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رویاهاى بزرگ کافى نیست

 چگونه بدون هزینه اضافى بهره ورى مراکز داده را افزایش دهیم؟

همکارى سیسکو و والت دیزنى براى ساخت استودیو انیمیشن سازى
تا 15 سال آینده عمده زیرساخت  اینترنت آمریکا غرق مى شود
مراکزداده آینده قطعا مبتنى بر انرژى هاى تجدیدپذیر هستند

تازه نفس ها و تازه واردها

کاریکاتور، لطیفه، حکایت و معما

آیا هنوز باید بهترین و شایسته ترین افراد را استخدام کنیم؟

5 رویکرد مهم محاسبات ابرى در سال 2018

6 گام راه اندازى اتاق سرور براى کسب وکارهاى کوچک

با حمایت شرکت تیام شبکه
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فرزانه شوقى لیسار

شماره سوم فصل نامه ویراگســتر در حالى منتشر مى شود که فضاى کسب وکار ایران 
دوران و شرایط تازه اى را تجربه مى کند و شاهد یک پوست اندازى و اصالحات گسترده 

در شرکت ها و سیستم ها خواهیم بود.
براى ســال ها و دهه هاى متمادى، کسب وکارها در ایران با کمبود منابع مواجه نبودند. 
کسب وکارها تصور مى کردند تا ابد فضاى فیزیکى، انرژى، آب، نیروى انسانى، مواد اولیه، 
منابع ارزى، واردات، نرم افزار و سخت افزار در اختیار خواهند داشت. بنابراین، هیچ راهکار 

و طرحى براى این روزها نداشتند.
شرایط جدید به وجود آمده کسب وکارها را وادار به واکنش کرده است. آن ها دیگر مانند 
گذشته نمى توانند هرچقدر نیاز دارند، انرژى مصرف کنند، مواد اولیه خریدارى کنند، 
استخدام هاى بى رویه و بى حساب و کتاب داشته باشند، به سوى واردات حرکت کنند 

و از فضاى فیزیکى سود ببرند. 
در این فضا، کســب وکارها و به طور خاص شرکت هاى بخش خصوصى باید کوچک تر 
و فشــرده تر شــوند، برخى منابع را رها کرده یا صرفه جویى کنند و به دنبال افزایش 
بهره ورى و کارایى بروند. افزایش بهره ورى براى کســب وکارهایى که چندین دهه یک 
روال و رویکرد ثابت و ایستا داشتند، چندان ساده و سریع نخواهد بود و نیازمند تغییرات 
گســترده در فرآیندها، تصمیم گیرى ها و نگهداریها  خواهند بود. یکى از اقدامات الزم 
و ضرورى، به کارگیرى پلتفرم ها و نرم افزارهاى توســعه و مدیریت پروژه است. استقرار 
سخت افزارهاى به روزتر و با کارایى بیشتر در مقایسه با گذشته و تغییر برخى روال هاى 

استفاده و نگهدارى از سخت افزارها نیز در دستور کار قرار مى گیرد.
کســب وکارها در فضاى کنونى اقتصاد ایران نیاز به چابکى و هوشمندى باالیى دارند، 
دقیقا مانند کسب وکارهاى نوپا و استارتاپى. باید رویکردها تغییر کند و آموزش ببینند 
که با کمترین منابع، باالترین کارایى را ارائه دهند. دنبال راهکارها و راه حل هاى جدید 
باشــند و دست به دامان خالقیت ها و ابتکاراتى براى دور زدن موانع و چالش ها شوند. 
شــرایط کنونى بازار و اقتصاد ایران براى برخى شرکت ها یک حسن دارد که گریزى از 

آن نیست!
این تغییرات و پوست اندازى ها باید از باالترین سطوح مدیریتى و تصمیم گیرى آغاز شود 
و تا پایین ترین رده هاى سازمانى ادامه پیدا کند. به این منظور، اولین گام، تغییر تفکر و 
نگرش مدیران سنتى و پا به سن گذاشته اى است که با اصول و ابزارهاى مدیریت هاى 
مدرن و اســتارتاپى چندان آشنایى ندارند و غالبا هم در برابر اتخاذ رویکردهاى جدید 
مقاومت نشان مى دهند. شاید نیاز به تغییر ساختار و چارت هاى سازمانى براى چابکى 
و هوشمندى بیشتر باشــد، تیم ها و رده هاى جدید تعریف شود و نیروى انسانى براى 

مهارت هاى جدید آموزش ببیند.
کمبود منابع و شــرایط پیچیده اقتصادى کنونى فضاى کسب وکار ایران به طور بالقوه 
براى بسیارى از شرکت ها یک تهدید است، ولى مى تواند تبدیل فرصت و توفیق اجبارى 
شود تا دست به بازسازى و بازطراحى خود بزنند و پس مانده هاى اقتصاد سنتى گذشته 

ایران را بیرون بریزند و به دنیاى مدرن و هوشمند امروزى بازار پا بگذارند.

﹤﹛︀﹆﹞︨︣

ا︠︊︀ر
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 StudioLAB شرکت سیسکو اعالم کرد از سوى شرکت والت دیزنى به عنوان یک شریک در استودیوى
انتخاب شــده است. والت دیزنى از سیسکو به عنوان یک شرکت خالق در پیاده سازى فناورى هاى این 
استودیو دعوت به همکارى کرده است. استودیو StudioLAB والت دیزنى در بربنک کالیفرنیا واقع شده 
اســت و روى فناورى هاى قابل اجرا در لبه همانند طراحى، بازطراحى و بازتصویرســازى، پروتوتایپ و 
سرگرمى تمرکز دارد و مى خواهد محصوالتى با چشم انداز آینده بسازد. این استودیو در مساحت 3500 
مترمربعى و در قلب اســتودیوهاى والت دیزنى در بربنک واقع شــده است. قرار است این استودیو از 
ســخت افزارها و نرم افزارهاى شرکت س یسکو براى پیاده ســازى شبکه هاى درختى پوشا، ذخیره سازى 
اطالعات و ســرویس هاى ارکستراســیون و تعاملى در پردازش هاى محاســباتى استفاده کند. به طور 
مشخص سیسکو مى خواهد ارتباطاتى امن و بدون قطعى میان فیلم سازها، استودیو و شرکاى ثالث ایجاد 
کند. به عالوه، سیســکو مى خواهد فناورى ها و امکانات ارتباطى از راه دور این اســتودیو براى افزایش 
تعامل ها و اشتراك گذارى تجربه هاى کاربردى خالقانه میان بخش هاى مختلف را فراهم کند. استفاده از 
سرویس هاى محاسبات ابرى به صورت امن و قابل اطمینان ولى موثر از دیگر برنامه هاى سیسکو براى 

این استودیوى انیمیشن سازى است.

دانشــمندان کامپیوتر دانشگاه اورگان در یک تحقیق دریافتند تا 15 ســال آینده، هزاران کیلومتر از 
زیرســاخت اینترنت ایاالت متحده در کنار ســواحل دریاها و اقیانوس ها به زیر آب خواهند رفت. باال 
آمدن آب دریاها و وقوع سیالب ها و طوفان ها مى تواند به شبکه هاى کابلى زیرزمینى آسیب هاى جدى 
وارد کند که منجر به قطعى آن ها مى شــود. این شبکه هاى کابلى زیرزمینى تامین کننده اینترنت بخش 
عظیمى از آمریکا و کشورهاى اروپایى هستند. این تحقیق مى گوید تا سال 2030، بیش از 4 هزار مایل 
کابل فیبرنورى در امتداد سواحل ایاالت متحده و به خصوص شهرهاى ساحلى مانند نیویورك، میامى و 
سیاتل زیر آب فرو مى رود و به خاطر شورى آب و خوردگى کابل ها یا ضدآب نبودن آن ها، خطر قطعى 
اینترنت در کمین میلیون ها کاربر این شــهرها قرار دارد. کابل هاى اینترنت زیردریایى از روکش هاى 
ضدآب اســتفاده مى کنند، ولى کابل هاى اینترنتى که عمدتا در ســواحل دریاها کشیده شده اند، فاقد 
روکش ضدآب یا سیســتم هاى حفاظتى در برابر طوفان ها و سیالب ها هستند. شرکت هاى مخابراتى و 
اینترنتى ایاالت متحده با آگاهى از این خطر، در صدد پیاده سازى راهکارهاى مختلف مانند زدن تونل 
و کابین هــاى زیرزمینى براى عبور کابل ها، جایگزینى کابل هاى موجود با کابل هاى ضدآب و برچیدن 

کابل هاى مسى هستند.

پس از گوگل، مایکروســافت و اپل، موج اســتفاده از انرژى هاى پاك و تجدیدپذیــر براى مراکزداده به 
شرکت هایى مانند فیســبوك و فوجیتسو رسیده اســت. دورنماى صنعت مراکزداده چیزى جز استفاده 
از انرژى هاى تجدیدپذیر در دهه هاى آتى نیســت. ماه گذشــته، فیسبوك اعالم کرد کمپوس مرکزداده 
Prineville به صورت 100 درصد از انرژى خورشــیدى اســتفاده مى کنــد. در این کمپوس بیش از 5 

مرکزداده بزرگ مستقر شده است. فیسبوك با همکارى چندین شرکت دیگر توانسته 436 مگاوات انرژى 
براى این مجموعه مراکزداده خود تامین کند. شــرکت فوجیتسو نیز همکارى خود با یک تامین کننده ى 
انرژى تجدیدپذیر را آغاز کرده اســت و اعالم کرد تا سال 2050 تمامى مراکزداده خود در کشور ژاپن و 
دیگر نقاط دنیا را به انرژى هاى پاك متصل مى کند. فوجیتسو مى خواهد تا سال 2030 نزدیک به 40 درصد 
مراکزداده خود را به انرژى هایى مانند باد و خورشید متصل کند. استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر یکى از 
رویکردهاى جدى صنعت مراکزداده در دهه ى اخیر است و شرکت هاى بزرگ تالش مى کنند از مصرف 
مســتقیم انرژى برق جلوگیرى کنند، چرا که هم منابع تامین برق محدود هستند و هم هزینه هاى تامین 
انرژى براى مراکزداده بزرگ که هر روز هم گسترش پیدا مى کنند، بسیار گران قیمت است. در خاورمیانه 
نیز چندین شرکت سازنده مراکزداده از شروع پروژه هاى تامین انرژى از خورشید خبر دادند، به خصوص 

اینکه دسترسى به این انرژى خدادادى در بیشتر ماه هاى سال، امکانپذیر است.

