعيت، سيستم Rightsizing، تعامل هزينه ها، 

و غيره مي   باشد. 
در صرفه جويي به ازاي هر رك، جهت تشخيص صرفه جويي، اندازة 
هر مركزداده يا اتاق شــبكه مي تواند در تعداد رك ها ضرب گردد. توجه 
داشــته باشــيد در هر مورد امكان پس انداز قابل توجهي در مقايســه با 
طراحي ســنتي معمولي وجــود دارد. از ميان پارامترهاي عنوان شــده 
بهترين اســتراتژي براي كنترل TCO توسط Rightsizing به دست خواهد 

آمد. 
در سيستم Rightsizing دو استراتژي ذيل مدنظر خواهد بود:

 مركــزداده و زيرســاخت اتاق هاي شــبكه هرگز نيازي به گســترش
    نخواهند داشت.

 به غير از زماني كه مركزداده و زيرســاخت اتاق شــبكه الزامي اســت 
    نيازي  به ساخت آن نمي باشد.

:Rightsizing مزاياي عملي
 oversizing استراتژيي است كه مي تواند مانع از گسترش Rightsizing

و كاهش هزينه هاي زيرســاخت تا مقــدار 60٪ گردد و همچنين مي تواند 
هزينه هاي زيرساخت در مركزداده يا معماري اتاق شبكه را در يك زمان 
معين كند. هزينه هاي در دسترس مركزداده و معماري اتاق شبكه زماني 
ايده آل خواهد بود كه زيرســاخت برق و سيســتم سرمايشي  بر اساس 
نياز مورد استفاده قرار بگيرد. به اين امر، تئوري صرفه جويي نيز اطالق 

مي   گردد، و اين معماري در حال حاضر مناسب نيست.
طراحــي و پياده ســازي مركــزداده و اتاق هــاي شــبكه مبتني بر 
پارامترهايي مانند قابليت گســترش و ماژوالر ايده آل مي باشــد. امروزه 
تجهيزاتي مانند  UPS، تابلوي توزيع برق، و سيستم سرمايشي بر اساس 
پارامترهاي قابل گســترش و ماژوالر ساخته مي شوند. از اين رو، تأمين 
برق و سيســتم ســرمايش در يك مركزداده مي تواند بر اساس نياز فعلي 
يك مركزداده تأمين گردد و در زمان گســترش زيرســاخت نياز آتي را 

فراهم نمايد. 
1 - Determining Total Cost of Ownership

2 - Return of Investment
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شــركت بهاررايانــه خــرم در ســال 1382 با مشــاركت جمعى از 
متخصصــان حوزة فناورى اطالعــات، فعاليت خود را در خرم آباد آغاز 
كرد. اين شــركت با مديريــت فرهاد بهاروند احمدى در ســال 1383 به 
عضويــت شــوراى عالــى انفورماتيك در آمد  و در حــال حاضر داراي 
باالترين رتبه در اســتان اســت. اين شــركت طى 7 سال حضور خود در 
بازار استان لرستان توانست به جايگاه مناسبى دست بيابد و در اين مدت 

پروژه هاى زيادى را در زمينه هاى مختلف انجام داده است.
از جملــه ســوابق كاري شــركت بهاررايانه در حوزة پياده ســازي 
شــبكه هاي كامپيوتري مي تــوان به   تهية تجهيزات و اجراى شــبكه هاي 
ادارات تعزيرات – بازرســى – خدمات درمان، سازمان اقتصاد و دارايى 
اســتان لرستان، شركت توزيع برق اســتان و ادارات تابع در كل استان، 
شــركت پست استان و ادارات تابع در كل استان، دانشگاه علوم پزشكى، 
بيمارســتان هاى كوهدشت و اليگودرز، ســايت سامد استاندارى، شبكة 
مناطق شركت خطوط لوله و مخابرات نفت لرستان، و اجراي پروژة شبكة 
 LAN مناطق 11 گانه آموزش و پرورش اســتان لرســتان اشاره كرد كه 

 UNICOM   و نيز تجهيزاتي با مارك   iRack   در اين پروژه ها از رك هاي
استفاده شده است.

در اين مقاله پاي صحبت مديريت شــركت بهاررايانه نشســته ايم تا 
دربارة اهميت و نحوة برقراري ارتباط صحيح مابين مديريت و كاركنان 

يك مجموعه توضيح دهند.
ارتباط سازمانى، فرآيندى است كه مديران را براى گرفتن اطالعات و 
تبادل معنى با افراد فراوان داخل سازمان و افراد در سازمان هاى مربوط 
به خارج از آن سيســتم توانا مى سازد. انواع ارتباط سازمانى عبارتند از 

ارتباطات عمودى در سازمان، ارتباطات رسمى و ارتباطات غيررسمى.
ارتباطــات عمودى از باال به پايين با اهــداف هدايت، آموزش، اطالع 
و ابــالغ دســتورات مقامــات مافوق به زيردســتان بــوده و ارتباطات 
عمــودى از پاييــن به باال جهت ارائه گزارش، پيشــنهاد، اداى توضيحات 
و درخواســت هاى گوناگون انجام مي شود. در ارتباطات از پايين به باال 
وقتي كاركنان احســاس كنند كه مديران نســبت به پــاره اى از اطالعات 
واكنش منفى از خود نشان مى دهند، از ارسال آن نوع اطالعات خودداري 

كرده يا آن ها را تعديل مى كنند.
در ارتبــاط از بــاال به پايين وقتي مديــران از دادن اطالعات واقعى و 
كافى به پرسنل خوددارى كنند، كاركنان اعتماد خود را نسبت به آن ها از 
دست داده و نمى توانند پاسخ هاى صحيح و درستى به پيام هاى ارتباطى 
آن ها بدهند كه اين موضوع باعث ايجاد تنش هايى در ســازمان مى شود. 
ارتباط رسمى در گروه هاى كوچك شامل شبكه هاى همه جانبه، چرخه اى 
و زنجيره اى هســتند. در ارتباط همه جانبه، همة اعضا مى توانند آزادانه با 
هم در ارتباط باشــند. در شــبكة چرخه اى رهبر به عنوان كانون و مركز 
اين ارتباطات فعاليت مى كند و در شــبكة زنجيره اى يك زنجير فرماندهى 
رســمى وجود دارد. ايجاد هر يك از اين ســه شبكه به هدف گروه بستگى 

