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نگاهي به مشخصات رك هاي جديد Baseتنوع در اندازه و ويژگي
رك يكي از اجزاي اصلي زيرسـاخت شـبكه  و مراكزداده اسـت و به طور مداوم نيازمند تغيير طراحي و بهبود ويژگي ها و مشخصات مى باشد. رك مناسب از نظر 
اندازه، فضاسازي، قابليت دسترسى و امنيت تا حدود زيادي مي تواند سهولت طراحي و كارايي در اجرا را به طور موثري افزايش دهد. شركت تيام شبكه نيز با دانستن 
اين موضوع سعي مي كند متناسب با جديدترين روش ها و فناوري ها، طراحي رك هاي خود را بهبود بخشيده و در نتيجه محصوالت جديدى به بازار عرضه نمايد. در 

اين شماره قابليت ها و مشخصات رك هاى جديد Base را بررسي مي كنيم:

اندازه و فضا
در سري جديد توليدات رك هاى Base، الگوِى عرض 
60  ســانتى متر با تنوع عمق 60، 80 و100 ســانتى متر 
همانند گذشته رعايت شده است با اين تفاوت كه تغييراتى 
در يونيت هــاى اصلى هر يك از رده هاى توليدى اين نوع 
رك به منظــور هم خوانــى با كاربرى هر نــوع محيط و 
پروژه اي ايجاد شده اســت به طوريكه رك هاى با عمق 
60 ســانتي متر در سه نوع 20U ،16U و 27U و رك هاى 
بــا عمق 80 ســانتي متر در دو نــوع 35U و 42U توليد 
مى شــوند. همچنين در  رك هاى با عمق 100 سانتي متر، 
دو نوع رك با ارتفاع هاى 27U و 42U با قابليت ســهولت 
و هم خوانى در نصب كلية تجهيزات اســتاندارد شبكه از 
جمله ســرورهاى DL580  و DL380  در سرى هاى G7 و 
G8 طراحى و توليد شده است. اين تنوع در اندازه و فضا، 
دســت طراح و مجريان پروژه هاي نصب و راه اندازي را 
باز خواهد گذاشت تا براســاس استانداردها و نيازهاي 

موجود، رك مورد نظر خود را انتخاب نمايند.
يكي ديگر از ويژگي هاي جديد رك هاي Base افزايش 
ارتفاع مفيد از 40U در طرح قديم به 42U در طرح جديد با 
ثابت نگه داشتن تقريبى ارتفاع است. ويژگى منحصربه فرد 
ديگرى كه در تمام رك هاى ايستادة توليدى شركت تيام 
شــبكه لحاظ شــده اســت، تعبية فضايي در ستون رك 
براي قرارگيــري Power (به صــورت Unit Zero) بدون 
نياز به اشــغال فضــاى مفيد رك اســت. همچنين تغيير 
پنل هاي جانبي از دو لنگة عمودى به افقي به منظور تسهيل 

دسترسي كاربر به تجهيزات از هر دو طرف رك، از ديگر تغييرات اين نوع 
رك است. شايان ذكر است اين رك ها داراى درِ جلو و عقب تك لنگة مجهز 
به قفل سوييچى با دستگيرة چرخشى (طرح ريتالى) و امكان جايگزينى با 

درِ تورى هستند. 

هدايت و آرايش كابل ها
خم كارى ناودانى ريل ها جهت ايجاد فضاى هدايت كابل داخل ريل
تعبية پانچ هاي بيضى روى ريل ها جهت ورود و خروج كابل به آن
افزايش پهناى ريل هاى عمودى و تعبية پانچ هاى مربعى روى آن ها

تعبية ورودى هاى كابل متعدد در ســقف و كــف رك با ابعاد متفاوت 
به منظور ورود و خروج كابل 

طراحى سينى كف رك به صورت بازشو به منظور امكان عبور پچ پنل به 
همراه كابل هاى متصل به آن در زمان جابه جايى يا تعويض رك

سهولت در نصب تجهيزات
درج شمارشــگر يونيت چاپى سفيد روى 4 ريل 
عمودى به جاى شمارشــگر حكاكى شده روى دو 
ريل در رك هاى قديمى، به منظور سهولت در نصب 

تجهيزات

تحمل وزن، استحكام، ايستايي
اســتفاده از ورق دوبل شــده و تغيير در شــكل 

خم كارى ستون و ريل به منظور استحكام بيشتر
اســتفاده از ريل با ضخامت 2 ميلى متر به منظور 

استحكام بيشتر 
تغيير اتصال پيچ و مهره به صورت جوشــكارى 
شده در سه بازوى تقويتى رك ها به منظور افزايش 

ايستايى و تحمل وزن بيشتر 
كاهش وزن رك به منظور ســهولت در جابه جايى 
با تغيير فناوري و مهندسى توليد، همزمان با افزايش  

كيفيت و استحكام قطعات

تنوع در طراحي و دكوراسيون داخلي
طراحى جذاب در جلو با فريم فلزي و شيشــه 

به منظور افزايش مقاومت و زيبايى بيشتر
تغيير رنگ به مشــكي در طرح جديد به منظور 

زيبايي و هماهنگي بيشتر با محيط ادارى

نتيجه گيري
محصوالت رك شــركت هاي مختلف، رقابت بسيار نزديكي با يكديگر 
دارند و از بســياري جهات شبيه هم  هســتند. اما آنچه رك هاى توليدى 
يك شــركت را از ديگر رك هاى موجود در بازار متمايز مى نمايد، رعايت 
نكات بســيار ظريف در طراحي و دقت در به كارگيري اجزاي مختلف يك 
محصول و مدل است. هرچقدر يك شــركت سازندة رك، به جزئي ترين 
ويژگي هاي محصولش مانند نحوة تعبيه شدن پيچ ها و مهره ها، استفادة 
مفيد از فضاى رك، روش هاي مختلف دسترســي به تجهيزات درون رك 
و دوام و اســتحكام بخش هاي مختلف، حساسيت و تعصب بيشتري به 
خرج دهد، حاصل كار محصولي باكيفيت و با رضايت مندي بيشتر كاربر 
خواهــد بود؛ يعنى مواردي كه در طراحي رك هاي جديد ســري Base از 
سوي شــركت تيام شبكه مدنظر قرار گرفته  و سعي شده است بيشترين 

انعطاف پذيري در توليد محصوالت وجود داشته باشد. 
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Power8 IBM؛ پردازنده هاي جديد 12 هسته اي
شــركت آي بي ام در ماه آگوســت از نســل جديد پردازنده هاي ســرور خود با نــام Power8 رونمايي 
 PCI-Express كرد. اين پردازندة ســرور كه از 12 هســته اســتفاده مي كنــد، از درگاه هاي ارتباطي جديــد
3.0 پشــتيباني مي كند كه نســبت بــه پردازنده هاي قبلي اين شــركت (Power7 و +Power7) با ســرعت 
بيشــتري مي تواند اطالعات را ميان اجزاي مختلف يك ســرور منتقل نمايد. از ديگــر ويژگي هاي جديد اين 
پردازنده كه براي ماشــين واتســون آي بي ام طراحي شده است، اســتفاده از يك رابط جديد CAPI (سرنام 
Coherence A) اســت كه امكان كار با طيف وســيعي از تجهيزات مختلف و  ach Processor Interface

يكپارچ گي آن ها با پردازنده جديد را فراهم مي كند. CAPI كمك مي كند قطعاتي مانند كارت گرافيك، تجهيزات ذخيره ســازي، چيپ ســت هاي اختصاصي 
 Power8 يكپارچه شده و سازگاري بيشتري بيابند. آي بي ام مي گويد پردازندة Power8 از شركت هاي ديگر با پردازندة ASIC و FPGA شركت ها و تجهيزات
براي ارائه كارايي باال و انجام محاسبات سنگين در سرورها و مراكزداده طراحي شده است و با قابليت هاي CAPI و PCI-Express پهناي باند بيشتري براي 
افزايش سرعت انتقال اطالعات فراهم مي كند. اين شركت مي گويد كارايي ارائه شده توسط Power8 سه برابر پردازندة +Power7 است و از فناوري ساخت 
22 نانومتري بهره مي برد. همچنين اين پردازنده از بيشــترين حافظة نهان در ميان پردازنده هاي ســرور بهره مي برد. Power8 در هر هسته داراي 512 
كيلوبايت، در سطح سه پردازنده 96 مگابايت و در سطح چهارم پردازنده 128 مگابايت حافظة نهان دارد. حداكثر پهناي باند در اين پردازنده 230 گيگابايت 

در هر ثانيه است و از حافظة رم يك ترابايتي DRAM پشتيباني مي كند. آي بي ام مي گويد Power8 بهترين پردازندة سرور براي مصارف بيگ ديتا است. 

Cisco nPower X1؛ پيشرفته ترين پردازنده شبكه
شركت سيسكو در ماه سپتامبر مقياس پذيرترين و برنامه پذيرترين پردازندة شبكه هاي كامپيوتري را رونمايي كرد. 
سيســكو مي گويد اين پردازنده را با هدف قدرتمندتر كردن ايدة Internet of Everything يا IoE طراحي كرده اســت 
و كارايي و پهناي باند بيشتري در اختيار شبكه قرار مي دهد. بزرگ ترين مزيت اين پردازنده پشتيباني از SDN و قابل 
برنامه ريزي و برنامه نويسي شدن با APIهاي باز و توسعة قابليت ها و ويژگي هاي محاسباتي خاص توسط شركت هاي 
مصرف كننده است. در اين پردازنده بيش از 50 حق اختراع جديد، ثبت و استفاده شده است كه مي توان به توان خروجي 
400 گيگابيت بر ثانيه روي يك چيپ ست، استفاده از چهار ميليارد ترانزيستور روي يك چيپ ست و كنترل صد ميليون 
تراكنش منحصربه فرد و يكتا در هر ثانيه با كارايي باال اشاره كرد. به گفتة سيسكو تمامي كارهاي پردازش پروسس ها، 

مديريت ترافيك و توابع ورودي/خروجي روي يك چيپ ست انجام مي  شوند و با استفاده از يك كنترلر مركزي برنامه نويسي شده مي توان تمامي اين عمليات 
را با كارايي بااليي كنترل و مديريت كرد. ظرفيت پردازندة مذكور در مقايسه با پردازنده شبكة پيشين سيسكو هشت برابر بيشتر و برق مورد نياز آن به 
 ازاى هر بيت، چهار برابر كمتر است. همچنين اين پردازنده مى تواند با كمك گرفتن از برنامه هاى كاربردى به اصطالح ماشين-به-ماشين از پس تراكنش هاى 

Ultra High-Defini) يا محتواى 4K  بر آيد.  on سرنام) UHD پرشمار روى شبكه و نيز حجم بيشترى از ترافيك اينترنت اعم از ويديوهاى

