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از مشــخصات رك جديــد Intelli، ارتفــاع 42U، عــرض 60 و عمق 100 
ســانتى متر اســت و مانند همة رك هاى شــركت تيام شــبكه، امكان نصب انواع 
تجهيزات اســتاندارد رك ها در يونيت هاي اصلي اين محصول وجود دارد و از 4 
ريل (آداپتور) عمودي، به  منظور سهولت در نصب تجهيزات بهره مي برد. فاصلة 
ريل ها با توجه به اســتاندارد مخابراتي و صوتي IEC، 19 اينچ اســت كه البته در 
عمق رك مي توان فاصلة ميان ريل ها را به دلخواه تنظيم كرد. رك Intelli از جمله 
رك هاى سرور شــركت تيام شبكه است و در دو نوع با َدرهاى تلقى و تورى به 
بازار عرضه مى گردد كه مدل با درِ  تورى اين رك در مراكز داده و به  طور خاص 
در چيدمان اتاقك ســرد/ گرم كه جديدترين راهكار سرمايشى روز دنيا در راه -

اندازى مراكز داده است مورد استفاده قرار مى گيرد. در ادامه به معرفى مهم ترين 
ويژگى ها و تغييرات رك جديد Intelli پرداخته خواهد شد:

امنيت، دسترسى مناسب، استفاده مفيد از فضا:
داراى درِ جلوى تلقى و قوسى با فريم فلزى مجهز به قفل الكترومغناطيسى  
Electromagne) و دســتگاه كنترل از راه دور RF با امكان جايگزينى با دِر  c)

تورى
داراى درِ عقب دو لنگه به  منظور سهولت دستيابي به تجهيزات انتهايي رك،  
قفل سوييچى و دستگيرة چرخشى (طرح ريتالى) و امكان جايگزينى با درِ تورى

تغييــر پنل هاي جانبــي از حالت دو لنگة عمودى بــه حالت دو لنگة افقى  
به منظور افزايش فضاى مفيد و سهولت دسترسى به تجهيزات از طرفين رك

 Zero به  صورت) Power تعبية فضايى در ســتون رك جهت قرارگيرى 
Unit) بدون نياز به اشغال فضاى مفيد رك

 40U افزايش ارتفاع مفيد رك با ايجاد تغييراتى در كالف سقف و كف از 
به 42U با ثابت نگه داشتن ارتفاع و پهنا

هدايت و آرايش كابل:
خم كارى ناودانى ريل ها جهت ايجاد فضاى هدايت كابل داخل ريل و تعبية  

پانچ هاي بيضى بر روى ريل ها جهت ورود و خروج كابل به آن
 افزايش پهناى ريل هاى عمــودى و تعبية پانچ هاى مربعى بر روى آن ها 
و همچنين بر روى بازوهاى تقويتى جهت نصب پاية نگه دارندة بســت كمربندى، 

به  منظور سهولت و نظم بيشتر در هدايت كابل ها در ارتفاع و عمق رك 
تعبيــة ورودى هاى كابِل متعدد در ســقف و كف رك بــا ابعاد گوناگون  

به منظور ورود و خروج كابل با حجم هاى متفاوت و از محل هاى مختلف
طراحى سينى كف رك به  صورت بازشو به  منظور امكان عبور پچ پنل به  

همراه كابل هاى متصل به آن در زمان جابه  جايى تجهيزات  يا تعويض رك 

سهولت در نصب تجهيزات:
جايگزينى شمارشگر يونيت حكاكى  
شــده بــر روى 2 ريل با شمارشــگر يونيت 
چاپى به رنگ ســفيد بر روى 4 ريل عمودى، 

به  منظور سهولت در نصب تجهيزات 
ســهولت و هم خوانى در نصب كلية  
تجهيزات استاندارد شبكه از جمله سرورهاى 

 G8 و G7 در سرى هاى DL380 و DL580

تحمل وزن، استحكام، ايستايى:
تحمل وزن حداكثر تا يك تن 

تغيير اتصال پيچ و مهره ه ا به  صورت جوشكارى شده (به ستون هاى جلو و 
عقب) در 3 بازوى تقويتى اين نوع رك ، به  منظور افزايش ايستايى و تحمل وزن بيشتر 
كاهش وزن رك به  منظور ســهولت در جابه  جايــى و تغيير تكنولوژى و  

مهندسى توليد همزمان با افزايش كيفيت و استحكام قطعات
استفاده از ريل با ضخامت 2 ميلى متر به  منظور استحكام بيشتر 

اســتفاده از ورق  دوبل شــده و تغيير در شكل خم كارى ستون و ريل به  
منظور استحكام بيشتر

از جمله ويژگى هاى متمايزكنندة رك Intelli نسبت به ساير رك ها:
مجهز به سيســتم هوشــمند ديجيتال و صفحة نمايشگر LED به  منظور  

نمايش و كنترل همزمان دما و ولتاژ برق
مــاژوالر نمودن فن و ُبرد سيســتم هوشــمند و جايگزينى ســوكت با  
سيم كشى پشت ماژول سيستم هوشمند به  منظور سهولت در تعمير و تعويض فن 

مجهز به 2 دستگاه كنترل از راه دور RF (ريموت كنترل) براى درِ جلو  
مجهز به غبارگير موئى در مسير عبور كابل از كالف سقف 

نتيجه گيري
سهولت در نصب و استفاده، امنيت، دسترسي مناسب به بخش هاي مختلف 
و كابل كشــي ســاخت يافته، انعطاف پذيري و اســتحكام و وزن و اندازة مناسب،  
وضعيت سيستم هوشــمندى كه امكان نمايش و كنترل دما و ولتاژ برق را دارد، 
از جمله مزيت هاي رك جديد Intelli هســتند. فهرست بلندباالي ويژگي هاي اين 
محصول كه در كمتر رك مشابهي يافت مي شود، نويد يك محصول مناسب براي 
اتاق هاي ســرور و مراكز داده را مي دهد و يك اطمينان خاطر براي مشــتري به 
همراه دارد چون محصول توليد داخل بوده و از خدمات گارانتي و پشتيباني كاملي 

برخوردار است. 

Intelli رك جديد
تنوع، يكي از نيازها و حق مشـتريان اسـت. آن ها دوست دارند تا  محصول مطابق با خواسته و نيازشان را 
انتخاب و استفاده كنند. دنياي شبكه و مراكز داده نيز تنوع و تفاوت هاي خاص خودش را دارد. انواع سرورها و 
تجهيزات شبكه در مشخصات و اندازه هاي مختلف براي كاربردهاي گوناگون موجب شده است كه شركت ها و 
سـازمان ها نياز به رك هاي مختلفي داشـته باشند و متناسب با مشخصات پروژه و شبكة خود دست به انتخاب 
يك رك از ميان انواع مختلف رك هاي موجود بزنند. شـركت تيام شـبكه با درك صحيح اين نياز و سـعي در 
تنوع بخشي محصوالت رك خود و همچنين در نظر داشتن انواع ويژگي ها و قابليت هاي استانداردي كه بايد در 
رك هاي سـرور رعايت شود و تضمين كنندة اطمينان و كيفيت محصول باشـد، مدام در كارخانة خود دست به 
طراحي و توليد رك هاي جديد متناسب با نيازهاي مشتريان مي زند. در اين شماره، رك جديد Intelli را بررسي 

و مرور خواهيم كرد:
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SDN ؛ تازه هاي سيسكو در سايهCisco Live 2013

كنفرانس ساالنة سيسكو از 23 تا 27 ژوئن در  شهر اورالندو ايالت فلوريداي آمريكا برگزار شد. اين كنفرانس كه در آن مشتريان، 
شركت هاي همكار و كارشناسان فني از سراسر دنيا شركت مي كنند به نوعي ويترين محصوالت و فناوري هاي اين شركت در يك سال آينده 
است و از رويكردها و اهد اف مديران ارشد سيسكو پرده برداري مي كند. سعي مي كنيم به طور مختصر مهم ترين اتفاقات سيسكو اليو  امسال 

را در ادامه مرور كنيم:

Catalyst 6800 سوييچ
سيسكو سوييچ هاي قابل برنامه نويسي حرفه اي خود براي شبكه هاي كامپوس و چند شعبه اي را ارتقا داد و سوييچ Catalyst 6800 را 
رونمايي كرد. اين سوييچ قابليت استفاده در شبكه هاي 10G/40G/100G را دارد و مي تواند ترافيك شبكه هايي با حداكثر سرعت 100 گيگابيت 
بر ثانيه را پاسخ گو باشد. سيسكو در هنگام معرفي اين سوييچ روي اين موضوع تاكيد زيادي كرد كه اين سوييچ قابل برنامه نويسي و توسعة 
نرم افزاري است و مشتريان مي توانند با نوشتن APIهايي براي آن يك هماهنگي و سازگاري كامل ميان سخت افزار و نرم افزار شبكه ايجاد 
كنند. در حقيقت فريم ورك Cisco One اين شركت امكان نوشتن APIهايي براي سفارشي سازي سخت افزارهاي ASIC سيسكو را فراهم مي كند. 
Cisco One و onePK API راه كارهاي سيسكو براي شبكه هاي SDN (مبتني بر نرم افزار) هستند. Catalyst 6800 نمونه ارتقايافتة سوييچ معروف 
Catalyst 6500 سيسكو است كه بيش از ده سال است در شبكه هاي گسترده سراسر دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد. سيسكو مي گويد سوييچ 
6800 به صورت نرم افزاري قابل سازگاري با سوييچ 6500 است و در شبكه هايي كه از سوييچ 6500 استفاده مي شود، هيچ نگراني براي 
جايگزيني آن با سوييچ 6800 وجود نخواهد داشت. موتور سرپرستي (Supervisor) اين سوييچ تا 10 ترابيت بر ثانيه اطالعات و ترافيك شبكه 
را مي تواند مديريت كند. خط توليد سوييچ Catalyst 6800 شامل محصوالت XL، 6808-XL-6807 و 6800i است كه هريك در اندازه، مشخصات 
سخت افزاري و توان خروجي با يكديگر تفاوت دارد. براي مثال، سوييچ XL-6807 در اندازة 10U بوده و در هر اسالت سرور از سرعت 880 

گيگابيت بر ثانيه و ترافيك 4/11 ترابيت پشتيباني مي كند. 

Nexus 7700 و Insieme؛ پلتفرم هاي جديد مراكز داده
يكي ديگر از كارهاي سيسكو در كنفرانس ساليانة خود افزودن دو پلتفرم جديد به پلتفرم هاي مراكز داده و به روزرساني پلتفرم قبلي  بود. با 
معرفي دو پلتفرم جديد Insieme و Nexus 7700، در حال حاضر پلتفرم هاي مركز داده اين شركت به سه پلتفرم Nexus 7000، Nexus 7700 و 
 Insieme استوار است. در حقيقت Insieme Applica on-Centric Infrastructure روي معماري جديد مراكز داده Insieme .توسعه يافت Insieme
گونة جديدي از شبكه هاي گستردة فيبر مبتني بر برنامه نويسي يا همان شبكه هاي SDN است. اين شركت روي شبكه هاي SDN سرمايه گذاري 
زيادي كرده و در هر بخش خود چه مراكز داده يا سوييچ هاي گسترده سعي كرده است محصوالتي مبتني بر اين نوع شبكه ها ارائه كند. حتي 

پلتفرم جديد Nexus 7700 نيز از قابليت هاي توسعة مبتني بر نرم افزار پشتيباني مي كند. 
Nexus Dynamic Fabric Automa يا DFA بهره مي برد و  on از معماري Nexus 7700
مي تواند به صورت خودكار با سوييچ ها و سخت افزار شبكه، پيكربندي و برنامه پذير 
شود. سيسكو مي گويد اين پلتفرم هاي جديد مراكز داده به مشتريان امكان ساخت 
يك مركز دادة كامًال مطابق با نيازها و مشاغل IT را مي دهد و آن ها به صورت ساده 

مي توانند ساختارهاي شبكة خود را طراحي و پياده سازي كنند. 