خواهد داشــت. افراد به محــض ورود به 
ســازمان بنا بر علل مختلف مانند عاليق و 
سليقه هاى مشترك، همفكرى ها و همدلى ها، 
الفت و نزديكى  يا ســاير موارد با هم رابطه 

برقرار مى كنند و شبكه ارتباطات غيررسمى را تشكيل مى دهند. ارتباطات 
غيررســمى در ســازمان گاهى اوقات به حدي گســترش پيدا مي كند كه 
ارتباطات رسمى در آن محو مى شود. در صورتى كه ارتباطات غيررسمى 
با اهداف سازمان در تعارض باشند، در راه رسيدن به اين اهداف اختالل 

ايجاد كرده و در جو سازمان تنش پديد مى آورند.
اگر مدير اين گونه روابط را در راســتاى اهداف سازمانى تشخيص 
دهــد، بايد از آن ها بهره گيــري كند اما اگر اين روابط مخالف و بازدارنده 

باشند بايد در توقف اين گونه روابط بكوشد تا بتواند تنش زدايى كند.
از جمله ويژگى هايى كه باعث مى شود تا تنش هاى ارتباطى در محيط 
ســازمان كاهش يابد اطالع داشــتن مديران و كاركنــان از موضوعاتى 
چــون نواحى چهارگانه شــخصيت هر فرد، بازخورد نمودن، افشــاء يا 
خودگشودگى، زبان ساده، گوش دادن صحيح، كنترل احساسات و توجه 

به عالئم غيرگفتارى است. 
بايد بدانيم بيشتر سوءتفاهم هايى كه بين مدير و كاركنان پيش مى آيد 
از عدم شــناخت شخصيت مدير و درك نشــدن پيام هاى مدير به عنوان 
يك فرســتنده سرچشــمه مي گيرند. شــخصيت افراد كه مدير هم جزيى 
از آنهاســت بر حســب آن چه براى خود مدير يا ديگران شــناخته شده يا 

ناشناخته مانده است به چهار ناحيه تقسيم مى شود:
- ناحيــة عمومى رفتارها و ويژگى هايى كه هم براى مدير و هم براى 

ديگران شناخته شده است.
- ناحيــة خصوصى رفتارها و ويژگى هايى كه براى مدير شــناخته 

شده ولى براى ديگران ناشناخته است.
- ناحية كور آن رفتارها و ويژگى ها كه براى مدير ناشناخته و براى 

ديگران شناخته شده است.
- ناحية ناشناخته كه هم براى خود مدير و هم براى ديگران ناشناخته 

باقى مانده است.
در ارتبــاط بيــن افراد كه ارتباط مدير و كاركنان نوعى از آن اســت 
هر چه ناحية عمومى بيشــتر و وسيع تر باشد تعارضات و سوء تفاهمات 
كاهش مى يابد. توســعة حوزة عمومــى از طريق دو مكانيزم بازخورد و 
افشــا انجام مى شــود. در مكانيزم افشا، مديران مايل به در ميان گذاشتن 
اطالعــات مربوط به خود با ديگران هســتند. ايــن كار منطقة خصوصى 
را كاهــش مى دهد و بازخورد هم باعث مى شــود تا مديريت آن قســمت 
از رفتار و ويژگى هاى خود را كه نمى شناســد، شناســايى كند و منطقة 
عمومى او افزايش يافته و تنش هاى ارتباطى او با كاركنان كاهش يابد. در 
ارتباط بين كاركنان با هم نيز اجراى اين دو شــيوه باعث كاهش تنش ها 

و تعارضات مى شود.

مديريت ارتباط در سازمان
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حكايت

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

روزى دو نفــر در جنــگل قدم مى زدند. 
ناگهان شيرى در مقابل آن ها ظاهر شد. 

يكى از آن ها سريع كفش ورزشى اش را 
از كوله پشتى بيرون آورد و پوشيد.

ديگــرى گفت بى جهت آماده نشــو هيچ 
انسانى نمى تواند از شير سريعتر بدود. 

مرد اول به دومى گفت: قرار نيست از شير 
سريعتر بدوم. كافيست از تو سريعتر بدوم...
و اينگونه شــد كه شاخه اى از مديريت به نام 

مديريت بحران شكل گرفت!

معماى چوب كبريت - معماى تصويرى
الــف: ســه تــا از كبريت هــا را برداريــد تا 
فقــط چهــار مربع باقــى بمانــد. زمانى كه 
ايــن كار را انجــام داديــد، دوبــاره چوب 
كبريت هــا را ســر جاى شــان قــرار دهيد.
ب: حال چهار تا از چوب كبريت ها را برداريد 

تا فقط سه مربع باقى بماند.

جــوان در بار ســوم كه پــس از دوبرابر 
شــدن پولــش و پرداختــن 800 تومان چيزى 
برايــش نمانــده، 400 تومان داشــته اســت.
بــار دوم پــس از دوبرابــر شــدن پولــش
آن از  پيــش  و  تومــان   400+  800=1200

600 = 1200/2 تومان داشته است .
به همين ترتيب معلوم مى شــود كه پولش 

در بار نخست برابر بوده با:
700.......................(800+600) /2 =700 تومان

آلفرد نوبل از جمله افراد معدودى بود كه اين شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهى وفاتش را بخواند!
زمانى كه برادرش لودويگ فوت شد، روزنامه ها اشتباهًا فكر كردند كه نوبل معروف (مخترع ديناميت) مرده است. آلفرد وقتى صبح روزنامه ها 

را مى خواند با ديدن تيتر صفحه اول، ميخكوب شد :«آلفرد نوبل، دالل مرگ و مخترع مر گ آورترين سالح بشرى مرد!»
آلفرد، خيلى ناراحت شد. با خود فكر كرد :«آيا خوب است كه من را پس از مرگ اين گونه بشناسند؟»

ســريع وصيت نامه اش را آورد. جمله هاى بســيارى را خط زد و اصالح كرد. پيشــنهاد كرد ثروتش صرف جايزه اى براى صلح و پيشــرفت هاى 
صلح آميز شــود. امروزه نوبل را نه به نام ديناميت، بلكه به نام مبدع جايزة صلح نوبل، جايزه هاى فيزيك و شــيمى نوبل و ... مى شناســيم. او امروز، 

هويت ديگرى دارد.

سرگــرمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
ـكا
ريـ
كــا
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نگاهي به يك محصول Product Review

در مقاله هاى پيشــين راهكارهاى سرمايشــي مركزداده مشتمل 
بــر Rack-Oriented ، Row-Oriented، و Room-Oriented  معرفــى 
گرديــد. در اين مقالــه، ابتدا مرورى بر نحوة پياده ســازي هر يك از 
راهكارهاى مذكور خواهيم داشت و پس از آن به بررسى دو پارامتر 
Usable Capacity و Electrical Efficiency در هريــك از راهكارهاى 

فوق خواهيم پرداخت.

Room-Oriented
Room-Oriented: به صــورت تجربــى ايــن روش در حالتى 
اســتفاده مى شــود كه توان مصرفى هر رك بين 1kW تا 3kW باشد. 

اين راهكار به شــدت به ساختار اتاق، ارتفاع سقف و رايزرها وابسته 
بوده كه اين امر به نوبة خود كارايي سيستم را به شدت كاهش مى دهد.

اين نوع سيســتم هاي سرمايشي كه HVAC ناميده مى شوند هواي 
خنــك توليد شــده را از زير به درون فضاي زير كف كاذب ارســال 
و از طريــق دريچه هاي تعبيه شــده بر روي كف كاذب ســرورهاي 
موجود را خنك مي نمايند. مجدداً هواي گرم از طريق كانال برگشــت 
(درصورت وجود) به دســتگاه CRAC برگشــته و سيكل بدين ترتيب 

تكرار مي شود. 
بــا پيشــرفت در تكنولوژي ســاخت ســرورها و كوچك شــدن 
ابعــاد آن ها و معرفي ســرورهاي Blade، اگرچه هزينة ســاخت اين 

مقايسه  عملكرد راهكارهاي سرمايشي 
در  مراكزداده

(قسمت دوم سرمايش در مراكز داده)

مقاله فني Technical Article

سحر چهره اي
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نوع ســرورها با گذشــته تفاوت عمده اي ننموده است، ليكن مصرف 
برق و توليد حرارت آن ها به گونه اي چشــمگير افزايش يافته اســت. 
از ايــن رو، بــراي خنك كردن آن ها بايد تمهيــدات دقيق تري را اتخاذ 
نمود. اين موضوع نشــان دهندة اهميت ويژه اي است كه براي انتخاب 

و به كارگيري اين نوع تجهيزات بايد قائل شد. 
برخــي از محدوديت هــاي موجود در اين سيســتم كه در زمان 

پياده سازي مورد توجه قرار مي گيرد به شرح ذيل است:
1- بــا توجــه به وجود تنها يك نقطه به منظور توليد فشــار مورد 
نياز در هواى ســرد توليدى جهت حركت و هدايت هواى سرد، عمدتًا 
در زير كف كاذب در كل محوطة اتاق، از فن هاى بســيار قوى با دور 
باال اســتفاده مى گردد و مطابق اســتاندارد به دليل شتاب زياد هواى 
سرد در نزديكى HVAC، حداقل تا فاصلة 2/5 مترى از دستگاه، امكان 
اســتقرار تجهيزات و نصب دريچه هاى مشبك كف كاذب جهت خروج 

هوا امكان پذير نيست.
2- به منظــور هدايــت و توزيــع مناســب هــواى ســرد نياز به 
اســتفاده از كــف كاذب وجــود دارد، از ايــن رو در اســتفاده از اين 
سيســتم عالوه بــر نياز به وجود ارتفاع مناســب در اتــاق و قابليت 
تحمــل وزن كف كاذب توســط ســاختمان، هزينه هاى خريد و نصب 
كــف كاذب نيز بايــد به هزينه هاى راه اندازى سيســتم سرمايشــى 

اضافه شود. 
3- بــا توجــه به نياز به انتقال هواى ســرد از محل توليد به محل 
مصرف، اين انتقال باعث ايجاد اُفت در فشار و سرمايش هوا مى شود.
4- تجهيزات به تناســب فاصله از دستگاه، سهم كمترى از هواى 
سرد را دريافت نموده و قابليت كنترل و مديريت حجم هواى دريافتى 
توســط ســرورها وجود نداشته و عمدتًا ســرورهاى نصب شده در 
بخش پايين رك ســهم بيشترى از هواى سرد را به نسبت سرورهاى 

باالتر دريافت مى نمايند.
5- هواى سرد كه ماهيت آن سنگين است و ميل به حركت به سمت 
پايين دارد به سختى به سمت باال دميده مى شود و پس از حركت ُكند 
به سمت باال ضمن تغيير در جهت حركت خود از پايين به باال، به داخل 

سرورها مكيده شده و به سمت عقب سرور هدايت مى شوند. 
6- به منظور تامين سرمايش مورد نياز تجهيزات، عالوه بر توليد 
هواى ســرد، فشار هوا و ســرعت جابجايى آن از مؤلفه هاى مهم در 

تحقق اين امر مى باشند.
7- بــا توجه بــه نياز به وجود افزونگى در طراحى اتاق ســرور، 
به خصوص در سيســتم هاى برق و سرمايشــى، ضمن اســتفاده از 
HVAC در صــورت تصميــم بــه ايجاد افزونگى هزينــة زيادى جهت 

خريدارى، نصب و راه اندازى سيســتم پشتيبان صرف خواهد شد و 
هزينة قابل توجهى براي امنيت كاركرد بدون وقفة سيستم سرمايشى 

به همراه خواهد داشت. 
8- به دليل نياز به سيســتم لوله كشــي و اتصال به سيستم مركز 
ســاختمان، خطــر ورود آب بــه مركزداده افزايش يافته و از ســوي 
ديگر اســتفاده از تجهيزات لوله كشي، پمپ و سختي گير اجتناب ناپذير 

خواهنــد بود كــه اين امر به نوبة خود هزينة نصــب و نگهداري را به 
همراه خواهد داشت.

