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پنل هاي توزيع برق  
رك، سرور، ســخت افزارها و همه تجهيزات زيرساختي شــبكه و مراكزداده 
بــه برق نياز دارند. تصور اين تجهيــزات، بدون منبع تغذيه يا پنل هاي توزيع برق 
ناممكن اســت. شركت تيام شــبكه با درك اين واقعيت و اهميت تامين توان برق 
مصرفي به اين تجهيزات و پاســخ گويي به نياز كاربران، اقدام به طراحي و ارائه 
Power Distribu» با  on Unit» پنل هــاي توزيع برق و واحدهاي توزيع كنندة برق
نام تجاري iPower  كرده است. در اين شماره، نگاهي كلي به ويژگي هاي اين نوع 

محصوالت مي اندازيم:

مطابقت با استانداردهاي بين المللي
رعايت استانداردهاي ملي و بين المللي در پنل هاي توزيع برق از اهميت بااليى 
برخوردار اســت زيرا هم به طور مستقيم با سالمت فيزيكي تجهيزات گران قيمت 
شــبكه و مركزداده و هم ســالمتي نيروي انســاني و محيط كار رابطه دارند. به 
همين دليل، شــركت تيام شبكه ســعي كرده اســت محصوالتي متنوع و مطابق 
با آخرين اســتانداردها و كدهاي ملي و بين المللــي، روانه بازار كند. براي نمونه، 
به منظور حفاظت از تجهيزات و تخلية بارهاى الكتريكى مازاد، تمهيداتى مطابق با 
استانداردهاي شناخته شــده در پريزها، شينة مسى عايق، كابل برق و دوشاخة 

اصلى PDU به منظور اتصال به سيستم ارت پيش بينى شده است.

كاربرپسندي
سادگى، زيبايى، سهولت در تعميرات و انعطاف پذيرى در ايجاد انواع چيدمان  
پريزهــا، كليدها، فيوزها و تجهيزات محافظ ولتــاژ يكي ديگر از ويژگي هاي بارز 
محصوالت iPower  هستند. قاب هاى پروفيلى آلومينيومى به كار گرفته شده در 
 (ABS) پنل هاى توزيع برق به گونه اى طراحى شده است تا ساير اجزاى پالستيكى
پنل به صورت كشــويى در داخل آن قرار گيرند و هدف فوق به طور كامل تامين 
شود. همچنين براكت هاى قابل گردش در پنل هاى توزيع برق دو شاخه اى ماژوالر  
اين امكان را فراهم مى سازند تا عالوه بر قابليت نصب روى ريل هاى جلو و عقب 
رك، روى ديوار هم قابل نصب باشــد. همچنين در صورت تغيير حالت براكت ها، 
اين امكان وجود دارد تا براكت ها بدون اشــغال فضاى مفيد رك (Zero Unit) در 

فضاى كنارى نصب گردند.

كاهش خطرات الكتريكي
از ابتدا با حذف سيم كشــى داخلى و جايگزينى آن با شــينة مســى در عايق 
پالستيكى، شــرايط اتصال كامل دوشاخه به شينة مسى عايق فراهم شده است. 
در برخى نمونه هاى موجود در بازار، به دليل نياز به استفاده از 3 قطعه كابل مجزا 
در هر پريز، در توليد يك پنل توزيع برق 9 پورت، بيش از 50 نقطة ريسك ارتباط 
الكتريكى وجود دارد. در طراحى كلية پنل هاى توزيع برق دو شــاخه اى ماژوالر، 
ضمن استفاده از شينة مسى عايق، احتمال ريسك فوق به عدد 6 كاهش يافته است 

كه اين تعداد نيز با طراحى ويژه و مهندسى كنترل شده است. 

طراحي و چيدمان
در پنل هاى توزيع برق دو شاخه اى ماژوالر  iPower هر پريز با ابعاد 45×45 
ميلى متر طراحى شده است. اندازه ها و محاسبات به گونه اى در نظر گرفته شده اند 
كه عالوه بر استفاده از حداكثر فضاى افقى جهت استقرار بيشترين تعداد پريزها در 
هر رديف، حداقل فضاى عمودى به پنل توزيع برق اختصاص يابد. از سوى ديگر، 
به منظور استفادة بهينه از فضاى عمودى رك، دوشاخه ها بايد به صورت زاويه دار 
در داخل پريزها در كنار هم قرار گيرند تا عالوه بر حفظ استقالل و عملكرد آزاد 
هر دو شــاخه، كمترين فضا توسط دوشاخه ها اشغال گردد. با رعايت تمامي اين 
موارد پنل هاي توزيع برق با حداكثر 9 پريز طراحي شــده اند تا بهترين كارايي و 
عملكرد را از خودشان بروز دهند و امكان استفاده در هر رك وجود داشته باشد. 
همچنين طراحى متناسب رك هاى iRACK و پنل هاى توزيع برق iPower اين قابليت 
ويژه را براى كاربران خود فراهم آورده كه امكان اســتقرار انواع پنل هاى توزيع 