One Cisco و SDN
اما بدون شك مهم ترين اتفاق و تازه هاي سيسكوى امسال به شبكه هاي SDN و 
فريم ورك اختصاصي اين شركت با نام Cisco One اختصاص دارد. در فصل نامة 

شماره 27 منتشرشده در اسفند 1391 معماري Cisco One را به صورت كامل معرفي و بررسي كرديم. سيسكو در كنفرانس خود چندين 
سخنراني و نشست تخصصي را به اين معماري و ويژگي هاي آن اختصاص داده بود تا اين مفهوم را جا بيندازد كه با معماري Cisco One و 
برنامه نويسي اختصاصي سمت مشتري مي توان شبكه و سخت افزار را به صورت نرم افزاري مديريت و سفارشي سازي كرد. سيسكو مي گويد 
Cisco One يك راه كار جامع براي دستيابي به شبكه هاي باز، قابل برنامه نويسي و مبتني بر نرم افزار و برنامه هاي كاربردي است. سيسكو روي 
شبكه هاي SDN برنامه ريزي و سرمايه گذاري زيادي كرده و حتي دو پلتفرم جديد مراكز داده و يك سوييچ جديد گسترده نيز معرفي كرده تا همانند 
گذشته رهبر اين جريان باشد و اثبات كند اولين شركت شبكه اي است كه امكانات و مزاياي SDN را براي مشتريان و همكاران خود فراهم مي كند. 
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مراكز داده در مسير تحول
به طور ســنتي، مراكز داده يك هزينه براي پشتيباني از كسب وكار و 
ذخيره سازي اطالعات هستند. سازمان ها به صورت ساده اقدام به افزودن 
ســرورها، تجهيزات شبكه و ذخيره ســازي كرده تا بتوانند كسب وكار و 
بهره گيري از اطالعات موجود در سازمان را توسعه دهند. اما با توجه به 
رشــد ســاالنة اطالعات از 40 به 60 درصد در سال هاي اخير، استفاده و 
وابستگي به فايل ها و اطالعات پيچيده تر شده است. در جايي كه استفاده 
از ترابايت هــا اطالعات عادي شــده  و به صورت معمول اتفاق مي افتد و 
در آينــده ظرفيت هاي پتابايتي از اطالعات نيز عادي خواهد شــد؛ دور از 
انتظار نيست كه جهان به ســمت اطالعات اگزابايتي برود. سازمان ها از 
محاســبات كالود براي مديريت جريان اطالعات استفاده مي كنند و سعي 
دارند كســب وكار خود را از اين رهگذر تغيير دهند و با ارائه سرويس ها 
و خدمات، فرصت هاي جديدي براي درآمدزايي و ســودآوري ايجاد كنند 
چون ســرويس هاي كالود همراه با خود چابكي كسب وكار را به ارمغان 
آورده و ميليون ها كاربر مي توانند از آن ها استفاده كنند. براي رسيدن به 
اهداف و مزاياي محاســبات كالود بايد كاركنان بخش  فناوري اطالعات 
از زيرســاخت هاي امروزي فاصله بگيرند چــون در غير اين صورت با 
مشــكالت پيچيده و عديده اي در آينده كه تركيبــي از كارايي، مديريت و 

ظرفيت سازي اطالعات است روبرو مي شوند. 

مراكز داده در ســال 2015 به سرورهاي مجازي، تجهيزات شبكه و 
ذخيره ســازي انتها –به-انتها نياز دارند و ناگزيرند از تجهيزات ناهمگون 
اســتفاده كننــد. مجازي ســازي، اســتقرار و به خدمت درآمدن ســريع 
ســرويس ها و برنامه هاي كاربردي را تضمين مي كند و ريسك استفاده 
از آن ها را مي كاهد. مجازي ســازي بايد بر كل زيرســاخت مركز داده و 
شبكه احاطه داشته باشد. تركيب مكانيزه شدن و مجازي سازي مي تواند 
صرفه جويي در هزينه و كارايي بســيار موثر را به همراه داشته باشد و 
باعث شود كه مديريت فناوري اطالعات به صورت ساده اي انجام شود. در 
اين هنگام است كه مي توان با افزايش تجهيزات ذخيره سازي و پردازش، 

اطالعات و برنامه هاي بيشتري را ذخيره و استفاده كرد. 

چالش هاي مراكز دادة امروزي
با رشــد اطالعات در چند سال اخير و تغيير مدل هاي كسب وكار و 
استقبال از فناوري و سرويس هاي كالود، مراكز دادة امروزي نيز نيازمند 
تغيير هستند چون با چالش هاي جديدي روبرو مي شوند. اين چالش ها را 

مي توان در چهار عنوان طبقه بندي كرد: 

(Volume Data) حجم اطالعات
در گذشــته حجم اطالعات يك ســازمان به ترابايت مي رســيد ولي 

مراكـز داده در سـال 2015 با مراكـز دادة فعلي تفاوت هاي زيـادي دارند. اين 
مراكز داده بايد از زيرسـاخت هاي بسـيار منعطفي براي جوابگويي به نيازهاي IT و محيط هاي 

كالود برخوردار باشـند. اليه هاي مختلف زيرساخت هاي هر مركز داده اي متشكل از سرور، شبكه و تجهيزات 
Automa)طراحي  on)  و مكانيزه (Convergence) همگرايي ،(Virtualiza on) ذخيره سازي بايد بر مبناي مجازي سازي

شده باشند. يك مركز داده در آينده بايد به اندازة كافي سريع و فرز باشد تا بتواند نيازهاي مورد انتظار را برآورده كند. در مراكز دادة سال 
2015؛ شركت ها به اطالعات و ديتا به صورت يك منبع نوآوري و سودآوري نگاه مي كنند و تمايل دارند فرصت هاي جديدي ايجاد كنند. 

مراكز داده در آينده از IaaS يا Infrastructure as a Service بهره مي برند و به مدل هاي پرداخت براساس استفاده (Pay Per Use) بيشتر نزديك مي شوند. 
اين مدل براي كسب وكار ظرفيت  كاهش  هزينه ها، مقياس پذيري بيشتر و سرويس دهي در سطح هاي مختلفي فراهم مي كند. كسب وكار در آينده فقط براي استفاده 
از سـرويس هاي كالود هزينه خواهند داد چون فقط به اين سـرويس ها نياز دارند. براي استقبال از مراكز داده در سال 2015، سازمان ها بايد روش هاي ذخيره، اداره 
و مديريت اطالعات خود را تغيير دهند. براي دستيابي به اين هدف بايد از مراكز داده با زيرساخت هاي فيزيكي كه به مديريت سرويس ها در هر بخش نياز دارند به 
سوي مراكز دادة مجازي مبتني بر سرويس هاي زيرساختي حركت كرد. اين حركت، مراكز داده را در موقعيتي قرار مي دهد كه در آينده مي توان تصميم گيري هاي 
استراتژيكي داشت و مزيت هاي رقابتي ايجاد كرد. براي رسيدن به اين وضعيت بايد چالش هاي كنوني و جديد مراكز داده را شناسايي و براي آن ها راهكار ارائه داد. 

ساخت مراكز داده در سال 2015

چالش هاي امروز؛
نيازهاي فردا

6

مقاله فني Technical Article

ضميمه شماره 29147



اكنــون اين 
چند  ظرفيت  به  حجم 
پتابايت رسيده است؛ كامًال مشخص 
است كه حجم اطالعات در حال افزايش است بنابراين 
نياز به تجهيزات و منابع ذخيره ســازي بيشتر، طوالني شدن زمان 
نگهداري اطالعات و منابع مديريت اطالعات، بيشــتر از گذشته احساس 
خواهد شد. آيا فناوري اطالعات براي هزينه كردن بيشتر براي اين حجم 
از اطالعات آماده اســت؟ اين هزينه ها مقياس پذيري مراكز داده را تحت 
تاثير قرار داده و باعث بازگشــت آن ها به وضعيت غيرپايدار مي شوند. 
هنگامي كه حجم اطالعات روي مراكز داده به پتابايت مي رســد، فناوري 
اطالعات در يافتن ابزارهايي براي ذخيره ســازي، پشــتيبان گيري، ادغام 
تجهيزات ذخيره ســازي، تكرارپذيري، انتقال و اجراي اطالعات به مشكل 
برخواهد خورد. راه كارهاي سنتي افزايش ظرفيت ذخيره سازي اطالعات 
و توســعة زيرســاخت براي پشــتيباني از حجم بيشــتري از اطالعات 
نيز بــراي طوالني مــدت كار نخواهد كرد. افزايــش ابزارها و تجهيزات 
ذخيره ســازي اطالعات به مراكز دادة كنوني و زيرساخت هاي شبكه نه 
تنها مقياس پذيري مراكــز داده را از بين مي برد بلكه چالش هاي جديدي 
براي سرويس هاي كالود ايجاد خواهد كرد. بنابراين اين استراتژي كارآمد 
نخواهد بود. به خصوص وقتي كــه بدانيد غالب حجم اطالعات امروزي 
به صورت نامنظم و اطالعات بدون ســازمان دهي اســت. سازمان ها به 
ابزارهاي جديد و قابل پاسخ نياز دارند تا بتوانند ميان انبوهي از فايل ها و 
آبجكت ها عمليات جست وجو و دسترسي را انجام دهند. در اين شرايط به 
SLA (Service Level Agreement) و ابزارهاي تجاري سريع 24 ساعته و 

7 شبانه روز براي دسترسي به اطالعات نياز است. 

(Data Velocity) سرعت اطالعات
يكي از چالش هاي شــبكه هاي امروزي سرعت كار با اطالعات است 
چون در كسب وكارهاي جديد نياز به آناليز و تحليل اطالعات به صورت 
بى درنگ و آني و در دســترس وجود دارد. چالش ســرعت اطالعات به 
طور طبيعــي در مديريت اطالعات جديدي كه روي منابع گوناگون توليد 
و ذخيره  مي شــوند بروز خواهد كــرد. اطالعات قديمــي راحت تر قابل 
پايش و دسترسي هســتند ولي اطالعات جديد وقتي روي منابع مختلف 

ذخيره مي شــوند و عمدتاً هم نامنظم و ســامان نيافته هســتند، مديريت 
آن ها و دسترسي و جست وجوي بى درنگ سخت  مي شود. دسترسي به 
سرعت هاي باالي اطالعات در مراكز داده به قابليت هايي مانند كارايي كافي 
مركز داده براي دسترســي ســريع به يك فايل يا آبجكت خاص در ميان 
ميلياردها فايل و آبجكت ذخيره شده وابسته است. كسب وكارها براي حل 
چالش سرعت دسترسي به اطالعات بايد اطالعات را روي زيرساخت هاي 
مشترك و پيشرفته اي ذخيره كنند. و اين زيرساخت ها بنابر تقاضا از نظر 

مقياس پذيري بايد قابل افزايش و توسعه باشند. 