Row-Oriented
در ايــن راهــكار واحــد CRAC  ممكــن اســت در ميــان رك ها، بين
Rowها استفاده شوند. در مقايسه با روش باال مسير جريان هوا كوتاه تر 

شــده و داراى مســير اختصاصى اســت. در اين حالت، جريان هوا قابل 
پيش بينى و كنترل مى باشد و از تمام ظرفيت واحد CRAC استفاده مى شود. 
يكى از مهم ترين فوايدى كه اين روش دارد آن است كه طول مسير واحد  
 CRAC كــم بوده و اين امر بــه نوبة خود ميزان برق مصرفى واحد CRAC

را كاهش مى دهد. همچنين از مزاياى ديگر اين روش در مقايسه با روش 
قبل، امكان فراهم نمودن سطح افزونگى  N+1  و 2N است. 

با توجه به قابليت كنترل جريان هوا در هر Row به صورت مجزا، 
اين امكان وجود دارد كه سرورهاى Blade و يا رك هايى با ظرفيت باال 
را در يــك Row و رك هايــى با ظرفيت پايين تر را در يك Row جداگانه 
قــرار داد. به طور تجربى، اين روش زمانى كاربرد دارد كه ظرفيت هر 

رك بيش از  5kW باشد. 
نحوة پياده سازي اين راهكار به شرح زير خواهد بود:

1- در كولرهاى In-Row با توجه به تعدد دمنده ها، محدوديتى در 
ايجاد فاصلة بين كولر و تجهيزات وجود ندارد. 

2- در صورت اســتفاده از سيســتم In-Row Cooling محدوديت 
خاصى براى ارتفاع اتاق، تحمل وزن اضافى و يا استفاده از كف كاذب 

وجود ندارد. 
3- با توجه به اســتقرار كولرهاى In-Row در ميان رك ها از يك 
سو و از سوى ديگر دمش هواى سرد به طور مساوى در ارتفاع رك ها، 

توزيع هواى سرد به تجهيزات به صورت اصولى انجام مى پذيرد. 
4- گردش هوا در اين سيســتم ها به راحتى و بدون نياز به تغيير 

در جهت حركت هواى سرد انجام مى پذيرد. 
5- ضمن اســتفاه از كولر In-Row به دليــل تعدد فن ها و نزديكى 
آن ها به محل مصرف، هواى ســرد با فشــار و ســرعت بسيار باال از 

ميان سرورها عبور مى كند.
6- در صورت به كارگيرى اين كولرها با توجه به استفاده از چند كولر 
In-Row در بين رك ها و تفاوت زيادى كه در هزينة خريد و راه اندازى اين 

كولرها به نسبت HVAC وجود دارد، صرفه جويى قابل توجهى در هزينه ها 
و امنيت كاركرد بدون وقفة سيستم سرمايشى وجود خواهد داشت. 

7- اين سيســتم ها ماژوالر هســتند، به بيان ديگر مى توان براى 
رك هايــى با توان ظرفيتى باال، از دو يونيت In-Row اســتفاده كرد و 
بــراى رك هــاى با توان ظرفيتــى كم، به ازاى هــر دو رك يك يونيت

In-Row در نظر گرفت. 

Rack-Oriented
در ايــن راهــكار واحــدCRAC  بــه رك نســبت داده مى شــود. 
واحــد CRAC به طــور مســتقيم در داخــل رك اســت. از ايــن رو، 

Technical Articleمقاله فني



14

مســير كوتاه تــر و مشــخص تر مى شــود و جريان هــوا از هرگونه 
تغييــرات اتــاق و پارامترهايــى مانند شــكل اتاق، ارتفاع اتــاق و.... 
  CRACمصــون خواهد شــد. در اين راهــكار، از تمام ظرفيــت واحد
 50kW اســتفاده مى شــود و ظرفيــت هــر رك مى توانــد تا ميــزان

افزايش يابد. 
نحوة پياده سازي اين راهكار به شرح زير خواهد بود:

1. در اين روش به دليل پياده سازى سيستم سرمايشي به ازاى هر 
رك به حجم بااليى از دستگاه هاى  تهوية هوا و لوله كشى نياز است.

2. امكان به اشتراك گذاشتن واحد CRAC وجود ندارد.

"Electrical Efficiency" و 2- مقايسـه دو پارامتـر 
"Usable Capacity  در راهكارهاي سيستم سرمايشي 

:(Capacity Utilization) 
الزم به توضيح است كه برخالف تصور مديران سايت نمي توان 
معادل ظرفيت يك سيستم سرمايشي را به توان سرمايشي مورد نياز 
تبديل كرد. به ظرفيت قابل اســتفاده از هر سيستم سرمايشي، ظرفيت 

بهروري گفته مي شود.

براســاس پارامترهاي مذكور ســه معماري سرمايشــي به طور 

چشمگيري رفتار متفاوتي دارند.  
در شــكل فــوق، تفاوت ظرفيت قابل اســتفاده در ســه معماري 

سرمايشي بيان گرديده كه تابعي از ظرفيت توان رك مي باشند.
در مــدل فرض شــده افزونگي N+1 بــراي خنك كننده مورد نياز 
در نظر گرفته شــده اســت. در اين مثال، 10 رك با ظرفيتkW 100 به 
ازاي هر رديف kW 25  ظرفيت مورد نياز فرض شده است. بر اساس 

نمودار فوق به بررسي سه معماري عنوان شده خواهيم پرداخت: 
  معمــاري Room-Oriented: از %100 تــوان معماري مذكور، 
در ظرفيت هــاي پايين در حدود 1kW تا 2kW مي توان اســتفاده كرد. 
بــا افزايش ظرفيت، توان سيســتم در ارائه هواي خنك كاهش خواهد 
يافــت، بنابراين راهكار مذكور در مركزداده با رك هايي با ظرفيت باال 

كاربرد ندارد.
  معمــاريRow-Oriented: باالتريــن ظرفيــت قابل اســتفاده 

در وســيع ترين ظرفيــت را ارائــه مي دهــد. راهــكار مذكــور تنهــا 
روشــي اســت كــه در زمــان افزايــش تــوان مصــرف رك هــا 
داراي مناســب ترين ظرفيــت بهــره وري مي باشــد. عــالوه بــر 
ايــن، واحدهــاى CRAC مى تواننــد ســرمايش را در اطــراف رك 

تقسيم  كنند. 
  معمــاري Rack-Oriented: به طــور معمول ظرفيت بهره وري 
كمتــر از 100٪ مي باشــد، ايــن امر بــه دليل عدم امكان به اشــتراك 
گذاشــتن تــوان هر واحد سرمايشــي بين رك ها مي باشــد. به بياني 
ديگــر، در صورتي كــه توان ســرمايش 10kW و بار مصرف شــده 
6kW باشــد، 4kW باقي مانــده توســط رك ديگــر قابــل اســتفاده 

نخواهد بود.  
  