Cisco Meraki MR34؛ اكسس پوينت صنعتي جديد سيسكو
اگرچه شركت سيسكو برند محصوالت خانگي بي ســيم خود به نام لينك سيس را واگذار 
كرده اســت اما براي تكميل سبد محصوالت خود و پاسخ به نيازهاي مشتريان صنعتي خط 
توليد اكســس پوينت هاي صنعتي خود را با برند Meraki ادامه مي دهد و جديدترين محصول 
را با نام Meraki MR34 با پشــتيباني از اســتاندارد جديــد 802.11ac روانه بازار كرد. اين 
اكسس پوينت عالوه بر پشتيباني از نسل هاي قبلي شبكه هاي واي فاي با پشتيباني از استاندارد 
جديد و فركانس 5 گيگاهرتز مي تواند سرعتي برابر 1/3 گيگابيت براي انتقال اطالعات ارائه دهد كه سه برابر سرعت 450 مگابيتي حداكثري اكسس پوينت هاي 
قبلي اســت. البته سيسكو مي گويد با استفاده از فناوري هاي خاص و پهناي باند بيشــتر و كانال هاي اختصاصي راديويي مي توان اين سرعت را به 1/75 
گيگابيت رســاند. اين محصول از فناوري MIMO 3×3 بهره مي برد و مناسب اســتفاده در مراكز حساس مانند دانشگاه ها، بيمارستان ها، ادارات بزرگ، 
مدارس، هتل ها و محيط هايي با تعداد فراوان كالينت و حجم اطالعات زياد اســت. اين محصول كه از آن به عنوان Cloud Managed نام برده مي شــود، 
مي تواند سرويس WIPS/WIDS را به صورت شبانه روزي و در تمام مدت بدون وقفه روي سه فركانس كاري ارائه دهد و با استفاده از ابزارهاي تحليل 
كانال ها، بهترين پهناي باند و كانال را براي انتقال اطالعات انتخاب نمايد. شركت سيسكو روي اين محصول سعي كرده است مصرف انرژي را كاهش دهد 
و گزينه هاي امنيتي بيشتري براي كاربران ميهمان فراهم نمايد. همچنين انتقال اطالعات براي صدا و تصوير بهينه سازي شده و باالترين كيفيت را براي 

اطالعات حساس فراهم مي نمايد. 
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روش هاى كارآم دتر ساختن مراكز داده
ده اشتباه احتمالى در مديريت مركز داده ها

به ســازمان هايى كه تصور مى كنند مركز داده  كاملى دارند، پيشنهاد مى گردد 
مطالــب زير را مطالعــه فرمايند، تا بتوانند از واقعيت هــاى موجود در اين مراكز 
مطلع گردند. شايد كســانى كه در مركز دادة آرمانى خود كار مى كنند به صورت 
محترمانه اى مخالفت خود را با اين گفته ها ابراز نمايند. البته اين احتمال وجود دارد 
كه بودجة ســازمان امكان ايجاد تغييرات اساســى در مركز داده هاى موجود را 
ميسر نسازد ولى با تغيير دادن نحوة مديريت بخش هاى خاصى از مركز دادة خود 
مى توان به سطح مطلوبى از استاندارد نزديك شد. مديريت سيستم هاى كامپيوترى 
آســان نيست اما از طريق برنامه ريزى مناســب، امكان افزايش بهره ورى وجود 
دارد. در ادامه ده اشتباه عمده اى كه در مراكز داده صورت مى گيرد و بايد از آن ها 

اجتناب شود ارائه شده است، اين موارد عبارتند از:

1. ناكافى بودن ميزان مجازى سازى 
در صورتى كه مديريت مركز داده اى را بر عهده داريم و هنوز مجازى سازى 
را در فهرست پروژه هاى اصلى خود لحاظ نكرده ايم، زمان زيادى را از دست 
داده ايم. مجازى سازى باعث صرفه جويى در فضاى با ارزش مورد نياز براى 
مركز داده ها مى گردد و همچنين در پرداخت هزينه هايى كه به جهت  سرمايش، 
برق و قراردادهاى تعمير و نگهدارى سيستم ها صرف مى شود، صرفه جويى 
چشم گيرى مى كند. پيشنهاد مى گردد با بهره گيرى از يك تيم متخصص نسبت 

به مجازى سازى مركز داده هاى خود اقدام كنيد.  

2. عدم بهره بردارى از محاسبات ابرى
 به كارگيرى محاســبات ابرى، مانند اســتفاده از مجازى سازى، مستلزم 
آگاهى از قابليت آن براى شــركت يا براى مشتريان ما است. در صورتى كه 
ســرويس ها و امكانات مجموعه يا ســازمان تحت مديريــت اين امكان را به 
شــما مى دهد كه مركز دادة خود را به ســمت محاســبات ابرى هدايت كنيد، 
ابتدا مى توانيد از طريق برنامه هايى كه به صورت رايگان در ســايت شــركت 
آمازون ارائه مى گردد، آغاز كنيد. برنامه هايى كه ارائه مى شوند انعطاف پذير 

و مقياس پذير هستند. 

3. نقصان در طراحى
برطرف ساختن مشكالتى كه در طراحى اولية مركز داده لحاظ نشده است، 
در مركز داده هاى فعال مشكل است. اما با اين حال بهينه سازى مركز داده هاى 
فعال كــم هزينه تر از ايجاد يك مركزدادة جديد اســت. با وجود اين كه  مركز 
داده هايى كه 20 سال قدمت دارند، از نظر كاركرد مركز داده هاى خوبى به نظر 
مى رسند، اما مطابق استانداردهاى امروز فعاليت نمى كنند. باتوجه به سرعت 
رشد فناورى  در تجهيزات الكترونيكى، بهينه كردن سيستم هاى سرمايشى و 

الكتريكى مطابق با استانداردهاى تدوين شده در اين زمينه مورد نياز است. 

4. بسط پذيرى محدود
شايد اين عبارت را چندين بار شنيده ايد، كه بيل گيتس در حدود سال 1981 

بخش نخست 
مينا حيدرى
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اظهار داشــته « هيچ كس به بيشــتر از 637 كيلوبايت حافظه براى كامپيوتر 
شــخصى احتياج ندارد و 640 كيلوبايت بايد براى همه كافى باشد.» اينكه آيا 
او ايــن حرف را زده يا خير امروزه چندان اهميتى ندارد. آنچه كه بايد از اين 
گفته بياموزيم اين اســت كه به هنگام ساختن هر چيزى بايد وانمود كنيم كه 
در حال تبديل درجة حرارت سانتى گراد به فارنهايت هستيم، يعنى اينكه حجم 
كارى كه گمان مى كنيم در حال حاضر الزم اســت را دو برابر كرده و به آن 
32 واحد اضافه كنيم. اســتفاده از معادلة تبديل سانتى گراد به فارنهايت اين 
امكان را مى دهــد كه مركز داده هاى خود را با ديد گســترش آينده، طراحى 
و پياده ســازى كنيم. پيشنهاد مى گردد در ابتداى فاز برنامه ريزى براى ايجاد 

مركز داده، فضاى كافى براى گسترش آتى در نظر بگيريم.

5. نقطه هاى كور امنيتى
در يك مركز داده شما با انواع كارت خوان ها و حسگرهاى شبكيه و قفل هاى 
الكترونيكى و ترازوهاى وزن كشى يا ديگر سيستم هاى امنيتى روبرو هستيد 
كه از فناورى پيشرفته اى برخوردارند. اما، در كنار اين اقدامات شديد امنيتى، 
يك در اصلى ورودى وجود دارد كه هيچ نظارت و كنترلى روى آن نيست يا 

كنارگذرها و راهروهايى براى دور زدن تجهيزات امنيتى وجود دارد.     

6. مديريت مستقيم سرور
آيا براى مديريت سيستم هاى ســرور به دسترسى فيزيكى احتياج داريم 
يا مى توانيم آن ها را از راه دور مديريت كنيم؟ هر سيســتم ســرور امروزى 
داراى يك اتصال تعمير و نگهدارى است كه با استفاده از آن مى توان سيستم 
را از راه دور مديريــت كرد. با فعال ســازى اين ارتبــاط از راه دور از ورود 
اشــخاص به مركز داده ها جلوگيرى مى گردد. همچنيــن در برخى از موارد، 
برچسب گذارى  نادرســت يا چيدمان  اشتباه تجهيزات و خطاهاى انسانى در 
هنگام ورود به فضاهاى كامپيوترى موجب اختالل در سرويس دهى مى گردند. 
از اين رو، براى جلوگيرى از اين دســت خطاها الزم است در ابتداى خريد و 
راه اندازى ســرورها و سيستم هاى ذخيره ساز از روش هاى دسترسى از راه 
دور به آن ها مطلع گرديده و قبل از خريد از وجود اين قابليت در سيستم خود 

مطمئن شويم. 

7. چيدمان نامناسب تجهيزات
يكــى از وظايف مديريتــى مركز داده ها كمينه نمودن تعداد سيســتم هاى 
موجــود در فضاى كف يا در رك مركز داده اســت. يكپارچه ســازى رك ها 
روشــى اســت كه از طريق آن مى توان فضاى خالى رك ها را مديريت كرد. 
بهتر اســت رك ها طورى چيده شــوند تا تجهيزاتى در رك ها قرار گيرند كه 
شرايط بهره بردارى متناسبى داشته باشــند. به عنوان مثال، داراى مصرف 
برق مشابه يا عملكرد مشابهى باشند. پيشــنهاد مى گردد در هنگام چيدمان 
رك ها از نيروهاى متخصص در اين زمينه كمك بگيريم تا در مصرف برق و 
ميزان سرمايش مورد نياز سيستم ها صرفه جويى شود و همچنين در آينده 

هزينه هاى كمترى براى سرويس و نگهدارى پرداخت شود.

8.  عدم تناسب در دماى مركز داده
مركز داده هاى شــما از چه درجه حرارتى برخوردار است؟ براى پاسخ به 
اين پرســش الزم است درجة حرارت نقاط مختلف مركز داده را اندازه گيرى 
كنيــم. اگر درجة حرارتى كه مركز داده هاى ما در آن عمل مى كند كمتر از 21 
درجه سانتى گراد اســت و همچنان سعى در پايين آوردن اين درجه حرارت 
داريم ، در مســير اشتباهى هستيم. زيرا سرورها بيشتر به وجود جريان هوا 
احتياج دارند تا به درجة حرارت هاى بسيار پايين. الزم است در مركز داده هاى 
خود حركت كنيد، در صورتى كه درجة حرارت براى شما مناسب است؛ براى 

سرورها نيز مناســب خواهد بود. ضرورتى ندارد كه كاركنان مركز داده  از 
درجة پايين حرارت يخ بزنند يا به دليل عدم گردش هواى مناسب عرق كنند. 

9. زيرساخت نامناسب برق
مركز داده هاى سازمان هاى بزرگ داراى ابعاد بزرگى هستند اما زيرساخت 
برق مناسبى ندارند و به دفعات دچار مشكل در سيستم برق رسانى مى گردند 
و حتى به قطع ســرويس دهى منجر مى گردد. با توجه به اينكه در اين مراكز 
داده امكان تغيير زيرساخت وجود ندارد با مجازى سازى مى توان بهره ورى 
سيســتم را افزايش داد. چيدمان مناسب رك ها هم مى تواند به اين كار كمك 
كند، اما اين ها راه حل هايى كوتاه مدت براى مشكالت بزرگتر هستند كه به دليل 
عدم محاسبات صحيح اوليه يا در نظر نگرفتن گسترش آتى بروز كرده است.

