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براي  سازمان ها  مشكالت  بزرگ ترين  از  يكي  فضا  محدوديت 
به  نياز  داده  مراكز  است.  داده  مركز  اتاقك هاي  و  رك ها  استقرار 
مساحت زيادي دارند و در سازمان هايى كه محدوديت فضا دارند به 
راه اندازى اتاق سرور اكتفا مى نمايند و ابعاد اتاق هاي سرور هميشه 
شرايط  اين  در  نيستند.  هم  روبروي  رديفة  دو  اتاقك هاي  مناسب 
محصور  با  است.  يك  رديفه  اتاقك هاي  از  استفاده  راه كار  بهترين 
كرد  اتاقك هايي  ايجاد  به  اقدام  مى توان  رك ها   جلوى  فضاي  كردن 
كه از تداخل هواي سرد و گرم جلوگيرى مى كنند. شركت تيام شبكه 
ايران،  در  رديفه  يك  اتاقك هاي  طراح  و  سازنده  اولين  عنوان  به 
محصوالت كاملي از اتاقك هاي يك رديفه ارائه كرده است. در ادامه، 

نگاهي به مشخصات عمومي و مزاياي آن ها خواهيم انداخت:

اتاقك يك  رديفه
Single Row Containment

ويژگي هاي عمومي اتاقك هاي يك رديفة 
iRACK

داراي بدنــة فلــزي درزگيــري شــده بــا رنگ 
الكترواستاتيك

داراي ساختار پيچ و مهره اي به منظور سهولت در 
پياده سازي، تعمير، تعويض، جابه جايي و افزايش 

تعداد رك  يا كولرهاي بيشتر
قابليــت نصب روي زمين، كف كاذب يا شاســي 

فلزي
قابليت اتصال مــوازي رك ها به يكديگر و اتصال 
اتاقك به زمين يا شاســي كــف به منظور كاهش 

خطر جابه جايي در صورت بروز زلزله
قابليت ســفارش گذاري با انواع رك هاي ســرور 

(Hyper و Server، Intelli، Digi)
قابليــت ســفارش گذاري بــا انــواع كولر هــاي

Side Air Flow، In-Row بــا انواع فناوري هاي 
Chilled Water و VRV، DX

مجهز به در دو لنگة كشويي آويز، بدون استقرار 
ريل در قسمت كف ورودي اتاقك

مجهــز بــه ماژول هاي ســقف با عــرض 30 و 
60 ســانتي متر و طول 120 و 150 ســانتي متر 

(متناسب با عمق و پهناي مورد نياز در راهرو)
مجهز به ماژول هاي روشنايي استاندارد در سقف 
اتاقك به منظور تامين 500 لوكس نور در اتاقك

مجهز به ترانك هاي سقفي جهت عبور كابل ها در 
طول و عرض اتاقك به منظور رفع نياز به استفاده 

از نردبان كابل
مجهز به سيستم ارت يكپارچة اتاقك

امكان نصب سنســور حركتــي به منظور كنترل 
ماژول هاي روشنايي داخل اتاقك 

BMS  امكان نصب سيستم
امكان نصب سيســتم كنترل تردد (دوربين مدار 

بسته در داخل و خارج از اتاقك)
امكان نصب دســتگاه كنترل دسترســي روي در 

ورودي اتاقك
امكان نصب سنسور كنترل نشتي

امكان نصب سيستم اعالم و اطفاى حريق
امكان نصب سيســتم رطوبت ســاز در ساختار 

اتاقك

مزاياى عدم نياز به كف كاذب
توزيع مناسب هواي سرد و رفع نياز به كانال كشي 

در كف كاذب
عدم تحميل وزن اضافي به سازة ساختمان

امكان ايجاد مركز داده در مكان هايي با ارتفاع كم

(Scalability) قابليت توسعه پذيري
امــكان افزايش تعداد رك هــا و كولرها با حداقل 

تغيير در ساختار اتاقك

انعطاف پذيري
قابليت نصب در مراكز دادة جديد و تطبيق پذيري 

با مراكز دادة قديمي

(Modularity) قابليت چند بخشي بودن
استقرار سيستم سرمايش بين رك ها

قابليت جابه جايي بدون اثرگذاري بر ديگر واحدها

سرويس پذيري
امكان تعميرات آسان در كمترين زمان

تعويض فن بدون خاموش كردن كل سيستم

كاهش هزينه
كاهش هزينه هاي نگهداري سيستم سرمايشي

كاهش هزينه هاي تاسيساتي
كاهش هزينه هاي ساختماني

صرفه جويى در زمان
نصب سريع و آسان

تحويل در كوتاه ترين زمان
حذف قراردادهاى متعدد پيمانكارى

سيستم هاي سرمايشي
يكي از مزاياي اتاقك هاي يك  رديفه استفاده از 

سيستم هاي سرمايشي متناسب با ظرفيت گرمايى 
توليد شده توسط تجهيزات درون اتاقك ها است. 
توزيع هواي ســرد و افزايش بهــره وري در 
اتاقك هــاى ســرد با اســتفاده از سيســتم هاى 
در   Side Air Flow و    IN-Row سرمايشــى  
اين اتاقك ها، ميسر مى گردد.  سيستم سرمايشي 
Side Air Flow با هدايت هواي سرد از طرفين به 
جلوي رك ها و جمع آوري هواي گرم توليد شده 
در پشــت رك ها به فرآيند خنك سازي تجهيزات 
درون رك ها كمك مي كند و ســهم به سزايى در 
تكميل فرآيند سرمايشــى اتاقك يــك رديفه ايفا 

مى كند. 

نتيجه گيري
طراحان مراكزداده براســاس نيــاز و ميزان 
مســاحت اتاق هايي كه براي رك هــا و تجهيزات 
وابســته به آنهــا در نظــر گرفته انــد، مي توانند 
اتاقك هــاي يك رديفــه را با انــواع فناورى هاى 
سرمايشــى انتخاب كنند. امكان سفارشى سازى 
در پيكربندي اين اتاقك هــا و تعداد رك ها وجود 
دارد. اين تنوع در چيدمان رك ها و سيســتم هاى 
سرمايشــى بدون در نظر گرفتن محدوديت هاي 
فضايــي، بهتريــن خبر خــوش بــراي طراحان 
اتاق هاي سرور و مراكز داده جديد و ذينفعان آن 

خواهد بود.
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موسســة Top 500 ابركامپيوتــر Tianhe-2 از گوانجــو چيــن را 
با ســرعت پــردازش 33/86 پتافالپ بــر ثانيه به عنوان ســريع ترين 
ابركامپيوتر ســال 2013 معرفي كرد. ايــن ابركامپيوتر كه براي اهداف 
تحقيقاتي و دانشــگاهي توسعه داده شده است از 863 برنامة تحقيقاتي 
مبتني بر فناوري هاي نوين پشتيباني مي كند و داراي 1300 توسعه دهندة 
مهندس و دانشــمند چيني اســت. اين ابركامپيوتــر داراي 16 هزار نود 
كامپيوتري اســت كه در هر نــود دو پردازنــدة Xeon Ivy Bridge و 
ســه چيپ ست Xeon Phi استفاده شده اســت. در مجموع Ti-2 داراي 
3/120 ميليون هستة پردازشــي قدرتمند است. همچنين هر نود داراي 
88 گيگابايــت حافظة رم اســت كه در مجمــوع 1/375 ترابايت حافظة 
رم براي اين ابركامپيوتر اســتفاده شــده اســت. Ti-2 در ارزيابي هاي 
مختلف ســرعت 54/9 پتافالپ را نيز به ثبت رســانده است كه باالترين 
ســرعت ممكن محاســبات كامپيوتري تا كنون در م يان ابركامپيوترها 

اســت. چيني ها قصد دارند اين سرعت را تا سال 2018 به 100 پتافالپ 
برسانند. مصرف انرژي اين غول محاسباتي 17/6 مگاوات است. بعد از 
ابركامپيوتر Ti-2؛ ابركامپيوترهاي تيتان شركت كري و سكويا شركت 

IBM سريع ترين ابركامپيوتر هاي سال 2013 هستند.  

Catalyst 3650؛ سوييچ دسترسي جديد سيسكو

شركت سيسكو جديدترين سوييچ گستردة دسترسي خود را براي 
شــبكه هاي كابلي و بي سيم ارائه داده اســت؛ به طوري كه با استفاده 
از يك كنترلر شــبكه هاي بي ســيم مي تواند 25 اكســس پوينت و بيش 
از 1000 كالينــت را روي شــبكه هاي 40Gbps مديريت و كنترل كند. 
ايــن ســوييچ داراي 24 تا 48 درگاه شــبكة اترنت گيگابيتي اســت و 
پهناي باندي براي 160 گيگابيت را پشتيباني مي كند. اين سوييچ داراي 
آپ لينــك چهار درگاه  يك گيگابيتي و دو يــا چهار درگاه 10 گيگابيتي 
است و به صورت محلي از نرم افزار تحليلگر NetFlow و ظرفيت هاي 
 UADP مسيريابي در الية سه بهره مي برد. سوييچ 3650 از جديدترين
يا Unified Access Data Plane استفاده مي كند كه امكان اجرا شدن 
سيســتم عامل IOS XE را روي اين ســوييچ فراهم مــي آورد. از ديگر 
 PoE+ قابليت هاي سوييچ دسترسي جديد سيسكو پشتيباني از فناوري

ويديويي،  دســتگاه هاي  براي 
صوتي و بي ســيم اكســترنال 

اســت. همچنيــن مي تــوان به 
پردازنده هاي  اكسترنال  صورت 

بيشــتري را به اين سوييچ متصل 
كرد تا قدرت محاســباتي بيشتري 

بيابــد. در ايــن دســتگاه از معماري 
SmartOpera استفاده شده است  ons  و Cisco TrustSec  امنيتي
كه امكان پياده سازي، توســعه، مانيتورينگ و خطايابي شبكة متصل 
به اين ســوييچ را مي دهند. به عالوه، فناوري كشف و شناسايي عميق 
اختصاصــي   Applica on Visibility and Control  بســته هاي

سيسكو  نيز در اين سوييچ پشتيباني مي شود. 

ي، 
ل 

به 
هاي 

تصل 
يشتري 
معماري

G.Fast استاندارد
اين اســتاندارد به مراحــل پاياني تصويب 
توسط اتحادية جهاني مخابرات (ITU) نزديك 
شده است و در ماه فوريه 2014 به طور رسمي 
قابل بهره برداري و استفاده توسط شركت هاي 
مخابراتي است. G.Fast استانداردي است كه 
امكان انتقال اطالعات با ســرعت يك گيگابيت 
بــر ثانيه روي كابل هاي مســي تلفن منازل را 

ميســر مي ســازد و مي تواند باندپهن را به درون خانه ها بكشاند. ITU در ماه 
دســامبر 2013 اولين مرحلة استانداردســازي اين فناوري را تاييد كرد و به 
شركت هاي ســازندة سخت افزار دســتور داد مراحل آزمايشي و ارزيابي را 
شــروع كنند تا پس از اطمينان از عدم وجود مشــكل يــا اختالل و هماهنگي 
و ســازگاري كامل اين استاندارد با اســتانداردهاي ديگر شبكه هاي باندپهن 
و FTTP؛ به طور رســمي تصويب شود. جي فست براساس افزايش طيف هاي 

موجــي در كابل هاي مســي كار مي كنــد و بايد 
اطمينان حاصل كرد كه با فركانس هاي راديويي 
تداخلي نداشته باشــد. اين استاندارد قرار است 
روي فركانس 160 مگاهرتز كار كند و با افزايش 
كانال هاي انتقال اطالعات، سرعت به يك گيگابيت 
بر ثانيه برســد. حداكثر مســافتي كــه مي توان 
توسط جي فست پوشــش داد، 250 متر است. با 
اســتفاده از فناوري ها و معماري هاي FTTdp مي توان كابل هاى فيبر نورى را 
از ســرويس دهنده تا در منازل توســعه داد و از در منازل تا درون اتاق ها و 
ساختمان ها از جي فست استفاده كرد. به اين ترتيب، هزينة انتقال سرويس ها و 
اطالعات روي شبكه هاي باندپهن به شدت كاهش مي يابد و به تبع آن فازهاي 
توســعه و اجراي آن كاهــش خواهد يافت، زيرا امروزه در هر ســاختمان و 

خانه اي كابل مسي تلفن وجود دارد و نيازي به كابل كشي مجدد نيست.