:(Electrical Efficiency) 
هزينه هاي برقي عمًال قســمت عمدة هزينه هاي اجرايي را تشكيل 
مي دهنــد. از اجزايي كه تأثير مســتقيم بــر طراحي برق دارند و باعث 
افزايش هزينه ها مي شــوند، مي توان ميزان اســمي توان آمپراژ، توان 
مصرفي و در كل ظرفيت الكتريكال را نام برد.  دياگرام ذيل مقايســة 
هزينه اي 3 سيســتم سرمايشــيRack Oriented ،Row Oriented، و

Room Oriented  است.

  در معمــاريRoom Oriented ، به ازاي kW پايين هزينة مورد 

نياز برق بســيار ناچيز اســت لكن در صورت افزايــش kW با توجه 
بــه لزوم جابه جايي هــواي مورد نياز، ميزان مصــرف انرژي تا حد 

چشمگيري افزايش خواهد يافت.
  در معمــاري Row Oriented، هزينــة بــرق بــراي سيســتم 
سرمايشي In-Row به ازاي kW پايين، باال مي باشد. همان طور كه در 
 kW شــكل فوق مي بينيد بهترين كارايي و پايين ترين هزينه را به ازاي
باال و به دليل ماجوالربودن و قابليت به اشتراك گذاشتن سرمايش در 
اين راهكار خواهيم داشــت. همچنين واحد CRAC در ظرفيت هاي باال 

پايدار است و بيش از يك رك را پشتيباني مي كند.
  در معمــاري Rack Oriented هزينــة برقــي بــراي سيســتم 
سرمايشــي رك متناســب با بار حرارتي مورد نياز است و از جريان 

هواي غيرضروري جلوگيري مي شود.

ضميمه شماره 20121
نگاهي به يك محصول Product Reviewمقاله فني Technical Article
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بانك دارى در ايران از قرون وسطى تا 
اوايل قرن نوزدهم منحصر به فعاليت هاى 
صرافــى بــود . صرافى هــاى بزرگى در 
تبريز، مشــهد، تهران، اصفهان، شــيراز و 
بوشهر يعنى مراكز تجارى عمده آن دوره 
وجود داشــتند. در اين دوره هيچ موسسه 
دولتى يا بانك خارجى در كشــور فعاليت 
نداشــت و نقل و انتقــال وجوه در داخل يا 
خارج توســط صرافان انجــام مى گرفت. 

موسســات صرافى عمده آن روزگار شامل تجارتخانة برادران تومانيانس، 
تجارتخانــة جمشــيديان، تجارتخانة جهانيان و شــركت اتحاديه بودند كه 
فعاليت اكثر آن ها تا قبل از سال 1300 هجرى شمسى متوقف شد. با گذشت 
زمان، بانك هاي مســتقل فعاليت خود را آغاز و دورة جديدي را پايه گذاري 

كردند كه تا امروز شاهد آن هستيم.
بانك ملت به موجب مصوبة مورخ 29 آذر 1358 مجمع عمومى بانك ها 
از ادغــام بانك  هاى تهران، داريوش، بين المللى ايــران، عمران، بيمه ايران، 
ايران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونى و توزيع، تجارت خارجى و فرهنگيان 
در تاريخ 31 تير 1359 تشكيل و تحت شماره 38077 در ادارة ثبت شركت ها 
به ثبت رســيد. عمليات اجرايى بانك نيز از همان تاريخ آغاز شــد.  سرماية 
اولية بانك ملت معادل 33/5 ميليارد ريال، در اثر ادغام بانك هاى يادشــده 
شــكل گرفت. آخرين افزايش سرماية شركت در مرداد ماه سال 1384 بالغ 
بر 11861 ميليارد ريال از محل تجديد ارزيابى دارايى هاى ثابت و اندوختة 

تسعير دارايى ها و بدهى  هاى ارزى انجام شد.
بانك ملت در حال حاضر با سرمايه 13100 ميليارد ريال به عنوان يكى 
از بزرگترين بانك هاى كشور به شمار مي آيد. اين بانك داراى 1815 شعبه 

در داخل و 5 شعبه در خارج از كشور  است.
بــا گذشــت زمان و حركت به ســمت شــيوه هاي نويــن بانك داري و 
به خصوص بانك داري الكترونيكي، نياز به اســتفاده از تجهيزات و امكانات 
به روز بيش از هر زمان ديگري احســاس مي شــد. در واقع، همان طور كه 
اشاره كرديم اين بانك داراي شعب زيادي است كه مدت ها مشغول فعاليت 
بوده اند. به همين دليل، فضاي مناســب براي نصب تجهيزات در اين شــعب 
وجود نداشــت زيرا در هنگام راه اندازي آن ها اساســًا نيازي به پيش بيني 

چنين فضايي احساس نمي شد.
به هر حال مسئوالن بانك با استفاده از رك هاي مختلف اقدام به نصب 
تجهيزات كردند اما با گذشت زمان و افزايش نياز به امكانات و سرويس ها، 
مشــكل جديدي يعني كمبــود فضاي داخل رك خودنمايــي كرد. عالوه بر 
كمبود فضا، شــعب مختلف بانك در زمينة تامين ســرمايش تجهيزات نيز 
با مشــكل مواجه بودند.  پس از انجام بررســي هاي مختلف، مشــخص شد 
كه مشــكل تاحدود زيــادي به مانيتورهاي داخل رك مربوط مي شــود. از 
ســوي ديگر، تقريبًا فضاي ده يونيت از اين رك ها به مانيتور، صفحه كليد، 
ماوس و سوييچ هاي KVM اختصاص پيدا كرده بود. به همين دليل، مديران 