10. شلوغ بودن رك
اگر رك شــلوغ با كابل هــاى نامرتب و به هم پيچيده داريد، شــايد خالى 
گذاشتن اندكى فضا بين سيستم ها نشان دهندة ناكارآمدى باشد. قطع برق در 
اثر از برق كشــيدن تصادفى سيستم امكان دارد ما را متقاعد سازد كه الزم 
است بين سيستم هاى ما اندكى فضاى خالى وجود داشته باشد. برنامه ريزى 
ضعيف به شلوغ شدن رك ها منجر خواهد شد و وجود اين شلوغى ضرورتى 
ندارد. با مجازى ســازى، يكپارچه سازى و آرايش فيزيكى كارآمدتر مى توان 

اين مشكل را كاهش داد. 

ده وظيفه مدير سيستم براى انجام خودكار امور 
مدير سيســتمى كه تمام كارها را به طور دســتى انجــام مى دهد، نه تنها 
وقــت خود كه وقت ديگران را هم هدر مى دهد. وظايفى كه مدير سيســتم به 
دفعات انجام مى دهد بايد خودكارســازى شــوند. با خودكارسازى از طريق 
Scrip)، نرم افزارهاى تخصصــى و برنامة زمان بندى  ng) برنامه نويســى
سيســتم، مدير سيستم وقت آزاد پيدا مى كند، هزينه ها كاهش مى يابد و تعداد 
اشتباهات ناشى از خطاى انسانى كمتر مى شود. ده وظيفة مدير سيستم كه در 
زير مى آيد هدف هاى اصلى براى خودكارسازى هستند و به ما كمك مى كنند 

تا عمليات روزمرة خود را ساده تر و كارآمدتر سازيم.

(Patching) 1. سرهم بندى
 لينوكس و ويندوز شــامل ابزارهايى براى به روزرسانى خودكار هستند، 
اما اگر مى خواهيم بر ســرهم بندى هايى كه سيستم هاى ما دريافت مى كنند و 
زمان انجام اين سرهم بندى ها، كنترل بيشــترى داشته باشيم، بايد نرم افزار 
مركز خودكارسازى مركز داده هاى متعلق به  شركت رايانه اى هيولت پاكارد 
HP’s Data Center Automa كه پيش از اين Opsware ناميده  on Center)
مى شــد) را بررســى نماييم. برنامة HP DCAC بيش از يك برنامة كاربردى 
سرهم بندى خودكار است و مديريت زيرساخت پيچيده را به يك واسط واحد 

و ساده تبديل مى سازد. 

2. نگهداشت كاربر و گروه
LDAP ،Ac و +NIS  يــا ســاير  ve Directory شــايد از نرم افزارهــاى
نرم افزارهاى مديريت حساب كاربر و گروه استفاده كرده باشيم، اما آيا تا به 
حال نرم افزارى به كار برده ايم كه ما را واقعا راضى كرده باشــد؟ دليل اينكه 
نرم افزارهاى نامبرده ما را واقعا راضى نكرده اند اين است كه خودكارسازى 
در آن ها به ميزان قابل مالحظه اى صورت نگرفته است. البته مى توانيم حساب 
كاربر ايجاد كنيم، حذف كنيم و گروه هايى را ايجاد كرده و آن ها را كنترل كنيم، 
اما هنگامى كه پاى مديريت واقعى به ميان مى آيد، احتماال ابزار مناســبى پيدا 
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نكرده ايم. شايد الزم باشد ابزارى كه به آن احتياج داريم را خودمان از طريق 
برنامه نويسى توليد كنيم.   در يونيكس به سادگى مى توانيم برنامه هايى توليد 
كنيم كه ما را فعال سازند تا حساب هايى را حذف نماييم كه بايد حذف شوند، 
سيستم را وادار سازند فايل هاى كاربر را به مكان جديدى كپى كند، مجوزها را 
تغيير دهند، تمام سيستم ها را جستجو نمايند تا تمام فايل هاى متعلق به كاربر 
مربوطه را پيدا كنند، مجوزهاى مربوط به آن فايل ها را تغيير دهند يا آن ها را 
جابه جا نمايند و اين فرآيند را با حذف نمودن حساب كاربر از خدمات فهرست 

راهنما خاتمه دهند.      

(Sweeps Security) 3. بررسى امنيتى
بايد به طور منظم بررســى خودكار امنيتى را در كل شــبكه انجام دهيم تا 
هر آسيب پذيرى كه از طريق كابل منتقل مى شود را آشكار سازيم و برطرف 
نماييم. فراوانى و شــدت اين بررسى ها به پيچيدگى شبكة ما بستگى دارد. با 
Scrip) مى توانيم اسكن هاى زمان بندى  ng) استفاده از جادوى برنامه نويسى
شده اى ترتيب دهيم، خروجى ها را به يك پايگاه داده ها ارسال نماييم و گزارش 
پس از اسكن را از پايگاه داده ها استخراج كنيم و آن را به آدرس خودمان ايميل 
كنيم يا نسخة HTML اين گزارش را كه براى ديدن آنالين مناسب است تهيه 
كنيم. يكى از اين گونه ابزارها كه براى هر سيســتم عاملى در دسترس است، 
Nmap اســت كه يك اسكنر امنيت شبكه رايگان اســت و آن را براى اسكن 

سريع شبكه هاى بزرگ و گزارش آسيب پذيرى ها طراحى كرده اند. 

4. اسكن كاربرد ديسك
جنگ شــديد و بى وقفه اى بين كاربران و مديران سيستم  بر سر به دست 
گرفتن كنترل در جريان اســت و اين جنگى است كه مديران سيستم بايد در 
نهايت در آن پيروز شوند. براى كسب اين پيروزى، مديران سيستم ابزارهاى 
سهمية فضاى ديسك، بخش بندى يا قسمت بندى ديسك و اسكن فضاى ديسك 
را در اختيار دارند و مى توانند از آن ها استفاده كنند. اسكن، حسابرسى منظم 
مربوط به كاربرد فضاى ديســك توســط كاربر  اســت. پيش از آن كه مدير 
سيســتم با كاربران خاطى تماس شخصى برقرار ســازد، معموال يك يا دو 
هشدار به اين كاربران داده مى شود. راه حل هاى نمونه اى در مورد كاربرانى 
 (disk space Glu ons) كه بيش از اندازه از فضاى ديسك استفاده مى كنند
تعليق موقتى حســاب، حذف فايل ها، انتقال فايل ها به مكانى جديد يا افزايش 
ســهم فضاى ديسك اين كاربران است. اين اســكن هاى خودكار، اگر به طور 
منظم اجرا شــوند (تقريبا هفته اى يكبار)، از انجام اقدامات شديد توسط مدير 
سيســتم پيشگيرى مى كنند و كاربران را آگاه مى ســازند كه تا چه اندازه از 

فضاى ديسك خود استفاده مى نمايند.

5. نظارت بر عملكرد
هر از گاهى، گرفتن تصويرى لحظه اى (Snapshot) از عملكرد، روش خوبى 
براى انداختن نگاهى گذرا به عملكرد سيستم در نقطة زمانى خاص است. اين 
تك نگاه ســريع، تنها يك پيكســل از كل تصوير عملكرد را ارائه مى دهد. به 
چيزى با عمق و وسعت بيشترى احتياج داريم تا روندهاى عملكرد و بيشينه ها 
و كمينه هاى پيشگويانه در اختيار ما قرار گيرد. برپا نمودن چنين سيستمى با 
استفاده از اوركا (Orca) آسان است. اوركا داده هاى عملكرد را از منابع مختلف 
(يونيكس، ويندوز، و لينوكس) كامپايل مى كند و نمودارهايى مربوط به عملكرد 
تهيه مى نمايد كه خواندن آن ها آسان است. جمع آورى داده ها، محاسبات، رسم 

و نمايش نمودار همگى بخشى از سيستم خودكار شده هستند. 

6. انتقال فايل
با استفاده از قدرت برنامه نويسى خط فرمان (ويندوز، يونيكس و لينوكس) 

مى توانيم انتقال خودكار فايل بين ميزبانــان را انجام دهيم. ضرورتى ندارد 
كه اين انتقال فايل به صورت محاوره اى انجام شــود. اگر در زمان بندى خود 
خبره باشيم، مى توانيم طرح هاى پيچيده و خودكارى راه اندازى نماييم كه نه 
تنهــا فايل هاى ما را انتقال مى دهند بلكه پرونده هاى فعال را هم غيرفشــرده 
ساخته، مجوزها را تغيير داده و اطالعات را در پايگاه داده ها جابه جا، كپى، و 
درج مى كنند. همچنين بايد از برنامه هاى كمكى انتقال فايل خود (به عنوان مثال 
SFTP ،SSH وSCP) استفاده كنيم تا تضمين نماييم هكرها از جريان شبكه ما 

كلمة عبور مهمى را به سرقت نمى برند.

7. ارتقاى كد
روشــى كه ُكد را از تســت به مرحلة عرضه و توليــد ارتقا مى دهد تاثير 
عميقى بر فعاليت هاى سازمان يافته و بازاريابى و ديگر رويدادهاى زمان دارد. 
جابه جايى دســتى ُكد از يك محيط به محيط ديگر دســت و پاگير و مستعد 
خطاست و به هماهنگى بين توليدكنندگان ُكد و مديران سيستم نياز دارد. بايد 
اين امكان را براى توليدكنندگان خود ايجاد كنيم كه از يك سيستم خودكار ُكد 
استفاده نمايند و ُكد را از محيطى به محيط ديگر ارتقا دهند. برخى از مديران 
سيســتم براى راه اندازى خودكار ُكد از RSYNC  استفاده مى كنند كه كاربرد 
آن بى خطر اســت به شرط آن كه با اســتفاده از كليدهاى SSH توأم باشد تا 

انتقال هاى بين ميزبانان ايمن شود. 

8. مديريت سطح باال
مى توان وظايف نگهدارى سيســتم، شــروع دوبارة خدمات و اخطارهاى 
تعمير و نگهدارى را با خودكارســازى انجام دهيم. بايد برنامه نويســى خود 
را تنظيم نماييم تا در طول ســاعات كم بودن ميزان استفاده از سيستم، فعال 
شــود و محل تخلية موقتى فايل پاكســازى گردد، خدمات مدنظر ما دوباره 
شروع شــود و اخطارهاى تعمير و نگهدارى يا مدت از كارافتادگى از طريق 
ايميل ارسال گردد. متوجه مى شــويم خودكارسازى اين وظايف مقدارى از 
فشار را از روى دوش ما بر مى دارد تا به ياد آوريم در چه روزى از هفته به 
ســر مى بريم و كدام فهرست از كارها را بايد انجام دهيم. دليلى وجود ندارد 
كه براى اين كار تقويمى نگهدارى كنيم، بايد به سيستم اجازه دهيم انجام اين 

وظايف را به عهده گيرد. 

9. راه اندازى مجدد
مى توانيم راه اندازى هاى مجدد سيســتم را هم خودكار سازيم. نشستن و 
منتظر فعال شدن سيستم ها موجب اتالف وقت است. بايد در طول ساعاتى كه 
از سيســتم كمتر استفاده مى شود اين فرآيند را خودكار سازيم. الزم نيست 
نگران باشيم، اگر سيستم ظرف مدت قابل قبولى دوباره آنالين نشود، سيستم 

پايش خودكار ما، اين جريان را به ما اطالع مى دهد. 