٤ ︫﹞︀ره ٣

ا︠︊︀ر

همکارى سیسکو و والت دیزنى براى ساخت استودیو انیمیشن سازى
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مراکزداده آینده قطعا مبتنى بر انرژى هاى تجدیدپذیر هستند



تازه نفس ها و تازه واردها
برگزارى بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ در بیم و امید

نمایشگاه الکامپ امسال به تاثیرپذیرى از اوضاع بازار و اقتصاد و التهاب ها 
و چالش هاى جدى_اى که شرکت هاى فناورى اطالعات دست به گریبان 
هستند، از 6 الى 9 مردادماه در محل دائمى نمایشگاه بین المللى تهران 
برگزار شد. الکام استارز، الکام گیمز، الکام تاکز، الکام ترندز و فناورى هاى 
جدیدى مانند اینترنت اشیا، بلوك چین و هوش مصنوعى بزرگ ترین 

شاخصه هاى این دوره از نمایشگاه الکامپ بودند.

دغدغه هاى بزرگان
نمى توان انکار کرد الکامپ امســال به طور کامل متاثر از شرایط بازار، ارز و اقتصاد کشور 
بود. رییس سازمان نظام صنفى رایانه اى کشور در مراسم افتتاحیه با اشاره به این موضوع، 
اقرار کرد در برخى بخش ها با کاهش مشــارکت شرکت ها روبرو بودیم. چندین شرکت 
بزرگ در آخرین لحظات از حضور در نمایشگاه انصراف داده بودند و شرکت هاى بزرگ 
و نام آشــناى بازار هم ســعى کرده بودند با ریخت و پاش کمتر در الکامپ ظاهر شوند. 
این شرکت ها غرفه هاى کوچک ترى خریدارى کردند و با محصوالت کمترى در الکامپ 
خودنمایى مى کردند. وقتى سراغ مدیران این شرکت ها مى رفتید، دغدغه جدى و بزرگ 
آن ها، نبود جنس و کاال در بازار و عدم امکان ســفارش کاال یا ترخیص و ورود آن ها به 
بازار بود. در روزهاى برگزارى نمایشــگاه، چندین میزگرد با موضوع بررســى مشکالت 
تخصیص ارز دولتى به شــرکت هاى فناورى اطالعات برگزار شد و اعضاى سازمان نظام 
صنفى رایانه اى و مدیران شرکت ها سعى کردند نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه 

ارائه دهند. 

جوالنگاه جوان ها و تازه نفس ها
هر چقدر شرکت هاى بزرگ فناورى اطالعات، ارتباطات و مخابرات ایران براى حضور در 
نمایشگاه الکامپ، بى انگیزه، سرد و گرفتار چالش هاى مختلفى مانند هزینه هاى زیاد، نبود 
ارز و نداشتن کاال براى معرفى و تبلیغات بودند، کسب وکارهاى نوپا مشتاق تر از همیشه 
در الکامپ حاضر شدند و با انرژى و انگیزه زیاد سعى کردند این رویداد را مانند همیشه، 

داغ و خبرساز جلوه دهند. 
الکام اســتارز، بهترین و شلوغ ترین بخش از نمایشگاه هاى الکامپ 4 دوره اخیر، این دوره 
نه در یک سالن بلکه در 5 سالن و با بیش از 400 استارتاپ برگزار شد. کسب وکارهاى 
نوپا در الکام استارز با توجه به ضریب نفوذ اینترنت در جامعه سعى کردند انواع خدمات 

و محصــوالت آنالین و الکترونیکى را عرضه کنند و عالوه بر جذب مشــترى، به دنبال 
ســرمایه گذار، شــتاب دهنده و حامى هاى بزرگ در بازار باشند. استارتاپ هایى که دوره 
گذشته یک کانتر و فضاى نمایشگاهى 6 مترى داشتند، در این دوره غرفه هایى با متراژهاى 
باالى 12 متر خریدارى کردند و با امکانات تبلیغاتى و نمایشگاهى کامل وارد عرصه رقابت 

با تازه واردها شدند.
امســال، براى اولین بار در تاریخ نمایشــگاه الکامپ، سالن الکام گیمز افتتاح شد و بیش از 
30 بازى ســاز ایرانى با حمایت فروشگاه اپلیکیشــن کافه بازار، به معرفى خود پرداختند. 
در این بخش هم عمده ى بازى ســازها را نیروهاى جوان و متخصصى تشــکیل مى دادند 
که بازى هاى آن ها با اســتقبال کاربران روبرو شــد و هر اپ بازى بیش از چند صد هزار 

بار نصب و اجرا شده است. الکام ترندز و الکام تاکز هم بخش هاى نوى الکامپ 24 بودند. 
در الکام ترندز ســعى شده است موضوع ها و فناورى هاى جدیدى مانند هوش مصنوعى، 
بلوك چین، اینترنت اشیا و بیگ دیتا مورد بررسى قرار گیرد و آینده آن ها ارزیابى شود. در 
طول 4 روز برگزارى نمایشگاه الکامپ، چندین میزگرد و نشست تخصصى روى موضوع 
بلوك چین، ارز دیجیتالى، بیت کویــن و به کارگیرى فناورى هاى رمزنگارى دیجیتالى در 
بانک ها و تعامالت مالى و اقتصادى برگزار شد. در بخش الکام تاکز نیز 46 سخنرانى توسط 
اساتید دانشــگاه، متخصصان و صاحب نظران در موضوع هاى مختلف تدارك دیده شده 
بود که در ســالن هاى گوناگون الکامپ برگزار شدند. در هر سالن، بخشى براى ارائه هاى 
الکام تاکز تدارك دیده شده بود و بازدیدکنندگان این فرصت را داشتند تا پاى صحبت و 

سخنرانى بزرگان دنیاى آى تى بنشینند و دانش خود را افزایش دهند.
به غیر از این بخش ها، در سالن ها و بخش هاى عمومى نمایشگاه هم شاهد حضور شرکت ها 
و کســب وکارهاى تازه نفس و نســبتا جدیدى بودیم که به دنبال مطرح کردن راهکارها 
و محصوالت شــان بودند. دولت الکترونیک نیز با اختصاص دو ســالن، سعى داشت تا 
جدیدترین دستاوردهاى نهادهاى دولتى در حوزهى IT و ICT را به نمایش عمومى بگذارد.

مسیر درست
در یک جمع بندى، همان طور که محمدجواد آذرى جهرمى در مراسم افتتاحیه اشاره کرد، 
نمایشگاه الکامپ طى ســال هاى اخیر با مدیریت و اجراى سازمان نظام صنفى رایانه اى 
در مســیر درســتى قرار دارد و ســعى مى کند فارغ از تحوالت داخل و خارج از کشور، 
گردهمایى اى از کســب وکارهاى جدید با ایده هاى بکر و نو، شــرکت هاى بزرگ دنیاى 
فناورى و صاحب نظران این حوزه باشد. در الکامپ 24، به روشنى شاهد رشد شرکت هاى 
خدماتى آنالین و کسب وکارهایى با ایده هاى خالقانه بودیم که سعى کردند از جدیدترین 

فناورى هاى دنیا بهره مند شوند .

︫﹞︀ره ٥٣
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شش گام در ساخت مراکز داده ى قابل استفاده در آینده
 تصمیم بگیرید نیاز دارید مرکزداده چه کارى براى شما انجام دهد

کسب وکار شما براى موفقیت به چه چیزى نیاز دارد؟
چه مقدار ظرفیت ذخیره سازى یا شبکه سازى در آینده نیاز دارید؟

توپولوژى شبکه خود را طراحى کنید
تاریخ تغییر نحوه اتصال شبکه شما چه زمانى است؟ 

آیا طراحى کارآمدترى وجود دارد؟
آیا بازسازى و بازطراحى شبکه مى تواند سرعت پاسخ گویى را افزایش دهد؟

آیا یک رویکرد مهاجرتى تمیز به فناورى هاى جدید وجود دارد؟
پهناى باند آینده چقدر است؟

پیکربندى زیرساخت مرکزداده را محاسبه کنید
فاصله میان شعب یا اتصاالت مختلف چقدر است؟

چند اتصال جداگانه دارید؟
چه نوعى ارتباطاتى را براى گسترش طرح خود در نظر دارید؟

حداکثر کارایى هر بخش را مشخص کنید
اجزا و تجهیزاتى را انتخاب کنید که بهترین کارایى مورد انتظار را ارائه مى دهند

مطمئن شوید که کابل کشى فیبرنورى شما مى تواند سرعت هاى آینده را تضمین کند،
مسافت هاى مورد نیاز براى پشتیبانى از ظرفیت هاى آینده فراهم شده است

و کارایى هاى مورد نیاز را آزمایش کنید

فروشنده مناسب را انتخاب کنید
مى توانند برنامه هاى کاربردى و نیازهاى آینده شما را تضمین کنند؟

مى توانند تمام تجهیزات و قطعات شبکه شما را تامین کنند؟ 
خدمات پشتیبانى و رفع عیب آن ها چگونه است؟

رویکرد مهاجرتى و کارایى مورد نیاز در آینده را ارزیابى کنید
اطمینان حاصل کنید که کارایى و ظرفیت مورد نیاز شما در آینده به دست مى آید. نرم افزارهاى کاربردى و ابزارهاى زیادى 

براى ارزیابى کارایى یک طرح در آینده وجود دارد که مى توانید از آنها استفاده کنید.