(Data Varity) تنوع اطالعات
تنوع اطالعات و منابع اطالعاتي در حال افزايش است. كاربران انواع 
اطالعات را توليد مي كنند و روش هاي توليد اين اطالعات نيز متنوع و در 
حال افزايش است. انواع اطالعات جديد در حال ظهور از روي دستگاه هاي 
مختلف مانند NFC ،RFID، اسمارت فون، تلويزيون، دستگاه هاي هوشمند و 
دســتگاه هاي مبتني بر كليك و ماوس همگي بايد در مراكز داده ذخيره و 
پردازش شوند. سازمان ها نياز دارند تمامي اين انواع اطالعات را مانيتور 
كنند و راه هايي براي استخراج اطالعات مفيد و قابل استفاده از كل اطالعات 
بيابنــد. اين موضوع نيازمند هماهنگي راه كارها و ابزارهاي مختلف روي 
يك مركز داده است. مراكز دادة كنوني غالباً مجهز به برنامه هاي كاربردي 
و ابزارهايي كه بتواند با جنس و نوع اطالعات ســروكار داشــته باشد و 
آن ها را از يكديگر تشخيص داده و براساس جنس اطالعات با آن ها رفتار 
كنند نيستند. مراكز دادة امروزي به زيرساخت ها و برنامه هاي مبتني بر 
متاديتا نياز دارند تا متوجه شــوند درون هر فايل يا آبجكت چيست و آن 

را ايندكس  و ذخيره كنند. 

(Value Data) ارزش اطالعات
تنوع و حجم اطالعات، اســتعداد و فرصت طاليي براي توليد ارزش 
در كســب وكار  ايجاد مي كنند. ارزش جديد اطالعات به خاطر تنوع آن ها 
اســت. در آينده كسب وكاري موفق خواهد بود كه بتواند از اطالعات خام 
و اطالعاتي كه روي مركز داده خود ذخيره كرده است، ارزش آفريني كند 
و با انواع روش هاي تجزيه و تحليل يا پايش اطالعات بتواند سرويس هاي 
جديــدي ايجاد نمايد. پايش اطالعات فرصت هاي جديدي در كســب وكار 
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ايجاد مي كند و نوآوري و استراتژي هاي بازاريابي و غيره را در پي خواهد 
داشت. اطالعات در آينده به تنهايي ارزش نخواهند داشت بلكه روش هاي 
استفاده از آن ها و به كارگيرشان در كسب وكار است كه ارزش واقعي را 

نشان مي دهد. 

مراكز دادة كالود در سال 2015
اكنــون كه چهار چالــش مراكز دادة جديد را بــا محوريت اطالعات 
توضيح داديم، بايد به ســراغ راه حل برويم. ســال هاي زيادي اســت كه 
مراكز داده بر اســاس زيرساخت هاي فيزيكي و ســخت افزاري ساخته 
و بنا شــده اند. مراكز داده در ســال 2015 بــراي جوابگويي به نيازها و 
چالش هاي اطالعاتي موجود بايد براســاس پلتفرم و زيرساختي متشكل 
از مجازي سازي، هم گرايي و مكانيزه ساخته شوند. فناوري اطالعات نياز 
دارد تا در مراكز دادة آينده اطالعات را جســت وجو، پايش، طبقه بندي و 
تحليل كند و براساس ارزش و تنوع اطالعات سرويس هاي مختلف مورد 
نيازش را راه اندازي نمايد. زيرساخت هاي اساسي كه بايد در مراكز دادة 

مبتني بر كالود سال 2015 وجود داشته باشند عبارتند از: 

تحويل توسط همگرايي؛ فعال توسط مجازي سازي
مديريت موثر رشــد اطالعات بيشتر از اينكه معطوف به سخت افزار 
و نرم افزار باشــد، بايد به چالش هاي اطالعــات توجه كند. مراكز داده در 
سال 2015 براســاس منابع مجازي ســازي و مديريت تمام سرويس ها 
ساخته خواهند شد. مجازي ســازي انتها-به-انتها به اين معني است كه 
تمامي منابع به طور اساســي Stateless باشند. يعني مشخص نباشد اين 
منابع در كجا هستند و چگونه كار مي كنند. در مراكز دادة آينده اطالعات 
از نرم افزار مجزا خواهد شد  و وابستگي اين ها به يكديگر از بين مي رود. 
بنابراين در آيندة برنامه هاي كاربردي وسيع و متنوعي ساخته مي شود 
كه به طــور موثر مي توانند در مراكز داده اســتفاده شــوند. همگرايي و 
مجازي ســازي مي توانند اطالعات را در هــر كجا و در هر زماني تحويل 
بدهند. هنگامي كه سيستم هاي مكانيزه نيز اضافه شود قدرت واقعي اين 
نوع مركز داده مشخص خواهد شد و اطالعات قابل دسترسي و اشتراكي 
مديريت شده در اختيار كســب وكار قرار مي گيرد. در اين صورت است 
كه ســازمان ها امكان اداره كردن و تحليل اطالعات را بدست مي آورند و 
روابط پيچيده تري شكل مي گيرد. اين نوع مراكز داده مي توانند در اطالعات 

به صورت بى درنگ و با مقياس پذيري بسيار بااليي تحول ايجاد كنند. 

آزادسازي خودكار منابع و كنترل IT  از هزينه
كاربــران كالود به طور موثر نياز به كارايي باال، دســترس پذيري و 
بهره وري دارند. مراكز داده در ســال 2015 بايــد به صورت خودكار و 
مكانيزه و متمركز مديريت شــوند. اين مراكز داده نياز به پويايي، تدارك 
و تاميــن و طبقه بندي اطالعــات خودكار دارند تا امــكان آناليز متمركز 
اطالعــات و اســتفاده از انواع اطالعات متنــوع فراهم شــود. تلفيقي از 
همگرايي و مجازي ســازي و مكانيزه با يك مديريت مركزي كسب وكار 
را از ســخت افزار و منابــع فيزيكــي و توپولــوژي جدا خواهــد كرد و 
به او آزادي عمل بيشــتري مي دهد و سيســتم را در يك ســطح باالتري

 قرار مي دهد. 
نتيجة اين موضوع دستيابي به يك مركز دادة اختصاصي و مديريت 
اطالعات است كه باعث كاهش هزينه هاي مركز داده و افزايش ارزش در 

محيط هاي كالود مي شود. 

دستيابي به بازدهي
مراكز دادة سنتي در سال 2015 بايد تجهيزات ذخيره سازي اطالعات 
را افزايش دهند. همچنين بايد جوابگوي نيازهاي جديدي مانند سرعت عمل 

در ورود/خروج اطالعات و تنوع آن ها باشند. 
در حقيقــت اين مراكــز داده بايد بتوانند طيف وســيعي از اطالعات 
متنــوع را ذخيره ســازي كرده و از آن ها براســاس ارزشــي كه دارند، 
اســتفاده نمايند تا براي مشــكالت موجود راه كارهاي بهتري ارائه دهند 
و داراي نوآوري و خالقيت در تصميم گيري باشــند. محاســبات كالود 
انبوهي از امكانات و قابليت ها را به ارمغان مي آورد اما زيرســاخت هاي 
مراكز دادة امروزي خواه ناخواه نمي توانند به خوبي از محاسبات كالود 

بهره بردارى كنند. 
خوشــبختانه معماري مراكز داده مجازي انتها – به – انتها در حال 
حاضر قابل استفاده است كه امكان برطرف شدن بسياري از پيچيدگي هاي 
رشد اطالعات امروز را فراهم مي كند و اجازه مي دهد زيرساخت هاي مراكز 
داده به طور ســاده  و استانداردي توسعه و مديريت شوند. كسب وكارها 
بايد براي استفاده از مراكز دادة سال 2015 آماده باشند و از اين منحني 
رشــد اطالعات به خوبي بهره ببرند و اطالعات خام را تبديل به اطالعاتي 
ارزش آفرين نمايند. فضاي موجود امكان ارائه خدمات و ســرويس هاي 
مبتني بر كالود بيشتري را فراهم كرده و به سرعت و چابكي كسب وكار 

مي افزايد كه نتيجه آن تضمين موفقيت در آينده است.  
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شركت فنى مهندســى جوان سيستم به منظور 
حمايــت و پشــتيبانى از شــبكه هاى كـامپيوترى و 
همچنين همگامى با آخــرين دســتاوردهاى فناورى 
جهان پيشــرفتة اطالعات و ارتباطات از سال 1378 
فعاليــت خود را آغاز نموده و پــس از اثبات توانايي 
و تخصص خود همواره مورد اســتقبال روزافزون 
مشتريان قرار گرفته اســت. ارائه راه كـارهاى جديد 
جهت بهبود و ارتقاى سطح كيفى فناورى اطالعات در 
كشور و ايجاد بسترى مناسب براى تحقق و تفحص 
با ديدگاه دســتيابى به علــوم روز دنيا براى جهانى 
شدن، نگرش مديران اين شــركت است. اين شركت 
از پنج واحد شبكه هاي كامپيوتري، خدمات و مشاوره 
دكل هاي مخابراتي و ارتباطي، برق اضطراري بدون 
وقفه، مشاوره و نصب دوربين هاي مدار بسته و تحت 
شــبكه و آنالوگ، گســترش و بهينه سازي مصرف 
انرژي تشكيل شده است. شركت  فنى مهندسى جوان 
سيستم تا كنون موفق به انجام پروژه هاي شبكه در 
اندازة گســترده و بزرگ براي سازمان ها و نهاد هاي 
مختلف شــده اســت كه از جمله آن هــا مي توان به 
پروژه هاي شــبكه و مراكز دادة شركت ملى حفارى 
مناطق نفت خيز جنوب، سازمان  برق منطقه اي استان 
خوزستان و شــركت  توربين جنوب اشاره كرد كه 
در تمامى اين پروژه هــا از تجهيزات  UNICOM  و 

رك هاى iRACk استفاده شده است. 
ايشان در ادامة اين گفت وگو به داليل موفقيت و 
استمرار شركتش اشاره كرد و گفت اول كار دوست 
داشتم كارآفرين باشم و در استان خوزستان دست 
به كارآفريني بزنــم و جمعي از متخصصان و افراد 
فنــي را براي انجــام پروژه هاي مختلــف دور خود 