10. اسكن براى يافتن بدافزار
مى توانيم از فرآيندهاى خودكار اســتفاده نماييم و اسكن كنيم تا از وجود 
نرم افزار جاسوســى، بدافزار، ويروس ها و مزاحمان ديگر با خبر شــويم. با 
استفاده از برنامه نويسى مى توانيم گرداننده هاى ( ديسك خوان هاى) خود را 
نگاشــت يا نصب كنيم، سيستم هاى فايل خود را اسكن نماييم، پس از خاتمه 
يافتن اســكن سيستم را از برق بكشيم، با اســتفاده از تمام امكانات موجود، 
گزارش اسكن را بررسى كنيم تا از وجود نرم افزارهاى جاسوسى، بدافزارها، 
ويروس ها و مزاحمان ديگرى كه با موفقيت كشف شده اند مطلع شويم و نتايج 
حاصل را به يك پايگاه داده يا يك ايميل ارسال كنيم. الزم نيست به طور دستى 

اين اسكن ها را انجام دهيم زيرا سيستم اين كار را انجام مى دهد.
ادامه اين مقاله را در فصل نامه زمستان خواهيد خواند.
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نيك پسند دليل تاسيس شركتش را تحقق 
دولت الكترونيك و توسعة كاربردي فناوري 
اطالعات و ارتباطات در استان زنجان عنوان 
مي كنــد و مي گويد در آن ســال ها كشــور 
به شــدت نيازمنــد نيروهــاي متخصص و 
 IT شــركت هاي ارائه دهنــدة ســرويس هاي
بوده؛ به خصوص در اســتان هاي با فاصله 
از پايتخت، كمبود شركت هاي فني تخصصي 
شركت  مديرعامل  اســت.  احســاس  شــده 
حاسبان رايان زنجان مي گويد از ابتداي كار 
به فكر عضويت در شوراي عالي انفورماتيك 
و ســازمان نظام صنفي رايانــه اي بوديم تا 
بتوانيــم ارائــه خدمات و محصــوالت را با 
استانداردهاي مشخص شــده به بازار ارائه 

دهيم. 
نيك پســند مي گويد در حال حاضر پنج 
گــروه تخصصي در شــركت فعال هســتند 
كه هريــك وظايف و نقش هاي مشــخص و 
تعريف شــده اي دارند و هيــچ گروهي بدون 
همكاري بــا گروه هاي ديگر اقــدام نمي كند. 
اين گروه ها عبارتنــد از «حفاظت اطالعات»، 
«نرم افــزار»، «شــبكه، نگهــداري، تعميــر و 
پشــتيباني»، «اينترنت» و «سخت افزار». وي 
مي گويد در هر پروژه برحســب نياز چندين 
گروه وارد شده و با بررسي مختصات كار، 
نيروهاي انســاني را تيم بندي كرده و شرح 
وظايــف خود را ترســيم و تفهيــم مي كنند. 
در ادامة اين گفت وگــو برخي از پروژه هاي 
انجام شده توســط اين شركت مانند شركت 
خطوط لوله و مخابرات منطقه شــمال غرب، 
دادگسترى اســتان زنجان، جهاد كشاورزى 
ابهر، شــركت گاز ابهر، شركت گاز خرم دره، 
شركت گاز خدابنده، پست امداد شركت گاز، 
بيمه ايران شــعبه مركزى زنجان، پزشــكى 

 1 شــماره  ســاختمان  قانونى 
و2، ســازمان تبليغات اســالمى، 

امور دام جهاد كشاورزى، ساختمان 
دارايى ابهر و سازمان انتقال خون زنجان 

كه در اغلب آن ها رك هاى iRACK و تجهيزات 
UNICOM استفاده شده است، معرفى شدند.

مديرعامل شركت حاسبان رايان زنجان 
مي گويد متاســفانه يكي از بزرگ ترين موانع 
بــر ســر راه موفقيت گروه ها اين اســت كه 
افراد جهت كار گروهي آموزش هاي الزم را 
نديده اند تا بتوانند به نحوي به عنوان عضوي 
در يك گروه شركت كنند. متأسفانه عدة كمي 
آگاهي دارند كه چگونــه گروهي ايجاد كنند 
تا همة افراد از دانــش و تجربه و انگيزة آن 
گروه بهره مند گردند. ما در شــركت ســعي 
كرديم به معناي واقعي گروه تشكيل بدهيم و 
تشريك مساعي داشته باشيم و به اوج گيري 
تيمي بينديشــيم. اوج گيري تيمي يعني كسب 
مهارت هاي كار تيمي براي تشكيل گروه هاي 
پيشــرفته و دست يابي به باالترين هماهنگي، 
همــكاري و مهارت هــا در يك گــروه. براي 
تشكيل يك گروه پيشــرفته بايد مهارت هاي 
الزم كار تيمي و گروهي آموزش داده شوند. 
بسياري از شركت ها فكر مي كنند با استخدام 
چند نيروي فني متخصص كار تمام شــده و 
آمادگي كار تيمي دارند ولي اين طور نيســت 
و نياز به كســب مهارت هــا و آموزش هاي 
كار گروهي هســت. گام بعدي براي رسيدن 
به اوج گيري تيمي تســريع در انجام تغييرات 
اســت. بدون تغييرات و اصالحات هيچ تيمي 
موفق نمي شــود و هيچ شــركتي توســعه 
نمي يابد و هيچ پــروژه اي موفقيت آميز تمام 
نخواهد شد. گروه بايد بتواند درون خودش 
تغييرات داشته باشد. شرح وظايف تغيير كند، 

جاي افراد برحسب آموزش ها و نيازهايي كه 
پديد آمده تغيير كند و مهارت هاي جديد مورد 
نياز كسب شود. مرحلة سوم اوج گيري تيمي 
تســلط كامل به مهارت هاي مورد نياز گروه 
است. بسياري از شركت ها در همان مرحله 
اول يا دوم متوقف مي شوند و ديگر هيچ گونه 
پيشــرفتي ندارند. وقتي يك گروه شامل چند 
عضو تشــكيل مي شود و با هم يك پروژه را 
به پايان مي رسانند شايد كار گروهي كرده اند 
ولي بــه اوج مهارت ها و همــكاري گروهي 
دســت نيافتند و براي اوج گيري گروهي بايد 
تغييراتي ايجاد كنند و برحسب تجربه كسب 
شــده و نيازهاي جديــد مهارت هاي خود را 
كامل كنند. مشــخصات يك گروه پيشــرفته 
يا اوج گيري تيمي اين اســت كه اعضاي آن 
با مهارت فوق العــاده اي با يكديگر در تعامل  
هستند تا بتوانند از نظريات و انگيزة  يكديگر 
در جهــت ايجاد حــس اعتماد و مســئوليت 
اســتفاده كنند. همچنين به تبــادل اطالعات 
و ارائه دانســته ها در گروه براي پيشبرد و 
موفقيت آن ها مي پردازند. تقسيم كار گروهي 
و شرح وظايف افراد باعث مي شود تا هركس 
بتواند در حوزة كاري خــود آزادانه فعاليت 
كند. در اين سيستم افراد مهارت هاي مديريت 
را مي آموزنــد تا بتواننــد تصميمات بهتري 
بگيرند و به نتايج مطلوب تري دست يابند. در 
نهايت، تيمي هســتند كه اعضاي آن از زمان 
و استعداد اعضاي ديگر و حتي رهبر گروه،  

استفاده بهينه مي نمايند. 

زنجان  استان  در  شبكه  صنعت  قديمي هاي  از  زنجان  رايان  حاسبان  مهندسي  شركت 
محسوب مي شود و تاريخ تاسيس آن به سال 1382 برمي گردد. مديرعامل اين شركت؛ 
صمد نيك پسند اعتقاد زيادي به كار گروهي و تيم بندي در شركتش دارد و وظايف و 
كارها براساس گروه بندي انجام شده در شركت  پيش مى روند. شنيدن تجربيات او در 

اين زمينه خالي از لطف نخواهد بود:

اوج گيري تيمي
گفت وگو با صمد نيك پسند؛ مديرعامل شركت حاسبان رايان زنجان
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افزايش ارزش آفريني كسب وكار 
با بهبود مراكز داده

حجم خالص اطالعات توليد شده، ذخيره شده و قابل انتقال روي اينترنت و شبكه هاي شركت ها 
داراي يك رشد نمايي است؛ در حالي كه غالب مراكز داده كنوني فاقد ظرفيت هاي الزم براي 
ــتند. پردازنده هاي Intel Xeon E5 كســب وكارها را توانمند  ــتفاده از اين حجم اطالعات هس اس
ــيده و ميان قدرت پردازشى و مصرف انرژي تعادل  ــازند تا مراكز داده خود را بهبود بخش مي س

برقرار كنند. 

اطالعات در حال انفجار هستند

 7/2
زتابايت اطالعات 

تا آخر سال 2012 
توليد شده است. 

در ظرف سه سال حجم 
اطالعات به 
 خواهد رسيد.8 زتابايت

حجم اطالعات مديريت شده توسط 
مراكز داده گسترده 

در سال 2020 
50 برابر بيشتر 

مي شود

مراكز داده پر مصرف و غيرموثر هستند

       15 تا 30 درصد 
سرورها مورد استفاده قرار نمي گيرند ولي مصرف انرژي دارند

غالب سرورها به طور سنتي فقط از 5 تا 
10 درصد ظرفيت خود استفاده مي كنند.

مراكز داده  100 برابر  بيشتر از اداره هاي معمولي مصرف انرژي دارند.
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مراكز 76 ميليارد انرژي  مصرف  ساعت   – كيلووات 
داده امريكا در سال 2010 بوده است.

به سرورهايي با پردازنده هاي Intel Xeon E5 نياز داريد

قدرت در مقابل اثرگذارى

به طور عمومي مديران IT تصور مي كنند با افزايش قدرت 
ــا نيز افزايش  ــا، مصرف انرژي آن ه ــرعت پردازنده ه و س
مي يابد. به همين خاطر سعي مي كنند به سراغ پردازنده هاي 
پرقدرت نروند تا مصرف انرژي مديريت شود اما پردازنده 
ــته و قدرت پردازنده  ــن قاعده را شكس Intel Xeon E5 اي
ــت، در حالي كه مصرف انرژي كاهش  را افزايش داده اس

مي يابد.

80 درصد بهبود كارايي

ــتري هسته  پردازنده هاي Intel Xeon E5 تعداد بيش
ــد باالتري در  ــش و پهناي  بان ــه ك ــد و از حافظ دارن
ــه با نسل هاي قبلي بهره مي برند. در مقايسه با  مقايس
Intel Turbo Boost Technology 2.0 پردازنده هاي 
جديد به طور عمومي 80 درصد افزايش كارايي دارند.

30 درصد افزايش توان خروجي

ــت I/O از هسته هاي پردازنده  به طور عمومي چيپ س
 Intel Xeon E5 ــاي ــي در پردازنده ه ــت ول ــزا اس مج
ــته هاي پردازنده يكپارچه شده  ــت I/O با هس چيپ س
ــر و افزايش 30  ــث كاهش تاخي ــت. اين اتفاق باع اس

درصدي توان خروجي داده پردازنده مي شود. 