در سال 2020 
مراکز داده به شکل زیر خواهند بود:

ترافیک آدرسIP ویدیو 
3 برابر مى شود

ترافیک آدرس IP کالود 
3.7 برابر مى شود

ذخیره سازى 
اطالعات

5 برابر مى شود

کالن داده
 10 برابر 
مى شود

︫﹞︀ره ٧٣
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با رواج خدمات آنالین و رشد استارتاپ هایى که نیازمند ذخیره ســازى اطالعات کاربران یا پردازش اطالعات مشتریان در محل و بى درنگ هستند، نیاز به 
اتاق هاى سرور کوچک بیشتر از گذشته احساس مى شود. کسب وکارهاى کوچک ترجیح مى دهند تمام فرآیندهاى فناورى اطالعات در خود دفتر شرکت و 
زیر نظرشان انجام شود تا اینکه به شرکت و سازمان دیگرى واگذار شود. راه اندازى یک اتاق سرور یا اتاق پردازش و ذخیره سازى اطالعات براى کسب وکارهاى 
کوچک، قواعدى متفاوت با اســتقرار اتاق هاى سرور در شرکت ها و ســازمان هاى متوسط و بزرگ دارد. در ادامه 6 گام یا قاعده براى استقرار یک اتاق سرور 

مناسب کسب وکارهاى کوچک را بررسى مى کنیم:

6 گام راه اندازى اتاق سرور براى کسب وکارهاى کوچک
اگر نمى خواهید به یک شرکت دیگر نیازمند باشید، 

بهتر است خودتان نحوه راه اندازى یک اتاق سرور را یاد بگیرید

1
(Rack Mount) نیاز به تجهیزات قابل نصب در رك

براى یک کســب وکار در حال رشد، منطقى نیست از ســرور یا تجهیزات ذخیره سازى 
رومیزى استفاده کند و تمام دستگاه هاى خود را بر روى یک میز کوچک قرار دهد. اگرچه، 
انتخاب سرور و تجهیزات ذخیره سازى رومیزى مى تواند ارزان تر باشد، ولى امکان توسعه 
و افزایش ظرفیت برخوردار نیستند و از سوى دیگر به شدت از نظر امنیتى ضعیف ظاهر 
مى شوند. افراد ناشناس راحت به منابع سخت افزارى و شبکه شرکت شما دسترسى پیدا 
خواهند کرد و امکان خرابى و دســتکارى آن ها زیاد است. ریختن آب و چاى، گردوغبار، 
ضربه  و ســقوط مى تواند به راحتى تمام اطالعات شرکت را از بین برده و سرویس دهى 
به مشــتریان را مختل کند. استفاده از رك و تجهیزاتى که درون رك ها نصب و استفاده 
مى شــوند، مزایاى بسیار بیشترى نســبت به تجهیزات رومیزى خواهند داشت، چرا که 
امکان توسعه زیرساخت شبکه و سرور وجود دارد، انعطاف پذیرى بیشترى فراهم مى کند، 
از نظر امنیتى و تهدیدات فیزیکى ایمن هســتند، یکپارچگى بیشترى میان تجهیزات پیدا 
مى شود و مدیریت آن ها آسان تر است. در بازار، رك ها و تجهیزات مناسب براى نصب 
در آن، در اندازه ها و ظرفیت هاى مختلف عرضه مى شــوند و کســب وکارها از انتخاب 

وسیعى برخوردارند.

2
رك هاى سرور براى همه فصول

پیش از خرید یک رك ســرور، بهتر است اطالعاتى درباره انواع و اندازه هاى رك داشته 
باشید. واحد اندازه ى رك ها «RU» یا به طور ساده «U» است که در زبان فارسى «یونیت» 
گفته مى شود. هر یونیت یا U برابر 1.75 اینچ (44.45 میلى متر) در ارتفاع است. بنابراین، 
اندازه رك ها و همین طور تجهیزات شــبکه با واحدهایى مانند 1U یا 2U و بیشتر شناخته 
مى شــوند. سوییچ هاى شبکه غالبا در اندازه 1U یا 2U هستند ولى سرورها در اندازه هاى 
1U تا 4U ســاخته مى شوند. البته، ســرورهاى تیغه اى در اندازه 5U تا 10U و بیشتر هم 

ساخته مى شــوند. عالوه بر ارتفاع، باید عرض و عمق رك ها را هم مدنظر داشته باشید. 
در گذشــته، اندازه عرض و عمق 19 اینچى مورد پســند بازار بود، ولى امروزه رك هایى 
در بــازه ى 600 میلى متر تا 1000 میلى متر داریم. حتى، برخى از رك ها با قابلیت تنظیم 
عمق عرضه مى شوند. سرورها هم قابلیت هایى براى تنظیم عمق دارند و از این نظر بعید 
است به مشــکل برخورد کنید. امروزه، رایج ترین رك هاى سرور از 4 بخش مجزا براى 
اســتقرار ســرور و دیگر تجهیزات 19 اینچى برخوردارند. بزرگ ترین رك ها در اندازه 
42U و رك هاى متوسط بازار در اندازه 24U عرضه مى شوند. اندازه هاى رایج دیگر براى 

تجهیزات دســکتاپ و مناســب رك، از 5U یا 20U تشکیل شده اند. دو جایگزین براى 
رك هاى سرور محصور شده، رك هاى با فریم هاى باز و رك هاى دیوارى اندازه کوچک 
هســتند. رك هاى فریم باز به نصب شــدن بر روى کف اتاق یا دیوار نیاز دارند و براى 

استقرار تجهیزات شبکه سنگین وزن مناسب نیستند.

٨ ︫﹞︀ره ٣
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4
سیستم سرمایشى و تهویه هوا

اگر شما مى خواهید فقط از یک رك، سرور و دستگاه  ذخیره سازى تحت شبکه NAS پنج 
کشویى استفاده کنید، احتماال به منبع تغذیه اضافى و سیستم هاى سرمایشى نیاز نخواهید 
داشت. ولى وقتى چندین سرور، چندین دستگاه NAS، یک منبع تغذیه بزرگ و تجهیزات 
دیگر شبکه در یک محوطه کوچک نصب و روشن مى شوند، باید راه حلى براى تهویه هوا 
و خنک سازى اتاق سرور داشته باشید، چون در غیر این صورت، گرماى هواى موجود در 
اتاق سرور مى تواند عمر مفید تجهیزات شبکه را کاهش دهد، باعث خرابى و قطعى آن ها 

شود و آپ تایم شما به شدت کاهش یابد.
ممکن است به دماى مطلب داخل رك ها اشاره کنید و تصورتان این باشد که دیگر نیازى 
به خنک سازى هواى بیرونى اتاق سرور نیست. معموال رك هاى مدرن و پیشرفته امروزى 

از یک سیســتم سرمایشى توکار اســتفاده مى کنند، ولى نتایج آن، هدایت هواى گرم به 
بیرون از رك است که باعث افزایش دما در اتاق سرور مى شود. اگر تمام رك هاى شما 
سیستم سرمایشى دارند و دماى هواى مطلوبى براى سرور و تجهیزات ذخیره سازى نشان 
مى دهند، پس با نصب یک سیســتم تهویه هوا در اتاق سرور مى توانید دماى کل اتاق را 
هم در وضعیت اســتاندارد نگه دارید. ممکن است شما براى اتاق سرور از یک سیستم 
تهویه هواى کلى ساختمان استفاده کرده باشید. بنابراین، یک نگرانى شما مى تواند خاموش 
شدن سیستم تهویه هوا پس از ساعت هاى ادارى باشد. معموال پیشنهاد مى شود براى اتاق 
سرور از دو سیستم تهویه هوا یا سیستم سرمایشى استفاده شود تا وقتى یک سیستم که 
روى مدار کل ســاختمان است، خاموش مى شود؛ سیستم سرمایشى و تهویه هواى دیگر 
بهطور خودکار فعال شود. طراحى مناسب اتاق سرور و کابل کشى ساختاریافته مى تواند 
به تهویه هواى بهتر کمک کند. یک نکته حیاتى دیگر، عدم نصب تعداد زیاد ســرور یا 
تجهیزات ذخیره سازى در یک رك است. مثال، توصیه نمى شود 42 سرور 1U را در یک 
رك نصب و روشن کنید. بهتر است تجهیزات شبکه در رك هاى مختلف تقسیم شوند 
تا گرماى تولید شده توسط یک رك در حد استاندارد باشد و امکان جریان یافتن هوا در 

فضاهاى خالى رك وجود داشته باشد. 

5
کابل کشى ساختاریافته

راه اندازى یک رك ســرور چیزى فراتر از بســتن چند پیچ براى اطمینان از اســتحکام 
دســتگاه ها در رك است. مدیریت کابل ها و کابل کشى صحیح یکى از مهم ترین اصولى 
است که باید در راه اندازى یک رك سرور مورد توجه قرار بگیرد. کافى است چند دستگاه 
داخل رك قرار دهید تا چندین رشته کابل هم داخل رك و هم بیرون از آن روى دست 
شما بیفتد. باید با دقت کابل ها را از ورودى/خروجى هاى تعبیه شده در رك عبور دهید 
و سعى کنید طورى دسته بندى و کابل کشى کنید که هم فضاى زیادى اشغال نکنند و هم 
هریک از کابل ها مشخص و از دیگر کابل ها متمایز باشد. بهترین روش براى کابل کشى 
تمیز و منظم، استفاده از پچ پنل RJ45 براى کابل هاى اترنت است. پچ پنل هاى معمولى در 
رك هاى 1U نصب شده و حداکثر 24 درگاه به شما ارائه مى دهند. عالوه بر استفاده از پچ 
پنل، گاهى نیاز به کارهاى دستى و استفاده از ابزارهاى تست کابل نیز است. فردى که در 
کابل کشى حرفه اى باشد، در کمتر از یک روز مى تواند تمیزترین کابل کشى را براى شما 
انجام دهد. شاید در وهله اول هیچ لزومى نداشته باشد براى کابل کشى هزینه کنید، ولى 
مزایاى بهره بردارى از یک کابل کشى ساختاریافته از جمله کاهش گرما، کاهش خرابى، 

نگهدارى راحت تر و تعمیر ساده تر و سریع تر، ارزش بیشترى دارند.