بانــك تصميــم گرفتند از كنســول دراور 
اســتفاده كننــد. كنســول دراور مجموعه 
كاملــي از مانيتور، ماوس و صفحه كليد را 
در بــر مي گيرد كه تنهــا فضاي يك يونيت 
را اشــغال خواهد كرد و به دليل اســتفاده 
از نمايشگرهاي LCD به جاي نمايشگرهاي 
CRT قديمــي، مصرف برق و توليد حرارت 

بســيار پايين تــري دارد. نكتــه كليدي در 
بهره گيــري از اين كنســول دراورها اين 
بــود كه با كاهــش تعداد رك ها به خاطر صرفه جويــي در فضاي يونيت ها، 
فضــاي مورد نياز در محيط براي نصب تجهيزات نيز به طور چشــمگيري 
كاهش مي يافت كه با توجه به قيمت هر متر مربع از ساختمان، هزينه نصب 

تجهيزات جديد كامًال مستهلك شده و اين تجهيزات عمًال رايگان بودند.
با توجه به مزاياي كنسول دراور، بانك ملت تصميم گرفت اين تجهيزات 
را در 1000 شــعبه خــود در سراســر كشــور نصب كند و بــه همين دليل 
تأمين تجهيزات، ارســال آن ها به نقاط مختلف كشــور، نصب كنســول ها 
و آمــوزش نحوه كار بــا آن ها به يك پروژة عظيم تبديل شــد. نكتة كليدي 
و متمايــز در مــورد فعاليت هاي بانكي اين اســت كه شــبكه هاي بانكي از 
مهم ترين و حساس ترين انواع شبكه ها به شمار مي آيند و بايد در تمام طول

شــبانه روز به فعاليــت خود ادامه دهنــد. اين موضوع بــا پيدايش مفهوم 
بانك داري الكترونيك و ارائه سرويس هاي شبانه روزي از طريق اينترنت و 

تلفن بانك، اهميت بيشتري پيدا كرده است.
چالش بزرگي كه بر سر راه مجريان طرح تجهيز شعب قرار داشت، اين 
بــود كه بايد ابتدا تمام تجهيزات قبلــي را از رك جدا مي كردند، بدون آن كه 
سيســتم بانكي قطع يا دچار اشــكال شــود. در مرحله بعد، تجهيزات جديد 
در داخل رك ها نصب شــده و ســپس تمام تجهيزات (قديمي و جديد) بايد 

آزمايش هاي مختلفي را پشت سر مي گذاشتند.
بــا توجه به اهميت و حساســيت باالي اين پــروژه، بانك ملت به دنبال 
شــركتي بود كه داراي رتبه مشاوره و رتبه شبكه داده ها باشد. اين شركت 
در عيــن حال بايد هم تجهيزات باكيفيت مطلوب و قيمت مناســب در اختيار 
داشــته و هم بتواند اين پروژة عظيم را در سراســر كشور (از طريق شبكة 
گســتردة نمايندگان) اجرا كند. بانك ملت پــس از مطالعات دقيق و برآورد 
تمامي جوانب كار، بر آن شد تا شركت تيام شبكه را براي اين پروژه انتخاب 
كند. شــركت تيام شبكه با تكيه بر شبكة نمايندگان خود در شهرستان هاي 
سراســر كشــور اقدام به ارائه و نصب تجهيزات و خدمات مورد نياز اين 
پروژه كرد. از ســوي ديگر، اين شركت به منظور انجام هر چه بهتر تعهدات 
خود، ســمينار آموزشــي را براي كلية نمايندگان در سراسر كشور برگزار 

كرده و فيلم آموزشي نصب كنسول دراور را در اختيار آن ها قرار داد.
با توجه به كيفيت بااليي كه در اجراي اين پروژه مورد توجه قرار گرفته 
بود، تأثيرات اســتفاده از تجهيزات مدرن و به خصوص كنسول دراورهاي 

نصب شده به خوبي در فرآيند كلي فعاليت شعب بانك ملت مشهود است.

فناوري و نوآوري، كليد بانك داري مدرن
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نكته ها و گفته ها Points & Views

 شركت Advanced Micro Devices كه شما بيشتر آن را تحت عنوان 
AMD مي شناســيد، كار خود را با ســرماية صد هزار دالر در سال 1969 

آغاز كرد. اين شــركت كه دفتر مركزي آن در ســاني ويل كاليفرنيا قرار 
دارد، در حوزة طراحي و توســعة محصــوالت نيمه هادي، پردازنده ها و 
فناوري هــاي مرتبط با آن ها براي بازارهاي تجاري و صوتي/تصويري 

فعاليت مي كند.
به طــور كلــي، تمركز فعاليــت AMD روي پردازنده هاي كامپيوتر و 
چيپ ســت هاي مورد استفاده در مادربردها اســت. اين شركت در حال 
حاضر پردازنده هاي گرافيكي، پردازنده هاي Embedded براي استفاده در 
محصوالت مختلف و همچنين تراشه هاي مورد استفاده در ابزارهاي موبايل يا 

كنسول هاي بازي را نيز توليد مي كند.
AMD دوميــن تأمين كنندة ريزپردازنده هاي مبتني بر معماري x86 و 

همچنين يكي از بزرگ ترين واحد هاي تأمين كنندة پردازنده هاي گرافيكي 
جهان به شمار مي آيد.

همان طور كه قبًال نيز اشاره كرديم، اين شركت در سال 1969 توسط 
Jerry Sanders، Edwin Turney پايه گذاري شد. بد نيست بدانيد كه شركت 

اينتل كار خود را تنها يك ســال زودتر آغــاز كرده بود. AMD در ابتدا به 
توليد تراشــه هاي الجيك پرداخت و ســپس در سال 1975 وارد تجارت 
تراشــه هاي حافظه شــد. در همين سال بود كه AMD يك نسخه مهندسي 
معكــوس از پردازنــدة 8080  اينتل را معرفي كرد. AMD در ســال 1972 
وارد بورس شــد كه در عرضة اولية ســهام، 7 ميليون دالر را براي اين 
شــركت به همراه داشــت. به اين ترتيب، AMD ســرماية مورد نياز براي 
راه اندازي اولين تأسيســات توليدي خودش در مالزي را به دســت 
آورد. تا پايان ســال 1974، تعداد كاركنــان AMD به بيش از 1500 
نفر رسيده بود و اين شركت بيش از 200 محصول را توليد مي كرد. 
 AMD اين تركيب، درآمد ســاليانه اي معادل 27 ميليون دالر را براي