 iRACK در داخل ستون هاى كلية رك هاى ايستادة ( TPD-808 به جز مدل هاى)  برق
(به جز رك EZ) به ســادگى وجود داشته باشد. به اين ترتيب، نه تنها امكان نصب 
آن ها به صورت Zero Unit در رك ها فراهم شــده است بلكه به دليل طراحى ويژة 

ستون رك ها، حتى فضاى مفيد داخل رك بدين منظور اشغال نخواهد شد.

قابليت جايگزيني با انواع سيستم هاي كنترلي و حفاظتي
قاب تمامى پريزها با انواع سيســتم هاى كنترلــى و حفاظتى مانند كليد قطع و 
وصل جريان، دستگاه محافظ برق، فيوز شيشه اى، فيوزهاى مينياتورى 16 آمپر 
و ... قابل جايگزينى است. همچنين در نسل جديد اين محصوالت به منظور افزايش 
ضريب اطمينان و ايجاد بســتر مناســب جهت عبور جريان هــاى باال و مقاومت 
كامل در برابر حرارت ايجاد شده در اثر عبور اين جريان در پنل هاى توزيع برق 
دو شــاخة ماژوالر  iPower ، از شــينه هاى مســى در داخل عايق هاى سراميكى 

استفاده شده است.

تنوع براساس ميزان مصرف
در توليد اين پنل ها سعي شده است نياز تمامي مخاطبان در نظر گرفته شده و 
تركيب هاي مختلف و متنوع متداولي از اين محصوالت براي مشتريان كم مصرف 
و پرمصرف در صنعت IT  كشور توليد شود. به همين دليل، پنل هاي توزيع برق 
iPower  داراي حداقل 6 و حداكثر 20 پريز با حداكثر قابليت انتقال جريان خروجي 
IEC 60320/ پريزهاى ،DIN49440 كلي (حداكثر آمپر) در مدل هاي پريزهاى ساده

C-13 Back to Back و پريزهــاى  IEC 60320/C-19 Back to Back وارد بــازار 
شده اند. 

شــركت تيام شــبكه عالوه بر پنل هاي توزيع برق معمولــي، نيازهاى 
ويــژه كاربران پر مصرف و حرفه اى در مراكز داده، اتاق هاى امن و مراكز 
حســاس را در نظر گرفته و به توليد (ارائــه) انواع پنل هاى توزيع برق در 
دســته بندى هاى  Metered و IP Metered Switched اقدام كرده اســت. 

ويژگى هاى اين قبيل پنل هاى توزيع شامل:
1- مديريــت تك تك پورت ها از راه دور تحت پروتكل هاى رايج از قبيل  

 Serial ،Telnet ،Ethernet ،SNMP
2- مانيتور نمودن پورت ها به صورت تكى و كلى ميزان مصرفى توان، 

شدت جريان، ولتاژ و غيره
3- كنترل بر نحوه كاركرد پنل و پورت ها به صورت تك تك

4- اطالع و اعالم از وضعيت كاركرد پورت ها از طريق االرم و ايميل
5-امكان اتصال سنسور دما و رطوبت

ق
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با داده كاوي مي توان به اطالعات ارزشــمندي از مشتريان سازماني و بزرگ، 
دست يافت و براساس همين اطالعات ارزشمند دست به بازاريابي و تعيين رفتار 
و نياز آينده آن ها زد. اين دانش به كمك كســب وكار مي آيد تا بتواند فرصت هاي 
جديد بازار را پيش بيني و اســتفاده كند. در هر شركت و سازماني نرم افزارهاي 
مديريت ارتباط با مشــتري (CRM) نصب و اجرا شــده اند؛ كــه حجم انبوهي از 
اطالعات مشتريان را نيز ذخيره و نگه داري مي كنند. اما تعداد افراد كمي به ابزارها 