6
لیبل گذارى (برچسب زنى)

در نهایت، برچسب زنى تمام تجهیزات و مستندات سازى مى تواند کار شما را در نگهدارى 
یک اتاق ســرور به شکلى ساده در آورد. ممکن است کابل ها، درگاه ها و هر اتصالى براى 
شما و تیمى که اتاق سرور را راه اندازى کرده اند، مشخص و روشن باشد ولى در آینده براى 
یک نیروى فنى جدید، تیم تعمیر و فروشنده مجهول است و باید با آزمایش و خطا متوجه  
آنها شــود. الزم است همه کابل ها را برچســب زنى کنید و با تهیه مستنداتى، پروسه ى 
تعمیر و خطایابى سیستم را راحت تر کنید. برچسب زنى، هم در زمان صرفه جویى مى کند 
و هم احتمال اشتباهات فاجعه بار را کاهش مى دهد. مى توانید یک چاپگر مخصوص چاپ 
برچسب خریدارى کنید و تمام کابل ها، سرورها، تجهیزات ذخیره سازى، سوییچ ها و دیگر 
تجهیزات شــبکه را برچسب زنى کنید. هریک از این دستگاه ها را با نام و شرح توصیفى 
کوتاهى به همراه آدرس IP برچســب زنى کنید. حتى ماوس و صفحه کلیدها، نمایشگرها 
و دســتگاه هاى تستر جانبى باید برچسب زنى شده باشند. به عالوه، مى توانید توضیحات 
طوالنى و برخى تنظیمات و راهنمایى هاى مهم را چاپ کنید و در محل مســتندات اتاق 
سرور نصب و در دسترس قرار دهید. دستورالعمل هاى پشتیبان گیرى، خاموش کردن یا 
راه اندازى مجدد تجهیزات شبکه، اقدامات ضرورى در هنگام قطعى برق و ... همگى باید 

چاپ شده در دسترس تیم فنى و نگهدارى قرار گیرد.

3
جداسازى سرورها براى کاهش نویز

اگر بتوانیــد یک اتاق کوچک را به صورت اختصاصى براى اســتقرار رك و تجهیزات 
سرور و شــبکه قرار دهید، مزیت هاى زیادى خواهد داشت. سرور و تجهیزات شبکه از 
کل فضاى شــرکت مجزا مى شود و از نظر امنیتى مناسب تر خواهد بود. به عالوه، نویز و 
برخى اختالالت درون محیطى روى این دستگاه ها تاثیرگذار نخواهد بود و همه تجهیزات 
درون یک اتاق قرار مى گیرند و براى سیستم سرمایشى، تامین برق و موارد دیگر مشکلى 
نخواهید داشــت. اما اگر فضاى کسب وکار شــما کوچک است و برایتان مقدور نیست 
یک اتاق را به صورت کامل در اختیار رك و ســرور قرار دهید، بهتر است خلوت ترین 
مکان شــرکت که غالبا محل تردد کارمندان نیســت را انتخاب و با یک قفسه بندى یا 
پاریتشن بندى از کل فضاى عمومى شرکت جدا کنید. سعى کنید عوامل محیطى مخرب 
مانند سروصدا، گردوغبار، باد و نظایر این ها به این قفسه نرسند و در معرض نور مستقیم 
خورشید یا نشت آب نباشد. به طور کلى، یکى از مهم ترین اصول راه اندازى اتاق سرور در 

کسب وکارها، جداسازى تجهیزات سرور و شبکه از فضاى کارى شرکت است.
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5 رویکرد 
مهم محاسبات 
ابرى در سال 

2018
در ســال 2018، پنج رویکرد مهم محاسبات ابرى 
مى تواند به کســب وکارها کمک کنند تا خدمات و 
تعهدات شان را به شکل مطلوبى به سرانجام برسانند

1- رشد نمایى در راهکارهاى خدماتى ابرى

2- افزایش ظرفیت هاى ذخیره سازى ابرى

نرم افزار به عنوان ســرویس (SaaS) درهاى انعطاف پذیر و سوددهى 
براى کســب وکارها باز مى کند و مصرف کننده ها بیشــتر از گذشته 

درگیر محاسبات ابرى مى شوند

در ســال 2018، شاهد اســتفاده بیشتر ســازمان ها از مزایاى 
ساده سازى و کارایى باال در سرویس هاى تضمین  شده ابرى هستیم

در حالــى که خدمــات PaaS تنها 5 درصد رشــد در خدمات 
 IaaS محاسبات ابرى را به خود اختصاص خواهند داد ولى خدمات

افزایش بیشترى دارند

در ســال 2018، شــاهدیم راهکارهاى SaaS بیشترین بار ترافیکى 
محاســبات ابرى را به خود اختصاص مى دهند؛ به طورى که نزدیک به 

60 درصد خدمات ابرى سراسرى در جهان از نوع SaaS است

با سرویس هاى پر زرق و 
برق ذخیره سازى اطالعات، 

شاهد رشد این بخش در سال 
2018 هستیم

به گزارش سیسکو، در سال 
2017، کل اطالعات ذخیره 

شده روى مراکز داده دنیا 370 
اگزابایت بوده در حالى که کل 
اطالعات موجود در جهان 600 

اگزابایت هستند.

در سال 2018، حجم کل 
اطالعات جهان 1.1 زتابایت 
خواهد بود که تقریبا دو برابر 

سال 2017 است

این وضعیت مصرف کننده ها 
را مجبور مى کند سراغ 

خدمات ذخیره سازى ابرى 
با هزینه هاى کمتر نسبت به 

سال 2017 بروند
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3- اینترنت هر چیزى (IoE) در 
کانون  توجه ها

4- بهبود کیفیت اینترنت و 
5G درگیرى رقابت براى

آغاز راهکارهاى 
خالقانه مبتنى بر 
تحلیل اطالعات 

بى درنگ و 
محاسبات ابرى 
باعث مى شود 

اینترنت هر چیزى 
(IoE) در سال 
2018 کانون 
توجه ها باشد

محاسبات 
ابرى به 
IoE اجازه 
مى دهد 
سیستم هاى 
پیچیده ولى 
با ارتباطات 
و عملکرد 
ساده توسعه 
دهد

خدمات IoE در حوزه هاى مختلفى مانند ارتباطات ماشین 
– به – ماشین، اطالعات، پردازش ها، ارتباط انسان ها با 

اشیا و محیط تاثیرگذار خواهد بود

و  سریع تر  شبکه اى  ارتباطات 
بهتر براساس نیازهاى زمانى

شاهد بلوغ ارتباطات و تبادل 
اطالعات خواهیم بود

حرکــت با فشــار زیــاد از 
 Gigabyte ارتباطات و سرعت
 5G به ســوى شبکه هاى LTE

کامل

بهبود کیفیت شبکه، پاسخ دهى 
باال، خدمات با لود بسیار سریع 
و اپلیکیشــن هایى که به طور 
بى درنگ  اطالعات  موثرترى 

را دریافت و پاسخ مى دهند

5- چالش هاى امنیتى و محاسبات ابرى

با حمالتــى مانند باج افزار WannaCry، CIA Vault 7 و 
سرقت و از دست رفتن اطالعاتى که در سال 2017 رخ 
داده، انتظار داریم امسال شاهد تمرکز و تالش زیادى 

براى بهبود امنیت ساختارهاى ابرى باشیم

Security Informa و  on شــرکت ها روى ابزارهایــى ماننــد
Event Management(SIME) سرمایه گذارى خواهند کرد و به 

سیستم هایى مانند شناسایى و مقابله با بدافزارها مجهز مى شوند

به نظر شما در سال 2018 شاهد چه رویکردهاى جدید و مهم محاسبات ابرى دیگرى خواهیم بود؟
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جام جهانى 2018 روسیه
در جام جهانى اخیر چه تیمى کاپ را باالى ســر برد؟ کدام تیم با افتخار روى ســکوى 
دوم ایستاد؟ همه تیم هاى تک ستاره خیلى زود حذف شدند، تیم هایى که متکى به نابغه 
و فوق ستاره خود بودند و قرار بود آن بازیکن فوق ستاره همه گره ها را باز کند و تیم را 
از یک مرحله به مرحله دیگرى ببرد؛ ولى با شکســت و سرافکندگى به خانه برگشتند. 
برعکس، تیم هایى که بازیکنان کم ستاره ترى داشتند ولى کار گروهى، تنوع در پیاده سازى 
تاکتیک ها و حل مسائل با راهکارهاى مختلف را بهتر پیاده سازى کردند؛ جزو چهار تیم 

برتر جام قرار گرفتند. 
واقعیت این است که دوران حل مسئله به کمک یک فرد یا یک تخصص به پایان رسیده 
اســت. چالش ها و مشکالت چند بعدى و چند الیه هســتند و دیگر یک نفر به تنهایى 

نمى تواند همه آن ها را حل کند و راهکار ارائه دهد. 

مرگ شایسته ساالرى
در دورانــى زندگــى مى کنیم که دیگر انتخــاب «بهترین فرد» یا پیــروى از قاعده ى 
شایسته ساالرى جواب نمى دهد. مسائل و چالش هاى چند بعدى و پیچیده تیشه به ریشه 
شایسته ساالرى زده اند و این ایده که «بهترین فرد» باید استخدام شود، دیگر بى معنا است 

چون هیچ بهترین فردى در کار نیست. 
فرض کنید مى خواهید براى مشــکل رشد چاقى در تهران راهکارى به وزارت بهداشت 
ارائه بدهید. با دیدگاه شایسته ســاالرى باید تیمى متشکل از بهترین متخصصان تغذیه 
براى کار روى این پروژه جمع آورى کنید، ولى شــک نکنید که شکست خواهید خورد و 
به هیچ راهکار مشخص و راه گشایى نمى رسید. برعکس، در تیم شما باید یک کارشناس 
حوزه ى شــهرى و حمل ونقل، یک کارشناس رســانه، آشپز متخصص غذاهاى آماده و 
فست فود، زیست شناس، جامعه شناس، روان شناس، افرادى با تخصص بررسى هنجارهاى 

آیا هنوز باید بهترین و شایسته ترین افراد را استخدام کنیم؟
تاریخ مصرف شایسته ساالرى گذشته است، اما هنوز فکر مى کنیم راهى بهتر از آن وجود ندارد.