Tianhe-2؛ سريع ترين ابركامپيوتر سال 2013
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شبكه هاي نرم افزارمحور
So يا  ware Defined Networking در SDDC بــه طور قطع خواســتگاه
شبكه هاي نرم افزارمحور اســت. رويكرد تازة شبكه ها كه از سال هاي 2009 و 
2010 شروع شد و در سال 2012 به اوج خود رسيد و اولين سري محصوالت 
آن در ســال 2013 روانه بازار شــد و تا ســال 2016 عمدة شبكه هاي موجود 
مبتني بر اين رويكرد تازه خواهند بود. در شــبكه هاي نرم افزارمحور، وابستگي 
به اليه هاي زيرين ســخت افزاري و دســتگاه هاي فيزيكي مانند سوييچ و روتر 
كمتر شــده و بخش كنترل داده ها از انتقال داده ها جدا مي شود. در اين وضعيت 
جديــد، با افزوده شــدن يك كنترلر مركزي و ســوييچ هاي مجازي در اليه هاي 
مياني شــبكه، بســياري از كارهاي مديريتي و كنترلي ترافيك شبكه به صورت 
نرم افزاري صورت مي گيرد. مزاياي شــبكه هاي نرم افزارمحور كاهش هزينه ها، 
انعطاف پذيري، خودكارســازي، مقياس پذيري، توســعة سريع و آسان، تعريف 
ســرويس ها و خدمات بيشــتر و در مجموع دگرگون ســاختن شبكه هاي فعلي 

سخت افزارمحور است. 
پس از مطرح شدن SDN؛ در ساير حوزه ها نيز اين ديدگاه و رويكرد رسوخ 
كرد و شــاهد جنبش هاي نرم افزارمحور در بخش هاي ذخيره سازي، شبكه هاي 
راديويي، مراكزداده، سرويس ها، نرم افزارهاي كاربردي و غيره بوديم. در نتيجه 
So ware Defined Storage، So ware Defined Radio اصطالحات جديد
So ware Defined Service ،So ware Defined Data Center

So وارد صنعت شبكه هاي كامپيوتري شدند.   ware Defined Applica oو 
  

SDDC تعريف
مراكز دادة نرم افزارمحور، رويكرد معماري گونة جديدي در زيرساخت هاي 
IT است كه مفهوم مجازي سازي را به وسيلة قابليت هايي مانند جداسازي، ادغام 
و خودكارســازي در تمام منابع و سرويس هاي مراكز داده توسعه مي دهد. در 
SDDC محاسبات، ذخيره سازي، شبكه سازي، امنيت و هر سرويس موجود ديگر 
با يكديگر ادغام و جمع شــده و برحسب نرم افزار تحويل داده مي شوند. تمامى 
اين ســرويس ها و قابليت ها به صورت متمركز براســاس سياست هاي به جلو 

راندن نرم افزاري مديريت مي شوند. 
مجازي سازي عامل كليدي قدرتمندي در مراكز دادة نرم افزارمحور است. در 
مباحث مجازي سازي سه مولفة كليدي محاسبات، ذخيره سازي و شبكه سازي 
مطرح اســت. در ســال هاي اخير توسعة مجازي ســازي به معناي توسعة اين 
مولفه هــا بوده اســت در حالي كه چالش هاي جدي و بحراني برســر توســعة 
يكپارچه آن ها وجود دارد و پيچيدگي هاى فناوري/زيرساختي و هزينه هاي مالي 

سنگيني به همراه دارند. 
راهكار ارائه شده براي برون رفت از اين وضعيت، SDDC است. در مراكزدادة 
نرم افزارمحور مي توان محاسبات، ذخيره سازي و شبكه سازي را از يكديگر مجزا 
و مســتقل كرد و هريك در يك الية جداگانه توســعه يابند يا ادغام شوند(شكل 

1). بــا اين معماري جديد نرم افزارهاي كاربردي و ســرويس ها مي توانند روي 
مركــزداده فارغ از مكان فيزيكي ســخت افزارها، دســتگاه هاي ذخيره ســازي، 
ســاختارها و مجوزهاي پنهاني تعريف شــده اســتقرار يابند. برخي از مزاياي 
ملموس SDDC به نقل از شــركت VMware (كه يكي از اولين توسعه دهندگان 

راهكارهاي SDDC است) به شرح زير است:

اقتصاد مجازي سـازي مركزداده: فناوري هاي SDDC به سازمان هاي بزرگ 
كمك مي كند تا در هزينه هاي عملياتي و هزينه هاي ســرمايه گذاري خود كاهش 
قابل توجهي بدهند و به ســطوح جديدي از بهره وري زيرســاخت ها و كاركنان 

فني دست يابند. 

برنامه هاي كاربردي منطبق با سـرعت كسب وكار: تواناسازي قابليت هاي 
برنامه هاي كاربردي برحســب دقيقه و ثانيه با سياست هايي كه به صورت پويا 
منابع و ســرويس ها را در اختيار كسب  وكار شما قرار مي دهد. SDDC مي تواند 
طيــف جديدي از خدمات و نرم افزارها را براي ســازمان ها تهيه و آماده كند تا 

براساس آن ها بتوانند كسب وكار خود را با سرعت بيشتري توسعه دهند. 

كنتـرل IT مبتني بر آگاهي كسـب وكار: سازگاري، امنيت و دسترس پذيري 
برنامه هاي كاربردي خودكار و اعمال سياست هاي مبتني بر آگاهي كسب وكار 
روي نرم افزارها. SDDC به شــما يك كنترلر IT مي دهد تــا بتوانيد برنامه هاي 

كاربردي كامًال منطبق بر سياست هاي تعريف شده داشته باشيد.

مراكز دادة سفارشي: SDDC امكان استفاده از هر نوع فناوري كلود (عمومي، 
خصوصي يا تركيبي) را فراهم مي كند و در هر كدام زيرســاخت شبكه به طور 
كامل از برنامه هاي كاربردي مجزا خواهد بود. بنابراين مي توانيد چندين پشــتة 

سخت افزاري چندگانه، هايپروايزر و سرويس كالود فراهم كنيد. 

Software Defined Data Center 
مراكز دادة نرم افزارمحور

همة ما داستان ساخته شدن اينترنت را مي دانيم. نيازهاي نظامي و شبكة آرپانت و ايجاد زيرساختي كه اگر بخشي از آن نابود شود بقية 
شبكه ها كار خود را ادامه بدهند و غيره. انگار قرار است دوباره اين داستان تكرار شود اما اين بار با SDDC؛ قابليتي كه امكان جداسازي 
مراكز داده را از سخت افزار و چندين مكان فيزيكي فراهم مي كند. اين جداسازي مي تواند اتصاالت، پيكربندي ها و ادغام منابع محاسباتي را 

به روش هاي جديدي پياده سازي كند كه تاكنون سابقه نداشته است. 
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در گذشته فناوري هاي مجازي سازي براي توسعة مراكز دادة نرم افزارمحور 
به كار گرفته مي شــدند اما اكنون شــركت هاي بزرگي مانند آريســتا، سيسكو، 
مايكروســافت، وي ام وير و Nicira راهكارها و فناوري هاي جديدي را توســعه 
مي دهند كه امكان تداركات، توســعه و جابه جايي هاي درون شــبكه اي اليه هاي 
ســخت افزاري و فيزيكي مركزداده را فراهم مي كنند و به ســرعت و ســهولت 
مي توان به سرورهاي مجازي مهاجرت كرد، بدون اينكه نيازي به درگير شدن با 
سخت افزار يا پيچيدگي هاي زيرساخت مركزداده و شبكه ها وجود داشته باشد. 
ســوالي كه ممكن است مطرح شود اين اســت كه توانايي ساخت مراكزدادة 
نرم افزارمحور به چه معنا است؟ يا به عبارت ديگر، چه مركزداده اي را مي توان 
SDDC ناميــد؟ در جواب بايد گفت اگر بتوانيد براســاس نيازهاي نرم افزارهاي 
كاربردي و سرويس هاي مد نظرتان منابع مراكزداده را جداسازي و ادغام كنيد 
و دســت به پيكربندي منابع فيزيكي به صــورت نقطه به نقطه بزنيد بدون اينكه 
با محدوديت هاي شبكه هاي مجازي معمول روبرو شويد، يك SDDC داريد. در 
يــك گام جلوتر، SDDC كمك مي كند تا هر مســتاجر بتواند يك شــبكة مجازي 

اختصاصي با برنامه هاي احرازهويت مخصوص خود داشته باشد. 

SDDC فناوري ها و استانداردهاي
NVP و   OpenStack اســتاندارد   SDDC اصلــي  جــزء  دو 
Nicira Network Virtualiza) هستند. در شبكه هاي مجازي  on Pla orm) 
نيــز فناوري هاي VXLAN و NVGRE مورد اســتفاده قرار مي گيرند. البته نبايد 
پروتكل اصلي شــبكه هاي نرم افزارمحور، OpenFlow را نيز فراموش كرد كه 
يك رابط كنترلي براي مديريت سوييچ هاي شبكه است و از VXLAN و بسياري 
از فناوري هاي ديگر مورد نياز براي ماشــين ها و سوييچ هاي مجازي پشتيباني 
مي كند. قطعه بعدي اين پازل محصوالت شــركت Quantum است. اين شركت 
سعي دارد جداسازي هاي سطح برنامه هاي كاربردي در منابع شبكه ايجاد كرده 
 Cisco Nexus ها براي ارتباط با سوييچ هاي مجازي مانندAPI و ويژگي هايي در
و ديگر منابع بــاز Open vSwitch فراهم نمايــد. در ادامه، نگاهي مختصر به 

هريك از اين اجزاي كليدي خواهيم داشت: 

Nicira NVP: نرم افزار شــبكه هاي مجازي است كه قابليت مديريت اليه هاي 
جداسازي شــده بين سيستم هاي نهايي و زيرساخت شبكه هاي فيزيكي را دارد. 
با اســتفاده از اين نرم افزار مي توان شبكه هاي منطقي در مركز داده تعريف كرد 
به طوري كه از بيرون، يك شــبكة فيزيكي كامل به نظر مي رســند و مستقل از 
سخت افزار شبكه هســتند. NVP Controller Cluster يك سيستم توزيع شده 
سطح باال است كه مي تواند تمامي اجزا و اتصاالت شبكه هاي مجازي را مديريت 

و كنترل كند. 