و روش هاي استفاده از اين اطالعات آگاهي دارند. 
كســب وكارهاي جديد بايد بتوانند از ميان ايــن حجم زياد اطالعات، اطالعات 
هــدف را يافته و از اطالعات غيرمفيد ديگر جداســازي كنند. در مرحلة دوم اين 
اطالعات پردازش شــده و به مجموعه اى از اطالعات قابل اســتفاده ساختارمند 
و منظم تبديل مي شــوند. اينجاســت كه ابزارها و روش هاي داده كاوي به كمك 
مي آيند و روي اطالعات آماده، شــروع به كاوش و جست وجو كرده و در نهايت 
گزارش هايي تحليلي و تفســيري به مديران كسب وكار ارائه مي كنند. مديران نيز 
با اســتفاده از اين گزارش ها مي توانند دست به ارزيابي بازار و پيش بيني رفتار 

مشتريان در آينده بزنند. 

براي مثال، ممكن است يك مشتري در مقاطع مختلفي از 5 سال گذشته اقدام 
به خريد تجهيزات ذخيره ســازي شــبكه هاي كوچك كرده باشــد؛ داده كاوي با 
بررسي اطالعات اين شركت و رفتار آن مي تواند بگويد كه به زودي نيازمند يك 
اتاق ســرور يا مركزداده براي ذخيره سازي اطالعات است. برخي از مزيت هاي 

داده كاوي براي ارتباط با مشتري به شرح زير هستند:
 1- دسترسي سريع و دقيق به اطالعات جهت سهولت پاسخ گويي به مشتري

 2- كيفي سازي و تصفية داده ها به منظور حذف داده هاي تكراري
 3- اســتخراج، مديريت و دسترســي باال به پايين داده، جهت تجزيه و تحليل 

سودمندي مشتري و دستيابي به مدل هاي حفظ مشتري
 4- داده هــاي يكپارچه و ابزار پيشــرفتة تحليل داده، جهــت ارائه گزارش به 

سطوح باالتر
 5- محاسبة درصد كلي ارزش و برآورد ارزش آينده براي هر مشتري

 6- واكنش به تغييرات نامحسوس محيط هاي كسب وكار و نيازهاي مشتري
 7- افزايش رضايت مندي مشتري و وفاداري او

 8- جذب مشتري و افزايش سهم از بازار

گفت وگو با محمدرضا محمدي 
مديرعامل شركت دنياي شبكه البرز

داده كاوي مشتري
فناوري اطالعات مدل هاي كسب وكار و بازاريابي را دست خوش تغيير كرده  است. به تبع آن شركت هاي فعال بازار نيز به سراغ ابزارهاي مديريت اطالعات 
و ارتبـاط بـا مشـتري مي روند و تمايل دارند با اسـتفاده از اين ابزارها، مزيت هاي رقابتي براي شـركت و محصول خود ايجاد و تجـارت موفقي را رقم بزنند. 

مي خواهيم با محمدرضا محمدي؛ مديرعامل شركت دنياي شبكه البرز، بيشتر دربارة نقش تجزيه و تحليل اطالعات مشتري در كسب وكار صحبت كنيم. 

شــركت دنياي شبكة البرز سابقة زيادي در صنعت شبكه و مخابرات كشور 
ندارد و ســال تولد آن به 1389 برمي گردد اما در همين مدت كم، توانسته است 
پروژه هــاي گوناگوني را انجام و با موفقيت به اتمام برســاند و جوابگوي طيف 
متنوعي از مشــتريان و درخواست هاي بازار باشد. محمدي مي گويد هدف اولية 
شــركت، تامين نياز تجهيزات زيرساختي شــبكه براي كاربران و ايجاد تنوع در 
محصوالت و باال بردن قدرت انتخاب  بوده اســت. وي اعتقاد دارد شركت دنياي 
شــبكه البــرز در همين مدت كم توانســته به هدف خود برســد و ارائه خدمات 
گســتردة طراحي، تامين و تجهيز، نصب و اجراي شبكه هاي كامپيوتري، گوياي 
اين واقعيت اســت. در كارنامة اين شــركت تامين تجهيزات پروژه هاي دانشگاه  
شهيد باهنر كرمان، تحصيالت تكميلي كرمان، دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، 
دانشگاه علوم پزشكي تهران و همچنين بانك  صادرات استان البرز(43 شعبه) و 