در دهه دوم قرن 21 زندگى مى کنیم! به یک کارمند فوق ستاره نیاز داریم یا کارمندى عادى ولى وظیفه شناس و کاربلد؟ در استخدام ها 
باید باهوش ترین و شایسته ترین افراد را پذیرش کنیم یا افرادى با تجربه ها و تخصص هاى مختلف؟ تیم کارى به چند نابغه نیاز دارد یا چند 
نیرو با هوش متوسط ولى دانش  و تجربه باال و اندکى هم انگیزه؟ این ها سواالت جدى هستند که مدیران قرن 21 باید درباره شان فکر کنند 

و جواب هایى روشن و صریح همراه با منطق درست داشته باشند!
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اجتماعى و شــاید هم به یک مهندس نرم افزار، برنامه نویس سایت و اپلیکیشن ساز نیاز 
داشــته باشید.  واقعیت دنیاى امروز این است که در استخدام ها باید تنوع تخصص ها و 

دانش ها، تجربه ها و توانایى ها، مهارت ها و کار با نرم افزارها را مدنظر داشت.
این روزها اگر مشــغول جمع کردن یک تیم فروش محصول هســتید، احتماال بیشتر از 
آن که به فکر استخدام افرادى با مهارت هاى بازاریابى آنالین باشید، باید دنبال گرافیست، 
تولیدکننده ى محتوا، اپراتور ســایت و طراح UI باشید. براى موفقیت بیشتر، بهتر است 
ســرى به بازار هم بزنید و چند بازاریاب خیابانى و ســیار هم به تیم اضافه کنید. شاید 
تجربه هاى یک فروشنده ى قدیمى بازار هم برخى چالش هاى بزرگ بازاریابى شما را حل 

کند. فراموش نکنید با یک متخصص خانواده هم همکارى کنید.
اشتباهى که برخى مدیران هنگام استخدام مرتکب مى شوند، خطاى تکثیر ژن است. در 
خطاى تکثیر ژن، مدیر دنبال تیمى همفکر و همراه با مهارت ها و طرز تفکر مشابه خودش 
اســت. چون خودش مى تواند چالش ها و مشــکالت را حل کند، پس اگر چند نفر دیگر 
مشــابه خودش در محیط کار باشند، ســرعت و چابکى شرکت افزایش یافته و بازدهى 
چند برابر مى شود. در دنیاى جدید، تکثیر ژن به شکست منجر خواهد شد. همگرایى در 
یک تیم و کسب وکار باعث مرگ نوآورى و خالقیت مى شود و همه چیز در یک جهت و 

احتماال جهتى مخالف حل مسئله است. 

استخدام هاى بهینه
معتقدان به شایسته ساالرى شاید بپذیرند که تیم ها باید متنوع باشند، اما بعد مى گویند 
که اصول شایسته ســاالرى باید در هر دسته پیاده شود. این افراد معتقدند باید بهترین 
برنامه نویس، بهترین گرافیســت، بهترین بازاریاب، بهترین فروشــنده، بهترین اپراتور، 

بهترین طراح UI، بهترین مدیر اجرایى و بهترین حسابدار را استخدام کرد. 
شاید این ایده در ظاهر بى نقص به نظر برسد ولى باز هم چگونه مى توان بهترین گرافیست 
براى طراحى یک اپلیکیشن فروش محصوالت پزشکى را یافت؟ چه آزمون یا سازوکارى 
براى یافتن بهترین هاى هر دسته براى تشکیل یک تیم کارى با موضوعى تخصصى وجود 

دارد؟
باز هم باید تاکید کنیم «بهترین» وجود نــدارد. هر دانش و حوزه اى در این دهه، چنان 
گســترده و عمیق اســت و دامنه اى پایان ناپذیر دارد که نمى توان لزوما بهترین افراد را 
یافت. شما مى خواهید یک عصب شناس استخدام کنید. سال گذشته، بیش از پنجاه هزار 
مقاله در حوزه هاى مختلف علم عصب شناسى منتشر شده است. از مولکول ها و سیناپس ها 
تا شبکه نورون ها. نظر به این پیچیدگى، هرگونه تالشى براى رده بندى عصب شناسان از 
بهترین تا بدترین، همچون مسابقه شناى پنجاه متر پروانه، محکوم به شکست خواهد بود.

در این بزنگاه، بهتر اســت دنبال اســتخدام هاى بهینه باشید. استخدام هاى بهینه باعث 
مى شــوند تیم ها متنوع تر باشند و از یک ســطحى خارج شوند. استخدام بهینه زمینه ى 
ترکیب ایده ها و تخصص ها را فراهم مى کنند، دقیقا همان  چیزى که مشــکالت پیچیده 
امروزى به آن نیاز دارند. دقیقا همانند رشته هاى میان رشته اى (مانند مهندسى پزشکى 

و مکاترونیک) که این روزها قدرت و کاربرد بیشترى نسبت به رشته هاى سنتى دارند.
یک مهندس الکترونیک هیچ چیزى از علم پزشــکى سر در نمى آورد و احتماال با نحوه 
مصرف ســاده ترین قرص هاى موجود در داروخانه آشنا نیســت و حتى تفاوت آنها را 
نمى داند. از این جهت، یک پزشــک، هیچ ایده ى طراحى و ساخت یک محصول جدید را 
ندارد و فقط مى تواند از روى عالئم و درد بیمار براى او یک نسخه بنویسد، ولى مهندس 
پزشــکى هم اطالعاتى از رشته هاى مهندســى دارد و هم با اصول اولیه پزشکى، داروها، 
بیمارى ها و نحوه درمان شان آشنا شــده است. حاال شما ترجیح مى دهید یک مهندس 

الکترونیک، پزشک یا یک مهندس پزشکى را استخدام کنید؟

تهى از نوآورى و ابداع
شاید با خواندن این مطلب، متقاعد شده باشید که باید تنوع در استخدام را سرلوحه قرار 
داد و با شایسته ســاالرى خداحافظى کرد. اما خیلى سخت است مدیر ارشدتان، هیئت 
مدیره و شــرکاى تجارى تان را هم متقاعد کنید اصول شایسته ســاالرى در استخدام را 
کنار بگذارند. به همین دلیل، هنوز سفســطه شایسته ساالرى کماکان پابرجا است. غالب 
در شــرکت هاى دولتى، بنگاه هاى خصوصى، موسســات غیرانتفاعى، مراکز آموزشى و 
دانشگاهى و حتى در مهدکودك ها و پیش دبستانى ها شاهد برگزارى آزمون، امتیازدهى 
و اســتخدام هایى با معیارهاى مشترك و مشــابه براى پیدا کردن «بهترین»ها هستیم. 
رتبه بندى افراد بر اساس معیارهاى مشترك، همگونى مى آفریند و وقتى سوگیرى ها رخنه 
کنند، افرادى به دست مى آیند که مثل تصمیم گیرهاى فرآیند استخدام هستند. این روند 
بعید است به نوآورى هاى راه گشا منجر شود. استرو تلر (مدیرعامل شرکت ایکس، یعنى 
«کارخانۀ ماه نورد» در شرکت آلفابت که شرکت والد گوگل است) میگوید: «آنچه مهم 
است، داشــتن افرادى است که دیدگاه هاى ذهنى متفاوتى داشته باشند. اگر مى خواهید 
چیزهایى را کاوش کنید که قبًال کاوش نکرده اید، داشــتن افرادى که دقیقاً مانند شــما 

هستند و مثل شما فکر مى کنند، بهترین راه نیست.» 
بنابراین، اگر کسب وکار نوپایى راه اندازى کردید که سرمایه آن ایده هاى جدید، نوآورى 
و خالقیت است، بهتر است کمى با استخدام هاى «بهترین» و «شایسته» فاصله بگیرید و 

اصول دیگ رى براى راه یافتن افراد به درون تیم تان پیدا کنید.

︫﹞︀ره ١٣٣



خرگوش خوش شانس
شــرکت والت دیزنى توسط دو برادر به نام هاى والتر الیاس و روى اولیور دیزنى در 16 
اکتبر سال 1923 تاسیس شد. از همان ابتدا، مقر اصلى این شرکت در  بربنک کالیفرنیا 

بود و هنوز هم دفتر مرکزى والت دیزنى است.  
هیمشه آغاز تاریخچه شرکت هاى بزرگ و موفق با رویابافى شروع مى شود و بعد حرکت 
به سوى تحقق این رویاها. در والت دیزنى هم ابتدا والتر دیزنى به دنبال تحقق رویاهایش 
رفت. والتر در ســال 1923 و در سن 22 سالگى با آرزوى ساختن فیلم، انیمیشن و البته 
پول دار شدن راهى کالیفرنیا شد. والتر قبال فیلم کوتاهى به نام «سرزمین عجایب آلیس» 
ساخته بود که در این فیلم دختربچه اى به نام «ویرجینیا دیویس» نقش اصلى فیلم را بر 
عهده داشت و با شخصیت هاى انیمیشن همبازى بود. والتر مى خواست در کالیفرنیا ادامه 
این فیلم کوتاه را به صورت یک مجموعه داســتانى «کمدى هاى آلیس» بسازد و به یک 
توزیع کننده بفروشد. شروع همکارى برادران دیزنى نیز از همین جا آغاز شد. آن ها ابتدا 
نام شرکت انیمیشن سازى خود را ”Disney Brothers Cartoon Studio“ گذاشتند، ولى 
مدتى بعد و به پیشــنهاد «روى دیزنى» به نــام Walt Disney Studio تغییر یافت. این 
سرى انیمیشن ها فروش خوبى داشت و امکان بزرگ تر شدن شرکت والت دیزنى و خرید 
ساختمانى بزرگ در خیابان هایپریون هالیوود را فراهم کرد. ساختن انیمیشن هاى «کمدى 

آلیس» چهار سال طول کشید. 
والتر دیزنى در سال 1927 یک شخصیت انیمیشن به نام «اسوالد، خرگوش خوش شانس» 
خلق کرد و در عرض یک ســال 26 قسمت از انیمیشــن هاى این شخصیت جدید را 
ســاخت. در حالى که به نظر مى رسید «اسوالد» یک انیمیشن موفق و پول ساز براى والت 
دیزنى است، همه چیز خراب شد. چون شــرکت توزیع کننده با تمام انیماتورهاى والت 
دیزنى قرارداد بسته بود تا انیمیشن هاى اسوالد را در استودیوى خودش و بدون حضور 
والت دیزنى بســازد. یکى از بزرگ ترین درس هاى زندگى والتر دیزنى در همین ماجرا 
تجربه شــد. والتر یاد گرفت در تمام قراردادهایش، حق مالکیت معنوى تمام انیمیشن و 

شخصیت هاى کارتونى را از آن خود کند.