جمع كنم. اما داشتن اين آرزو به تنهايي كافي نيست 
و بايد دســت به كار شــد و مجموعة عواملي را در 
كنار يكديگر چيد تا يك ايــدة كارآفريني را تبديل به 
كسب وكار كرد و بعد تداومش داد. يكي از اين عوامل 
عدم تكيه كردن تنها به نيروهاي فني است. اين تصور 
كه نيروهاي فني مي توانند يك شــركت را به موفقيت 
برســانند و محصول خوب توليد كنند صحيح است 
اما كافي نيســت و در كنار اين نيروها بايد نيروهاي 
مدير و خالق نيز حضور داشــته باشند تا محصول 
و خدمات فني خوب را به كسب وكار و تجارت تبديل 
كنند و اهداف و برنامه هاي تعيين شدة شركت را تحقق 
بخشند. يكي ديگر از عوامل موفقيت يك كارآفريني، 
توســعة روندهاي كسب وكار است. اســتراتژى ها، 
روندها و سيســتم هاى خالقانه روش شــركت هاي 
موفق براى گســترش و مديريت كسب و كارها است. 
كارآفرينانى كه قادر به درك اهميت سيستم ها نيستند، 
كســب و كارهاى ناموفق ايجاد مى كنند زيرا اغلب بر 
«مديريت اتفاقى» تكيه دارند. آنانى كه به طور مناسب 
از «فرايندهاى گسترش كسب و كار» استفاده مى كنند، 

موفق مى شوند. 
عامل ديگري كه در موفقيت شركت فنى مهندسى 
جوان سيستم تاثيرگذار بوده است، گرفتن نمايندگي  
از كسب وكارها و شــركت هاي معروف است. وقتى 
يك شــركت، حق امتياز يا نمايندگى فروش مى خرد، 
«سيستم كلى چگونگى انجام كسب و كار» را دريافت 
كرده اســت. بســيارى از كارآفرينانى كه نمايندگى 
گرفته اند، گمان مى كنند محصولى را مى فروشند. در 
حقيقت، آن ها نام معروف و معتبر شــركت اصلى را 
مى فروشــند. به عبارت ديگــر، «محصول واقعى آن 

كســب و كار، خود آن كســب و كار است.» وقتي شما 
با يك شــركت يا برند بزرگ ارتباط برقرار مي كنيد 
و نمايندگي آن را مي گيريد يعني از تجربه، سرمايه، 
مزيت هاي نسبي و بسياري چيزهاي ديگر در جهت 
موفقيت كسب وكار خود استفاده مي كنيد و اين روش 

پلي به سوي موفقيت است. 
تحول در كســب وكارهاي جديــد و كارآفرين 
نيز نبايد فراموش شود. مثًال به چند فروشندة محلي 
امتياز فروش محصوالت يــا خدمات خود را بدهيد. 
يا روش هاي جديد خدمات رساني را براي جلب نظر 
بيشتر مشتري امتحان كنيد. ممكن است اوايل كار موفق 
شويد ولي نبايد فقط به همان روش و كسب وكار تكيه 
كرد و الزم اســت روش ها و ايده هاي ديگر را مورد 
بررســي قرار داد. در اغلب كسب وكارهاي ناموفق 
يك نفر اصلي و محوري در شركت سعي كرده است 
سه نقش «كارآفرين»، «مدير» و «متخصص» را بازي 
كند و چون زمان و انرژي محــدودي دارد بنابراين 
دايماً در تضاد و تقابل اســت و نتيجه آن عدم انجام 
هيچ كاري به صورت كامل و بي نتيجه ماندن اســت. 
معموالً براي يك شركت كارآفرين، نموداري در پنج 
مرحلة كودكي (ايــده كارآفريني در كنار تخصص)، 
نوجواني (توسعة كســب وكار و درخواست كمك و 
گرفتن نمايندگي)، بلوغ (ثبات و تعادل و ســوددهي)، 
ميان سالي (موفقيت و اعطاي امتياز) و در نهايت پيري 
(كسب وكار و زندگي شخصي) را ترسيم مي كنند. يك 
مدير كارآفرين موفق بايد بداند شركتش اكنون در چه 
مرحله اي است و چگونه بايد گام بردارد تا به مرحلة 
بعدي برسد. داشــتن تصور اشتباه از وضعيت يك 

شركت عدم موفقيت را در پي خواهد داشت. 

خوزسـتان يكي از اسـتان هاي بزرگ صنعتي كشـور است و 
ظرفيت بسـيار زيادي براي فنـاوري اطالعـات و ارتباطات در آن 
نهفته اسـت و پروژه هاي كوچك و بزرگي در آن اجرا مي شـود. به 
همين خاطر شـركت هاي شبكه اي فعال اسـتان بايد توانايي انجام 
هـر پروژه اي را داشـته و ظرفيت برطرف سـازي نياز مشـتريان و 
پاسـخگويي به خواسته هاي مطرح شـده را داشته باشند. شركت 
فنى مهندسى جوان سيسـتم يكي از همين شركت هاي شبكه اي 
فعال اسـتان خوزستان اسـت. در ادامه گفت وگوي كوتاه با محمد 

گالبيان، مديرعامل اين شركت را مي خوانيم:

گفت وگو با محمد گالبيان؛ 
مديرعامل شركت فنى مهندسى جوان سيستم 

9

Interviewگفت و گو
29 ضميمه شماره 147



فهميدن مصرف انرژي
انرژي موثربراي مراكز داده

مراكز داده مراكز داده بيشترين رشد مصرف انرژي در كشور انگليس و اروپا را  دارند. مراكز 

ــوند، ميزان مصرف انرژي  داده به موازاتي كه براي ذخيره اطالعات بزرگ تر مي ش

آن ها نيز به همان اندازه افزايش مي يابد. 

31 گيگاوات

56 درصد رشد
 از سال 2005

در كل جهان
مصرف انرژي

كل مصرف
در اروپا

100 ميليون المپ
 100وات روشن 24/7

تراوات ساعت 36593 روز از سال
در سال 2020

در حال حاضر:

تراوات ساعت46

آينده:

استفاده بيشتر از منابع انرژي زيست محيطي در 
ــيار اهميت دارد. استفاده  صنعت مراكز داده بس
از منابع انرژي هاي قابل تجديد طبيعي و شروع 
ــتفاده از  ــدت براي اس ــه كار طرح هاي بلندم ب

انرژي هاي پاك ضروري است.

چه چيزي مي سازد
مراكز داده سبز؟

ــرف انرژي، آب و موادي  منابع: مص
ــترس و  كه به طور موثري قابل دس
توسط ساختمان ها مصرف مي شوند.  
تاثيرات: كاهش جمعيت و طبيعت

انرژي هايي  كردن  جايگزين  انرژي: 
مانند انرژي خورشيدي و باد

GREENPEACE
 وضعيت امتيازات

 Greenpeace ــه ــزارش موسس در گ
ــاي  ــدگان انرژي هـــــ از مصرف كنن
ــت محيطي، وضعيت شركت هاي  زيس

برتر مراكز داده به صورت زير است:

Amazon.com
ــا انبوهي از  ــرو آمازون ب ــركت پيش ش
و  ــباتي  محاس كالود  ــرويس هاي  س
ــزان مصرف صحيح  ــازي، مي ذخيره س
انرژي مراكز داده خود را فاش نمي كند.

Apple
اخيراً شركت اپل مراكز داده خود را به 
ــمالي منتقل كرد،  منطقه كروليناي ش
ــنگ  ــي كه مملو از انرژي زغال س مكان

ارزان و كثيف است. 

Google
 IT ــركت هاي ــياري از ش ــد بس همانن
گوگل نيز توضيحاتي درباره عملكردش 
 Greenpeace ــه  موسس ــد.  نمي ده
ــت شركت گوگل بين 20 تا  مدعي اس

30 مركز داده دارد. 

HP\IBM
ــي ام بهترين  ــركت اچ پي و آي ب دو ش
 Greenpeace ــه ــاز را در موسس امتي
ــاي اطالعات مصرف انرژي  از نظر افش

الكتريكي دارند. 
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 شركت هاي موفق
THE GREEN THUMB

ــركت هاي زيادي هستند كه از انرژي سبز استفاده مي كنند  ش
ولي اين شركت يك نمونه كامل براي ديگر شركت ها است.

Verne Global

يك مركز داده جديد در كشور ايسلند ساخته است كه تماماً از انرژي هاي 
تجديدپذير استفاده مي كند.

ــوخت استفاده مي كند.  اين مركز داده از كربن طبيعي به عنوان منبع س
در كشور ايسلند از دماي سرد محيط براي خنك كردن كابينت هاي مركز 

داده استفاده مي شود. 

Interxion’s data center in London

100 درصد از انرژي هاي تجديدپذير استفاده مي كند. 
 Interxion انرژي مورد مصرف باد، برق آبي و توده هاي زيستي  است. شركت
ــور اروپايي ساخته است. فراهم كردن مراكز داده با  28 مركز داده در 11 كش
انرژي هاي تجديدپذير بخشي از تعهدات اين شركت در قبال مشتريان است. 

Microso ــتراتژي هاي انرژي سبز كوچ  ــركت در دفتر Dublin به اس اين ش
كرده است و از پيشرفته ترين فناوري هاي انرژي موثر بهره مي گيرد. 
اين شركت از رفتار شركت Code EU در ساخت مراكز داده سبز 
پيروي مي كند كه توانسته است مراكز داده اي با مصرف انرژي كمتر 

از 50 درصد معمول بسازد. 

Advantage Interac ve’s

ــد، خنك كننده ها را براي  ــه از انرژي مفيد در انگليس بهره مي برن ــز داده اي ك مراك
كاهش هزينه انرژي انتخاب مي كنند.

يك مركز داده در مساحت 1200 متر مربع به طور مطمئن مي تواند از انرژي كارامد 
Advantage Interac  از آب هاي خارجي براي خنك كردن  ve’s  بهره ببرد. شركت

مركز داده در ماه هاي زمستان استفاده مي كند. 

استانداردسازي
امكان پذير است؟

ــال 2010  آمريكا، اروپا و ژاپن  در س
به كمك همديگر استانداردي را براي 

مراكز داده سبز توسعه دادند.
اين استاندارد درباره مصرف انرژي موثر يا PUE صحبت 
مي كند. PUE از تقسيم ميزان مصرف انرژي مركز داده 

به ميزان مصرف انرژي كل  IT محاسبه مي شود.

• نوع مخازن ساختماني خود را 
با باالترين ارتفاع براي جريان 

هوا انتخاب كنيد.
• از چيلرها و تهويه هاي هواي 

قدرتمند استفاده كنيد.
• از سيستم هاي لوله كشي مايع 

سرد استفاده كنيد.
• بازيافت

• از منابع انرژي جايگزين 
استفاده كنيد.

• مصرف انرژي سرورهايي را 
كه از كارافتاده هستند، پايين 

بياوريد.

چگونگى ساخت موثر
مركز داده شما
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مديريت 
فرآيندهاي تجاري

واحدهاي فناوري اطالعات (IT Department) سـازمان و شـركت هاي بزرگ تاريخچه و سابقة چندان زيادي ندارند. با ورود كامپيوتر و اينترنت به 
درون سـازمان ها و نياز به شـبكه هاي ارتباطي و ذخيره سـازي اطالعات، واحدهاي فناوري اطالعات با هدف افزايش بهره وري، صرفه جويي در هزينه ها و 
بهبود بازده كلي سازمان راه اندازي شده و شروع به كار كردند. اما چيزي كه مورد غفلت واقع شده نيازهايي است كه بايد فناوري اطالعات در سازمان ها 
پاسخگو باشد. شركت هاي بزرگي كه به سرعت در حال توسعة كسب وكار هستند و متناسب با فناوري هاي روز تغيير مي كنند نيازمند واحدهاي فناوري 

اطالعات پويا و چابك هستند تا بتوانند نيازهاي آن ها را رفع كنند و بسترهاي الزم براي توسعة كسب وكار را فراهم نمايند.