بانك توسعه تعاون كرج ديده مي شود. پتروشيمي تبريز، شهرداري منطقه 9 كرج 
و محمدشهر، ســازمان زندان هاي استان البرز، استانداري كرج، سازمان حج و 
اوقاف استان البرز، صدا و سيماي خراسان رضوي، بيمارستان هاي كوثر و قائم 
كرج، اداره آبفاي استان البرز و دادگستري استان البرز از ديگر مشتريان شركت 
دنياي شبكه البرز هستند. محمدي مي گويد در تمامي اين پروژه ها از محصوالتى 
با برندهاى iRACK،iPower، iCOOL UNICOM و ...  استفاده شده و خدمات پس از 

فروش اين محصوالت وجه تمايز آن ها از ساير برندها بوده است. 
مديرعامل شــركت دنياي شبكه البرز موفقيت خود را در داده كاوي ارتباط با 
مشــتري مي داند. داده كاوي فرآيند اكتشاف اطالعات و روندهاي نهفته از درون 
حجم بســيار زياد اطالعاتي  اســت كه در قالب پايگاه هــاي داده اي يا انباره هاي 

اطالعاتي در اختيار مديران كسب وكار است.
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25 Gigabit Ethernet سيسكو عضو جديد كنسرسيوم
شركت سيسكو در حال بررسي پيوستن به كنسرسيوم اترنت 25 گيگابيت و همكاري با شركت هايي 
اين  است.  مراكزداده  سرعت  افزايش  جديد  استاندارد  توسعة  براي  مايكروسافت  و  گوگل  مانند 
كنسرسيوم متشكل از شركت هاي آريستا، برودكام، گوگل، مالنوكس و مايكروسافت است و هدف آن 
توسعة ارتباطات با سرعت 25 گيگابيت و 50 گيگابيت در مراكزداده است. در حقيقت، اين شركت ها 
با همكاري يكديگر مي خواهند استاندارد جديدي به نام 25/50G Ethernet را براي توسعه و گسترش 
لينك هاي پر سرعت يك طرفه و دو طرفة سرورها با سوييچ هاي Top-of-Rack ايجاد كنند. مراكزداده 
در چند سال اخير، رشد سريعي داشته اند و استانداردهاي مبتني بر سرعت هاي 10 گيگابيت و 40 
گيگابيت پاسخ گوي حجم زياد ترافيك شبكه هاي موجود نيستند. با اين وجود كه دو سه ماهي بيشتر 
از تشكيل اين كنسرسيوم نمي گذرد اما به سرعت شركتي مانند بروكاد به آن پيوسته است و احتمال 

مي رود شركت هايى مانند فيس بوك، اپل و آمازون نيز به زودى به آن ملحق شوند. از سيسكو نيز خبر مي رسد كه كارشناسان اين شركت در حال بررسي جزئيات 
توافق نامه پيوستن به اين كنسرسيوم هستند. تجهيزات زيرساخت شبكة  سيسكو، كه از جمله سوييچ هاي حرفه اي اين شركت هستند به صورت گسترده اي در 
مراكزداده مورد استفاده قرار مي گيرند. به همين دليل، اين شركت با پيوستن به كنسرسيوم اترنت 25G قصد دارد مشخصات فني استاندارد جديد را به محصوالت 

خود افزوده و از پيشگامان بازار مراكزداده عقب نماند.

Tianhe-2؛ سريع ترين ابركامپيوتر جهان

كه  كرد  منتشر  را  سال 2014  در  جهان  ابركامپيوترهاي  برترين  فهرست   Top500 موسسة 
رتبة اول به ابركامپيوتر چيني راه شيري 2 (Tianhe-2) اختصاص دارد. اين ابركامپيوتر با 
توان محاسباتي 33/86 پتافالپ در ثانيه باالتر از ابركامپيوتر تيتان دپارتمان انرژي آمريكا 
قرار گرفته است. توان محاسباتي تيتان، 17/59 پتافالپ است. Tianhe-2 كه متعلق به دانشگاه 
ملي فناوري هاي دفاعي چين است، بيش از سه ميليون هستة پردازنده و يك ميليون گيگابايت 
حافظة رم دارد. پردازندة مركزي استفاده شده براي اين ابركامپيوتر Xeon Phi 31S1P است كه 
موجب شده توان محاسباتي لحظه اي 54/90  پتافالپ را نيز ايجاد كند. طبق برنامه ريزي هاي 
راهبران اين ابركامپيوتر، تا سال 2017 توان محاسباتي 100 پتافالپ براي اولين بار در دنيا به 
 NVIDIA K20x با پردازندة گرافيكى 260 هسته اى ،Kylin دست خواهد آمد. سيستم عامل لينوكس
مصرف انرژيي برابر 17/6 مگاوات در اوج بار كاري دارد و همچنين از يك سيستم سرمايشى 
خارجي با مصرف 24 مگاوات انرژى، استفاده مى كند. Tianhe-2 براي سومين سال پي در پي 
است كه عنوان سريع ترين ابركامپيوتر جهان را به خود اختصاص مي دهد و باالتر از ابركامپيوترهاي IBM آمريكا، آلمان، ژاپن و اتحاديه اروپا قرار مي گيرد.