 میکى ماوس
شــخصیت کارتونى میکى ماوس که به نوعى شــخصیت خود والت دیزنى و سمبل این 
شرکت است، پس از شکست در سرى انیمیشن هاى «اسوالد» خلق شد. خود والتر دیزنى 
با کمک انیماتور ارشــد خود، ســاعت ها و روزهاى زیادى روى میکى ماوس کار کردند 

بخش  پینوکیو تنها  و  سیندرال  برفى،  سفید  ماوس،  میکى  عجایب،  سرزمین  در  آلیس 
شکل  را  ما  کودکى  دنیاى  تمام  البته،  و  هستند  دیزنى  والت  انیمیشن هاى  از  کوچکى 
دادند. همه ما در کودکى شب ها با رویابافى مى خوابیدیم و صبح ها همان رویاها را در قاب 
تلویزیون مى دیدیم. حتى اگر باز هم این انیمیشن ها از تلویزیون پخش شوند، باز هم پاى 
قاب جادویى میخکوب شده و براى بار هزارم به تماشا مى نشینیم. واقعا راز این موفقیت 

عجیب و طوالنى تمام نشدنى کارخانه رویاسازى والت دیزنى چیست؟

و طرح زدند تا به او شــخصیت دادند. دو قســمت اول میکى ماوس، صامت بود ولى از 
قسمت سوم به بعد صداى همگام سازى شده روى این انیمیشن قرار گرفت و انقالبى در 
دنیاى انیمیشن  سازى به وجود آورد. شخصیت میکى ماوس تبدیل به یک ستاره شد و در 
میان مردم به محبوبیت رسید. بعد از آن مجموعه ى کارتونى بلند «میکى ماوس» ساخته 
شــد. البته، والت دیزنى به طور همزمان روى انیمیشن هاى دیگرى مانند  «سمفونى هاى 
احمقانه» کار مى کرد. والت دیزنى براى هر انیمیشن از شخصتى هاى کارتونى، انیماتورها 
و بازیگران متفاوتى اســتفاده مى کرد تا در ورطه تکرار نیفتد و موسیقى و احساسات هر 
انیمیشن متفاوت از دیگرى باشــند. درنهایت انیمیشن تمام رنگى «گل ها و درخت ها» 
توانســت در سال 1932 جایزه ى اسکار را براى بهترین کارتون سال برنده شود. بعد از 

آن تا آخر دهه  1930 هر سال یکى از انیمیشن هاى دیزنى برنده ى جایزه ى اسکار شد.
در این دوران یک اتفاق بزرگ دیگر براى والت دیزنى افتاد. این شــرکت متوجه شــد 
مى تواند با شــخصیت هاى کارتونى خود پول سازى کند. یک تاجر از نیویورك به والت 
دیزنى پیشــنهاد داد در ازاى پرداخت 300 دالر بتواند شخصیت میکى ماوس را روى 
مدادهایــى که تولید مى کند، قــرار دهد. والت این ایده را پذیرفــت و بعد از آن همه  
محصوالت میکى ماوس از ظرف و مســواك گرفته تا حتى رادیو با طرح میکى ماوس 
به بازار عرضه شــد. همچنین اولین کتاب کمیک استریپ میکى ماوس در سال 1930 

منتشر شد.

سفیدبرفى و هفت کوتوله
آدم هاى موفق به دنبال خواب هاى خودشــان مى روند و بــه خواب هاى دیگران کارى 
ندارند. یک شب در ســال 1934، والت دیزنى به انیماتورهاى خود گفت قصد ساختن 
یک فیلم انیمیشــن بلند دارد و داستان سفیدبرفى و هفت کوتوله را براى آن ها تعریف 
کرد. مخالفت ها آغاز شد ولى والت دیزنى بى توجه به آن ها با شور و شوقى وصف ناپذیر 
پروژه را آغاز و همه را تشــویق به مشارکت در آن کرد. ساخت انیمیشن سفیدبرفى و 
هفت کوتوله نزدیک به 3 ســال طول کشید و در کریسمس سال 1937 به پایان رسید. 
ســفیدبرفى تبدیل به پرفروش ترین فیلم آن زمان شد اما چند سال بعد فیلم بربادرفته 
توانســت رکورد آن را بشــکند. والت دیزنى بعد از موفقیت این انیمیشــن متوجه شد 
که انیمیشن هاى کوتاه مى توانند مخارج کوچک را تأمین کنند اما درآمد اصلى در تهیه  

فیلم هاى انیمیشنى بلند است.
بنابراین به ســرعت کار روى دو پروژه بعدى، یعنى «پینوکیو» و «فانتازیا» آغاز شد، ولى 

رویاهاى بزرگ کافى نیست
نگاهى به تاریخچه شرکت والت دیزنى و 

انیمیشن هایى که تاریخ ساز شدند

١٤ ︫﹞︀ره ٣

︀﹨ ﹤︐﹊﹡ 



1. مشتریان ناراضى همیشه   
موجب نگرانى هستند. آنها در عین حال 
فرصت طالیى شما هستند. بیل گیتس

2. همه روز ما ، با اندیشه ما   
شکل مى یابد نکته این است : « به چه فکر 
مى اندیشى ؟ ”وین دایر

3. زمین خوردن، شکست   
خوردن نیست؛ از زمین بلند نشدن، شکست 
خوردن است.آبراهام لینکلن

4. کسی که «امروز» از «دیروز»   
آگاهتر نباشد، انسان خردمندي نیست.
آبراهام لینکلن

5. نیش هاى چند مگس   
هرگز اسب چابک را از تاختن باز نمى 
دارد. فرانسوا ولتر

6. راز پیشرفت در آغاز کردن   
است. راز آغاز کردن در آن است که 
وظایف سخت و پیچیده ي خود را به وظایف 
کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند، 
بشکنید و سپس از نخستین آن ها آغاز 
کنید. مارك تواین

7. اگر کار دیروز به نظرتان   
بزرگ می رسد، امروز کار مهمی انجام 
نداده اید. جان ماکسول

8. هیچ انسانی کامل نیست، اما   
آدمهایی که خیال می کنند کامل هستند 
هرگز به درد کار تیمی نمی خورند. جان 
ماکسول

9. درباره طول مدت عمرمان   
کاري از ما ساخته نیست، اما می توانیم 
درباره نحوه گذراندن آن تصمیم 
بگیریم. جان ماکسول

10. مردان کم مایه به شانس   
باور دارند، مردان بااراده و خردمند، به علت 
و معلول.رالف والدو امرسون

این دو انیمیشــن شاهکار از نظر تکنیکى و داســتانى به خاطر همزمانى با جنگ جهانى 
دوم، مطابق انتظار فروش نداشــتند و نا امید ظاهر شــدند. «دامبو» درســال 1941 با 
بودجه  بســیار محدودى عرضه شد. اما «بامبى» که در ســال 1942 ساخته شد، یکى 
دیگر از انیمیشن هاى گران قیمت بود و باعث پایین آمدن سرعت تولید انیمیشن هاى این 
شرکت شد. این سال ها براى والت دیزنى بسیار سخت گذشت. این شرکت انیمیشن سازى 
مجبور شد در سال هاى جنگ جهانى دوم، فیلم هاى آموزشى براى ارتش بسازد. سال هاى 
پس از جنگ هم بسیار سخت گذشت و آن ها سرمایه و قدرت ساخت فیلم هاى داستانى 
بلند گران قیمت را نداشــتند. والت دیزنى در سال 1950 با ساخت انیمیشن هایى مانند 
«جزیره گنج» و «سیندرال» توانست دوباره رونق بگیرد و با ساخت اولین شوى تلویزیونى 

در ایام کریسمس، حیاتى تازه پیدا کند.

دیزنى لند
بى شک یکى دیگر از موفقیت هاى شرکت والت  دیزنى، مجموعه پارك هاى «دیزنى  لند» 
هســتند. این شــرکت تا کنون 14 پارك «دیزنى  لند» در سراسر جهان دارد که یکى از 
بهترین و ســرگرم کننده ترین نقاط تفریحى در جهان هســتند. ایده «دیزنى لند» هم از 
همراهى دو دخترش در پارك ها، مراکز تفریحى و شــهربازى ها آغاز شد. او، دخترانش 
را به این مراکز تفریحى مى برد ولى خودش مجبور بود روى نیمکت پارك ها بنشــیند و 
از دور بازى آن ها را تماشــا کند. او با خودش فکر کرد باید پارکى وجود داشته باشد که 
والدین نیز بتوانند همراه با فرزندانشان خوش بگذرانند. سپس، بعد از چند سال فکر کردن 
و برنامه ریزى، نهایتا در تاریخ 17 جوالى 1955 پارك جدید خود یعنى «دیزنى لند» را 
افتتاح کرد. این پارك با قوه ى تخیل ســاخته شده و الگویى براى تمام پارك هاى سراسر 
جهان شــد. از آن زمان تا کنون، هر ســاله میلیون ها بازدیدکننده از این پارك ها دیدن 
مى کنند و محبوبیت بســیار زیادى میان کودکان و والدین شان دارند. در این پارك ها، 
شخصیت هاى انیمیشن هاى والت دیزنى زنده مى شوند و به حرکت درمى آیند، درست 

مثل این که دقیقا در حال دیدن انیمیشن هاى این شرکت هستید و قدم مى زنید. 
موفقیت هاى والت دیزنى در دهه 60 با انیمیشن هاى دیگرى مانند «مرى پاپینز» ادامه 
یافت و انتشار فیلم «کتاب جنگل» در سال 1967 نشان داد این شرکت همچنان مى تواند 
رویاســازى کند و به موفقیت برسد. والتر دیزنى، موسس این شرکت در سال 1971 در 
گذشت و پس از او افرادى مدیریت والت دیزنى را برعهده گرفتند که همگى از شاگردان 
والتر بودند. والت دیزنى در دهه هاى بعدى هم انیمیشن هاى بسیار معروف و پرفروشى 
ساخت، خود را گسترش داد و شــرکت هاى انیمیشن سازى دیگرى مانند والت دیزنى 

پیکچرز، پیکسار و لوکاس فیلم را به زیرمجموعه خود اضافه کرد. 