Business Process Management

BPM چيست؟
BPM روشي براي مشــاهده و كنترل كارها و فرآيندهايي است كه در 
يك سازمان انجام مي شوند. نرم افزارهاي BPM به مديرعامل و مديران ارشد 
سازمان كمك مي كنند تا مطمئن شوند تمامي كارهاي سازمان به طور كارآمد 
و موثري انجام مي شوند تا نتايج آن شامل بهره وري در كسب وكار و كاهش 
زمان و هزينه در ســازمان مشاهده شود. شركت هاي بزرگي  در دنيا مانند 

اوراكل اقدام به ارائه نرم افزارهاي BPM كرده اند. 
كسب وكارهاي بزرگ و گســترده مي توانند با استفاده از نرم افزارهاي 
BPM گام اول توســعه را ســريع تر بردارند و يك رويكــرد فزاينده اي براي 
تجارت در پيش بگيرند. شركت ها با اســتفاده از نرم افزارهاي BPM نه تنها 
مي تواننــد فرآيندهاي كاري شــركت را موثرتر انجام دهنــد بلكه در نهايت 
مي توانند قفل اســتعداد و پتانسيل نهفته در شركت را باز كنند چون مي دانند 
چگونــه مي توان تجارت كــرد. «ابزارهاي جديــد BPM مي توانند وظايف و 
فرآيندهاي هر سازمان را شناسايي و كدگذاري كنند و مشخص سازند كه در 
كجاي سازمان ميان شرح وظايف ورودي – خروجي عدم تطابق وجود دارد. 
بعد مي توانند براي رفع اين عدم تطابق ها ميان كارها و وظايف تعريف شــده 
Clive Longbo) مدير  om) راه حل بدهند.» اين ســخنان را كاليو النگ باتم
موسسة تحليل گر Quocirca مي گويد. نرم افزار BPM نه تنها به شما اطمينان 
مي دهد كه فرآيندها و جريان هاي ســريع و زودگذر، مانيتور و حسابرســي 
خواهند شد بلكه مديريت زنجيرة كامل فرآيندها در سازمان نيز انجام خواهد 

گرفت. 
استقرار كامل و موفق يك سامانة BPM در سازمان نيازمند همكاري و 
مشاركت مديرعامل (CEO) و مدير بخش فناوري اطالعات (CIO) است چون 
وظيفة نصب و نگهداري BPM با بخش فناوري اطالعات است. در اينجا بايد 
باور داشته باشــيم كه مديرعامل يك سازمان بزرگ مي تواند در استقرار و 

پياده سازي BPM تاثيرگذار باشد و مي تواند از امكانات و مزيت هاي آن بهره 
ببرد. 

قوانين جديد
طبيعتاً بســياري از شــركت ها و ســازمان هاي بزرگ به سوي بهبود 
بهره وري و تبديل فرآيندهاي كسب وكار به كارهايي موثر گرايش دارند. اما 
در بسياري از اين سازمان ها اهداف درست و مشخصي براي بخش فناوري 
اطالعات ترســيم نشده اســت. مدير فناوري اين شــركت ها ممكن است يك 
نرم افزار جديد يا فناوري نو را به ســازمان معرفي كند و براي پياده ســازي 
آن هزينه و زمان صرف نمايد بدون اينكه به روش تاثيرگذاري اين نرم افزار 
يا فناوري روي كســب وكار سازمان خوب فكر كرده باشد يا نحوة استفاده 
از نرم افــزار و فناوري را در جهت اهداف و برنامه هاي ســازمانش بداند. اما 
BPM مديــر فناوري را مجاب و مجبور مي كند قبل از فكر كردن به فناوري، 
به فرآيندهاي كاري و تاثيرشان روي كسب وكار سازمان فكر كند و اهداف، 

نيازها و فرآيندهاي جديد را كشف و شناسايي نمايد. 
النگ باتم مي گويد: «رويكرد BPM اين است كه كسب وكارتان را به طور 
كامل بررســي كرده و مشــخص مي كند كجاها بايد تغييراتي صورت گرفته 
و محدوديت ها برداشــته شــود يا بهبودهايي صورت گيرد تا كسب وكارها 
 BPM پيشرفت كند. بســياري از مديران فناوري سازمان ها تصور دقيقي از
ندارند و نمي دانند اين نرم افزار چگونه مي تواند ارزش واقعي كســب وكار و 
سازمانشان را مشخص كند. كاني مور (Connie Moor) سخنگوي موسسة 
تحقيقاتي فورستر مي گويد: «واحدهاي فناوري اطالعات بسياري از سازمان ها 
در مقابل BPM منفعل هستند و منتظرند تا ببينند كسب وكارشان چه ارمغاني 
به همراه دارد. البته استثناهايي هم وجود دارد و سازمان هايي داريم كه ميان 
مديرفناوري و مدير بخش فناوري اطالعات، ارتباط و همكاري نزديكي براي 
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تغيير رويكردها و روش ها وجــود دارد و فناوري اطالعات كامًال در خدمت 
تغيير مدل هاي كســب وكارند ولي تعداد اين سازمان ها خيلي كم است.» مور 
در ادامه توضيح مي دهد كه نمي توان فقط بخش فناوري اطالعات هر سازمان 
را مقصر اصلي دانســت چون براي استقرار BPM مخالفت  و عدم عالقه در 
كل ســازمان وجود دارد و ممانعت ها بيشتر خارج از بخش فناوري اطالعات 
است. در هر ســازمان گروهي با نام process excellence groups وجود 
دارد كه متشكل از مديران اجرايي حرفه اي و باسابقه سازمان است. اين گروه 
به مديرعامل و مدير بخش فناوري گزارش مي دهند. متاسفانه اين افراد غالبًا 
از پس زمينه و آگاهي كاملي نسبت به BPM برخوردار نيستند و نمي توانند به 
مدير فناوري در پياده سازي و استقرار صحيح يك سامانة BPM كمك كنند. 
مور دراين باره مي گويد: «معموالً ســازمان ها از ناحية همين مديران اجرايي 
ارشد ضربه مي خورند. بايد در سيستم هاي جديد اين مديران با بخش فناوري 
اطالعات تركيب شوند و ارتباط نزديكي داشته باشند اما متاسفانه بيشتر اوقات 
سطح تعامالت اين دو گروه به خاطر عدم اطالع دقيق از قابليت هاي نرم افزارها 
و مزاياي فناوري اطالعات كم است. تا در يك سازمان چنين رويكردي وجود 
دارد نمي تــوان انتظار بهره وري و افزايش كارايي را داشــت و BPM راه به 
جايــي نمي برد.» در اين مواقع مديرعامل و مدير فناوري ســازمان مي توانند 
همكاري نزديك با مدير بخش فناوري اطالعات براي اســتقرار BPM داشته 
باشــند. مورين فلمينگ (Maureen Fleming)، تحليل گر و مدير برنامه هاي 
موسســة تحقيقاتي IDC مي گويد: «شايد مديرعامل و مدير فناوري سازمان 
تصور كنند بايد تمركز بيشــتري روي فرآيندهاي جاري در سازمان داشته 
 BPM باشــند و آن ها را به خوبي شناســايي و تحليل كنند و بعد به ســراغ
بروند. در حالي كه BPM وظيفة شناسايي و تحليل فرآيندهاي يك سازمان و 

تصميم گيري دربارة كارايي و تاثير آن ها دارد.» 

راديكالي شدن
بســياري از شركت هاي گسترده به استقبال BPM رفتند و نتايج بسيار 
مثبتي گرفتند ولي خيلي زود آن را متوقف كردند و اجازه ندادند مدير فناوري 
نتايج كاملي از اســتقرار BPM بگيرد. داليل جلوگيري از BPM نيز مي تواند 
صرفه جويي در هزينه ها يا افزايش بهره وري يا عدم آمادگي ســازمان براي 
استقرار BPM باشد. اين گونه شركت ها از اين نكته غافل مي شوند كه استقرار 
و اســتمرار كامل BPM يكپارچگي و استانداردي سراسري در يك سازمان 
به وجود مي آورد كه نتايج آن در درازمدت مشخص خواهد شد. هنگامي كه 
يك ســامانة BPM در سازماني استقرار پيدا مي كند، مدير فناوري نياز دارد 
كه بداند چگونه مي توان با اســتفاده از BPM كارهاي ســازمان را انجام داد. 
مــور مي گويد: «BPM معموالً به صورت يك پروژه ديده مي شــود و نگاهي 
همه جانبــه به آن نيســت. بايد پذيرفت كه تمامي بخش هاي يك ســازمان با 
BPM درگير هستند و الزام به اجراي آن دارند و فقط يك بخش خاص مانند 
بخش فناوري اطالعات وظيفه اســتفاده از آن را عهده دار نيست. BPM تمام 
كسب وكار يك شركت را تحت تاثير قرار مي دهد و نبايد به آن ديد هزينه اي يا 
ناكارآمدي داشت و فقط محدود به بخش IT دانست.» مور در ادامه مي گويد: 
«متاســفانه در بسياري از شركت هاي بزرگ مشاهده مي شود كه با استقرار 
BPM به اين نتيجه مي رســند كه فقط 30 درصد افزايش بهره وري يا بهبود 
در فرآيندها داشــته اند؛ بنابراين تصميم به حذف BPM مي گيرند و به سوي 
آن شــليك نهايي مي كنند. در صورتي كه بايد در نظر گرفت در سازمان هاي 
بزرگ همين مقدار اندك بهبود و صرفه جويي در هزينه ها و انجام موثر كارها 
موفقيت و پيشرفت بزرگي محســوب مي شود بدون اينكه نياز داشته باشند 
كل ساختار IT سازمان را تغيير دهند.» با BPM به مدير فناوري اجازة تغيير 
فرآيندهاي مشــتري محور داده مي شــود و اين امكان مهيا خواهد شد كه از 
حداكثر پتانســيل ســازمان براي رقابت در بازار و كسب رضايت مشتريان 

استفاده شــود. در غير اين صورت ممكن است با عدم استفاده از BPM يك 
ميليون دالر صرفه جويي مالي داشــته باشــيد ولي ديگر هيچگاه به شركتي 
مانند آمازون يا مشابه آن تبديل نمي شويد و نمي توانيد صنعت را تكان بدهيد. 
مور مي افزايد: «يك مدير فناوري بايد مهارت داشــته باشد كه ابزارهاي الزم 
براي پيشرفت را طوري در جايگاه مناسب خودشان قرار دهد كه هيچ تغيير 
و به هم ريختگي در ســازمان مشاهده نشود. شما بايد آماده تغيير همه چيز 
در ســازمان باشيد. براي شما بايد صرفه جويي در هزينه ها، نوآوري، تعامل 
بيشتري با مشتري، ارزش آفريني و هر چيز ديگري كه مديران ارشد دوست 

دارند يك اصل باشد و براي رسيدن به آن ها تالش كنيد.» 
براي مثال، فلمينگ معتقد است مدير فناوري با استفاده از BPM مي تواند 
روي اهداف اســتراتژيك سازمان تمركز و سرمايه گذاري كند. همچنين مدير 
فناوري با كمك BPM مي تواند مشتريان سازمان را به سرويس هاي مختلف 
 BPM .متصل و امكان استفاده از محصوالت و برندهاي مختلف را فراهم كند
به شــركت ها اجازه مي دهد به يك تصوير و وحدت در ارائه ســرويس ها و 
خدمات برســند تا مشتري بتواند به راحتي هر برند يا محصول را شناسايي 
و انتخــاب كند. در حقيقت BPM وظيفة توليد وصله ها و ترميم شــكاف هاي 
 BPM» :سازمان از پايگاه داده تا وب سايت را برعهده دارد. فلمينگ اعتقاد دارد
يك راديكال اســت و اجازه مي دهد تغييرات ســازمان بــه صورت راديكالي 

صورت گيرند.» 