فراهم مي كرد.
دهــة 80 به يــك دوران تأثيرگذار در تاريخ AMD تبديل شــد. 
در ســال 1981، تراشــه هاي توليدي اين شركت با شاتل كلمبيا به 
فضا رفتند. ســال 1982 با امضــاي قراردادي مابين AMD و 
اينتل همراه بود كه بر اساس آن، AMD به دومين تأمين كنندة 
پردازنده هــاي 8088 و 8086 تبديــل شــده و در عين حال به 
فناوري نسل دوم پردازنده هاي اينتل با نام 286 نيز دسترسي 
پيدا مي كرد. اين شــركت در ســال 1984 توانست عنوان يكي 
از «بهتريــن 100 شــركت بــراي كار در آمريكا» را 
 AMD ،به دست آورد. يك ســال بعد
بــراي اولين بــار به عنــوان يكي از 
شــركت هاي Fortune 500 معرفي 
شد. در ســال AMD ،1986 به خاطر 

AMD؛ جسارت ايستادن در برابر هيوال

10 نكته مديريتي

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند. (رنه دكارت)

شما چه فكر كنيد مي توانيد و چه فكر كنيد نمي توانيد، در هر صورت حق با شماست. (هنري فورد)

يك انسان فقط مي تواند با قلبش به درستي ببيند. چيزي كه الزم و ضروري باشد با چشم ديده نمي شود. (آنتوان دوسنت اگزوپري)

كسي كه گل ُرز را دوست دارد بايد وقتي كه تيغ در دستش فرو مي رود صبور باشد و گريه نكند. (الگا برومن)

آموزش توانسته است جمعيت فراواني را باسواد كند اما نتوانسته است به آن ها بگويد چه بخوانند. (جي.تراوليان)

1
2
3
4
5
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وارد بورس شــد كه در عرضة اولية
شــركت به همراه داشــت. به اين ترت
راه اندازي اولين تأسيســات تو
4آورد. تا پايان ســال 1974، تعد

نفر رسيده بود و اين شركت بيش
اين تركيب، درآمد ســاليانه ايم

فراهم مي كرد.
دهــة 80 به يــك دوران تأ
1در ســال 1981، تراشــه هاي
2فضا رفتند. ســال 1982
اينتل همراه بود كه بر اس
6 و 6 8پردازنده هــاي 8088

فناوري نسل دوم پردازند
پيدا مي كرد. اين شــركت
از «بهتريــن 100
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كيفيت و نوآوري خود يك قرارداد توليدي بســيار مهم براي تأمين 7000 
تراشه در هر هفته را با Commodore Business Machine منعقد كرد.

تا اين زمان، بخش عمدة فروش AMD در حوزة حافظه جريان داشت. 
امــا با انتقال كنتــرل بازارهاي حافظه به شــركت هاي نيمه هادي ژاپني، 
تقاضا براي تراشــه هاي اين شــركت نيز به شــدت كاهش يافت. بنابراين 
AMD چــاره اي جز تغيير وضعيت نداشــت. اين شــركت با تغيير تمركز 

خود به سمت ريزپردازنده هاي سازگار با كامپيوترهاي IBM، تراشه هاي 
ارتباطي و شبكه سازي، ابزارهاي منطقي قابل برنامه ريزي و محصوالت 
حافظه ســطح باال توانســت به يك تأمين كنندة مهم در اين حوزه ها تبديل 
شود. دهه 90 ميالدي با درگيري و دعواي حقوقي مابين دو شركت اينتل 
و AMD آغاز شــد. در سال AMD ،1991 توانست انحصارطلبي اينتل در 
بازار پردازنده ها را با معرفي تراشــة Am386 خود بشــكند. تنها در طول 
هفت ماه، اين شركت توانست بيش از يك ميليون عدد از تراشه هاي مذكور 
را به فروش برســاند. AMD در ســال 1993 اولين سري از پردازنده هاي 
Am486 خــود را معرفي كــرد و در عين حال براي توليد حافظة Flash به 

همكاري مشترك با فوجيتسو پرداخت.
 Compaq Computers توافق نامه بلندمدتي را با AMD ،يك ســال بعد
امضاء كرد تا تراشه هاي 486 مورد استفاده در محصوالت اين شركت را 
تأمين كند. درگيري هاي اين شركت با اينتل نيز در اواسط دهة 90 با انعقاد 
يك توافق نامه به پايان رسيد. مي توان گفت كه AMD در نيمه دوم دهة 90 
ميالدي دوران ســختي را پشــت سر گذاشت. با اين حال، معرفي معماري 
K7 در ســال 1999 كه با توليد پردازنده هاي Athlon شركت AMD همراه 

بــود، وضعيت تازه اي را در بازار پردازنده هاي x86 ايجاد كرد كه تا چند 
ســال ادامه داشت. در واقع AMD با اين معماري توانست براي اولين بار 

در زمينة كارايي و فناوري از اينتل سبقت بگيرد.
بد نيست بدانيد AMD اولين شركتي بود كه پردازنده هاي آن توانستند 
از مرز 1 گيگاهرتز عبور كنند. در ســال 2003، اين شــركت با يك جهش 
بزرگ در حوزة فناوري پردازنده ها توانســت نسخه 64 بيتي تراشه هاي 
x86 خود را معرفي كند كه براي اجراي ويندوز طراحي شده بودند. به اين 

ترتيب، AMD يك بار ديگر در حوزة فناوري از اينتل سبقت گرفت. يك سال 
بعد، AMD اولين پردازندة دو هسته اي x86 جهان را به نمايش گذاشت. 

يكي از مهم ترين رويدادها در تاريخ AMD، خريداري شركت ATI در 
ســال 2006 بود. ATI يكي از تأمين كنندگان اصلي پردازنده هاي گرافيكي 
جهان به شــمار مي آمــد. اين ادغام، قدرت چشــمگيري را براي AMD به 
ارمغان آورد و به اين شركت امكان داد تا عالوه بر اضافه كردن تجارت 

 ATI محصوالت گرافيكي به حوزه هاي فعاليت خود، فناوري ها و امكانات
در زمينة طراحي و توسعه چيپ ست ها را نيز در اختيار بگيرد.