رویاهاى بزرگ به شرط تالش مستمر
برخالف آنچه که تصور مى شود، والت دیزنى زندگى بسیار سختى داشت و براى رسیدن 
به موفقیت، گردنه هاى بســیار سختى را با تالش و پشتکار طى کرد. والت اعتقاد داشت 
فقط رویاهاى بزرگ کافى نیست و براى تحقق آنها باید تالش مستمر داشت. او با تالش، 
تالش و تالش توانست موفقیت هاى زیادى براى انیمیشن سازى والت دیزنى خلق کند و 
کار سخت و ناممکن را یک نوع سرگرمى محسوب مى کرد. موسس والت دیزنى همواره 
در حال یادگیرى و آموزش انیمیشــن بود، از تجربه هاى جدید و ورود به بازارهاى تازه 
استقبال مى کرد. خودش تحصیالت دانشگاهى نداشت ولى همیشه دیگران را به یادگیرى 
چیزهاى جدید تشویق مى کرد. او در این رابطه گفته است: «تنها کارى که باید انجام دهید 
این اســت که جهل خود را بپذیرید، سپس مشاهده خواهید کرد که دیگران براى دادن 

اطالعات به شما چقدر مشتاقانه عمل مى کنند.» 
وقتى به 90 سال فعالیت سرگرم کننده والت دیزنى نگاه مى کنیم، تصور مى کنیم که والتر 
و پس از او مدیران بعدى همگى خواستند رویاهاى خود را انیمیشن کنند. آن ها هرگز از 
تخیالت خود دست برنداشتند و براى هر تخیلى احترام قائل بودند. همچنین آنها داشتن 
تخیل و رویا را ارزش محسوب میکردند و براى تحقق  آن تالش کردند. به همین دلیل 
اســت که والت دیزنى پس از 90 ســال هنوز مى تواند تمام خانواده ها را سرگرم کند و 

هیچ وقت تکرارى نباشد.

︫﹞︀ره ١٥٣

︀﹨ ﹤︐﹀﹎



 چگونه بدون هزینه اضافى بهره ورى مراکز داده را افزایش دهیم؟
بهینه سازى در همه سطوح نرم افزارى، سخت افزارى، سیاست ها و رویه ها

محیط موجود
اگرچه محاسبات ابرى، مجازى سازى و مراکزداده میزبانى بهترین پلتفرم براى سازمان ها 
محسوب مى شوند و محبوبیت زیادى در بازار دارند، ولى هنوز اکثر سازمان ها، بعضى از 
محاسبات و ذخیره سازى خود را روى زیرساخت فناورى اطالعات داخل شرکت انجام 
مى دهند. به گزارش موسسه ریسرچ 451، در تحقیق جدیدى که از 1200 متخصص 
آى تى صورت گرفته اســت، حدود 83 درصد سازمان هاى بزرگ در آمریکاى شمالى 
صاحب یک مرکزداده هســتند و خودشان از اطالعات شان نگهدارى مى کنند. تنها 17 
درصد این شرکت ها تمام اطالعات و فعالیت هاى خود را روى محاسبات ابرى برده اند 
و 49 درصد از مدل هیبریدى (ترکیبى) براى ادغام ســرویس هاى ابرى یا مراکزداده 

coloca) با مراکزداده خودشان بهره مى برند. on) کولوکیشن
گزارش ها و تحقیقات دیگر از بازار هم نشــان مى دهد هزینه ها و بودجه هاى اختصاص 
داده شــده از سوى سازمان هاى بزرگ براى مراکزداده در طول سالیان اخیر ثابت باقى 
مانده است و رشد چشم گیرى ندارد. البته، در بخش هاى بهداشتى و مالى شاهد افزایش 
سرمایه گذارى ها و تزریق نقدینگى بوده ایم. در میان شرکت هایى که بودجه مراکزداده 

مراکزداده به صورت مستمر تحت فشار 
هستند که کارایى و ظرفیت بیشترى از 
خود نشــان دهند. هر روز نیاز به قدرت 
محاســباتى، ظرفیت ذخیره ســازى و 
مى شود.  احســاس  بیشترى  بهره ورى 
مدیران شبکه باید به طور وقفه ناپذیرى 
بــه دنبال افزایش چابکــى و کارآمدى 
مراکزداده و سرویس هاى اجرا شده روى 
آن باشــند، در غیر این صورت از بازار 
حذف مى شــوند. یک رویکرد مدیران 
بهره ورى  افزایــش  براى  داده  مراکــز 
و چابکــى، خرج کردن پول بیشــترى 
پول  و  مى کننــد  هزینه  مدام  اســت. 
تزریق مى شود تا مرکزداده وسعت پیدا 
کند، ظرفیت بیشــترى براى میزبانى از 
داشته  مشتریان  اطالعات  و  سرویس ها 
باشــد و همه چیز بهتر شود. اما رویکرد 
دومى نیز براى بهینه ســازى مرکزداده 
بدون هزینه  هاى بسیار زیاد وجود دارد. 
در این رویکرد، ســعى مى شــود تمام 
سخت افزار  از  مرکزداده،  یک  بخش هاى 
و نرم افزار تا سیاســت ها و رویه ها با هم 

بهینه سازى شوند.

بابک رشیدى
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را افزایش دادند، بیشترین سرمایه گذارى یا هزینه ها را در بخش بهینه سازى مراکزداده 
و افزایش ظرفیت و تراکم آن ها شاهد هستیم. در این مدت، تراکم سرورها نیز افزایش 
پیدا کرده اســت. از اواسط دهه 1990 که مینى کامپیوترهاى IBM AS/400 محبوب 
بودند تا مراکزداده امروزى، تراکم ســرورها حدود 84 برابر شده است. همین طور، نیاز 
بــه انرژى از 100 وات بــراى هر فوت مربع در کامپیوترهــاى قدیمى به 600 وات 
 (blade servers) براى سرورهاى تیغه اى امروزى استفاده شده در محاسبات لبه شبکه
رسیده است. اگرچه، تراکم سرورها باعث شده است فشار روى مراکزداده کاهش پیدا 
کند، ولى افزایش هزینه هاى تامین انرژى، سیستم سرمایشى و تهویه هوا، تجهیزات برق 
اضطرارى، نصب ژنراتورهاى برق و نظایــر این ها باعث افزایش هزینه هاى نگهدارى 
و بهینه ســازى شده اند. طبق گزارش نشــریه CIO، انتظار مى رود تا سال 2020 میزان 

مصرف انرژى یک مرکزداده حدود 81 درصد افزایش پیدا کند.

قراردادها و رویه ها
در چنین محیطى، براى صرفه جویى در هزینه ها و از سوى دیگر بهینه سازى مراکزداده، 
باید تمام بخش ها و منابع سیســتم، مورد بازنگرى و بررسى قرار بگیرند. قراردادهاى 
خارجى تامین خدمات فنى و نگهدارى مرکزداده باید به اندازه کافى انگیزه ها و پاداش 
مالى براى افزایش بهره ورى را پوشش دهند. شرکت هایى که باالترین سطح خدمات را 
همراه با افزایش بهره ورى، ارائه بدهند، به همان اندازه باید مزایا و پاداش دریافت کنند 
و برعکس شرکت هایى که تاثیرى در بهبود روند کار مرکزداده ندارند، از دور خارج شده 
یا با کاهش بودجه روبرو مى شوند. مدیران مراکزداده باید به صورت مرتب قراردادها 
را مــورد بازنگرى قرار دهند تا اطمینان حاصل شــود در ازاى هزینه اى که پرداخت 
مى شــود، باالترین سطح خدمات موردنظر به دســت مى آید. در قراردادهاى خارجى 
باید بندها و شــروطى باشد که مجرى را به تالش و انگیزه بیشتر براى بهبود کارایى و 
افزایش سطح خدماتش ترغیب و تحریک کند. قراردادها باید متضمن نیازهاى آینده 
باشند. قراردادها باید طورى تنظیم شوند که اگر به شکل ناگهانى ترافیک یک مرکزداده 
افزایش پیدا کرد یا نیاز به دریافت خدمات ضرورى و اضطرارى بود، شرکت ها در کنار 

مدیران مراکزداده باشند و عوامل سقوط یا شکست یک مرکزداده سریعا رفع شود. 
برخــى رویه ها و روال هاى معمولى در مراکزداده نیز باید متناســب با نیاز بازار تغییر 
کنند. ممکن اســت نیروهاى فنى مرکزداده در ساعت خاصى شروع به کار کنند و در 
ساعت خاصى هم خارج شوند، ولى در فصل هایى از سال نیاز باشد ساعت هاى بیشترى 
کار کننــد و دیرتر به خانه بروند. براى چابکى و کارآمــدى یک مرکزداده، بازنگرى 
در رویه هاى قدیمى و به روزرســانى آن ها یکى از مهم ترین گام ها محســوب مى شود 
که مى تواند بدون ســربار، هزینه  زیادى صورت گیرد. واقعیت این است که بخشى از 
مشکالت عدم بهره ورى مراکزداده سنتى را باید در پایبندى نیروهاى فنى و مدیران به 

انجام کارهایى جست که سال ها است تکرار مى شوند.