70 درصد افزايش كارايي بر هر وات

ــي، پردازنده  ــود كاراي ــش 80 درصدي بهب ــراه با افزاي هم
ــت كرده و كاهش  ــرف انرژي را نيز مديري Xeon E5 مص
 Intel Intelligent Power Node Manager .ــت داده اس
حرفه اي هاي IT را كمك مي كند تا مصرف انرژي را مانيتور 
و به حداقل برسانند. همچنين مي توانند باركاري منبع تغذيه 
را متعادل كرده و براي مركز داده تعريف كنند چگونه بايد 

به طور بهينه از منبع تغذيه استفاده كند. 
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Chief Data Officersمدير ارشد داده
بسـياري از ما شـناخت و درك عمومـي از مهم ترين 
 ،CFO ،CMO ،CEO مسئوليت هاي سازماني مانند
 CDO و مشـابه اين ها داريم. اما دربارة CIO ،CTO
يا مدير ارشـد داده در يك سازمان كمتر شنيده ايم يا 
شخصي را در اين مسئوليت ديده ايم. CDO يك نقش 
سازماني جديد تعريف شده است و تا كنون شركت هاي 

محدودي نسبت به استفاده از آن اقدام كرده اند. 

داده هاي ارزشمند
شــركت  مديرعامــل   (Ben Woo) وو  بــن 
Neuraly تخمين مي زند كه تنها يك  x تحقيقاتي
درصد از كل شــركت هاي آمريكايي يك موقعيت 
CDO در چارت ســازمان خود گنجانده باشــند 
و بــراي اين نقــش يك نفر را اســتخدام كنند. با 
وجودي كه تعــداد كمي از ســازمان ها در حال 
حاضر از CDO اســتفاده مي كنند ولي شواهد و 
پيش بيني هــاي قطعي نشــان مي دهد به زودي و 
طي چند ســال آينده تمامي ســازمان ها نيازمند 
مدير ارشــد داده خواهند شــد و اين مســئوليت 
كليدي به باقي مسئوليت هاي مهم سازمان افزوده 
مي شــود. چرا؟ جواب ســاده اســت: داده. هيچ 
زماني مانند اكنون در سازمان ها داده ها ارزشمند 
و ارزش آفريــن نبوده اند و روي كســب وكارها 
تاثيرگذار نيستند. در گذشته، داده هاي پراكنده اي 
در سازمان ها وجود داشــت و تالش هايي براي 
نگهداري و ذخيره سازي آن ها صورت مي گرفت 
اما امروزه داده ها ركن اصلي يك سازمان هستند 
به طوري كه روي تمامي بخش هاي ديگر موثرند 
و سرويس هاي جديدي را طلب مي كنند. به همين 
دليــل تصور مي كنيم نقش مدير ارشــد داده طي 
ســال هاي آينده به طور فزاينــده اي مورد توجه 
قرار گرفته و بيشــتر درباره اش خواهيم شنيد و 
هر روز بر تعداد سازمان هايي كه اين مسئوليت 
جديد را تعريــف مي كنند، افزوده مي شــود. در 
ادامه خواهيم گفت CDO چيســت و چه كاركرد 

و تاثيراتي دارد. 

CDO تعريف
ابتدا بهتر اســت تعريفــي از نقش CDO در يك 
ســازمان ارائه بدهيم. مدير ارشد داده، مسئوليت 
مهم و حياتي جمع آوري، ذخيره سازي و مديريت 
اطالعات ضروري يك سازمان را عهده دار است. 
در ايــن تعريف، داده فقط بــه اطالعات ديجيتالي 
روي سيستم هاي كامپيوتري اطالق نمي شود بلكه 
هر نوع اطالعات ضروري در ســازمان را شامل 
مي شــود. براي مثال، اطالعات مشتريان روزانه 
بخش فروش، اطالعــات بازاريابي هــا، اطالعات 
مراجعــان حضــوري، اطالعات زيرســاختي و 
اطالعات مانيتورينگ و كاركرد تمامي ســازمان 
جزئي از كل داده هاي محرمانه و مهم يك سازمان 
هستند كه بايد توسط مدير ارشد داده جمع آوري، 
طبقه بندي و ذخيره ســازي شوند. يك مدير ارشد 
داده بايد درك و شناخت خوبي از اطالعات درون 
يك ســازمان داشته باشد و بداند چگونه مي تواند 
ايــن اطالعــات را طبقه بندي و محافظــت كند. در 
مرحلة بعدي نيز بايد توانايي اســتخراج اطالعات 
و دسترســي ســريع به آن ها را فراهم نمايد. يك 
CDO با توجه به گســتردگي و پيچيدگي روال ها 
و فرآيندهاي شــركت ها در جمع آوري اطالعات، 
بايــد بتواند نتايج تحليلي اين اطالعــات را نيز به 
سوي ســرويس هاي جديد كسب وكار هدايت كند. 
به بيان ديگر فقط جمع آوري داده كافي نيست بلكه 
ارزش آفريني از داده ها هدف نهايي اســت. خيلي 
اوقات ممكن اســت ميان CDO و CIO تفاوتي قائل 
نشوند و قدرت تفكيك درست اين دو مسئوليت را 

 CIO (Chief Informa on Officer).نداشته باشند
بايــد  و  دارد   CDO بــا  متفاوتــي  مســئوليت 
زيرساخت ها و تجهيزات الزم براي ذخيره سازي 
 CIO .اطالعــات در يك ســازمان را فراهــم كند
يك مســئوليت فني است و بيشتر درگير توسعة 
ابزارهاي ســازمان بــراي به كارگيري اطالعات 

است و به طور ماهيتي با CDO متفاوت است. 

CDO نقش
 Chief Data Officer: New» وايت پيپــر  در 
Seat in the C-Suit» از موسســه دلويــت بــه 
www.deloi نوشته ريچ كوهن  e.com نشاني
(Rich Cohen) و آرا گوپال (Ara Gopal) شــرح 
داده شــده است كه چرا سازمان ها به CDO نياز 
دارند و اين نقش چقدر مي تواند تاثيرگذار باشد. 
در اين ســند آمده است كه بسياري از شركت ها 
و مديــران آن ها بــه خوبي مي دانند كــه داده ها 
چه قــدر مهم هســتند و چه دارايي ارزشــمندي 
براي ســرمايه گذاري محسوب مي شوند. داده ها 
درآمدزايي  منبع هاي  امروزي  ســازمان هاي  در 
هســتند و كســب وكارها براســاس منابع داده 
موجود در ســازمان ها توسعه داده مي شوند. با 
اين وجود در سازمان ها در سطوح باال به داده ها 
آن چنان كه بايد و نياز اســت توجه نمي شــود و 
شــركت ها از عدم وجود راهكارهاي الزم براي 
مديريــت داده رنــج مي برند. اين خــالء موجب 
ورود CDO مي شــود. CDO تضميــن مي كند كه 
يك ســازمان در حــال تحقــق ارزش  آفريني از 
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داده ها اســت و در مســير صحيح جمع آوري و 
ذخيره سازي داده ها حركت مي كند. اين امر نيز به 
راحتي ميسر نيست و نيازمند تمركز گستردة كل 
سازمان روي داده ها و وابستگي ميان كسب وكار 
و درآمد سازمان با راه كارهاي ارائه شده است. 
در حقيقــت CDO يك مباشــر كســب وكار براي 
ســازمان خواهد بود. CDO خطرات را شناسايي 
مي كنــد، فرصت هاي جديد را پيشــنهاد مي دهد، 
داده هــا را تجزيه و تحليل مي كنــد و نتايج را به 
يك ســري فرآيندهاي عملياتي بــراي واحدهاي 
كسب وكار و تجاري تبديل و ابالغ مي نمايد و در 
نهايت استراتژي هاي جديد را طرح ريزي خواهد 

كرد. 

CDO رويكردهاي
ســوال مهمي كه بايد پــس از تعريف و تبيين 
نقش CDO در يك ســازمان پاســخ داده شــود 
چرايي نيــاز به يك موقعيت و مســئوليت جديد 
CDO بــه صورت جداگانه اســت؟ بســياري از 
مديــران مي گويند چرا يــك CIO نمي تواند همان 
كارهــاي CDO را انجام دهد؟ يا يك CTO شــايد 
بتوانــد راه كارهايي هم براي اســتفاده از داده ها 
ارائه بدهد. كوهــن مي گويــد «CIO بايد ابزارها 
U) را در ســازمان اجــرا كنــد در حالي  li es)
كــه CDO داده هــا را اجرا مي كند.» مدير ارشــد 
داده فقــط بايد نگراني جمع آوري و اســتفاده از 
داده ها را داشــته باشــد و مدام زيرساخت ها و 
فرآيندهاي كســب وكار را براي استفاده از نتايج 
داده ها بازرسي كند. اگر يك CDO دغدغه اي غير 
از اين ها داشته باشــد، آن ارزش آفريني مد نظر 
تحقق نمي يابد و تجربه نشان داده است كه CIO و 
CTO اولويت ها و دغدغه هاي مهم ديگري غير از 
استفاده از داده هاي ارزشمند سازمان دارند. در 
اينجا بحث بر سر تمركز روي فرآيندها است. يك 
CIO روي ابزارها و تجهيزات جمع آوري اطالعات 
تمركــز دارد و تمام دغدغه اش كاركرد صحيح و 
دائم زيرساخت ها و سيستم هاي اطالعاتي است 
در حالي كه يك CDO نگراني اســتفاده از داده ها 

در كسب وكارها را دارد. 
كوهــن مي گويــد ممكن اســت يــك CIO بر 
اطالعات مديريت هم داشته باشد و براي استفاده 
از اين اطالعات در كسب وكار هم تالش كند ولي 
روي اين موضوع تمركز كامــل ندارد. برخي از 
شــركت ها اين نــوع رويكرد CIO را در گذشــته 
 CDO آزمودند و با شكست مواجه شدند زيرا يك
 CIO در كنار (Chief Analy c Officer) CAO يا

نبوده است. 
وو هــم مي گويــد CDO روي فهم داده در يك 
ســازمان متمركز اســت به اين معني كه داده ها 
چگونه جمــع آوري مي شــوند، داده هــا چگونه 

محافظت مي شــوند و چه افرادي بــه اين داده ها 
دسترســي دارنــد و چــه عملياتــي روي آن ها 
انجام مي دهند. يك CDO به صورت غيرمستقيم 
گزارش هايــي از عملكردهــاي تجــاري دريافت 
مي كند و براســاس آن ها ســعي مي كنــد ميان 
 IT داده هــا/ اطالعات و فرآيندهــاي جاري بخش
هماهنگي بيشــتري ايجاد كند تــا ارزش آفريني 

كسب وكار با سرعت بيشتري پيش رود. 
از آن جايى كه CDO با دارايي هاي معنوي يك 
ســازمان كار مي كند و نيــاز دارد تمام داده هاي 
موجود در ســازمان جمع آوري و ذخيره سازي 
شوند، غالبًا با مشــكالت و كندي هاي روال هاي 
تعريف شــده روبرو اســت، چون بســياري از 
ســازمان ها در گذشــته اقــدام به جمــع آوري 
اطالعات كرده اند اما فقط به سراغ اطالعاتي رفتند 
كه مورد نيازشــان بوده اســت؛ مانند اطالعات 
مشتريان خاص يا اطالعات نمايندگان يا اطالعات 
تبادلــي ميان شــعبه هاي مختلف يك ســازمان؛ 
از اين رو ديگر داده هاي ارزشــمند ســازمان را 
ناديده گرفته اند. اينجاست كه بايد ميان نقش هاي 
CIO ،CDO و شــايد CTO فرق قائل شــد و الزم 
اســت CIO و CTO به كمك CDO بيايند تا هرچه 
ســريع تر تمامي داده هاي موجود در ســازمان 
جمع آوري، ســازمان دهي و طبقه بندي شــوند و 
در اختيار CDO قرار گيرند. CDO نيز روال هايي 
براي محافظت و دسترسي به آن ها تعريف كند و 
شروع به ارائه راه كارهاي استفاده از اين داده ها 
 CDO در كسب وكار شــركت  نمايد. وو مي گويد
مي تواند مغز هوشمند تجاري سازمان تلقي شود 
و كل فرآيندهاي جاري ســازمان براســاس اين 

مغز هوشمند تغيير كنند. 