اجرا
 BPM مي گويد: «قبل از اجراي BPM فلمينگ دربارة نحوة پياده ســازي
الزم اســت ابزارها و روش هاي همكاري و تشــريك مســاعي در سازمان 
مربوطه بررسي و كشف شوند. چون فرآيندهاي كسب وكار در هر سازماني 
متفاوت اســت و در نتيجه نحوة اجرا و پياده ســازي سامانة BPM براي هر 
ســازمان متفاوت خواهد بود. پس از اينكه روش هــاي همكاري و هم افزايي 
مشخص شد، مديران ســازمان بايد بدانند چه فرآيندهايي وجود دارد و هر 

فرآيند دقيقاً چه كاري صورت مي دهد. 
در مرحلة بعدي بايد نحوة بهبود فرآيندهاي مشخص شده مورد بررسي 
قرار گيرد. در اين مرحله اســت كه بايد به تغييرات در ســازمان فكر كرد و 
اينكه چگونه مي توان اين تغييرات را ايجاد نمود به طوري كه كارايي سازمان 
افزايش يابد. چون مشــخص نمودن تغييرات و نحوة پياده سازي آن ها است 
كه مشــخص مي كند چه تغييراتي در فرآيندهاي سازمان بايد پديد آيد. مدير 
فناوري ســازمان نيز براي اســتقرار BPM نبايد عجله و شتاب داشته باشد 
چون اســتقرار كامل و خوب BPM هدف نهايي اســت. ســازمان ها بايد از 
تغييرات و بهبودهاي كوچك و جزئي و ساده شروع كنند و بعد كم كم به سراغ 
وصله پينه كردن كل ساختار سازمان بروند. در مرحلة بعدي است كه مي توان 
يك نقشة راه بزرگ ترسيم كرد و تغييرات گسترده را شروع نمود و به سراغ 

نقاط كليدي رفت.» 
ايــدة خوب در اجراي BPM اين اســت كه اهداف كوچــك در بازه هاي 
كوتاه مدت تعريف شوند و سعي شود به آن ها دست يابيم. شايد استقرار كامل 
BPM در يك سازمان زمان طوالني مانند دو سال طلب كند، بنابراين نيازمند 
تعامل و همكاري موثر ميان بخش هاي مختلف سازمان از جمله مدير فناوري 
با مدير بخش فناوري اطالعات هســتيم. در اين مدت ممكن اســت برخي از 
فرآيندها به درستي اجرا نشود و حتي كاركرد قبلي خود را نيز از دست بدهند 
يا ممكن است پس از دو سال هنوز چيزهايي مانده باشد كه بايد كاركنان ياد 
بگيرند. بنابراين يادگيري يكي از اصول موفقيت در پياده سازي BPM است. 
وقتي  برBPM مسلط شويد اعتماد به نفس داشته و با اطمينان بيشتري منتظر 
نتايج آن خواهيد بود. استقرار يك تيم حرفه اي BPM در سازمان براي طوالني 
مدت نيز مي تواند دستيابي به  بسياري از مهارت ها و اهداف را تسريع ببخشد. 

13

Product Reviewنگاهي به يك محصول
29ضميمه شماره 147

Management Articleمقاله مديريتى



          

14

نكته ها و گفته ها
1
2
3
4
5

آدم هاى معمولى به دنبال راهى هستند كه سروته كارها را به هم بياورند. آدم هاى موفق به دنبال راهى براى پيروزى بر مشكالت و اتمام كارها. (جيم ران)
يك لحظه تفكر، گاه مى تواند يك زندگى را نجات دهد. (بتى شاين)

مرد عاقل بيشتر از فرصت هايى كه مى يابد، فرصت مى سازد. (فرانسيس بيكن)
برنامه هاى توسعه مديريتى ما در محل كار صورت مى گيرد نه در كالس هاى مختلف آموزشى. (ژوزف شرسن)

براى بهبود ارتباطات كامپيوترى بايد كمر بروكراسى ايجاد شده را شكست. (مايكل البرشت)

لينك سيس موفق و پيروز
شركت سيسكو در سال 2003 شركت لينك سيسي كه در سال 1988 تاسيس 
شده بود را با مبلغ 500 ميليون دالر خريداري كرد. اگرچه  لينك سيس نام و برند 
خود را حفظ كرد و محصوالت شبكة خانگي، اداري و مصرفي خود را تحت عنوان 
لينك سيس وارد بازار مي كرد اما نام و پشتيباني سيسكو را به دنبال خود داشت. 
در اين مدت محصوالت لينك سيس توانستند در ميان كاربران و مصرف كنندگان 
حرفــه اي جا خوش كنند و شــبكه هاي خانگي بي ســيم با كارايي باال براســاس 
روترهاي اين شركت پيكربندي شوند. در مدت ده سالي كه لينك سيس در اختيار 
سيسكو بود پيشرفت و توسعة بسيار زيادي كرد و به يكي از موفق ترين برندهاي 
شبكه هاي خانگي دنيا تبديل شد و توانست سهم خوبي از بازار كسب كند. به نوعي 
لينك سيس نمايندة سيسكو در بازار شبكه هاي خانگي بود و بسياري از مشتريان 
با اعتماد به برند سيسكو محصوالت اين شركت را خريداري مي كردند. حال اين 
ســوال مطرح مي شود كه چرا سيسكو لينك سيس را فروخت؟ چرا بايد يك برند 
و خط توليد محصوالت شبكه كه سوددهي هم دارد و سهم قابل توجهي از بازار 
نيز در دست اوست به شركت شبكه اي ديگري واگذار شود؟ آيا لينك سيس براي 
سيسكو مزاحمت و دردسري داشــت؟ هزينه بر بود؟ آيا در مقابل محصوالت و 

راه كارهاي شبكه هاي حرفه اي سيسكو حاشية سود كمتري داشت؟

گام بزرگ
در واقع فروش لينك سيس حلقه اي از يك استراتژي است كه شركت سيسكو 
از اوايل ســال 2011 در پيش گرفت. جان چمبرز؛ مديرعامل شركت سيسكو در 

آوريل 2011 اعالم كرد شــركت سيسكو در حال برداشتن يك گام بزرگ رو به 
جلو اســت و تصميم دارد ســرمايه گذاري اش را روي شبكه هاي كالود و مراكز 
دادة جديد دو برابر كند. سيسكو در اين سال تصميم گرفت كارخانه ها، خط توليد، 
شركت ها و محصوالتش در حوزه هاي كاربران خانگي و اداري كوچك و مصرفي 
را كم كم واگذار كند و تمام تمركزش را روي شــبكه هاي گسترده و مراكز داده و 
ارائه راه كارهاي جامع براي شبكه هاي پرسرعت بزرگ معطوف نمايد. اين شركت 
 Cisco Flip براي شــروع از كســب وكار دوربين هاي فيلم برداري خود موسوم به

شروع كرد و در نهايت به شركت لينك سيس رسيد. 
معــروف  موسســة  تحليل گــر   (Patrick Moorhead) مورهــد  پاتريــك 
Moor Insights & Strategy دربارة اين معامله مي گويد: «لينك سيس معاملة خوبي 

براي دو طرف بود؛ به خصوص براي بلكين. سيسكو در اين مدت نشان داده بود 
كه مي خواهد محصوالت شبكة مصرفي و خانگي را توسعه بدهد ولي چون ديد و 
تجربة كار در بازارهاي بزرگ با سودهاي زياد و مدل هاي تجاري فروش و توزيع 
متفاوتي داشــت در بازارهاي خرده فروشــي كم فروغ بود. اما بلكين راه و روش 

توسعه لينك سيس و توزيع آن در بازارهاي خرده فروشي را مي داند.»
بنابراين به نظر پاتريك لينك ســيس براي سيسكو ســودده نبوده يا حداقل 
سوددهي اش مانند محصوالت شبكة گستردة اين شركت نبوده است. اين ديدگاهي 
 TechCrunch از سايت (John Biggs) است كه موافقان و مخالفاني دارد. جان بيگس
نيز تا حــدودي همين عقيده را دارد: «محصوالت لوازم مصرفي الكترونيكي، يك 
بازار وحشــتناك و كسب وكار خطرناكي دارند. حاشية سود كم است و به شدت 
به خروجي هاي كوپرتينو(اپل) يا ردموند(مايكروســافت) وابسته است. اين بازار 

سپتامبر 2012 اولين خبرهاي درگوشي دربارة واگذاري برند لينك سيس از سوي شركت سيسكو شنيده شد و هم همه اي در ميان سايت ها و رسانه ها برپا 
كرد. لينك سيس برند محصوالت خانگي و اصطالحاً End-User شركت سيسكو است كه از سال 2003 آن را به خدمت خود گرفت و به يكي از مطرح ترين و 
معروف ترين برندهاي تجهيزات شبكة خانگي تبديل كرد. سيسكو پيش از لينك سيس چندين خط توليد و برند ديگرش مانند Filp TV را نيز چوب حراج زده 
بود و سياست محدود كردن دستگاه هاي مصرفي يا Consumer خود را به طور جدي دنبال مي كرد. فوريه 2013 اين خبر رنگ واقعيت به خود گرفت و به طور 

رسمى اعالم شد كه شركت لينك سيس به تملق شركت شبكه اي ديگري به نام Belkin در خواهد آمد و در ماه مارس 2013 اين خريد و فروش نهايي شد. 