OpenStack: يك اســتاندارد در دســت توسعه توســط شركت هاي بزرگ 
محاســبات ابــري (Cloud) مانند سيســكو، آي بي ام، گوگل، آمــازون و غيره. 
اين اســتاندارد باز براي تمامي شــبكه هاي كلود عمومــي و خصوصي قابليت 
اســتفاده دارد و امكان پياده ســازي ســاده، مقياس پذيري زيــاد و قابليت هاي 
مهــم ديگري را فراهم مي كند. اين اســتاندارد را يك سيســتم عامل تصور كنيد 
كه مي تواند در مقياس بســيار گســترده اي منابع محاســباتي، ذخيره سازي و 
شبكه سازي را كنترل و مديريت كند. كاربرد اصلي OpenStack در مراكزداده 
است. مديران سيســتم و مديران شبكه با استفاده از داشــبورد اين استاندارد 
مي توانند تمامي منابع مركزداده را تحت نظر بگيرند و سياســت هاي سفارشي 
و بومي خود را روي زيرســاخت فيزيكي مركــزداده اعمال كنند. در مراكزدادة 
نرم افزارمحــور OpenStack يك نقش حياتي دارد زيرا امكان مديريت و كنترل 

منابع جداسازي شــده يا ادغام شــده را به صورت نرم افــزاري فراهم مي كند. 
OpenStack همــان نقشــي را در SDDC دارد كه اســتاندارد OpenFlow در 

 .SDN

 (Overlay) شــبكه هاي هم پوشان SDN يكي از اصلي ترين اجزاي :VXLAN
هستند. شبكه هاي هم پوشان شبكه هاي مجازي هستند كه به طور مشترك از يك 
بستر شبكة فيزيكي استفاده مي كنند اما به طور منطقي از يكديگر مستقل هستند. 
VXLAN گونه اي از شــبكه هاي هم پوشان است. در VXLAN فريم هاي الية 2 در 
قالب بسته هاي UDP در الية 3 فشرده مي شوند. اين امر به ميزبان هاي موجود 
در شــبكة VXLAN اجازه مي دهد با ساير بخش ها به گونه اي ارتباط برقرار كند 
كه گويي همة آن ها روي يك شــبكة الية 2 قرار دارند؛ با اينكه ممكن اســت از 
يكديگر جدا بوده و گاهي روي يك يا چند شبكة الية 3 قرار گرفته باشند. همچنين 
 UDP قابليت كپسوله كردن فريم هاي الية 2 را در بسته هاي VXLAN شبكه هاي
الية 3 دارند. اين ويژگي به ديگر شــبكه هاي الية 3 امكان برقراري ارتباطات دو 

طرفه را مي دهد. 

OpenFlow: براي حركت به سوي شبكه ها يا مراكزدادة نرم افزارمحور نياز 
به يك پروتكل پيام رساني ميان كنترلر مركزي و سوييچ سخت افزاري داريم كه 
 OpenFlow اين پروتكل SDN وظيفة هدايت اطالعات را برعهده داشته باشد. در
نام دارد و مهم ترين اســتانداردي است كه همة شركت ها روي آن توافق دارند. 
اين پروتكل ميان اليه هاي كنترل و ارســال تعريف مي شود و امكان دسترسي 
مســتقيم و ايجاد تغيير در برنامة ارســال تجهيزات شــبكه، نظير سوييچ ها و 
روترها را هم به صورت فيزيكي و هم مجازي فراهم مي كند. OpenFlow از دو 
 Northbound .بهره مي برد Southbound و Northbound نوع ارتباطــات
با APIها و برنامه هاي كاربردي ســمت كالينت و كاربر ارتباط برقرار مي كند و 

Southbound وظيفة برقراري ارتباط با سوييچ و روتر را برعهده دارد. 

آيندة بزرگ
تحليل گــران پروژه  هاي IT كه روي آينــدة SDDC كار مي كنند، اعتقاد دارند 
 SDN قرار دارد. در ســال 2016 بازار SDDC در آينــده بازار بزرگي پيش روي
به 3/7 ميليارد دالر خواهد رســيد. اين بازار در ســال 2013 برابر 360 ميليون 
دالر بود. اين تفاوت به خوبي نشــان مي دهد در طي ســه سال بازار شبكه ها و 
مراكزدادة نرم افزارمحور چه رشدي خواهد داشت و شركت ها چقدر بايد آن را 

جدي بگيرند و آينده نگري كنند. 
موضــوع مهم قابل توجه ديگر «اطالعات» هســتند. هر روز اهميت اطالعات 
بيشــتر مي شــود و شــركت هاي بزرگ و ســازمان هاي دولتي دوست دارند 
عالوه بر ذخيره ســازي و انتقــال اطالعات، آن ها را تجزيــه و تحليل كنند و از 
محتويات آن ها براي پيشــبرد كسب وكار خود، استفاده نمايند. براي اين منظور 
به شبكه هاي آگاه مند نسبت به برنامه هاي كاربردي و سرويس ها نياز داريم. اين 
گونه از شــبكه ها با SDN و SDDC به دست مي آيند. مجازي سازي نيز فناوري 
كليدي بعدي در آينده است و SDDC نيز به دنبال پياده سازي مجازي سازي در 
ســه بخش محاسبات، ذخيره سازي و شبكه سازي اســت. تا كنون تعريف هاي 
زيــادي از SDDC صورت گرفته و هر شــركت راهكارها و محصوالت خود را 
ارائــه كرده اســت. VMware ،Arista ،Cisco ،Quantum و Nicria برخي از 
بزرگان مراكزدادة نرم افزارمحور هستند ولي مطمئنًا در سال 2014 شركت هاي 
 EMC و VMware بزرگ ديگري بدان ها اضافه خواهند شد. سيسكو با همكاري
در صدد فراهم كردن پلتفرم هاي جديدي براي SDDC است كه شايد در كنفرانس 

Cisco Live امسال رونمايي شوند. 
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استقبال
آمار و ارقام از رشد كمي و كيفي اين نمايشگاه 
خبر مي دهند. كل مساحت سالني تخصيص داده 
شــده 22 هزار مترمربع عنوان شده است كه در 
مقايسه با 13 هزار مترمربع سال گذشته چشمگير 
به نظر مي رســد. البته بايد متراژ هاي غرفه هاي 
نمايشــگاهي بيرون از سالن و محيطي را نيز به 
حســاب آورد. همچنين جانمايــي قريب به 600 
شركت در 12 سالن و حضور 20 شركت خارجي 
خبر خوش ديگري است. براساس دسته بندي هاي 
صــورت گرفتــه، 103 شــركت ســخت افزاري، 
189 شــركت نرم افزاري، 29 شــركت امنيتي و 
90 شــركت شــبكه اي از جمله شــركت كنندگان 
بوده اند. در ميان اين شــركت ها نام هاي بزرگي 
ماننــد تيام شــبكه، ماديران، آواژنــگ، مبين نت، 
رايتل، ايرانســل، پرديس صنعت ســياره ســبز 
(گرين)، انديشــه نگارپارس، داده پردازي دوران، 
مامــوت، داده ورزي ســداد، تدبيرپرداز دلســا، 
عصرانتقال داده ها، پايكاربنيان، كسپيد، آسياتك، 
داده پرداز رايانه متين، صنايع پرسو الكترونيك،  
سيســتم هاي اطالعاتي پيشرو، آتيه پرداز معين، 
دمســان رايانه، زي نر، و امن افزارگستر شريف 
ديده مي شود. حضور اين شركت ها كه در صنعت 
IT و ICT كشــور وزنه هاي ســنگيني محسوب 
مي شوند باعث افزايش استقبال و پرجنب وجوش 
شدن الكامپ شده و سالن هايي كه اين شركت ها 
حضور داشتند مملو از جمعيت بود. دولتي ها هم 
با تمام قوا در الكامپ 92 حضور داشتند و عالوه 
بر اختصاص نزديك به 4 هزار مترمربع فضا به 
خود، سرويس ها و خدمات الكترونيكي خود را به 
بازديدكنندگان عرضه كردند. در اين ميان فعاليت 
بسيار زياد سازمان فناوري اطالعات و شخص 
نصراهللا جهانگرد، رئيس اين ســازمان به عنوان 
هماهنگ كنندة دولتي ها و رئيس شــوراي نظارت 

بر برگزاري نمايشگاه الكامپ حائز اهميت بود. 

از ديگر ويژگي هاي نمايشــگاه الكامپ امسال 
حضور هشــت ســاعتة محمود واعظــي، وزير 
ارتباطــات و فنــاوري اطالعات در نمايشــگاه و 
گفت وگــو بــا فعاالن ايــن حوزه بــود. همچنين 
برگزاري چندين نشســت خبــري در هر روز با 
حضور شركت هاي سرشناس و مديران منطقه اي 
برندهاي معتبر نشــان دهندة رونق دوبارة بازار 
بــود و ايــن نويد را مــي داد كــه مصرف كننده 
مي تواند هر برنــد و محصولي را در بازار ايران 

بيابد و انتخاب كند. 

حضوري پررنگ
شــركت تيام شــبكه در دو نمايشــگاه قبلي 
الكامپ حضور نداشــت. زيرا قابل پيش بيني بود 
كه دستاوردها و نتايج موثري به همراه نخواهد 
داشت و با استقبال كلي صنعت شبكه و ارتباطات 
روبرو نيســتند. اما با توجه به تغيير و تحوالت 
چند ماهة اخير بازار و صنعت شــبكه و همچنين 
براســاس دعوت هــا و پيش بيني هــاي مثبتي كه 
پيرامون الكامــپ 92 صورت گرفته بود، تصميم 
به حضور پررنگ گرفت. اين شركت در سالن 35 
كه يكي از بهترين و مهم ترين سالن هاي نمايشگاه 
اســت، غرفة 408 متري برپا كــرد. در اين غرفه 
كــه از چينش و طراحي خوبــي نيز بهره مند بود 
كلية محصوالت اين شــركت اعــم از اتاقك هاي 
ســرور، انواع رك هــاي برنــد iRack، كولرهاي 
Side، اتاقــك يــك رديفه و تجهيزات پيشــرفتة 
مراكز داده و شــبكه هاي پســيو در معرض ديد 
مديران و كارشناس بازديدكنندة شركت ها قرار 
گرفت. مزيت اين غرفه آشــنا شدن نزديك با اين 
محصوالت و بررسي و ارزيابي آن ها به صورت 
فيزيكــي بــود. همچنين شــركت تيام شــبكه با 

محصوالت برند Unicom در سالن 38 حضور 
داشت. اين غرفه 38 متري در يكي از شلوغ ترين 
سالن هاي نمايشــگاه واقع شــده و مورد توجه 
قرار گرفت. نمايندگان شهرستان هاي تيام شبكه 
نيز در اين رخداد اين شــركت را تنها نگذاشــته 
و بــا حضور در غرفه ها ســعي كردند ميزبان و 
پاســخگوي متخصصان و كارشناســان باشند. 
در طي 4 روز برگزاري اين نمايشــگاه برخي از 
بــزرگان اين صنعت مانند نائب رئيس ســازمان 
نظام صنفي رايانه اي تهران و دبير كل ســازمان 
فنــاوري اطالعات و ارتباطات كشــورهاي عرب 
از غرفه تيام شــبكه بازديــد كردند. به عالوه، به 
طور مرتب گزارش ها و تصاوير اين حضور، به 
خصوص محصوالت شبكه ساخت داخل كشور 
در خبرگزاري ها و رســانه هاي گروهي انعكاس 

يافت. 