چه هنگامي نياز به CDO داريم؟
موسســات مالــي و اعتباري، ســازمان هاي 
سالمت و بهداشت، نهادهاي دولتي و به طور كلي 
شركت هايي كه مشتريان و مراجعان زيادي دارند 
در اولويت اســتفاده از CDO هستند. وو مي گويد 
زماني يك ســازمان نياز بــه CDO دارد كه وارد 
يك رقابت چالشي شده باشد و بخواهد با رقيبان 
در بــازار بجنگد. چون در اين صورت اســت كه 
اســتفاده از داده هاي بالقوه ســازمان يك مزيت 
بزرگ محسوب مي شــود و كارايي بهتري را به 

ارمغان مي آورد. 
كوهــن نيــز معتقد اســت موسســاتي كه با 
ســالمتي و بهداشــت مردم ســروكار دارند در 
معرض بيشترين استفاده از بيگ ديتا هستند ولي 
تا كنون با اســتفاده از كابل هاي شــبكه، تلفن و 
ارتباطات سعي كردند موج هاي ارتباطي بيگ ديتا 
را هدايت و مديريت كنند و اكنون نياز به چرخش 
360 درجه اي ديدگاه هاي خود نسبت به مشتري 

و مشتري مداري دارند. اين سازمان ها مي توانند 
بفهمند چه نوع مشــتري دارند و مشتري ها دقيقًا 
چه سرويســي نياز دارند و براساس آن بهترين 
راه كارهــا را ارائه بدهند. بهترين مثال از CDO را 
مي توان در مورد سازمان هاي مرتبط با سالمت 
بيان كــرد. يك CDO در اين گونه ســازمان ها با 
تجزيه و تحليل صدها و هزاران مشــتري در يك 
روز و كارهايي كــه در بخش هاي مختلف انجام 
شــده اســت، به بهبود فرآيندهــا و فرصت هاي 
كســب وكاري جديد كمــك مى كند تا مشــتري 
هم از ســرويس هاي بيشــتري بهره ببرد و هم 
رضايت مندي اش افزايش يابد و در نتيجه ترغيب 

به ادامه همكاري شود. 
همچنين شــركت هاي هواپيمايي با استفاده از 
CDO مي توانند به فروش بيشــتر و ســودآوري 
دست پيدا كنند. در شركت هاي هواپيمايي شاهد 
حضور افرادي به عنوان CIO هســتيم ولي كمتر 
ديده شده است كه يك CDO حضور داشته باشد 
و روي اطالعات مشــتريان و خطوط پروازي و 
داده هايي كه هر روزه وارد سيستم هاي اطالعاتي 
مي شــود تحليل هايي را انجام داده و باعث تغيير 
كسب وكار شركت شــود. اگر اين اتفاق رخ دهد 
به طور قطع آن شــركت هواپيمايي با شكوفايي 
كســب وكار و كارايــي بهتر خدمت رســاني به 
مشــتريان و افزايش درصد رضايت مندي آن ها 

روبرو خواهد شد. 

زنجيره اي از دستورات
دقيقــًا چگونه بايــد CDO را در يك شــركت 
راه اندازي كرد؟ جواب دادن به اين ســوال كمي 
سخت است چون تعداد شركت هاي موفق در اين 
زمينه ك م و محدود هســتند. حتي ســطح سلسله 
مراتبــي CDO در شــركت هاي مختلف متفاوت 
اســت. برخــي شــركت ها CDO را زيرمجموعة 
مديرعامــل و در ســطح مديران ديگر ترســيم 
كرده انــد و برخي شــركت هاي ديگــر CDO را 
بخشــي از واحد IT يا زيرمجموعة CIO در نظر 
مي گيرند. با توجه به اينكه CDO بايد راه كارهاي 
كالن بدهد و به كسب وكار شركت نظارت داشته 
باشد، پس بهتر است به عنوان يك واحد جداگانه 
و در سطح مديريت تعريف شود. كوهن مي گويد 
CDO دقيقًا چشــم انداز كســب وكار شــركت را 
ترســيم مي كند و با تحليل داده ها، اســتراتژي ها 
و تصميم گيري ها را خط مشــي مي دهد پس بايد 
 CDO بازوي مديرعامل باشد. كوهن تاكيد مي كند
يك موقعيت نوظهور و در حال رشــد است و به 
درســتي مدلي براي پياده سازي آن وجود ندارد. 
ما فقط مطمئن هستيم طي دو تا چهار سال آينده 
اين پست سازماني را در غالب شركت ها خواهيم 

ديد.
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مديران نااليق اغلب به نصيحت و مشاوره آخرين كسى كه با او صحبت مى نمايد گوش مى كنند. (وان بنيس)
هيچ چيز براى كارمندان ارزشمندتر از سهيم كردن آنها در چرخه تصميم گيرى نيست. (جوديت باردويك)

اگر شرايط افراد ساعى و سختكوش بهتر از شرايط افراد كامل و تنبل نباشد، بنابراين دليلى براى سختكوشى وجود نخواهد داشت. (جرمى بنتام)
مشكالت مديريت هميشه به مشكالت مردم تبديل مى شود. (پيتر دراكر)

مادامى كه انسان در سر راه خود بايستد به نظر مى رسد كه همه چيز سد راه اوست. (رالف والدو امرسون)

يك معامله و دو هزار حرف و حديث
خريداري شــدن نوكيا به دست مايكروسافت 
مانند ديگــر معامله هاي رايج ميان شــركت هاي 
بــزرگ تجاري دنيــا نبود و جنبه هــا و حرف و 
حديث هاي زيادي به همراه داشــت. به طوري كه 
با گذشــت چندين ماه از اين اتفاق رسانه ها هنوز 
مقاالت تحليلي خود را چاپ مي كنند. پرسش هايي 
مانند «چــرا نوكيا به اين حال و روز رســيد؟»، 
«چطور مايكروســافت توانست نوكيا را بخرد؟»، 
«اهداف آشــكار و پنهان مايكروســافت از خريد 
نوكيا چيســت؟»، «آيا مايكروسافت دليل اصلي 
شكســت هاي دو ســالة اخير نوكيا بــود؟» «آيا 
مايكروســافت ســود كرد يا اســتراتژي اشتباه 
ديگري در پيــش گرفت؟» و «برنــدة واقعي اين 
معامله كيســت؟» هر روز منتشــر مي شــوند و 

كارشناسان جواب مي دهند. 
همكاري مايكروسافت و نوكيا از فورية سال 
2011 شروع شد. اين دو شركت تصميم گرفتند 
در ســري گوشــي هاي جديد لوميا بــا يكديگر 

همــكاري كننــد و از سيســتم عامل ويندوزفون 
هشــت روي اين گوشي هاي هوشــمند استفاده 
شــود. اين همكاري ادامه داشت تا يك سال بعد 
در يك اتفاق بسيار نادر و تعجب برانگيز «استفان 
الــوپ» يكي از مديران ارشــد مايكروســافت به 
ســمت مديرعاملي نوكيا گماشــته شد. در همان 
زمان رسانه ها شروع به حدس زدن داليل پشت 
پرده اين اتفاق زدند و از اســب تروا و دست هاي 
پنهاني پيچيده مايكروسافت براي تصاحب نوكيا 
حرف زدند اما خود مســئوالن نوكيا تمامي اين 
احتماالت را رد مي كردند و مي گفتند براي نزديكي 
و اتحاد بيشــتر دو شــركت، مدير بخش آفيس 
مايكروسافت ســكان راهبري نوكيا را به دست 
گرفته اســت تا موفقيت اين شــركت و همكاري 
دو طرفه تضمين شده باشــد. اكنون پس از يك 
ســال از ورود استفان الوپ به نوكيا نگذشته كه 
بخش توليد موبايل و هدست اين شركت بخشي 
از مايكروســافت شــده و احتماًال الوپ به خاطر 
اين خوش خدمتي مديــر اين بخش باقي مي ماند. 

مايكروســافت از ايــن رهگذر چيزهــاي زيادي 
به دســت آورد: خط توليد و مونتاژ گوشي هاي 
هوشــمند، تيم طراحي، فروش، مديريت و توليد 
باســابقه نوكيا، تعداد قابل مالحظه اي (به ارزش 
4 ميليــارد دالر) حق اختــراع اختصاصي نوكيا 
روي گوشــي هاي هوشــمند و اجازة استفاده از 
فناوري هاي مختلف شركت نوكيا و نقشة استفاده 
از آن ها. بنابراين تكليف مايكروســافت مشخص 
اســت و وزنة ُبرد اين معامله بيشتر به سمت اين 
شركت ســنگيني مي كند اما شركت نوكيا چرا به 

اين نقطه رسيد؟

امپراتوري بر باد رفته
دنيــاي  حاكــم  روزگاري  نوكيــا  شــركت 
گوشــي هاي تلفن همراه به خصوص گوشي هاي 
هوشمند بود. سهام اين شــركت در سال 2000 
ميالدي به بيش از 220 ميليارد دالر رسيده و با 
فاصلة بسيار زيادي نســبت به ديگر رقبا تاخت 
و تــاز مي كرد. همــة كاربران تلفن همــراه را با 

سوم سپتامبر بود كه اين خبر به صورت ناگهاني روي تلكس 
را  نوكيا  مايكروسافت  «باالخره  گرفت:  قرار  خبرگزاري ها  تمام 
خريد.» بزرگ ترين شركت نرم افزاري جهان به ازاي 7/2 ميليارد 
دالر، بخش توليد گوشي هاي تلفن همراه نوكيا را تصاحب كرد و 
تا سال 2014 اين جابه جايي نهايي خواهد شد و 32 هزار كارمند 
نوكيا به مايكروسافت منتقل مي شوند. استفاده از قيد «باالخره» 
پيش  سال  يك  از  كه  است  خاطر  اين  به  معامله  اين  خبر  در 
تحركات مايكروسافت براي تصاحب بزرگ ترين غول گوشي هاي 
تلفن همراه شروع شده و يكي از مديران ارشدش را به عنوان 

اسب تروا وارد شركت نوكيا كرده بود.

سقوط  امپراتوري نوكيا
مايكروسافت نوكيا را بلعيد!
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موفقيت از آن كسانى نيست كه هرگز دچار ناكامى نمى شوند بلكه متعلق به آنهايى است كه هرگز از تجديد مبارزه، بيم و هراس ندارند. (هانرى كپ)
رهبرى يكى از چيزهايى است كه نمى توان آن را به كسى محول كرد. يا بايد آن را اجرا كنيد يا از آن كناره گيرى كنيد. (رابرت گوى زويتا)

بيشتر كسانى موفق شده اند كه كمتر تعريف شنيده اند. (اميل زوال)
برتر را نبايد با كامل اشتباه گرفت. رسيدن به كمال مطلق دشوار و ناشدنى است ولى با كوشش در خور مى توان به برترى رسيد.