جدايي لينك سيس از سيسكو

چرا سيسكو 
بايد يكي از 
موفق ترين 
محصوالتش را 
واگذار كند؟
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مدير بايد جرات آن را داشته باشد كه گاهى برخالف راى متخصصان عمل كند. (جيمز كاالگان)
مديريت مشاركتى اين است كه افراد مناسب را در زمان مناسب در چرخه تصميم گيرى وارد كنيم. (واين بارلو)

با احتياط بينديشيم اما با قاطعيت عمل كنيد. (چارلز كالب كلتن)
ديگران را عفو كنيد ولى خود را هرگز. (بابيليوس سايروس)

تجربه را نمى توان خلق كرد بايد آن را تجربه كرد. (آلبر كامو)

كوچك و محدود است و انگيزة بسيار كمي براي فروش سخت افزار در آن وجود 
دارد. كاربر تا مجبور نشــود دست به به روزرســاني و خريد محصوالت جديد 
نمي زند و در بيشــتر اوقات نياز و انگيزه اي براي هزينه كردن ندارد. شركت هاي 
فعال در بازار لوازم مصرفي الكترونيكي دايماً بايد به فكر بستن يك قرارداد مالي 
خوب و بعد تالش براي پرداخت هاي به موقع باشــند. مي توان گفت بيشتر وقت 

خود را هدر مي دهند.» 
بيگس مي گويد شــركت سيســكو هيچ گاه فروش يك روتر شــبكة بي سيم 
لينك ســيس را حس نمي كند و تاثيرش را روي كســب وكارش نمي بيند ولي اگر 
يك سوييچ شبكه هاي بزرگ Nexus را بفروشد خيلي زود تاثيرش را خواهد ديد. 
 ICT و IT در مقابل بازار Consumer Electronics يا CE واقعيت اين است كه بازار
در حاشيه است و دايماً با محصوالتي مانند تبلت و نوت بوك در حال تغيير است. 
بازار CE براي سيسكو سوددهي محسوســي ندارد ولي بازار فناوري اطالعات 
بسيار پرسود و پررونق است. بنابراين سيسكو ترجيح داده است انرژي و تمركز 

و سرمايه گذاري خود را روي جايي بگذارد كه حاشية سود زيادي دارد. 
در معاملة لينك سيس ديدگاه ديگري هم وجود دارد كه معتقد است سيسكو 
از محصوالت شــبكة كابلي و بي سيم لينك سيس غفلت كرده و خدمات پشتيباني 
و گارانتي آن ها كيفيت نامطلوبي داشته است. همچنين به روزرساني محصوالت 
و به كارگيري فناوري هاي جديد در اين محصوالت در مقايسه با رقبا خوب پيش 
نمي رفت. جون برودكين (Jon Brodkin) از سايت آرس تكنيكا مي گويد: «سيسكو 
نظارت بر محصوالت لينك سيس را با كيفيت گذشته انجام نمي داد و باعث دلخوري 
و اذيت برخي از مشــتريان از جمله خود من  شــد. وقتي اعالم شــد محصوالت 
لينك سيس قابليت اتصال به كالود را دارند بسياري از كاربران انتظارات زيادي از 
اين شركت داشتند ولي در نهايت ديديم كه فقط رابط كاربري تحت وب روترهاي 
لينك ســيس به كالود متصل مي شوند. اين راه كار چندان جذاب و جالب نيست و 
رقبا كارهاي بهتري كردند.» برودكين معتقد اســت سيسكو در يك بزنگاه خيلي 
خوب وقتي ديد از رقبا عقب مي افتد و سرمايه گذاري و جهش در محصوالتش نيز 
ســود چنداني ندارد، دست از رقابت برداشت و به ارائه بي كيفيت خدماتش پايان 
داد. هر شــركتي نمي تواند اين چنين چابك و سريع تصميم گيري كند و از بخش 

بزرگي از برند و اعتبارش دست بكشد. 
اســتفن الوسون (Stephen Lawson) از ســايت كامپيوتر ورلد قضيه را از 
زاويه ديگري مورد تحليل قرار مي دهد. او مي گويد شــركت سيسكو نمي خواهد 
با دنياي شــبكه هاي خانگــي و كاربران نهايي خداحافظي كند چون بســياري از 
محصوالت و راه كارهاي او براي ارائه ويديو و مالتي مديا به شــبكه هاي خانگي 
اســت و مصرف كنندة نهايي اين ســرويس ها كاربران خانگي هستند. الوسون 
مي گويد سيســكو از ظرفيت موجود در شبكه هاي خانگي غافل نيست اما دوست 
دارد به شركت هاي بزرگ و گسترده خدمات بدهد و آن ها با كاربران نهايي ارتباط 
داشته باشند. در اصل سيسكو دوست دارد مشتريان شركتي و بسيار بزرگ را 
سرويس دهي كند و از دردسرهاي كاربران خانگي خالص شود. الوسون اعتقاد 
دارد سيسكو در سال 2003 با خريد لينك سيس حملة بزرگي به سوي شبكه هاي 
خانگي و تجهيزات مصرفي الكترونيكي آغاز كرد و در مدت ده ســال به يكي از 
تاثيرگذارترين رهبران اين حوزه تبديل شــد و شركت لينك سيس را به سوددهي 
رســاند و ايده هاي زيادي در حوزة تجهيزات شبكة اداري كوچك با كيفيت را به 
اثبات رســاند ولي اكنون نگرش و ديدگاه مديران اين شركت نسبت به اين حوزه 

تغيير يافته اســت و با رصد كردن بازار تجهيزات شبكة خانگي و اتفاقاتي كه در 
آينده رخ خواهد داد ترجيح مي دهند با يك واســطه به اين بازار دسترسي داشته 

باشند و بيشتر زيرساخت هاي فناوري اطالعات و شبكه ها را ارائه دهند. 
زئــوس كراواال (Zeus Kerravala) از موسســة تحقيقاتي ZK Research نيز 
مي گويد: «براي شركت هاي بزرگ بسيار سخت است كه در دو حوزة زيرساخت 
و تجهيزات مصرفي الكترونيكي، با قدرت ظاهر شوند و رقابت كنند. شركت هاي 
HP و Dell نيز وضعيتي مشــابه سيسكو دارند و آن ها هم در اين گرداب هستند. 

سيسكو تصميم گرفته است استراتژي خود را عوض كند و يك تغيير بسيار بزرگ 
در كســب وكارش به وجود آورد. به هميــن منظور از بازار محصوالت مصرفي 

الكترونيكي فاصله گرفت.» 
تحليل گران بازار، معاملة لينك سيس را بي ارتباط با قدرت گرفتن شركت هايي 
مانند سامســونگ در حوزة تجهيزات بي سيم و محصوالت مصرفي الكترونيكي 
نمي دانند. سامسونگ در اين چند سال اخير بسيار خوب توانسته  است محصوالت 
ريز و درشت خود را وارد اتاق نشيمن خانه ها كند و كاربران را مجاب به استفاده 
از  آن ها نمايد. اما شــركتي مانند سيسكو در مقايسه با سامسونگ ناموفق بوده 
اســت و محصوالت لينك سيس بيشــتر در شــركت هاي كوچك و اداري مورد 
اســتفاده قرار مي گرفتند. همچنين روترهاي پرقدرت بي سيم لينك سيس بيشتر 
يك وســيله براي ايجاد شبكة خانگي هستند تا يك وسيله سرگرمي و مالتي مديا. 
سيســكو مي داند كه آينده از آن سرگرمي و مالتي مديا است و دير يا زود فروش 
محصوالت لينك سيس كاهش يافته و بايد با طيف متنوع و وسيعي از محصوالت 
شركت هايي مانند سامســونگ رقابت كند. بنابراين تصميم مي گيرد تمركزش را 
از بخش تجهيزات شبكة بي ســيم و بخش هاي ديگري مانند دوربين هاي نظارت 
تصويــري يا دوربين هاي فيلم برداري و ويديو به روي زيرســاخت شــبكه هاي 

سرگرمي و مالتي مديا منتقل كند و از رقابت بيهوده بپرهيزد. 
مي توانيم تمامي اين ديدگاه ها را دربارة فروش شــركت لينك سيس در نظر 
بگيريم و فرض كنيم شــركت سيسكو با در نظر گرفتن تمامي اين موارد تصميم 

به جدايي گرفته است.

لينك سيس پس از سيسكو
با انتشــار خبر واگذاري شركت لينك ســيس به بلكين، موجي از نگراني در 
ميان مشتريان و فروشگاه هاي اين شركت به راه افتاد. آيا بلكين نام لينك سيس را 
تغيير خواهد داد و از اين پس محصوالتش را با نام بلكين وارد بازار مي كند؟ آيا 
خدمات پشتيباني و گارانتي محصوالت فروخته شده رها خواهد شد؟ قراردادهاي 
بســته شده ميان سيسكو و شــركت هاي ديگر دچار چه وضعيتي خواهند شد؟ 
شركت بلكين جواب تمامي اين سواالت را در كنفرانس خبري معاملة لينك سيس 
مي دهــد. بلكين گفت: «هيچ برنامه اي براي تغيير نام و برند لينك ســيس ندارد و 
تمامي قراردادها و پشتيباني هاي گذشته برجاي خواهند ماند. بلكين تمامي تعهدات 
شــركت سيسكو پيرامون محصوالت لينك سيس را عهده دار خواهد شد و از اين 
بابت هيچ نگراني وجود ندارد.» بلكين حدود 30 درصد از بازار محصوالت شبكة 
خانگي و مصرفي الكترونيكي آمريكا را عهده دار است و به خوبي مي داند چگونه 
بايد محصوالت با كيفيت لينك سيس را در كنار محصوالت خود به فروش برساند. 
بلكين مي خواهد محصوالت لينك سيس را در كنار راه كار WeMo خود قرار داده و 

يك پلتفرم كامل شبكه هاي خانگي براي مشتريان ايجاد كند. 
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به تازگــى، خنك كننده ترين برنامه براســاس طرحى موســوم به 
Chaos air distribu) تدوين شده كه  on) متدولوژى توزيع هواى بى نظم
در آن واحد CRAC (واحد تهويه هواى اتاق رايانه) حجم زيادى از هواى 
ســرد را به داخل اتاق پمپاژ مى كند كه هم تجهيزات IT را خنك مى كند و 
هم به بيرون رفتن هواى گرم خروجى تجهيزات به داخل كانال مربوطه 
كمــك مى كند. با اين حال، در توزيع هــواى بى نظم ناكارآمدى هاى قابل 

ذكرى در طيف گسترده اى بدين شرح وجود دارد:

(Re-circulation) گردش دوباره هوا 
هنگامــى كه هواى گرم خروجــى از رك دوباره به جلوى رك و به 
مصرف سرورها برسد، در اصطالح گفته مى شود كه " گردش دوباره" 
اتفاق افتاده اســت.  اين حالت معموال به علت ضعف در بهداشــت رك    
(Rack Hygiene) و فقــدان هواى خنك كافى در جلوى رك اتفاق مى افتد. 
هواى گــرم خروجى راه خود را به فضاى هواى مصرفى ســرور پيدا 

مى كند و دماى تجهيزات IT به صورت خطرناكى باال مى رود. 

(Air stratification)  اليه بندى هوا
به منظور توليد هواى خنك در قســمت بااليــى جلو رك، جابجايى 
 (Precision Cooling Equipment) طبيعى هوا، تجهيزات خنك سازى دقيق
را مجبور به تنظيم در دماى پايين تر از مقدار توصيه شده در استاندارد 
مى نمايــد. اين حركت طبيعى هوا براى تجميع و فشــردگى در اليه هاى 
مختلفــى از درجــه حرارت اســت. در اغلب موارد، بــراى از بين بردن 
اليه بندى هوا، تكنسين ها سرعت فن هاى CRACها را براى رساندن هواى 
ســرد بيشــتر به اتاق، افزايش مى دهند. اين امر منجر به (باى پس) هوا 

مى شود. 