فراسوي آينده
برگزاري نمايشــگاه الكامپ امســال علي رغم 
اينكه مشكالتي در ثبت نام و جانمايي شركت ها و 
تعرفه ارزي – ريالي داشت ولي نشان داد ظرفيت 
بــه پيش راندگي چرخ هــاي صنعــت كامپيوتر، 
الكترونيــك و تجارت الكترونيــك را دارد و اگر 
منظم تر، مدون تر و با بهره گيري از تمامي امكانات 
و ابزارها برگزار شود؛ قطعًا به دوران فروغ خود 
برخواهدگشــت و مهم ترين رخداد ملي فناورانه 
محســوب مي شــود. مجريان اين نمايشگاه بايد 
بپذيرند كه الكامپ نيازمند تغييراتي در نحوة اجرا 
و كارايي است؛ به طوري كه ثبت نام الكترونيكي 
شــركت ها و بازديدكنندگان، فناوري محور بودن 
امكانات  فراهم ســازي  فروش محــور،  به  جــاي 
اطالع رســاني، ارتباطــي و اينترنت پرســرعت، 
فراهم ســازي امكانات رفاهــي بازديدكنندگان و 
نگاه ويژه به ذائقه كاربران جزو الزامات برگزاري 

چنين نمايشگاهي است. 

نوزدهمين نمايشگاه الكترونيك، كامپيوتر و تجارت الكترونيك از 14 تا 17 آذرماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد. 
الكامپي كه به وضوح متفاوت تر از الكامپ هاي چند سال گذشته بود و معجوني از نشاط، اميد و آينده در شريان هايش جريان داشت. الكامپ 

امسال آشتي شركت هاي خصوصي و دولتي با IT و ICT بود و مبدا فعاليت و تالش مضاعف تازه اي در اين صنعت محسوب شد. 

گزارش نمايشگاه الكامپ 92معجون نشاط، اميد و آينده
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عليزاده در همان ابتــداي گفت وگو تاكيد 
مي كند كه شركت رافدســازان آداك در دو 
زمينة فروش تخصصي تجهيزات شــبكه و 
ارائه خدمات فني- تخصصي فعاليت مي كند. 
اين شركت نمايندگي و عامل توزيع و فروش 
برندهــاي معتبري  نظير iRACK و تجهيزات 
شركت UNICOM است. عليزاده مي گويد كار 
ما تنها فروش نيست بلكه با برخورداري از 
يك تيم فني و تخصصي، اطالعات و مشاوره 
زيادي به مشتريان مي دهيم و اين موضوع 
يكى از برگ هاى برندة ما در بازار است. وي 
مي گويد «در زمينه فروش براى اين شركت 
معتبــر بودن برنــد، گارانتى، پشــتيبانى و 
خدمات پيش و پس از فروش توسط شركت 
مادر از اهميت ويژه اى  برخوردار اســت و 
حاضر نيستيم فروشندة هر نوع برند با هر 

كيفيت و پشتيبانى باشيم.»
در سابقه و كارنامه اين شركت مشترياني 
مانند دفتــر پژوهش هاي مجلس شــوراي 
اســالمي، بنياد پانزده خرداد، بيمارســتان 
شــهيد چمران، شركت سرمايه گذاري ساتا، 
صنايع پتروشــيمي كرمانشــاه، دانشــگاه 
پيام نور، صدا و ســيماي جمهوري اسالمي 

ايران، بانك صادارات شــعبه مركزي، 
بانك ايران و ونزوئال، شــركت گاز 

استان ســمنان و سازمان منطقة 
آزاد كيش ديده مي شود. شركت 
رافدسازان آداك در بيشتر اين 
پروژه هــا تامين كنندة تجهيزات 
تجهيــزات  مراكــزداده،  و  رك 

پسيو شبكه، سرورها و اتاق هاي 
سرد بوده است. 

مدل ســازي  مي گويــد  عليــزاده 
كســب وكار يــك ضــرورت و نياز 

حياتي براي شركت هاي تازه 
 تاســيس و جوان است. 

مدل سازي كسب وكار 
از  توصيفي  يعنــي 
كــه  ارزش هايــي 
شركت به مشتريان 
داد.  خواهــد  ارائه 

بــه بيان ديگــر، وقتي كســب وكار خود را 
مدل سازي مي كنيد، به طرحي دست مي يابيد 
كه نقشه راه شما و شركت هاي همكار براي 
بازاريابــي،  تحويل ارزش و ســرمايه هاي 
ارتباطي به منظور ايجاد جرياناتي است كه 

منجر به كسب درآمد مي شود. 
مدل كســب وكار به مديرعامــل و ديگر 
اعضاي شــركت مي گويد كه نحوة فعاليت 
شركت چگونه بايد باشد و چگونه مي توانند 
يك سيســتم تجاري منجر به سود و كسب 
درآمــد را پي ريزي و اجرا كنند. اگر مديران 
شــركت ندانند كه دنبال چه چيزي هستند و 
دقيقًا چه مسيري را بايد طي كنند، به اهداف 
خود نمي رســند. در طول تاريخ شركت هاي 
زيادي وجود داشــتند كه اعضاي مؤسس 
بــا يك هــدف و ايده، آن را تاســيس كرده 
ولي بعد از گذشــت چند ســال بــه كلي از 
اهداف اوليه دور شــده و كســب وكار آن، 
مســير ديگري در پيش گرفتــه و در نتيجه 
به ورشكســتگي منجر شده است. موضوع 
ديگري كه بايد دانســت، اهميت انتخاب يك 
مدل كسب وكار خوب و منطبق با استعدادها 
شــركت  ســودآفرين  ارزش هاي  و 
است. در دنياي رقابتي امروز، 
شركت ها و سازمان هايي 
قــادر بــه بقا هســتند 
كــه مدل كســب وكار 

مناســبت تري را نســبت به رقبــا انتخاب 
مي كنند. داشــتن مدل كســب وكار موفق و 
ارزيابــي مــداوم آن يكي از رمــوز برتري 
در رقابــت اســت. بــراي مثــال، يكــي از 
ويژگي هاي عصر حاضر، ديجيتالي شــدن 
بسياري از كســب وكارها اســت. بنابراين 
اگر مدل كســب وكار شــركت شــما مبتني 
برشــاخصه هاي ديجيتالي يــا الكترونيكي 
نباشد، مطمئنًا پيشــرفتي نخواهد داشت و 
عمر كوتاهي را ســر مي كنــد. در يك مدل 
كســب وكار بايد ابداع و گسترش ارتباطات 
وجود داشــته باشــد و بتواند به نيازهاي 
بــازار هدف، پاســخ كامــل و واقعي بدهد. 
بســياري از اوقات يك مدل كســب وكار در 
توصيف ها و ترسيم ها بسيار زيباست ولي 
هيچ  نيــازي از بازار را برطرف نمي كند. در 
نتيجه سودآفرين نيســت و نمي تواند بقاي 
شــركت را تضمين كند؛ اگرچه ممكن است 
تحســين برانگيز باشــد. در مثلت معروف 
منطق تجــاري، رأس هرم با «اســتراتژي» 
شــروع مي شــود و بعد در ميانه به «مدل 
كسب وكار» و در قاعده به فرآيندهاي تجاري 
ختم مي شــود. بنابراين يك مدل كسب وكار 
يك اســتراتژي را به فعاليت هاي اقتصادي 
و تجــاري تبديل مي كند و مي تواند شــاكله 
يك شركت تجاري را بنيان بگذارد. هيچگاه 
بدون داشتن يك طرح يا نقشه راه، مديريت 
نكنيد و هميشه سعي كنيد 
مدلي براي تجارت خود 
داشــته و آن را مطابق 
و  به روز  بازار  تغييرات 
اصالح كنيد تا زودتر به 

موفقيت برسيد.

ـيماي جمهوري اسالمي 
ت شــعبه مركزي،

ال، شــركت گاز 
سازمان منطقة 

شود. شركت 
ر بيشتر اين 
دة تجهيزات 
تجهيــزات   

ها و اتاق هاي 

مدل ســازي  ويــد 
ضــرورت و نياز 

هاي تازه 
ست. 

ار 
ز 

شــركت  ســودآفرين  ارزش هاي  و 
است. در دنياي رقابتي امروز، 
شركت ها و سازمان هايي 
قــادر بــه بقا هســتند 
كــه مدل كســب وكار 

ختم مي شــود. بنابراين يك مدل كسب وكار 
يك اســتراتژي را به فعاليت هاي اقتصادي 
و تجــاري تبديل مي كند و مي تواند شــاكله 
يك شركت تجاري را بنيان بگذارد. هيچگاه 
بدون داشتن يك طرح يا نقشه راه، مديريت 
نكنيد و هميشه سعي كنيد 
مدلي براي تجارت خود 
داشــته و آن را مطابق 
و  به روز  بازار  تغييرات 
اصالح كنيد تا زودتر به 

موفقيت برسيد.

اين شركت در سال 1388 با هدف ارائه راهكارهاي جامع شبكه و خدمات تخصصي تاسيس شده و تا كنون مسير موفقيت آميزي را طي كرده است. 
زيرا در اين مدت كوتاه توانسـته در بازار به عنوان تامين كنندة تجهيزات شـبكة برندهاي معروف شـناخته شود و در پروژه هاي عظيمي مشاركت 

و حضور داشته باشد. در گفت وگويي كوتاه با مجتبي عليزاده مديرعامل اين شركت، مي خواهيم كم و كيف چگونگي اين موفقيت را جويا شويم. 

گفت وگو با مجتبي عليزاده، مديرعامل شركت رافدسازان آداكمدل سازي كسب وكار
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ارزيابي مراكز 
Cدادة كلود l o u d

ــال تحول به  ــدة جزيره اي در ح ــع ايزوله ش ــز داده از مناب مراك
اينتركانكشن هاي ادغام شده با منابع مجازي سازي اشتراكي ميان 
ــتند. به طور موثر، ساخت «مراكز دادة  چندين مكان فيزيكي هس
بدون ديوار» به كسب وكارها كمك مي كند تا هزينه ها را كاهش 

دهند و تاثيرگذاري IT را به حداكثر برسانند.

 2/2
زتابايت

هر زتابايت برابر 1021 
بايت يا يك ميليارد 

ترابايت است. 

در هر كسب وكاري افراد تمايل دارند بيشتر و بيشتر از قبل 
اطالعات ديجيتالي و هر چيز ديگر را هر روز ذخيره كنند. 

 كل اطالعات ذخيره  شده در هر كسب وكارى 
در كل جهان برابر 2/2 زتابايت است.

  انتظار مي رود اطالعات 
در سال 2013 در حوزة 

سازمان هاي گسترده حدود 
67 درصد و در حوزة 
سازمان هاي كوچك و 

متوسط حدود 178 درصد 
رشد داشته باشد.

اگر زيرساخت IT به طور متوسط در هر سال 
ــد كند، كل سرمايه گذاري انجام  5 درصد رش
ــه 152 ميليارد دالر تا  ــده در مراكزداده ب ش

سال 2016 مي رسد.
7/5 ميليون مركز داده در كل جهان
165 هزار مركزداده باالى 1000 مترمربع مساحت
بيش از 15 هزار مركزداده در اندازة يك زمين فوتبال

 اين تقاضا هزينه آور است

اين مقدار از 
هزينه و فضا، نياز 
به رشدى برابر با 
عدد روبرو دارد:

84 درصد
84 درصد از طرح هاي 
گسترده جهت افزودن 
ظرفيت مراكزداده به 

خاطر هجوم نرم افزارهاي 
كاربردي يا محدوديت هاى 

جديد است. 

كدام كسب وكارها به مقابله با اين مشكل برمي خيزند؟

در سال 2008 تنها 12 درصد از 
باركاري سرورها مجازي بوده است.