اندازه درست
اگر یک رك یا ســرور روشــن اســتفاده نشــده در یک مرکزداده قرار داشته باشد، 
بزرگ ترین مانع و چالش براى بهینه ســازى و بهره ورى اســت. چون فضاى فیزیکى، 
انرژى برق، اســتهالك و هزینه هاى عملیاتى روزانه اى را به مدیران مرکزداده تحمیل 
مى کند. مجازى ســازى باعث مى شود راحت تر بتوانید منابع سخت افزارى را براساس 
نیاز مورد اســتفاده قرار دهید، ولى ردگیرى منابع را ســخت تر خواهد کرد. در نتیجه، 
ممکن است یک سرور بدون مصرف در حال اجرا باشد. یک گزارش معتبر از موسسه

Natural Resources Defense Council ایاالت متحده نشان مى دهد در هر مرکزداده 

نزدیک به 30 درصد سرورها روشن هستند، ولى هیچ استفاده اى ندارند. به عالوه، ممکن 
اســت یک سرور چهار هسته اى استفاده شده باشد، در حالى که تنها دو هسته آن مورد 

استفاده قرار مى گیرد. 
بنابراین، اســتفاده از یک اندازه درست و متناسب با نیاز موجود در مراکزداده مى تواند 

گام مثبت بزرگى در بهره ورى آن سیســتم باشد. الزم است همیشه ظرفیت هایى براى 
افزایش ذخیره سازى یا محاسبات در نظر گرفت، ولى نباید این ظرفیت هاى بالقوه فعال 
شــونده در آینده، روى کارایى فعلى مرکزداده تاثیرگذار باشند. مثال، اگر دو سرور چهار 
هســته اى در یک مرکزداده در حال استفاده هســتند، ولى روى هر سرور بیشتر از دو 
هسته پردازشى اجرا نمى شود، بهتر است تمام بار کارى به روى یک سرور منتقل شده و 
سرور دیگر خاموش شود. حتما اندازه درست مرکزداده خود را محاسبه کنید. این اندازه 
درست ربطى به فیزیکى یا مجازى بودن منابع ندارد. همچنین، باید ریسک هاى استفاده 
از ظرفیت هاى خالى براى آینده محاسبه شــود. گاهى اوقات هزینه هاى راه اندازى یک 
سرور براى میزبانى از 10 سرویس در آینده بسیار بیشتر از ساخت یک مرکزداده جدید 
اســت. در گام بعدى، باید منابع و نقاط غیرمصرفى و غیرضرورى مرکزداده مشخص و 
تعیین تکلیف شــوند. در اینجا، اتالف منابع فقط متوجه سخت افزار نیست، بلکه گاهى 
اوقات نرم افزارهاى کاربردى به خوبى برنامه نویسى و توسعه داده نشده اند که در نتیجه 
منابع سخت افزارى بیشترى را درگیر مى کنند یا به طور موثر و کارآمد روى سخت افزار 
اجرا نمى شوند. بارها مشاهده شده که یک شرکت به طور مداوم سخت افزار خود را براى 
دســتیابى به بهره ورى بیشتر ارتقا مى دهد، در صورتى که با یک به روزرسانى نرم افزارى 

مى توانست نتایج بهترى را به دست آورد. 
همیشــه پیش از اینکه به فکر افزایش ظرفیت ذخیره سازى اطالعات مرکزداده باشید، 
 Deduplica on .فایل هاى تکرارى یا بیهوده در سراســر یک سیستم را جستجو کنید

مى تواند فضاى ذخیره سازى زیادى براى کسب وکارهاى کوچک و متوسط، آزاد کند. 

مانیتورینگ
یکى دیگر از ابزارهاى بهینه ســازى مراکزداده بــدون هزینه هاى زیاد، گزارش گیرى و 
مانیتورینگ دائمى زیرساخت ها و ســرویس هاى ابرى است. مراکزداده مدرن امروزى 
به سیستم نظارتى بسیار قوى مجهز شده اند که کوچک ترین و کم اهمیت ترین پارامترها 
را ردگیرى و اندازه گیرى مى کنند. این سیســتم ها مى توانند هر خرابى، تغییر دما، تغییر 
رفتار و مشــکالت دیگر در تجهیزات شبکه و مرکزداده را سریعا گزارش گیرى کنند تا 
از خرابى بیشــتر و کاهش آپ تایم جلوگیرى شود. سیستم هاى جدید DCIM مى توانند 
تصمیم گیرى هاى مدیریتى را براساس مصرف واقعى و نه مشخصات ذکر شده از سوى 
تولیدکننده هدایــت کنند. عالوه بر نظارت، مدیران به تجزیه و تحلیل رفتار بخش ها و 
تجهیزات مختلف مرکزداده نیاز دارند تا بتوانند مشکالت را با دقت باالیى پیش بینى و 
حل کنند. کارشناسان بهینه سازى مرکزداده، اعتقاد دارند استفاده همزمان از سیستم هاى 
DCIM و مانیتورینگ سرور مى تواند با پیوند زدن میان این دو بخش و تحلیل اطالعات، 

ابزار بســیار قدرتمندى براى افزایش بهره ورى باشد. داشتن اطالعات دقیق و واقعى از 
سیســتم ها و تجهیزات باعث مى شود تصمیم بگیرید تا یک سرور قدیمى پر مصرف را 
از رده خارج و با یک ســرور دیگر جایگزین کنید تا مصرف انرژى بهینه شــود. مثال 
دیگر، افزایش مصرف انرژى به خاطر افزایش دما در یک نقطه از مرکزداده اســت. اگر 
بتوانید عامل این افزایش دما را پیدا کنید، ممکن است چندین درصد در مصرف انرژى 
صرفه جویى داشته باشید. مراکز داده، یک سیستم به هم پیوسته و یکپارچه هستند و نباید 
به صــورت جزیره اى و جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. باید کل مرکزداده به 
عنوان یک محصول و مجموعه واحد در نظر گرفته شود و براى آن راه حل پیش بینى شود 

تا به سوى بهتر شدن حرکت کند. 

حرف آخر
قطعا بهینه ســازى یک مرکــزداده فقط در ســخت افزار خالصه نمى شــود و نیاز به 
سرمایه گذارى، توسعه فیزیکى یا هزینه هاى کالن ندارد. گاهى اوقات ارتقاى یک نرم افزار، 
خاموش کردن یک ســرور، بازنگرى در یک قرارداد نگهدارى و تامین انرژى مى تواند 
مرکــزداده را چندین گام بــه جلو پرتاب کند. مدیران مراکــزداده باید دائما به دنبال 

راه کارهایى براى افزیش بهره ورى سیستم بدون هزینه هاى باال باشند.

︫﹞︀ره ١٧٣
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من به عنوان مدیرعامل، تالش مى کنم همیشــه 
الگوى کارکنان شرکت باشم.

به همین دلیل هیچ وقت بــه پرداختى و حقوقم 
اعتراض نمى کنم.

مردى با دوچرخه به خط مرزى مى رســد. او دو کیسه بزرگ همراه خود دارد.
مامور مرزى مى پرسد: «در کیســه ها چه دارى؟». او مى گوید «شن». مامور 
او را از دوچرخه پیاده مى کند و چون به او مشــکوك بود، یک شــبانه روز او 
را بازداشــت مى کند، ولى پس از بازرســى فراوان، واقعاً جز شن چیز دیگرى 
نمى یابــد. بنابراین به او اجازه عبور مى دهد. هفته بعد دوباره ســر و کله همان 

شخص پیدا مى شود و مشکوك بودن و بقیه ماجرا...
این موضوع به مدت سه سال هر هفته یک بار تکرار مى شود و پس از آن مرد 

دیگر در مرز دیده نمى شود.
یک روز آن مامور در شــهر او را مى بیند و پس از ســالم و احوال پرسى، به او 
مى گوید: من هنوز هم به تو مشکوکم و مى دانم که در کار قاچاق بودى، راستش 

را بگو چه چیزى را از مرز رد مى کردى؟
قاچاقچى مى گوید: دوچرخه!

نتیجه: بعضى وقت ها موضوعات فرعى ما را به کلى از موضوعات اصلى غافل 
مى کند.

مالنصرالدیــن هر روز در بازار گدایى مــى کرد و مردم با 
نیرنگى، حماقت او را دست مى انداختند. دو سکه به او نشان 
مى دادنــد که یکى طال بود و یکى از نقره، اما مالنصرالدین 
همیشه ســکه نقره را انتخاب مى کرد. این داستان در تمام 
منطقه پخش شد. هر روز گروهى زن و مرد مى آمدند و دو 
سکه به او نشان مى دادند و مالنصرالدین همیشه سکه نقره 

را انتخاب مى کرد.
تا اینکه مرد مهربانى از راه رسید و از اینکه مالنصرالدین را 
آنطور دست مى انداختند، ناراحت شد. در گوشه میدان به 
ســراغش رفت و گفت: هر وقت دو سکه به تو نشان دادند، 
سکه طال را بردار. اینطورى هم پول بیشترى گیرت مى آید و 
هم دیگر دستت نمى اندازند. مالنصرالدین پاسخ داد: ظاهرا 
حق با شماســت، اما اگر سکه طال را بردارم، دیگر مردم به 
من پول نمى دهند تا ثابت کنند که من احمق تر از آن هایم. 
شــما نمى دانید تا حاال با این کلک چقدر پول گیر آورده ام. 
اگر کارى که مى کنى، هوشمندانه باشد، هیچ اشکالى ندارد 

که تو را احمق بدانند!

قورى
قــورى A گنجایش 32 فنجان چاى را 
دارد. حاال شما بگویید که قورى B براى 

چند فنجان چاى ظرفیت دارد؟
info@vira-gostar.ir :ارسال پاسخ

شــن
شگرد اقتصادى مالنصرالدین

١٨ ︫﹞︀ره ٣

﹩﹞︣﹎︨︣ 
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