پس از ادغام، AMD كار بازســازي تعدادي از محصوالت تركيبي را 
آغــاز كرد. براي مثال، Imageon كه بــراي تلفن هاي موبايل و ابزارهاي 
دســتي ارائه مي شــد و همچنين Xilleon كــه در تلويزيون هاي ديجيتال 
مورد اســتفاده قــرار مي گرفت، ديگــر تحت نام تجــاري AMD عرضه 
مي شــدند. با اين حال، محصوالتي مانند چيپ ســت هاي مورد اســتفاده 
بــراي پردازنده هاي اينتل و خط محصــوالت گرافيكي Radeon همچنان 

نام تجاري ATI خود را حفظ كردند.
ايــن ادغام در عين حال به AMD اجــازه مي داد كه بخش عمده اي از 
بازار چيپ ست هاي مورد استفادة پردازنده هاي خود را در اختيار گرفته 
و بــا بهره گيري از فناوري هاي AMD به رقابت با چيپ ســت هاي عرضه 
شــده توســط Nvidia بپردازد. از سوي ديگر، قدرت مالي AMD به بخش 
تجارت گرافيكي اين شركت امكان مي داد كه رويكردهاي تحقيق و توسعه 

را با سرعت و شتاب بيشتري نسبت به شركت رقيب دنبال كنند.
در ســال 2010، شركت AMD اعالم كرد كه نام تجاري ATI را به كلي 
حذف و تمام محصوالت خود را با نام تجاري AMD عرضه خواهد كرد. 
اين تصميم، نقطه پاياني بود بر حضور 25 سالة ATI در بازار محصوالت 
گرافيكي. پردازنده هاي AMD در حال حاضر در تعدادي از قدرتمندترين 
ســوپركامپيوترهاي دنيــا مورد اســتفاده قرار مي گيرند و اين شــركت 
توانســته حضور خود را در تمام ســطوح بازار پردازنده ها حفظ كند. با 
اين حال، اينتل در بازار پردازنده هاي دسكتاپ كه از نظر تعداد بزرگ ترين 
بازار موجود براي پردازنده هاي x86 را تشكيل مي دهد همچنان با فاصله 
بسيار زيادي پيشتاز است. AMD كه از زمان معرفي معماري Core توسط 
اينتــل در زمينة  عملكرد از اين شــركت عقب مانده، تصميم دارد خانواده 
جديدي از پردازنده ها و هســته هاي منطقي خود را در ســال جاري روانه 
بــازار كند كه انتظار مي رود قابليت رقابت با محصوالت اينتل را داشــته 
باشــند. بسياري از ناظران صنعتي بر اين عقيده اند كه معماري بولدوزر 
مي تواند AMD را از وضعيت فعلي نجات دهد. البته اينتل نيز بي كار نمانده 
و فناوري هــاي جديــدي را در برنامة زماني خود دارد. به اين ترتيب بايد 
منتظر ماند و ديد كه حركت هاي بعدي اين دو شركت چه تأثيري بر بازار 
پردازنده ها خواهند داشــت. به هر حال يك نكته در اين ميان كامًال بديهي 
است، AMD در طول فعاليت خود هرگز مقهور قدرت و عظمت اينتل نشده 
و همواره تالش كرده اســت تا راه هاي تازه و كارامدي را براي رقابت با 

اين غول دنياي نيمه هادي ها پيدا كند.

ضميمه شماره 121
Points & Views نكته ها و گفته ها

زندگي چيزي نيست جز يك لحظه، مرگ چيزي نيست جز يك لحظة ديگر. (رابرت اسكر)

زمان، بهترين معلم است ولي او تمام شاگردانش را مي كشد. (هكتور برليوز)

بسياري از مشكالت ما نه در گرو تجهيزات كه در گرو انسان هاست. (كنت بالنچارد)

اگر به دنبال موفقيت نرويد خودش به دنبال شما نخواهد آمد. (ماروا كلينز)

ارزشمندترين دارايي هاي شما، كاركنان، نام نيك، مارك هاي تجاري و مشتريان شما، در دفاتر حسابداري ثبت نشده اند. (تئودور لويت)
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ضميمه شماره 121
گوناگون Miscellaneous

20

1, 2, 3, … 20?
با ياري خداوند و تالش همكاران، بيســتمين شــماره از فصل نامة تيام 

شبكه را تقديم شما مخاطبان گرامي مي نماييم.
اميد اســت با مشاركت و همدلي شــما، در شماره هاي آتي نيز همچون 

گذشته، اين تالش گسترده تر، مستمر و جامع گردد.

شركت تيام شبكه، دوم خرداد 1390، قدم به 17 سالگي گذاشت و 

به همين مناسبت مراسمي را با حضور كلية كاركنان و ميهمانان 

برگزار كرد.

پس از ســال ها تالش، هم 
اكنون در آغاز 17 سالگي، 
اين شركت جايگاه خود را 
به عنوان يكى از بزرگترين 
و مجربترين شركت هاى 
عرضه كنندة انواع خدمات 
شــبكه هاى ديتا به اثبات 
رسانده اســت، و ضمن 
شــــوراى  در  عضويت 
عالـــى انفورمــاتيـــك، 
بــر اســـــاس آيين نامة 
تشــخيص صالحيــت و 
شركت هــاى  طبقه بنـدى 
داده ورزى در ايــــــــن 

شــورا، موفق به كســب رتبة 2 در زمينة شــبكة داده هــا، رتبة 3 در 
زمينــة مشــاوره و نظارت بر اجراي طرح هــاي انفورماتيكي، رتبة 4 
در زمينة خدمات پشــتيباني، و رتبــة 4 در زمينة آموزش و پژوهش 

شده است.

در ادامة فعاليت هاي فرهنگي، شــركت تيام شــبكه، اقدام به انتشار 
كتاب ”استاندارد زيرســاخت مراكزداده TIA-942“ كرده است تا با 
آموزش و اجراي اســتاندارد باعث ارتقاي دانش تخصصي طراحان 
و راهبــران  مراكــزداده و جلوگيــري از به هدررفتــن منابع مالي 

سازمان ها گردد.

بيست ...

رتبة 2 شبكهتولد تيام شبكه

انتشار كتاب
 استاندارد زيرساخت مراكزداده

TIA-942
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