در سال 2014 بيش از 60 درصد از 
باركاري سرورها مجازي خواهد بود.

60  درصد 

   2014   2008

درصد 12
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 به طور ميانگين چه  مقدار از اطالعات مي تواند ميان 
مراكزداده مجازي جابه جا شود؟

برنامه ريزي نشده

دوره اي

توده اي

1 ترابايت 
cloudburs مي توان ظرفيت را افزايش داد ng با فناوري

(مثال 50 ماشين مجازي)

10 ترابايت
متعادل و باالنس كردن باركاري براساس روز/ماه

(مثال 500 ماشين مجازي)

100 ترابايت
اجتناب از فاجعه با مجتمع سازي مركزداده

(مثال 5 هزار ماشين مجازي)

قبل از:
اندازه بايد برابر با جمع 

حداكثرهاي استفاده شده باشد

بعد از:
اندازه مي تواند برابر با 
جمع حداكثرها باشد

ــين مجازي 20  ــط هر ماش ــال 2015 به طور متوس ــود در س   برآورد مي ش
گيگابايت اطالعات ذخيره شده داشته باشد.

ــده را حركت دهيم نيازمند    اگر بخواهيم به طور همزمان اطالعات ذخيره ش
پهناي باند ده برابري هستيم. 

چاالك تر بودن
ــب وكارها مي توانند سرورهاي مجازي خود را به محيط هاي  برخي از كس
كلود منتقل كرده و از منابع مراكزداده مجازي سازي استفاده كنند. اكنون، 
ــازي در چندين مركزداده، كل منابع مورد  با ادغام منابع مراكزداده مج

نياز 35 درصد افزايش مي يابد. 

تا 35 
درصد 
كمتر

هنگامي كه 
منابع مراكزداده 
ادغام شود

پيشنهاد
كسب وكارهاي گسترده مي توانند از سرويس هاي كلود انعطاف پذير با هزينة كمتر نسبت به كسب وكارهاي مبتني بر مراكزدادة ايزوله استفاده كنند.

هر كسب وكارى مي تواند با مهاجرت به 
محيط هاي مراكز دادة مجازي تا 35 درصد 

مخارج را كاهش دهد.

كسب وكارها مي توانند با  استفاده از سرويس هاي كلود 
خودكار كه منابع را براساس ظرفيت هاي مورد نياز تخصيص 

مي دهند، 50 درصد ظرفيت مورد نياز را كاهش دهند

كسب وكارهايي كه از منابع مراكزداده مجازي 
استفاده مي كنند دسترسي ها و هزينه هاي شبكه 

را تا 40 درصد كاهش مي دهند. 

35 درصد
50 درصد

كالود خوب است 
چون شبكه از آن پشتيباني مي  كند
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در سـال هاي دور دفترهاي كارى و اداري شـبيه كابين هاي تلفن قديمي بود و كارمندان در اتاقك هاي مجزا كار مي كردند. به مرور اين نگرش عوض شـد و به 
خاطر استفاده بيشتر از فضا و افزايش ارتباطات و هماهنگي ها ميان كارمندان طراحي موسوم به «Open Office» رواج يافت و ديوار اتاقك ها برداشته شد 
و كارمندان كنار يكديگر مشغول به كار شدند. اما اين شيوه نيز خالي از اشكال نبود. كاهش حريم خصوصي، سروصداي زياد محيط، كاهش تمركز و تداخل، 
مهم ترين اشكاالت دفاتر كاري با طراحي Open Office هستند. بنابراين رويكردهاي جديدي در طراحي فضاهاي كاري و تعريف چگونگى چينش امكانات و 

تجهيزات در شركت ها صورت گرفته است. 

 طرحي نو در اندازيد! طرحي نو در اندازيد!
طراحي جديد دفترها براي افزايش بهره وري

طراحي  دفاتر كارى متحرك
امروزه طراحي دفاتر كاري بيشتر براساس «موثر بودن» انجام مي شود 
و با حفظ المان هاي طراحي Open Office ســعي ميشود تا انعطاف پذيري، 
جابه جايــي و قابليت هاي متحــرك بودن نيز در آن گنجانده شــود. در اين 
طراحي ها يك دفتر به چندين منطقه يا بخش تقســيم مي شــود و كارمندان 
براساس نوع كار خود در اين قسمت ها جاي  ميگيرند. در اين رويكرد جديد تا 
حدود زيادي حريم شخصي و خصوصي كارمندان رعايت شده و همكاري 
ميــان كارمندان يك بخش افزايش مي يابد. همچنين كارمندان براي برخي از 
كارهــاي خود نياز به فعاليت و تحرك و رفتــن از يك بخش به بخش ديگر 
دارند. در اين طراحي ها اگرچه ســعي مي شــود عناصر سنتي شركت حفظ 
شود ولي با اســتفاده از فناوري هاي جديد ارتباطي و عناصر طراحي سبز 
(Green Design) و به كارگيــري قابليت هــاي متحرك، بهره وري و ســطح 
رضايت شــغلي كارمندان را افزايش مي دهند و شاخص هايي مانند سالمت 

و بهداشت نيز ارتقا مي يابد. 
در تحقيقاتي كه موسسه Gensler در سال 2013 روي 2035 دفتر اداري 
حرفه اي انجام داده اســت؛ «تعهد شــغلي» و «موفقيت كسب وكار» مهم ترين 
عوامل در نظر گرفته شــده، در طراحى اين دفاتــر بود. در اين دفاتر قابليت 
همكاري 57 درصد، قابليت آموزش و يادگيري 88 درصد و قابليت ارتباط با 
همكاران بدون برهم خوردن تمركز 42 درصد افزايش و رشد داشته است. 

موسسة Gensler كه يكي از معتبرترين شركت هاي طراحي دفاتر اداري 

در آمريكا است اعتقاد دارد در حال حاضر بهترين طراحي براي يك شركت 
استفاده همزمان از فضاهاي باز و اتاق هاي بسته بهمنظور دستيابي به تمركز 
و حريم خصوصي بيشتر اســت. اين شركت مي گويد كارمنداني كه نياز به 
تحرك و فعاليت دارند و با تلفن بيشتر حرف مي زنند يا دايم در حال سخنراني 
و ارايه و نمايش دادن چيزي هســتند، بايد درون اتاق ها قرار داده مي شوند 
و در عوض كارمندان ايستا يا پاره وقت در محيط هاي باز قرار مي گيرند. در 
كســب وكارهاي حرفه اي بهره وري و افزايش سطح تمركز و رضايت شغلي 
كارمندان به حدي اهميت يافته است كه در سال 2013 شركت هاي زيادي با 
صرف ميليون ها دالر ســعي كردند تا طراحي جديدي براي فضاهاي كاري 
فيزيكي خود انتخاب كنند. شــركت ها بايد به ســراغ طراحي هايي بروند كه 
خالقيت و نوآوري كارمندان را افزايش داده و مستقل از زمان و مكان باشند. 
يك كارمند براي بهتر كار كردن نبايد با محدوديتي روبرو باشد. مثًال مجبور 
باشد جلســات خود را بعدازظهر برگزار كند يا تلفن هاي طوالني خود را به 
ساعت هاي خاصي موكول كند كه مزاحم ديگران نشود. محيط كاري شركت 
بايد طوري باشد كه كارمند به راحتي بتواند در آن حركت كند و تحرك داشته 
باشد و به كارهايش برسد بدون اينكه مزاحمي داشته باشد يا ايجاد مزاحمت 
كند. نظرسنجي ها نشــان مي دهد كارمندان در شركت هايي كه داراي فضاي 
كاري منعطف و قابل انتخاب هســتند نســبت به ديگر شركت ها 20 درصد 

رضايت شغلي و 25 درصد نوآوري بيشتري دارند. 
اتفــاق جديد و بزرگ در فضاهاي كاري، ظهور تلفن همراه اســت. اكنون 
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همة كارمندان يك گوشــي موبايل و دســتگاه  هايي ماننــد نوت بوك و تبلت 
دارند. در عوض كامپيوتر خانگي يا روميزى در حال فراموشي و انزوا است. 
نظرسنجي ها نشان مي دهد كارمندان فقط 40 تا 50 درصد در كارهاي روزانه 
خود نياز به نشستن روي ميز دارند و مابقي زمان در حال حركت، ماموريت، 
جابه جا شدن از يك دفتر به دفتر ديگر يا از يك شهر به شهر ديگري هستند. 
بنابراين فناوري هاي جديــد بايد به كمك طراحي و فضاهاي كاري بيايند و 
قابليت هايي فراهم كنند كه كارمندان بتوانند همزمان كه در ماموريت هستند، 
كارهاي اداري خود را نيز پيگيري كنند، به نرم افزار و سيســتم هاي شركت 
دسترسي داشته باشند، بتوانند در ويديوكنفرانس هاي آنالين شركت كنند و 
جلســات منظم هفتگي خود را برگزار نمايند. تلفن همراه بايد يك ابزار كمكي 
براي بهبود كارايي و بهره وري باشد و مانعي براي تحرك و فعاليت كارمندان 
وجود نداشته باشد. در شركت هاي سنتي كارمند حتماً بايد براي رساندن يك 
نامه از يك طبقة دفتر به طبقة ديگري برود، در حالي كه مي تواند نامه يا پيغام 
خود را از طريق ويديوكنفرانس يا ارتباط صوتي تصويري يا نرم افزارهاي 
Paperless انجــام دهد. يك كارمند در هر محلي از كار بايد بتواند به تمامي 

امكانات مورد نيازش دسترسي داشته باشد. 
در طراحي هاي جديد فضاهــاي كاري كه مبتني بر فعاليت و موثر بودن 
كارمندان اســت؛ ممكن اســت يك كارمند داراي يك اتاق كار مجزا و ساكت 
بــراي تمركز كردن، يك اتاق جلســات ويديوكنفرانس عمومــى و يك اتاق 
ويديوكنفرانس خصوصي براي ارتباط با مشــتريان باشد. در اين وضعيت 
نيــاز نيســت در هر اتاق يــك ميزكار يــا كامپيوتر اختصاصي باشــد. در 
شــركت هاي سنتي قانون 01:01 حاكم اســت يعني هر ميز كار يا كامپيوتر، 
مخصوص يك نفر است. در حالي كه در شركت هاي خالقانه، براساس شغل 
و مدت زماني كه يك كارمند نياز به كامپيوتر يا ميز و صندلي دارد، تجهيزات 

بــه وي تعلق مي گيرد. در اين شــركت ها ميزها و كامپيوترها در فضاي باز 
عمومي قرار دارند تا برحســب نياز كارمندان در ساعت هاي مختلف از آنها 
استفاده كنند و در عوض در اتاق هاي بسته و اتاق هاى خصوصي تجهيزات 
ديگري مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين رويكرد از فضاها بهترين استفاده 
مي شود و كارمندان مدام در حال تحرك و استفاده از امكانات شركت هستند 
و ديگر نيازي نيست كه حتماً براي چك كردن يك ايميل به اتاق خود مراجعه 
كنند. همچنين مي توان كارهايي را كه نياز به تمركز و محيط آرام و ســاكت 
ندارنــد در فضاهاي عمومي انجام داد و در عوض از اتاق هاي بســته براي 

جلسات كاري يا ويديوكنفرانس يا ارتباطات خصوصي استفاده كرد. 