معيار قدرتمند يك شخص آن است كه دايره اثر گذاريش از دايره كنترلش بزرگتر باشد. (مديرعامل پروكتر اندگمبل)

نام هايي مانند نوكيا و ســيمبين مي شناختند. اما 
به يك باره طي دو ســه سال اين شركت بازار را 
از دســت داد. به خصوص در بازار گوشي هاي 
هوشمند يا به اصطالح اسمارت فون شكست هاي 
بسيار بدي متحمل شد و محصوالتش نتوانستند 
پيروز رقابت با گوشي آيفون اپل و سيستم عامل 
iOS، گوشــي هاي سامســونگ و اچ تي ســي با 
سيســتم عامل آندرويد و گوشــي هاي هوشمند 
شــركت هاي ديگري مانند بلك بري باشند. نوكيا 
اكنون هم فــروش خوبــي دارد و از نظر تعداد، 
دومين فروشــندة گوشــي در جهان اســت اما 
گوشي هاي معمولي اين شــركت در بهار 2012 
نزديك بــه 61 ميليون گوشــي موبايل فروخته 
اســت اما نود درصد اين گوشــي ها ارزان قيمت  
هســتند و حاشية ســود بســيار كمي دارند. در 
ضمــن تقاضا براي خريد اين گوشــي ها روز به 

روز كمتر مي شود. 
ظرف شــش ســال، ســهم شــركت نوكيا از 
گوشي هاي هوشمند كاهش شديدي يافت و از 49 
درصد به 3 درصد رسيد. چرا؟ شش سال زمان 
كمي نيست كه يك شركت بتواند با رقبا دست و 
پنچه نرم كند و دوباره بازار را به دســت آورد. 
بسياري از كارشناســان از جمله بن وود معتقد 
هستند كه نوكيا هميشه سخت افزار خوبي طراحي 
و توليد كرده اســت ولي در مدت اين شش سال 
در حــوزة نرم افزار نتوانســته تحول و نوآوري 
ايجاد كنــد. بن وود، تحليلگر شــركت تحقيقاتى 
«سى سى اس اينسايت» مى گويد «نوكيا به اهميت 
نرم افزار توجه نكرد. نوكيا هنوز هم گوشى هاى 
خوبــى مى ســازد. آن ها يك دهــه نوآورى هاى 
فوق العاده اى در زمينة ســخت افزار انجام دادند. 
ولى اپل متوجه شــد كه شــما فقط يك مستطيل 
با صفحه نمايــش الزم داريد و بقية كار به عهده 
نرم افزار اســت.» به همين دليل بود كه نوكيا دو 
ســال پيش با كنار گذاشتن سيستم عامل خودش 
«ســيمبين»، به سراغ مايكروسافت رفت. بن وود 
معتقد است اين دو شركت، چاره اى جز همكارى 
با همديگر نداشتند و مى گويد: «گزينه هاى زيادى 
براى مايكروســافت باقى نمانده بــود. از طرف 
ديگر آن ها مجبورند راهى براى موفقيت در بازار 

موبايل پيدا كنند.» 
بنابراين بســياري معتقدند نوكيا در توســعة 
نرم افــزار گوشــي هاي هوشــمند خود بســيار 

كنــد عمــل كرد و طي مــدت چهار يا پنج ســال 
ســيمبين هيچ تغييري نكرد تا يك  دفعه در سال 
2007 آيفون با سيستم عامل مبتني بر اپليكيشن 
معرفي شــد. درست از اين سال كوچ سيمبين به 
  IHS شروع شــد. وين لم، تحليلگر برجستة iOS
مى گويــد «زمانى كه اپل با آيفون وارد شــد، به 
همه نشــان داد كه يك شــركت چگونه بايد يك 
اســمارت فون را بســازد. نوكيا بايد در پاسخ به 
آيفون سريع تر عمل مى كرد. آن ها تا سال 2011 
هيــچ كارى نكردنــد و باالخره بــه ويندوز فون 
رو آوردند. حاال آن ها چوب پاســخ ُكندشــان را 
مى خورند.» يكي ديگر از عوامل شكســت نوكيا، 
سامســونگ و آندرويد هستند. سامسونگ خيلي 
سريع به ضعف بزرگ گوشي هاي هوشمند خود 
پي برد و به ســوي توســعة سيســتم عامل هاي 
رايگان بومــي روي آورد. اين شــركت به طور 
همزمان سيســتم عامل آندرويد با هستة اوليه از 
گوگل و سيستم عامل بادا را توسعه داد و برايش 
هيــچ هزينه اي نداشــت اما نوكيا براي توســعة 
ســيمبين بايد متحمل هزينه هاي زيادي مي شد و 
به همين خاطر دســت به ســيمبين نزد تا بيشتر 
هزينه نكند. الكس اسپكتور تحليل گر آمار مى گويد 
«سامسونگ آندرويد را در زمان درستى انتخاب 
كرد و از تكامل آن ســود زيادى برد. با توجه به 
اينكه سامســونگ بازيكن اصلى فضاى آندرويد 
اســت، بخش اعظم موفقيت آندرويــد متعلق به 

سامسونگ شد.» 
پس از كندي توســعة نرم افــزار نوكيا و عدم 
رايگان بودن ســيمبين، ســومين عامل ســقوط 
امپراتــوري نوكيــا را مي توان «عدم مشــخص 
بودن بازار هدف» دانســت. نوكيــا در حالي كه 
بازار گوشي هاي هوشمند را از دست مي داد، به 
عوض آن هيچ تالشي براي سهم خواهي بيشتر از 
بازار گوشي هاي متوسط و ارزان قيمت نكرد و به 
روال گذشــته خود ادامه داد. به زبان ديگر نوكيا 
نتوانست رضايت هيچ طبقه اي از مصرف كنندگان 
را به دســت آورد. ساير شركت هاى رقيب مانند 
اچ تى ســى، هوواوي و ZTE با هــدف قرار دادن 
طبقه ميانه و پايين ماننــد بازارهاى چين ضربة 
ســخت ديگرى به نوكيا وارد كردند. اســپكتور 
مى گويــد «نوكيا بــه خرده فروشــى ها هم توجه 
چندانى نكرد. اين فروشندگان گرچه سود چندانى 
نداشــتند، اما با رها كردن آن ها و رانده شدن به 

سوى رقبا، به يك خطر ديگر براى نوكيا در بازار 
طبقة پايين بازار تبديل شدند.» 

كاهــش هزينه هــاي بخش تحقيق و توســعه 
و عــدم بازاريابي عوامل ديگري هســتند كه هر 
ســال بيشــتر از قبل نوكيا را منــزوي كرده و 
بــازار بيشــتري را از چنگش خارج  كــرد. مثًال 
نوكيا سيستمى كه اطالعات را به صورت مستمر 
جمع آورى و پااليش كند و اطالعات مهم را براى 
تصميم گيرى در اختيار مديران ارشــد شــركت 
بگذارد، نداشــت و در نتيجه به صداي مشتريان 
و شكايت هاي آن ها گوش نمي داد. مديران ارشد 
نوكيا فكر مي كردند ذائقه كاربران هميشه يكسان 
است و فقط كافي است ســخت افزارهاي بهتري 
توليد كنند در حالي كه ذائقه مشــتريان با ورود 
آيفون و گوشــي هاي آندرويد سامسونگ تغيير 
كرد و به ســمت نرم افــزار حركت كــرد. داليل 
ديگري مانند «با كالس نبودن نوكيا»، «مرد عمل 
نبودن و عدم انجام عكس العمل هاي سريع نسبت 
به بازار»، «فكر مي كردند هميشــه موفق هستند» 
و «نوآور نبودن» نيز براي شكســت هاي شركت 
نوكيا و در نهايت از دســت دادن كل بازار مطرح 

است كه در اولويت هاي بعدي قرار دارند. 

داليل بيشتر
مايكروسافت در پاسخ به داليل خريد نوكيا هر 
روز مسايل بيشتري را رو مي كند و مديران اين 
شــركت رازهاي مخفي تازه اي را فاش مي كنند. 
مثًال نوكيا به تفاهم نامــه و قراردادهاي همكاري 
خــود پايبند نبوده اســت و اســتراتژى خود در 
ويندوزفــون را از مايكروســافت پنهان مى كرده 
است. مايكروســافت مي گويد نمى تواند دست به 
خطر بزند تا اپل و گوگل به طور انحصارى زمينة 
تلفن همراه و اپليكيشــن ها و ســرويس هايش را 
صاحب شوند. مايكروســافت با اين خريد قصد 
دارد تجربة تراز اول يك گوشــى مايكروسافتى 
را بــراى كاربــران فراهــم كند و معتقد اســت 
گوشــى هاى ويندوزفونى انقالبى هنــوز از راه 
نرســيده اند. مايكروســافت همچنين بر اين باور 
اســت كه خريد نوكيا به خالقيــت و نوآورى در 
عرصة ويندوزفون كم ك خواهد كرد و آيندة آن 
را تضمين و محافظت مى كند. در آخر بهتر است 
بدانيد كه مايكروسافت تا ده سال حق استفاده از 

برند «نوكيا» را دارد. 
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فهرست مشكالت
درك جانســون، مدير ارائه خدمات شركت 
peak10 مى گويــد: «در گذشــته فقــط چنــد 
توليدكننده تجهيزات اصلــى يا OEM كار رك 
استاندارد داشتند. هنگامى كه براي اندازه هاي 
رك اســتانداردهايي تصويب و تعريف شد و 
توليدكنندگان ملزم به رعايت اين استانداردها 
شدند، بازار رك سروسامان گرفت و خريداران 
بــه آرامــش رســيدند.» وي اضافــه مى كند: 
«اســتاندارد كاشــى كف (Tiles Floor) برابر 
60x10 ســانتى متر است. رك اســتاندارد 60 
سانتى متر عرض دارد. وقتى شما مجموعه اى 
از رك ها با عرض 64 يا 76 سانتى مترى داشته 

باشــيد، تشــكيل راهرويى از رك ها را مشكل  
مى كند كه به نوبه خود مشكالتى در كابل كشى 

و عرض راهرو و غيره ايجاد مي شود.»  
ترو هيل، مدير تحويل خدمات زيرســاخت 
تمــام  از  فهرســتي   Raging Wire شــركت  
مشــخصه هاي متفاوت رك هاى مركز داده را 

جمع آورى كرده است. 
 PDU در ابتدا، اتصال آســان تر و ســريع تر
(واحد توزيع توان) به رك است. هيل مى گويد: 
 PDU رك هاى امــروزى براى نصب آســان»
طراحى نشــده اند. همچنين رك هــا براى پيچ 
شــدن به كف اتاق يا كنار هم قرار گرفتن (دو 
قلو شدن) طراحى نشده اند.» طبق تجربه هيل، 

پنل هــاى جانبــى (Side Panels) رك ها عمومًا 
ضعيف هســتند و تمام رك ها و كابينت ها بايد 
با چرخ هاى تعبيه شــده در زيــر آن ها جابجا 
شوند. هيل معتقد است اگر پنل ها و ستون هاي 
كناري پنل ها قوي تر ســاخته شــوند و امكان 
چسبيدن به يكديگر را داشته باشند، كارايي  و 
كاركردهاي به مراتــب بهتري خواهند يافت و 
از فضاهاي جديد ايجاد شده استفاده بهينه تر 
مي شود. اولين نتيجه چنين قابليتي استفاده از 
فضاهاي پرت شــده ميــان چندين رك در يك 

اتاق سرور است. 
كه   Peer1Hos ng شــركت  تكنســين هاى 
يكــي از معروف تريــن ســرويس دهندگان و 

در نشـريات و اينترنت مشكل رك هاى مراكز داده چيست؟
ويژگـى  دربـاره  زيـادي  مقـاالت 

رك و كابيت هـاى جديـد چاپ مي شـود و 
توصيف هاي زيـادي درباره رك هايـي كه خوب و 

عالي اند مي خوانيم اما هيچ گاه به مشكالت اين رك ها 
و اثرات ناشـي از اين مشكالت و الزاماتي كه بايد رعايت 

شوند پرداخته نمي شود. ما در يك تحقيق از هفت شركت 
بزرگ سرويس دهنده و ميزبان وب، سازمان گسترده IT و 
فروشنده سعي كرديم به ويژگي ها و مشخصات يك رك 

مناسب برسيم و فهرستي از مشكالت و كاستي هاي 
اين تجهيـزات تهيه كنيم و بعد متوجه شـديم 

كـه چه نوع ركي بايد توليـد كرد تا تمام 
مشـتريان خريـدار و طالب آن 

باشند.