 Bypass Air 
اگر ســرعت جريان هواى سرد، بيشتر از توان فن هاى سرور براى 
هدايت هواى ســرد باشد در نتيجه، جريان هواى سرد به خارج از وجه 
جلويــى رك خواهد رفت. هــواى ســرد ورودى (Supply Air) از كولر   
مى تواند با جريان هواى گرم بازگشتى قبل از عبور از سرورهاى درون 

رك مخلوط شود و بهره ورى سرمايش را كاهش دهد.  
با باالرفتن دماى مراكز داده اغلب شركت هاى تجارى راهكار راهرو 
ســرد/گرم را براى چينــش رك ها جهت به چالش كشــيدن ناكارآمدى 

سيستم خنك سازى انتخاب مى كنند.
چنين پيكربندى هايى جريان هاى همرفتى را توليد مى كنند كه وظيفه 
آنها بهتر كردن گردش جريان هوا اســت. اگرچه نسبت به توزيع هواى 
بى نظم، اســتراتژى هاى راهرو ســرد/گرم براى مراكــز داده امروزى 
توانايى خنك ســازى بيشــترى دارنــد اما در نهايت هــر دو روش يك 

       تكامل طراحى 
سيستم سرمايشى مركز داده

جان كولينز، مدير بخش جهانى Eaton معتقد است كه طراحى مراكز داده بايد با تغييرات سيستم 
سرمايشى مركز داده متحول شود. استراتژى هاى سرمايشى مراكز داده در طول زمان با افزايش سطح 

حرارتى و تراكم توان تجهيزات، به طور چشمگيرى تغيير كرده است. 
امير مهربانى
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نقــص بــزرگ دارند و آن اين اســت كه در هــر دو روش، هوا به طور 
آزادانه در سراســر مركز داده حركت مى كنــد. در نهايت براى رفع اين 
نقيصه جهت ســازمان دهى و كنترل جريان هوا، اســتراتژى هاى مهار 
هوا (Containment Cooling Strategies) شكل گرفت. اين استراتژى ها 
راه حل هايى اســت كه رك هاى ســرور را در ســاختارهاى ايزوله نگه 
 CRAC مى دارد تا هواى گرم خروجى از ســرورها را تحويل واحدهاى

دهد و هواى سرد را به طور مستقيم به تجهيزات برساند.

مزاياى مهم: 
بهبود كارايى سيسـتم سرمايشى: يك طراحى خوب مى تواند با 
جلوگيرى از اختالط هواى گرم و ســرد و از بين بردن گردش بى فايدة 
هــوا و اليه بندى هوا و همچنين باى پس جريان هوا بهره ورى سيســتم 

سرمايش را باال ببرد.  
افزايـش قابليـت اعتمـاد: حذف قطعات جانبى ســرورها (مانند 
صفحــة Blank) كه آن ها را در معرض هواى گرم قرار مى دهد مى تواند 
خطــر گردش دوبارة هواى گرم را افزايش دهد و تاثير زيادى در ايجاد 

تنش گرمايى و كاهش عمر تجهيزات IT  دارد. 
هزينـه پايين انـرژى: براى مقابله با اثرات گردش دوباره هواى 
گــرم، طرح هاى ســرمايش، هواى گرم بازگشــتى را تــا 12/78 درجه 
 Containment  ســانتيگراد خنك مى كنند. سيستم هايى كه بر اســاس

هســتند به طور كامل هــواى بازگشــتى را ايزوله مى كنند و 
همچنين هواى ســرد را با دماى 18/34 درجه ســانتيگراد يا 
بيشتر به تجهيزات تحويل مى دهد. در نتيجه، استراتژى هاى 
سرمايشــى مهاركردن (Containment) به طور ميانگين 16 

درصد مصرف برق واحد هاى CRAC را كاهش مى دهند.
انعطاف پذيرى: براى توليد جريان هاى همرفتى هواى 
ســرد كه باعث كار كردن (نقش آفرينى) استراتژى راهروى 
ســرد/گرم مى شود، شــركت ها بايد رك هاى سرور خود را 
در آرايــش منظــم و يكنواخت در قالــب رديف هايى بچينند. 
اســتراتژى مهــار (Containment) به همرفتــى جريان هوا 
بســتگى ندارد و اين اســتراتژى ها طراحان مركز داده را به 

ســمت طراحى محفظه هايى (در هر پيكربندى) متناسب با نياز خود 
سوق مى دهند. 

تاثير بر طراحى
با وجــود تاثير انقالبى راه كار مهار هواى خنــك مركز داده، اغلب 
ســازمان ها همچنان بــه طراحى مركز داده به شــيوه هاى قديمى ادامه 
مى دهند. آنها ابتدا ســاختمانى را طراحى و ســپس بخشى از آن را به 
ســالن داده ها اختصاص مى دهند و در ادامه فضاى سالن را با رك هاى 

سرور ُپر مى كنند. 
طراحى مراكز داده به شــيوة ســنتى مى تواند طيف گسترده اى از 
مشكالت را ايجاد كند. براى مثال، طراحى بيشتر يا كمتر از مقدار مورد 
نياز زيرساخت سيســتم هاى سرمايشــى و برق، ظرفيت بهره بردارى 
را محدود و هزينه ســرمايه گذارى را زياد مى كند. عناصر ســاختارى 
نامناســب مى تواننــد كانال هاى عبــور هوا را داراى خم و مســيرهاى 
انحرافى كنند كه خود باعث كاهش بهره ورى مى شــود. ابعاد نامناسب 
اتــاق مى تواند جاى گيرى رك هاى ســرور را پيچيده كند و فضاى هدر 

رفته را ايجاد مى كند.   
       

نتيجه گيرى 
امروزه شــركت ها به طور فزاينــده اى متوجه شــده اند كه طراحى 
مراكز داده از محدودة رك هاى سرور شروع مى شود (نه از ديوارها) و 
گسترش پيدا مى كند.  به جاى  ساخت  اتاق و ُپر كردن آن توسط رك ها، 
ابتدا رك ايده آل براى نيازهاى خود را انتخاب و ســپس اتاق را پيرامون 

آن طراحى مى كنند. 
شركت ها به جاى تامين و تدارك (كم يا زياد) تجهيزات برق و منابع 
سرمايشــى، براى چينش دقيق ســخت افزارها و تجهيزات، زيرساختى 

بهينه را نصب و از آن استفاده مى كنند. 
به جاى به كارگيــرى راه حل هاى ابداعى جهــت بهره ورى و كاهش 
نقايص ســاختارى مركز داده، شــركت ها در همان گام نخست از بروز 
چنين نقايصى جلوگيرى مى كنند. نتيجــة نهايى اينكه در يك مركز داده 
فقط كم هزينه تر بودن در سيســتم ســرمايش مالك نيســت، بلكه قابل 
اطمينان تر بــودن و بهتر بودن براى نيازهاى كســب وكار اهميت دارد. 

همچنين استفاده از مراكز داده به شكل فزاينده اى افزايش مى يابد.
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حكايت: راه رفتن سگ روي آب

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

كــاريــكاتــور

ــگ جديدي خريده بود، سگي كه ويژگي منحصر  ــكارچي پرنده س ش
ــت. اين سگ مي توانست روي آب راه برود. شكارچي وقتي  به فردي داش
اين را ديد نميتوانست باور كند و خيلي مشتاق بود كه اين را به دوستانش 
ــكار مرغابي در بركه اي آن  ــتانش را به ش بگويد. براي همين يكي از دوس

اطراف دعوت كرد.
او و دوستش شكار را شروع كردند و چند مرغابي شكار كردند. بعد به 
ــتور داد كه مرغابي هاي شكار شده را جمع كند. در تمام مدت  سگش دس

ــگ روي آب مي دويد و مرغابي ها را جمع مي كرد.  ــاعت شكار، س چند س
ــت دوستش درباره اين سگ شگفت انگيز نظري  صاحب سگ انتظار داش

بدهد يا اظهار تعجب كند، اما دوستش چيزي نگفت.
ــت، او از دوستش پرسيد آيا متوجه چيز عجيبي در مورد  در راه برگش

سگش شده است؟
دوستش پاسخ داد: «بله، در واقع، متوجه چيز غيرمعمولي شدم. سگ 

تو نمي تواند شنا كند.»

مصاحبه شغلى
ــغلى براى استخدام در شركتى، مدير  در پايان مصاحبة ش
منابع انسانى شركت از مهندس جوان صفر كيلومتر پرسيد: «و 

براى شروع كار، حقوق مورد انتظار شما چيست؟»
ــته به  ــال، بس  مهندس گفت: «حدود 75000 دالر در س

اينكه چه مزايايى داده شود.»
ــانى گفت: «خب، نظر شما دربارة 5 هفتة  مدير منابع انس
ــى، 14روز تعطيلى با حقوق، بيمة كامل درمانى و حقوق  تعطيل
ــيك و مدل باالى در اختيار  ــتگى ويژه و خودروى ش بازنشس

چيست؟»
ــوخى  ــيد: «ش ــدس جوان از جا پريد و با تعجب پرس مهن

ميكنيد؟!»
مدير منابع انسانى گفت: بله، اما اول تو شروع كردى

پاسخ معماى زندان: 
ــده، از او  ــك ش ــا نزدي ــي از دربان ه ــه يك ب
ــم كه  ــد: « آقا، اگر من از دربان ديگر بپرس مي پرس
در آزادي كدام است، كدام در را نشان خواهد داد؟» 
ــان دهد، مي فهمد آن در،  هر دري را كه دربان نش
ــت لذا برعكس عمل كرده، از در ديگر  َدِر اعدام اس
خارج خواهد شد. چرا؟ علتش آن است كه اگر جمله 
ــت،  ــد، او چون دروغگوس ــوق را از دروغگو بپرس ف
ــان خواهد داد لذا او  بجاي َدِر آزادي، َدِر اعدام را نش
ــش كرده، از در ديگر خارج مي شود. و اگر  برعكس
ــتگو بپرسد، چون او راستگوست، عين  از دربان راس
ــو را بيان خواهد كرد و خواهد  عبارت دروِغ دروغگ
ــخص (دروغگو) بپرسي فالن در  گفت: اگر از آن ش
ــو، َدِر اعدام را  ــد داد و چون دروغگ ــان خواه را نش
ــاي َدِر آزادي معرفي خواهد كرد و عين گفته او  بج
رانيز راستگو تكرار كرده، مرد محبوس آنرا برعكس 

نموده از در آزادي خارج خواهد شد.

فوايد بازاريابى همراه با لبخند

كمك به جذب مشترى جديد، افزايش فروش، باال بردن سود، دوست داشتنى كردن كسب و كار، ايجاد سرگرمى در كار

تشخيص انسان
 از كامپيوتر

در دو اتـاق جداگانـه نزديك به 
هـم يـك كامپيوتـر هوشـمند و يك 
انسـان قرار داده شده است. چگونه 
مي توان بدون باز كردن درب اتاق ها 
يـا مكالمه با اتاق ها فهميد كامپيوتر 

در كدام اتاق است؟  
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