تعريف جديد فضا
مشتريان شركت HOK كه يكي از معتبرترين شركت هاي طراحي جهاني، 
معماري، مهندســي و برنامه ريزي است رويكرد جديدي را انتخاب كردهاند 
و بــه ســوي تعريف جديدي از  فضاهــاي كاري رفتهانــد. در اين رويكرد 
برخى طراحي هاي فضاي باز و تغيير فضاها براســاس سلسله مراتب كاري 

و موقعيت كارمند در شــركت انجام شده اســت. در اين شركت ها سعي بر 
پاســخدهى مناســب به نياز و انجام كارهاى متفاوت، شــده اســت. يعني 
كارمند بايد بتواند دســت به انتخاب بزند و كارهــاي خودش را متفاوت تر 
از قبــل انتخاب كنــد. براى مثال، يك كارمند مي توانــد انتخاب كند فالن كار 
را نشســته يا ايســتاده يا در حال حركت انجام دهد. بنابراين طوري كار را 
انجــام مي دهد كه بهترين نتيجه و كارايي را داشــته باشــد. در اين رويكرد 
سعي مي شود تمامي زيرساخت ابزارهاي ارتباطي مانند شبكه هاي بي سيم و 
كابلي، شبكه هاي موبايل، اينترنت بي سيم، نوت بوك، دستگاه هاي تلفن همراه 
در دســترس كارمندان باشــد تا بتوانند ارتباطات بهتري برقرار كنند و در 
فضاهاي كاري پوياتر و فعال تر به نظر برسند. كارمندان شركت هايي كه از 
طرا حي هاي HOK بهره مي برند مختارند در هنگام كار بنشينند يا راه بروند 
يا در اتاق كنفرانس باشــند. الزم نيست حتماً در يك محل خاص از شركت 
باشند. همچنين فناوري مي تواند كمك كند تا سروصداي محيط كاهش يابد و 
اتاق هاي بسته ساكت و آرام طراحي شوند. در طراحي هاي جديد دفاتر كاري 
حتي روي باز و بســته شدن در ورودى سالن ها و اتاق ها كار شده و سعي 
مي شود فضاهاي كاري تعداد درهاي ورودي كمتري داشته باشند و در واقع 
در ها باعث از بين رفتن تمركز كارمندان نشوند. در محيط هاي باز كاري نيز 
مي توان از اليه هاي شيشــه و پوشش هاي اكوستيك استفاده كرد تا صداي 
كارمند كناري به گوش شــما نرســد و مزاحمت ايجاد نكند. در طراحي هاي 
جديد همه چيز در خدمت حريم خصوصي و تمركز بيشتر كارمندان است و 

محدوديت ها از ميان برداشته مي شود. 

طراحي هاي پويا
Open/Ac) به آلودگي صدا،  ve Design) در طراحي دفاتــر باز/فعــال
چيزهايــي كــه باعــث حواس پرتي 
مي شــود، و امكان انجــام كارها به 
روش هاي مختلف، حساسيت زيادي 
وجود دارد. ممكن اســت يك طراحي 
پويا شــامل يك بخش برنامه ريزي، 
اتــاق تمركز كاركنان بــدون نياز به 
زمان بندي يا رزرو آن ها، و اتاق هاي 
مالقات در اندازه هاي مختلف باشــد. 
البته اتاق هــاي مالقات بايد مجهز به 
ا نواع فناوريهاى ارتباطي باشند. هدف 
اين نوع طراحي ها آن است كه بدون 
در نظر گرفتن حضور يا عدم حضور كارمند در شــركت بتواند از اتاق هاي 
برنامه ريزي، فكر و مالقات اســتفاده كند. هــر فضا يا بخش كوچكي از يك 
شــركت همانند يك طرح جزئي از قالي است كه در تركيب با طرح هاي ديگر 
كامل مي شــود. به غير از هزينه، فاكتورهاي ديگري مانند ســرعت عمل در 
تغيير، اجاره اي بــودن محل، مباحث مديريتي، توانايي در اصالح روش هاي 

سنتي نيز موثر و دخيل هستند. 
براي طراحي موفقيت آميز يك دفتر نياز به سه فاكتور «سياست»، «ابزار» 
و «فضا» است. سياست يعني هر كارمند چقدر بايد پشت ميز بنشيند و چقدر 
تحرك دارد و به كدام بخش هاي شــركت روزانه در رفت وآمد اســت. ابزار 
يعني شــبكة اينترنت بي ســيم، نوت بوك، تبلت و هر نوع دستگاه ديگري كه 
كارمند با به خدمت گرفتن آن ها مي تواند كارايي بيشــتري داشــته باشد و 
از فضا بهتر استفاده كند. شــركت هاي طراح دفاتر حرفه اي اعتقاد دارند كه 
بيشتر ســازمان ها به برنامه ريزي، سياست گذاري، ابزار و فضاى بيشترى 
نياز دارند. در واقع هر سازمان به اندازة كافي فضا دارد، ولي برنامه اي براي 

بهبود كسب وكار مبتني بر اين فضا و ابزارهاي الزم را ندارد. 
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نكته ها و گفته ها
1
2
3
4
5

تولد يك ايده
هميشه براي موفقيت نياز به يك ايده هست. و براي تحقق ايده بايد سرمايه 
وارد بازار شود. براي شركت Smooth-Stone واقع در تگزاس آمريكا نيز 
اين قانون رخ داد. ايدة ســاخت پردازنده هاي كم مصرف ســرور، به غير از 
پردازنده هاي اينتل و اي ام دي بود. اين ايده ســال 2008 به ذهن مديران اين 
شــركت نفوذ كرد. پردازنده هاي ARM در آن زمان فقط روي دستگاه هاي 
همراه و سبك و جاسازي شده كاربرد داشتند. مديران Smooth-Stone با 
خود فكر كردند آيندة بازارهاي ســرور و كامپيوترهاي پرقدرت محاسباتي 
بــا روندي كه پردازنده هــاي پرمصرف اينتل و اي ام دي دارد به بن بســت 
خواهد خورد و خيلي زود نياز به پردازنده هايي با قدرت محاســباتي باال و 
مصرف كم انرژي است. بنابراين بري ايونز(Barry Evans)، لري ويكليوس
(Larry Wikelius) و ديويــد بورلنــد(David Borland)  نــام شــركت

Smooth-Stone را به Calxeda تغيير دادند و با جذب يك ســرماية 100 
ميليــون دالري و همكاري نزديك با شــركت اصلــي ARM پروژة طراحي 
و توســعة پردازنده هاي كم مصرف ARM براي كامپيوترهاي ســرور را 
استارت زدند و جزو اولين شركت هايي شدند كه روي توسعة پردازنده هاي 
ســرور ARM كار مي كند. كالكسدا در سال 2011 اعالم كرد توانسته است 
ســرورهايي مبتني بر معماري ARM با 480 هســته بسازد. در اين سرور 
بيــش از 120 پردازندة چهــار هســته اي ARM Cortex-A9 به كار گرفته 
شــده بود. با اعالم اين خبر، بازار اشــتياق و اســتقبال زيادي نشان داد و 
شركت هايي مانند اچ پي، دل و Boston Ltd سفارش خريدهاي خود را ثبت 
كردند. قرار بود كه در سري جديد سرورهاي Moonshot شركت اچ پي كه 

اواخر سال 2013 عرضه مي شدند از اين پردازنده هاي پرقدرت كم مصرف 
استفاده شود. 

پردازنــدة معــروف ديگــري كــه شــركت كالكســدا رونمايــي كرد،
 EnergyCore ECX-1000 بــود. ايــن پردازنده از چهار هســتة 32 بيتي 
Cortex-A9 تشكيل شده و سرعت كالك آن 1/4 گيگاهرتز بود. اين پردازنده 
مشخصات و ويژگي هاي بسيار جذابي داشت. مثًال مصرف انرژي آن فقط 
1/5 وات بود در حالي كه كم مصرف ترين پردازندة Atom شــركت اينتل كه 
براي دستگاه هاي موبايل كاربري دارد، 6 وات مصرف انرژي دارد. اگر اين 
پردازنده در يك ســرور با چهار گيگابايت حافظة رم DDR3 استفاده شود 
تازه به مصرف 5 وات مي رسد. با اين وضعيت به نظر مي رسيد كالكسدا به 
زودي يكي از مدعيان بازار و بزرگان تراشه ساز شود و سري ميان سرها 
در آورد. به خصوص اينكه شركت هاي سرورساز معروفي مانند اچ پي روي 
خوش به پردازنده هاي كم مصرف ARM نشــان دادند و كم كم نسل جديدي 
از ســرورها به نام Microserver وارد بازار شــد كه به عقيدة بسياري از 

كارشناسان حوزة شبكه، آينده را تسخير مي كردند.

مرگ يك ايده
19 دســامبر 2013 يك خبر روي سايت ها منتشر شد: «شركت كالكسدا 
پروژة توسعه و توليد پردازنده هاي سرور ARM را متوقف كرد.» براساس 
گزارش هايي كه منتشــر شده اســت هيئت مديرة اين شركت تصميم دارد 
تغييراتي در هدف گذاري هاي خود ايجاد كند و وارد بازارهاي جديدي شود 
يا مالكيت معنوي محصوالت خود را واگذار كند. علت اصلي متوقف شــدن 

وقتي شركت كالكسدا (Calxeda)، در ماه مارس 2011 
اعـالم كرد به پردازنده هايي با 480 هسـته دسـت يافته 
اسـت؛ دنيـا يكه خـورد و بازار سـرورها به هـم ريخت. 
شـركت هايي مانند اينتل و اي ام دي بـه فكر فرو رفتند و 
سرورسـازاني مانند اچ پـي و دل بي صبرانـه به انتظار 
روزهـاي خوش آينده نشسـتند امـا 19 دسـامبر 2013 
رويا پايان يافت و كالكسـدا اعالم كرد به پروژة سـاخت 

پردازنده هاي كم مصرف سرور ARM پايان مي دهد. 

 روياي كالكسداپايان غم انگيز
 ARM شكست خورد؟آيا پروژة پردازنده هاي سرور

شانس گاهى به انسان كمك مى كند، اما تالش هميشه. (فردريش راكت)
موفقيت بزرگ، مجموعه اى است از تالش هاى كوچك روزانه. (مامى مك كالو)

هر قدر مهارت هاى خود را باالتر ببريد بهتر مى توانيد در مدت كمترى كارهاى بيشترى انجام دهيد. (برايان تريسى)
آنچه مردم را دانشمند مى كند، مطالبى نيست كه مى خوانند بلكه چيزهايى است كه ياد مى گيرند. (فرانسيس بيكن)

مدام از خودتان بپرسيد: آيا كارى كه مشغول انجام آن هستم ”بيشترين بازده براى وقت صرف شده“ را دارد يا نه؟ (برايان تريسى) 14
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توسعه و توليد ساخت پردازنده هاي سرور توسط اين شركت، پايان يافتن 
نقدينگي اين شــركت و عدم موفقيت در جذب سرمايه گذاري هاي جديد و به 
بار ننشســتن پروژه هاي قبلي اعالم شده اســت. در بيانية شركت كالكسدا 
آمده «هنگامي كه ما اين ســفر را آغاز كرديم، مفهوم پردازنده هاي ســرور 
مبتني بر ARM كل صنعت را به چالش كشيد. از هم اكنون مشخص است كه 

با ورود پردازنده هاي جديد اين صنعت دگرگون خواهد شد.»
از اين بيانيه مشخص است كه مديران كالكسدا هنوز به ايده «پردازنده هاي 
ســرور كم مصرف ARM» اعتقاد دارند اما نتوانســتند اين پروژه را ادامه 
بدهند. به اعتقاد كارشناسان مالي، اين شركت خيلي زود اين ايده را مطرح و 
روي آن سرمايه زيادي صرف كرد، بدون اينكه توجه داشته باشد آيا بازار 
آماده اســت يا اينكه بازار چه زمانى آماده خواهد بود. كارشــناس سايت 
پي ســي ورلد مي گويد اگر كالكسدا سال 2012 شــروع مي كرد؛ قطعًا موفق 
مي شــد ولي چهار يا پنج سال توســعة يك محصول كه گستره و كاربري 
وســيعي ندارد و هنوز بازار آماده اســتفاده از آن نيســت؛ با وجود عالي 
بودن به شكســت منجر مي شود و نتيجة آن اخراج 130 نفر كارمند و باقي 
ماندن چند نفر از اعضاى هيئت  مديره براي فروش شــركت و مواجه شدن 
با طلبكاران اســت.  كارل فروند (Karl Freund) مدير بازاريابي كالكســدا 
مي گويد «ما خيلي خوشــحاليم اولين بوديم كه اين كار را شــروع كرديم و 

بدان افتخار مي كنيم. اما خيلي غمگينيم كه نتوانستيم اين كار را به 
سرانجام برسانيم و پايان بدهيم.» 