IT بررسي نيازمندي هاي هفت شركت بزرگ

امير مهربانى
منبع: نشريه فوكوس، سپتامبر 2013
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دارنــدگان مراكــزداده اســتيجاري در كانادا 
اســت، به طور مرتب كابينت هاى پيچ شده در 
يك رديــف را اصالح مى كننــد و اعتقاد دارند 
اضافه يا كم كردن پنل ها يا ديگر اجزاى اصلى 
رك هاي امروزي كار دشواريســت و آن ها را 
به دردســر مي انــدازد. آرزو دارند روزي فرا 
برسد كه نيازي به تغيير پنل هاي رك ها نداشته 
و بــه ســادگي بتوانند چينش مدنظرشــان را 

پياده سازي كنند.»
به نظر جــان هانتينگتــون، مدير محصول 
شــركت Telx، رك مركــز داده مى توانــد از 
انعطاف پذيرى بيشــترى برخوردار باشــد. او 
مى گويد كــه عالقه مند محصوالتــي با قابليت 
ســازگار شــدن براى كاربردهاى بــا چگالى 
باال اســت به طورى كه وقتى كه نياز به توان 
بيشــترى (از تجهيزات) به ازاى هر فوت مربع 
احساس شــود، بتواند از رك هاي موجود در 
مركز داده اســتفاده كند. انعطاف پذيرى بيشتر 
همان چيزى اســت كــه برايان جانســتون از 
شــركت CTO و شان ژيلســون، مدير خدمات 
QTS مي خواهنــد در رك هايى كــه خريده اند، 
ببينند. آن هــا مى گوينــد: «اگر"راهنماى كابل" 
رك ها انعطاف پذيرى بيشــترى داشته باشند، 
ايــده آل خواهد بود.» راحتي در كابل كشــي و 
مديريــت كابل هــا و اتصــاالت در رك ها يكي 
از موضوعــات و چالش هاي اساســي اســت 
و قطعًا شــركت هاي زيادي هســتند كه آرزو 
دارنــد يك رك با كابل كشــي منظم و راحت و 
البته دسترســي بــه تمام كابل هــا و اتصاالت 
تجهيزات درون رك داشته باشند. گاهي اوقات 
عدم دسترسي به كابل هاي درون رك مشكالت 
ديگري به بار مي آورد كه به سادگي قابل رفع 
شدن نيستند. جانســتون و ژيلسون همچنين 
خواســتار كنترل بهتر جريان هــوا در رك ها 

هستند. 
 كارلــوس ديويد، مدير عمليــات مركز داده 
شــركت Terre mark مى گويد: «دوســت دارم 
مديريــت بهتري براي كابل هــا را در رك هاى 
موجــود در بازار ببينــم. ويژگى هاى مديريت 
كابل در رك ها و كابيت هاى امروزى ناكارآمد 

هستند.»
بنــى ان جــى، مدير زيرســاخت شــركت 
Hurricane Electric مشــكلى با طراحى رك ها 
ندارد و امكانات  لوازم جانبى رك هاي موجود 
را مى پســندد اما در عوض خواســتار نصب 
قفل هــاي الكترونيكى مانند كارت مغناطيســى 
در رك است كه دسترســي ها را ثبت كند. اين 

مدير دوســت دارد رفتار كارمندانش با رك و 
تجهيــزات درون آن را مانيتور كند و در جهت 
بهبود آن هــا تالش نمايــد. وي مي گويد حتمًا 
خريدار پروپا قرص ركي خواهد بود كه بتواند 
دسترســي هاي مختلف به رك مانند باز شدن 
در يــا پنل هاي كنــاري رك، مصرف انرژي و 

غيره را ثبت و گزارش كند. 

نگرانى هاى كليدى
مــا همچنيــن از اپراتورهــاى مركــز داده 
پرســيديم «كــدام جنبه از رك ها بــراى آن ها 
مهم تر اســت؟» و پاســخ هاى مختلفى دريافت 
كرديــم. جاى تعجبى ندارد كــه نگرانى اصلى 
 (Availability) «همه آن ها «در دســترس بودن

محصول عنوان شده است. 
ديويد وينر از شركت Terre mark مى گويد: 
«براى پاسخگويى به توقعات مشتريان در قالب 
برنامه زمان بندى پياده سازى شده نياز داريم 
مطمئن باشــيم كه رك هاي سفارش داده شده 
براى مراكــز داده را ســريع دريافت مي كنيم. 
درخواست براى تحويل كاال نبايد بيشتر از 10 

روز كارى طول بكشد.»  
براى جانســون از شــركت peak10 اعتقاد 
دارد پاســخ گو بودن فروشــنده يــك نگرانى 
عمده اســت چــون همه كابينت ها مشــابه هم 
نيســتند و اغلب مســائل كوچك به طور قابل 
توجهى ســرعت انجام كار را كاهش مى دهند. 
او مى گويــد: «آيتم هاى كوچكى مانند بســتن 
اشتباهى دسته يا قفل رك مى تواند كامًال دست  

و پا گير باشد. وقتى كه مشكلى هرچند كوچك 
و جزئي پيش مى آيد، داشتن توليدكننده اى كه 
با بيشــترين ســرعت ممكن براى رفع مشكل 
اقدام كند، بسيار مفيد است.» نگرانى هاي ديگر 
مشاهده شــده در اين بررسي شــامل توزيع 
رك هاى بين المللى با عمــق كافى (حداقل 100 
سانتى متر) براى تجهيزات جديد و ايجاد اتاقى 
براى تعمير و نگهدارى، طراحى ماژوالر و البته 

هزينه هاى خريد است.  
بنــى ان جى مى گويد: «همه مى دانيم كه بايد 
براى شاســى رك حــدود 500 دالر پرداخت 
كنيم. شاسي هايى كه ما در پروژه هاى مختلف 
خريدارى كرديم در همين حدود بودند اما براى 
آنچه كه ما نياز داريم و آنچه كه مشــتريان ما 
به دنبال آن هستند، فكر نمى كنم قيمت بهتر پيدا 

كنيم.»   

نتيجه گيري
رعايت استانداردهاي مصوب و شناخته شده 
در رك ها، مديريت بهتر كابل ها و دسترســي 
و راحتــي كار با آن ها، اســتفاده از فضاهاي 
پنل هاي كنــاري و قابليت پانچ و پيچ رك ها به 
يكديگر و كف پوش ها، انعطاف پذيري بيشتر در 
قابليت ها و برخي ويژگي هاي اختصاصي مانند 
سيســتم هاي مانيتورينگ دسترســي به رك، 
مهم ترين مشكالت و خواســته هاي مشتريان 
در اين بررســي عنــوان شــده اند. البته براي 
سرويس دهنده هاي مخابراتي پاسخ گو بودن و 

پشتيباني و تعميرات يك اصل اساسي است.  
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حكايت: برگه و لكه

لطيفه

معما

پاسخ معماي شماره قبل

كدگذاري 
دو مركز پيام مي خواهند براي يكديگر اعدادي را به رمز و به صورت 0 يا 1 ارسال كنند. 
اين دو مركز براي امنيت بيشتر مي خواهند از هيچ كليد از پيش تعريف شده اي استفاده 
نكنند. براي نمايش هر عدد از سه بيت استفاده مي شود و تعداد اعداد در هر پيام برابر 

10 است. چگونه مي توان اعداد را ميان دو مركز تبادل كرد؟

اين معما يكي از معماهاي تاريخي دنياي كامپيوتر است كه توسط آلن تورينگ طراحي 
شده و براي تشخيص انسان از كامپيوتر يا به عبارت بهتر تشخيص هوش كامپيوتر 
استفاده مي شود و به آزمون بازي تقليد معروف است. فردي كه بايد تشخيص بدهد در 
كدام اتاق انسان و در كدام اتاق كامپيوتر هست روي كاغذ پرسش هاي يكساني را نوشته 
و به دو اتاق مي دهد. پرسش ها بايد به گونه اي باشد كه انسان بتواند جواب بدهد ولي 
كامپيوتر قادر به جواب دادن آن ها نباشد. آن قدر بايد فرآيند پرسش و پاسخ ادامه يابد 

تا اينكه پرسشگر متوجه شود كامپيوتر در كدام اتاق است.

ــده صلح نوبل)  ــازمان ملل و برن ــابق س ــان (دبير كل س ــي عن از كوف
پرسيدند: بهترين خاطره ي شما از دوران تحصيل چه بود؟

ــفيد  او جواب داد: «روزي معلم علوم ما وارد كالس شــد و برگه ي س
رنگي را به تخته سياه چسباند. در وسط آن لكه اي با جوهر سياه نمايان 

بود.»
معلم از شاگردان پرسيد: «بچه ها در اين برگه چه مي بينيد؟»

همه جواب دادند: «يك لكه سياه آقا.»
معلم با چهره اي انديشمندانه لحظاتي در مقابل تخته كالس راه رفت 
ــياه اشاره كرد و گفت: «بچه  و ســپس با دست خود به اطراف لكه س

هاي عزيز چرا اين همه سفيدي اطراف لكه سياه را نديديد؟»
ــفيدي (خوبي ها،  كوفي عنان مي گويد: «از آن روز تالش كردم اول س

نكات مثبت، روشنايي ها و…) را بنگرم.»

روان پزشــك گفت: ما وان حمام را پر از آب مي كنيم و يك قاشق 
چايخورى، يك فنجان و يك ســطل جلوى بيمار مي گذاريم و از او 

مي خواهيم كه وان را خالى كند.
ــدم. آدم عادى بايد ســطل را بردارد چون  ــن گفتم: آهان! فهمي م

بزرگ  تر است.
ــر آب وان را بر  ــوش زي ــه! آدم عادى درپ ــت: ن روان پزشــك گف

مي دارد...  شما مي خواهيد تختتان كنار پنجره باشد؟

كــاريــكاتــور

راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي نيست

به هنگام بازديد از يك بيمارستان روانى، از روان  پزشك پرسيدم 
ــور مي فهميد كه يك بيمار روانى به بســترى شــدن در  ــما چط ش

بيمارستان نياز دارد يا نه؟

شبكه  محلى خيلى نزديك
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