فروند معتقد اســت مشكالت داخلي كالكســدا عامل اصلي به 
وجود آمدن اين وضعيت اســت و بازار مراكزداده و سرورهاي 
ARM بي تقصيرند. اين ســخن مدير بازاريابي كالكســدا بيشتر 
متوجه تصميمات اشتباه مديريتي و عدم توانايي در تامين منابع 
مالي يا بستن قراردادهاي بزرگ هم راستا با توسعة محصوالت 

است. 
ناتان بروك وود (Nathan Brookwood) تحليلگر موسســة 
Insight 64 دراين بــاره مي گويــد «ايدة كالكســدا بــراي بازار 
ســرورهاي ARM زود بود. اين شركت سرمايه گذاري زيادي را 
روي سرورهاي 32 بيتي كرد ولي واقعيت اين است كه شركت ها 
ســرورهاي 32 بيتي را دوســت ندارند. با خداحافظي كالكســدا 
بازار ســرورهاي ARM تمام نمي شــود و شركت هاي AMD و 

AppliedMicro اين راه را ادامه مي دهند.»
شركت اي ام دي اعالم كرده است از ابتداي سال 2014 توسعة 
پردازنده هاي ARM را آغاز خواهد كرد. همچنين اخيراً شــركت 
اصلي AppliedMicro توسعة بوردهايي با چيپ ست هاي منتشر 
نشــده X-Gene مبتني بر معماري ARM را كليد زده اســت. هر 
دوي اين شــركت ها مي خواهند انرژي زيادي را متوجه ســاخت 
پردازنده هاي پرقدرت محاســباتي 64 بيتي ARM كنند و به نظر 
مي رســد زمان خيلي خوبي شــروع كردند. كالكسدا نيز يك خط 
توليد تراشــه هاي 64 بيتي ARM داشــت كه اكنون تعطيل شده 

است. 
eWEEK عامل مديريتي ديگري را در وضعيت كنوني شركت 

كالكســدا دخيل مي داند و آن «نداشتن طرح دوم» است. به زباني ديگر، بايد 
شركت كالكسدا ايدة زودبازده و سودآور ديگري هم ميداشت و تمام انرژي 
و توجــه  خود را روي ســرورهاي ARM معطوف نمي كرد. بســياري از 
شــركت هاي معروف و بزرگ تجاري دســت به اين كار ميزنند و طرح هاي 
كوتاه مــدت و بلندمدت تعريــف مي كنند تا بتوانند در بــازار ادامه بدهند و 

هميشه براي توسعه و واكنش به بازار سرمايه داشته باشند. 
موسســة تحليل گــر   (Patrick Moorhead) مورهــد  پاتريــك 

Moor Insights and Strategy نيــز مي گويــد «خيلي تعجب كردم وقتي 
شنيدم كه شركت كالكسدا تعطيل شده است. چون با شركت هاي بزرگيمانند 
اچ پي و دل روابط تجاري بســيار خوبي داشــتند. همچنين با شــركت هاي 

ODMكار(Original Design Manufacturer)، دوست بودند.»
اندرو فلدمن (Andrew Feldman) مدير اجرايي و ســخنگوي شــركت 
AMD جــواب پاتريــك را اين طــور مي دهــد «تجــارت CPU مكاني براي 
شركت هاي كوچك نيست. بيش از حد گران قيمت است.» شايد اين سخن از 
سوي يك كارمند شــركت AMD كمي خودخواهانه باشد اما واقعيت دارد. 
فلدمــن ادامه مي دهد كــه ARM آيندة قوي در مراكزداده خواهد داشــت و 
در ســال 2016  نزديك به 20 درصد كل بازار پردازنده هاي سرور متعلق 
به اين شــركت اســت. اما از اين ظرفيت، شــركتي ماننــد AMD كه رابطة 
بســيار قوي با شــركت هاي سازندة ســرور و OEMكارها

مي توانــد  دارد،   (Original Equipment M anufacturer)
اســتفاده كند و هر 12 يا 18 ماه يك بار ســري جديد به روز 
شده اي از پردازنده هاي سرور ARM ارائه بدهد و منابع مالي 
 AppliedMicro آن را تامين كند. شركت هايي مانند كالكسدا و
از نظر فني خوب كار مي كنند ولي براي تامين هزينه هاي بازار 

پردازنده ها، ضعيف هستند. 

آينده
الكشمي منديام (Lakshmi Mandyam) مدير سيستم هاي 
سرور و اكوسيستم شركت ARM آرزو مي كند نوآوري هاي 
شــركت كالكســدا از بين نرود و موفقيت هايي كــه تا كنون 
پيرامون پردازنده هاي سرور ARM بهدست آمده است مورد 
استفاده ديگر شركت ها قرار گيرد. منديام مي گويد فارغ از اينكه 
چه اتفاقي بر سر كالكسدا ميافتد، بسياري از شركت ها در حال 
توســعة راه كارهاي ARM، براي وظايف سنگين و باركاري 
زياد در شبكه ها و سرورها هســتند. وي مي گويد حتمًا 130 
كارمند اين شــركت به ســرعت مشــغول به كار خواهند شد 
چــون داراي مهارت ها و توانايي هاي تخصصــي و ويژه اي 
روي پردازنده هاي مبتني بر ARM هستند. زمزمه هايي هم به 
 HP يا IBM گوش مي رســد كه ممكن است شركت هايي مانند
شركت كالكســدا را خريداري كنند و دوباره خط توليد آن را 
راه بيندازند. نويسندة eWEEK مي گويد كالكسدا از يك شريك 
تجاري به يك لقمة راحت  براي بلعيدن توسط غول هاي بازار 
سرور تبديل شده است وهيچ كس جز مديرانش مقصر نيستند. 

اكثر مردم سرگرم فعاليت هايى هستند كه بيشتر آرامش بخش است تا هدفمند. (برايان تريسى)
مردم اشتباهات زندگى خود را روى هم مى ريزند و از آن ها غولى به وجود مى آورند كه نامش تقدير است. (جان اوليور هاينز)

مشكلى كه خوب تشريح و حالجى شده باشد نصفش حل شده است. (چارلز كيترنيك)
نادانى سه نوع است: يكى آنكه انسان هيچ نداند، دوم آنكه آنچه را كه الزم است نداند، و سوم آنكه آنچه را نبايد بداند، بداند. (دوكلوس)

15 هيچكس نمى تواند به كارمندان  اين دوره انگيزه ببخشد بلكه اين انگيزه بايد درون خود افراد وجود داشته باشد. (هرمن كين)
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ده مورد آزاردهندة مديريتى
با شنيدن كلمات «كاهش عملكرد»، آنچه كه معموال به ذهن ما خطور 
مى كند ســى پى يو، حافظه، ديسك و شبكه است. اين ها زمينه هاى خوبى 
براى آغاز جستجو به منظور يافتن تنگناها هستند اما مشكالت عملياتى 
تنها در اين مكان ها مخفى نيســتند. فهرســت زير شــامل شش سر نخ  
بالقوة ديگر اســت كه مى توانيم از آن ها در بررســى خــود دربارة از 
كارافتادن سيســتم (كه شناسايى دليل آن مشــكل است)  استفاده كنيم. 
گاهى اوقات، دانستن محلى كه بايد در آن به جستجو پرداخت از اتالف 
وقت جلوگيرى مى كند. توجه داشــته باشــيد كه مــوارد زير با ترتيب 

خاصى فهرست نشده اند.

(CPU) سى پى يو  
ســى پى يو مغز كامپيوتر اســت و محاســبات و دســتورالعمل هاى 
اجرايى در آن قرار دارد. هر ســى پى يو مى تواند ميليون ها محاســبه و 
دســتورالعمل را اداره كند، اما اگر تعداد اين عمليات از ظرفيت سى پى يو 
تجــاوز كند كيفيت عملكرد آن كاهش مى يابد. ســى پى يوهايى كه تا 75 
درصد از ظرفيت آن ها به كار گرفته مى شود سرعت كل سيستم را ُكند 
مى سازند. سى پى يوها نياز دارند كه مقدارى از ظرفيتشان آزاد باشد تا 
در زمانــى كه بار وارده به آن ها بــراى دوره هاى زمانى كوتاه به 100 
درصد مى رســد بتوانند اين «سلســله فعاليت زياد» را اداره نمايند. بار 

وارده به سى پى يو يكى از منابع رايج ايجاد كاهش عملكرد است. 

   حافظه
قانــون مبتنى بر تجربــه در ارتباط با حافظه اين اســت كه «حافظة 
بيشــترى اضافه گردد». اگر مشكالت عملكردى به حافظه مربوط باشد، 
عقيدة همگان اين اســت كه براى حل مشكل بايد مقدار بيشترى حافظه 
اضافه شــود. امــا اين روش تنهــا در كوتاه مدت موثر اســت. كاهش 
عملكردى كه به حافظه مربوط مى شــود در اغلب موارد در اثر استفاده 
از برنامة كاربردى نرم افزارى كه خوب طراحى نشــده (نشت حافظه) يا 
به خاطر ديگر نقايص سيســتمى، ايجاد مى شــود كه خود را به صورت 
مسائل مرتبط با حافظه آشكار مى سازد. مهم ترين نكته در حل مشكالت 
عملكردى مربوط به حافظه اين است كه بايد پيش از اضافه كردن مقدار 
بيشــترى حافظه با دستيابى تصادفى، علت اصلى بروز عالئم مشخص 

شود.  

  ذخيره
سرعت ديسك، نوع خواندن، نوع ذخيره و فناورى كنترل كننده همگى 
بــا هم ادغام مى شــوند و چيزى را تشــكيل مى دهند كه آن را ديســك 
I/O (ورودى/ خروجى) مى نامند. ديســك I/O يكى از منابع رايج ايجاد 
اضطراب، ترس، يا احســاس عدم امنيت در مديران سيستم و كاربران 
است. اين عملكرد با محدوديت هاى عملى و فيزيكى مواجه است، حتى اگر 
بهترين فناورى امروزى ديسك هم به كار گرفته شود. به هنگام ادغام و 
جدا ساختن حجم كار بر روى ديسك ها، بايد از بهترين روش هاى انجام 

مينا حيدري

بخش اول اين مقاله كه در فصل نامه پاييز منتشر شد، به ده اشتباه احتمالي در مديريت مراكزداده و ده وظيفه مديرسيستم 
براي انجام خودكار امور پرداخته شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله به ده مورد آزاردهنده مديريتي در مراكزداده مي پردازد. 

ش پايانىروش هاي كارآمد ساختن مراكز داده
بخ
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 SAN) اين كار اســتفاده شود. هر اندازه كه شــبكة ناحية ذخيره سازى
يا Area Network Storage) حرفه اى باشــد، باز هم ديســك هاى محلى 

سريع تر از سريع ترين SAN هستند. 

  شبكه
شبكه يكى از منابعى است كه آن را مقصر ايجاد كاهش عملكرد قلمداد 

مى كنند، اما اين ادعا به ندرت صحت دارد. 
براى يافتن دليل ايجاد كاهش عملكرد در «شبكه» بايد در جاى ديگرى 
به جســتجو بپردازيم، مگر آنكه يكى از مولفه هاى سخت افزارى شبكه 
خراب شــده باشــد، مانند صدمه ديدن محل اتصال وسايل به سوييچ 
(switch port) ، خــراب يا بد بودن كابل ها، گيركردن كارت شــبكه در 
حالت انتقال (jabbering network card)  يا دچار اشكال شدن پيكربندى 
مسيرياب. ُكند شدن عملكرد شبكه معموال به يكى از 9 روش ديگرى كه 

فهرست شده است مربوط مى شود.     
    

  برنامه هاى كاربردى
 برنامه هاى كاربردى كه به خوبى ُكدگذارى نشــده اند به صورت يكى 
از مشكالت سخت افزارى جلوه مى كنند (اما هيچ توليدكنندة برنامه هاى 
كاربردى اين حرف را نمى پذيرد) . اگر به هنگام اســتفاده از برنامه هاى 
كاربردى فعاليت ديگرى در سيستم صورت نگيرد و سيستم با مشكالت 
جدى روبرو شود، اما در صورت به كار نگرفتن اين برنامه ها در زمانى 
كه فعاليت ديگرى در سيستم انجام نمى شود هيچ نشانه اى از مشكالت 
وجود نداشته باشــد، اين برنامه هاى كاربردى مقصر قلمداد مى  شوند. 
هنگام بروز مشــكالت عملكــردى، مبارزه اى بين مديران سيســتم ها و 
توليدكننــدگان برنامه هــاى كاربردى به وجود مى آيــد و هر يك از اين 
دوطرف ادعا مى كنند طرف ديگر مقصر اســت. پس از صدها ســاعت 
بررسى كاهش مربوط به عملكرد سخت افزار، كافى است بگوييم در اين 

موارد برنامه هاى كاربردى مقصر هستند.    

  بدافزار
ويروس، اسب تروجان، و نرم افزار جاسوسى (Spyware) عامل ايجاد 
درصد بااليى از كاهش عملكرد هســتند. در صورت بروز اين مشكالت 
ناگوار، كاربران از شــبكه، برنامه هاى كاربردى يا كامپيوتر خود ايراد 
مى  گيرنــد. امكان دارد اين عامالن از بيــن برنده عملكرد، در يك يا چند 
سيســتم سرور، ايســتگاه كارى كاربر يا در تركيبى از اين دو، مستقر 
باشــند. آلودگى به بدافزار چنان رايج است كه بايد از چند روش دفاعى 
بر عليه آن ها استفاده شــود. ضدويروس ها، ضد نرم افزار جاسوسى، 
فايروال هــاى محلــى، فايروال هاى شــبكه، و رژيم منظم ســرهم بندى 
(patching regimen) بــه محافظت از سيســتم كمك كــرده و از بروز 

تنگناهاى ناشى از وجود اين عوامل جلوگيرى مى كنند. 

  حجم يا بار كارى
جلوگيرى از بروز مشكالت عملكردى مرتبط با حجم كارى، كه به طور 
مناسب متوازن نشده است، يا پيشگيرى از مشكالت مرتبط با طرح هاى 
متــوازن نمودن حجم كارى كه به طور مناســب برنامه ريزى يا طراحى 
نشــده اند، با استفاده از مديريت هوشــمندانه ميسر مى شود. با افزودن 

سيســتمى ديگر به دســته اى از سيســتم ها كه با تنگنا مواجه هستند، 
مى توان فشار وارده به سيستم را كاهش داد، اما انجام اين كار در محيط 
مجازى آســان تر از انجام آن در محيط فيزيكى است. بهترين راهنمايى 
در اين مورد اين است كه دستور دهيم ظرفيت و عملكرد تمام سيستم ها 
را اندازه گيــرى كنند و به ارقامى كــه در ارتباط با اين اندازه گيرى ها به 
مــا گزارش مى گردد توجه كنيم. بايد حجــم كارى را جابه جا كنيم، چند 

سيستم اضافه كرده و عملكرد را به دقت زير نظر داشته باشيم.

  سخت افزار معيوب يا قديمى 
هرچه ســخت افزار قديمى تر باشــد، احتمال از كارافتادن آن افزايش 
مى يابــد. برخــى از مولفه هاى ســخت افزارى به طور ناگهانــى از كار 
مى افتنــد، در حالى كه نرم افزارهاى ديگر به تدريج  خراب مى شــوند و 
ايرادات اتفاقى بــه آن ها وارد مى گردد و مشــكالتى جزيى در كاركرد 
آن ها مشــاهده مى شود كه از موفق عمل كردن آن ها جلوگيرى مى كند. 
ســخت افزارى كه باعث باز راه اندازى سيســتم، ناپديد شدن داده ها يا 
كاهش عملكرد مى شــود، به دليل ماهيت پيش بينى نشدنى خود، مديران 
سيستم را مستأصل مى كند. بهترين راه پيشگيرى اين مصيبت ها داشتن 

سخت افزارهاى تازه و نو مى باشد.  

  فايل سيستم
آيا مى دانســتيد امكان دارد فايل سيستمى كه انتخاب مى كنيد تاثيرى 
عميق بر عملكرد داشــته باشد؟ برخى از فايل سيستم ها، به عنوان مثال 
JFS مقدار بسيار كمى ســى پى يو مصرف مى كنند. فايل سيستم XFS از 
 NTFS مقياس پذيــرى و عملكرد بااليى برخوردار اســت. فايل سيســتم
ترميم پذير است و عملكرد بااليى دارد. فايل سيستم جديد EXT4 به طور 
كارآمد از فايل هاى بسيار بزرگ پشتيبانى مى كند. هر فايل سيستم براى 
منظورى خاص تهيه مى شــود و ممكن است اســتفاده از فايل سيستم 
نامناســب براى برنامة كاربردى نتايــج فاجعه آميزى به بار آورد. فايل 
سيستم هاى خود را بايد عاقالنه انتخاب كرده و در انجام هر كار بهترين 
فايل سيســتم ممكن براى آن را انتخاب كنيد. هيچ فايل سيستمى وجود 

ندارد كه براى انجام تمام كارها مناسب باشد.     

  فناورى
فناوريى كه براى زيرســاخت انتخاب مى كنيم نقشى مهم در عملكرد 
ايفــا مى كند. به عنوان مثال، اگر خدمات خود را به فناورى زيرســاخت 
مجازى اختصاص دهيم، امكان دارد با مشكالت عملكردى مواجه شويم 
كه در سيســتم هاى فيزيكى معادل تجربه نكرده باشيم. از طرف ديگر، 

برخى از حجم هاى كارى با فناورى مجازى، موفق عمل مى كنند. 
 ،(Linux) به عنــوان مثال، ســرعت عملكرد حجم هــاى كارى لينوكس
 LAMP كــه مجموع آن ها را ) PHP و MYSQLLAMP ،(Apache)آپاچــى
مى نامند) در KVM برابر و يا با ســرعتى بيشتر از ويندوز در كامپيوتر 

شخصى است. 
 (OpenVZ ،Parallels ،Solaris Zones) container-type اما مجازى سازى
كه آن را مجازى سازى سيستم عامل هم مى نامند، به اين مى بالد كه براى 
هر حجم كارى داراى سرعتى برابر يا بيشتر از سرعتى است كه ويندوز 

در كامپيوتر شخصى دارد.
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حكايت: مونتاژ دوچرخه

لطيفه معما

پاسخ معماي شماره قبل

كــاريــكاتــور
آرزوى موش ها

مردي از روي كاتالوگ، يك دوچرخه براي پسر خود سفارش داده بود. 
هنگامي كه دوچرخه را تحويل گرفت، متوجه شــد كه قبل از استفاده از 

دوچرخه خودش بايد چند قطعه آن را سوار كند.
با كمك دفترچه راهنما تمام قطعات را دســته بندي كرد و در گاراژ كنار 
هم چيد. با وجود اينكه بارها دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كرد ولي 
موفق نشــد كه قطعات دوچرخه را به درستي ســوار كند. متفكرانه به 
همسايه اش نگريست كه مشغول كوتاه كردن چمن هاي حياط منزل خود 
بود. تصميم گرفت از او كمك بخواهد كه در مسائل فني بسيار ماهر بود.
مرد همســايه كمي به قطعات دوچرخه نگاه كرد كه در گاراز چيده شده 

بود. بعد با مهارت شروع به سوار كردن آن كرد. بدون اينكه حتي يك بار 
به دفترچه راهنما نگاه كند. پس از مدت كوتاهي تمام قطعات به درستي 

سوار شدند.
مرد گفت: «واقعًا عجيب است! چطور موفق شديد بدون خواندن دفترچه 

راهنما اين كار را انجام دهيد؟»
مرد همســايه با كمي خجالت گفت: «البته اين موضوع را افراد معدودي 

مي دانند اما من خواندن و نوشتن بلد نيستم.»
بعد با حالتي سرشــار از اعتماد به نفــس، لبخندي زد و اضافه كرد: «و 

آدمي كه نوشتن بلد نيست بايد حداقل بتواند فكر كند.»

رفتم عكس 3 در4 بگيرم واسه مدرسه 
روى شيشه عكاسى زده بود:

عكس فيسبوك در كمتر از ده دقيقه!
با اليك خور تضمينى!

شـركتي دستگاه هاي بي سيم ارسـال/دريافت امواج راديويي مي سـازد. اين شركت سفارش 
جديـدي بـراي سـاخت يك نـوع دسـتگاه دريافت مي كنـد كـه در آن سـفارش دهنده مي خواهد 
دستگاه هايش طول برد كمتر ولي قدرت امواج بيشتري داشته باشند. شركت سازنده بايد چه 

تصميمي براي فركانس كاري دستگاه هاي جديد بگيرد؟

براي رمزگذاري هر عدد از سه بيت استفاده مي شود بنابراين براي كدگذاري 10 عدد بايد از 30 بيت استفاده 
كرد. ساده ترين روش اين است كه دو بيت دلخواه نيز به انتها يا ابتداي پيام اصلي اضافه كرد. مركز ارسال كننده 
پيــام مي توانــد ايــن دو بيت را به هر عدد ســه بيتي جمع كرده و پيام كدگذاري شــده را بســازد و مركز پيام 
دريافت كننده اين دو بيت را از هر سه بيت كسر كند. در روش هاي سخت تر مي توان دو بيت اضافي ملحق شده به 
پيام را اصطالحًا Xor كرد يا متمم يك و متمم دو گرفت. در روش هاي سخت تر دو بيت اضافي چندين بار Xor يا 

جمع و تفريق مي شوند. حتي مي توان جهت جداسازي بيت ها را نيز در اين دو بيت مشخص كرد.
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