شركت اينتل مي خواهد نسل جديد پردازنده هاي سرور Xeon E5 با معماري داخلي هازول را 
تا اواخر امسال وارد بازار كند. اين پردازنده ها با نام اختصارى Grantle y، دو سوكتي و چهار 
پردازنده هاي مي برند.  بهره   DIMM حافظة  و   DDR4 حافظة  كنترلرهاي  از  و  هستند  سوكتي 
Xeon E3 تك سوكتي و Xeon E7 چهار سوكتي هستند اما پردازنده هاي Xeon E5 طيف بيشتري 

قبلي  سرور  پردازنده هاي  جايگزين  پردازنده ها  اين  مي دهند.  پوشش  را  بازار  محصوالت  از 
شركت اينتل با نام Romley مي شوند كه مبتني بر معماري ايوي بريج بودند و هنوز هم در 
بازار سرورها با استقبال خوبى مواجه مى شوند. دليل جايگزيني پردازنده هاي سرور جديد 
به روزرساني هايي است كه در سرورهاي جديد رخ داده است و شركت اينتل به تبع آن نسل 
جديدي از پردازنده هاي سرور خود را روانه بازار مي كند. اينتل مي گويد پردازنده هاي جديد 
را در ماه هاي انتهايي سال روي سرورهاي جديد خواهيد ديد. شركت لنوو يكي از طرفداران 
پردازنده هاي Xeon E5 جديد است و خط توليد سرورهاي جديد مبتني بر اين پردازنده ها را 
راه اندازي مي كند. بزرگان ديگري از بازار سرورها مانند دل و اچ پي نيز از پردازنده هاي سرور 
اينتل استقبال مي كنند و محصوالتي مبتني برآن ها روانه بازار خواهند كرد. پردازنده هاي سرور 

Xeon E5 بيش از 75 درصد كل بازار پردازنده هاي سرور را در اختيار دارند.

پردازنده هاي سرور مبتني بر هازول در راه هستند
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مقدمه
بسيارى از سازمان ها فارغ از مباحث امنيتى، با فضايي كوچك يا بدون در نظر 
گرفتن فضاي الزم براى توســعه، شروع به ساخت مركزداده مى كنند. مطابق با 
استانداردهاي IDC، به طور متوسط عمر يك مركز داده 9 سال است. ولي گارتنر، 
ســايت هاى بيشتر از 7 سال را منســوخ اعالم كرده است. مراكز داده منسوخ يا 
شــلوغ، يك مانع براى رشد سازمان ها ايجاد مى كنند و گاهى اوقات تنها راه حل، 

ساخت يك مركز داده جديد است. 
در حالى كه بازار به سرعت عمل زياد نياز دارد اما شركت هايى كه در برآورد 
احتياجات مناسب تجاريشان شكست مى خورند، يك مركز داده را با قابليت هاى 
كــم ايجاد كرده اند كه هرگز به اهداف اجرايى به موقع يا برآورد احتياجات آينده 

نمى رسد.

9 خطاى آشكار
هنگامى كه وارد دنياى توســعه و ساخت مى شويد؛ چگونه مى توانيد از بروز 
مشكالت بزرگ جلوگيرى كنيد؟ كليد، در روشى كه شما براى طراحى و ساخت 
امكانات مركز داده تان استفاده مى كنيد، نهفته است. برنامه ريزى ضعيف منجر به 
استفاده نامناسب از ســرمايه مى شود و مى تواند هزينه هاى عملياتى را افزايش 

دهد. 
اگرچه مشاوران متعددى وجود دارد تا در اين زمينه به شما كمك كنند و راه 
خود را بيابيد، اما ارزيابى ايده ها و ورودى، ممكن است خسته كننده باشد. دانش 
فنى داخلى در دســتيابى به گسترش برنامه ممكن است محدود باشد. در نتيجه، 
بار اضافى اطالعات از منابع متعدد، منجر به گيج شــدن و تصميم گيرى ضعيف 

مى شود.

 9 خطاى آشكار در برنامه ريزى مركز داده
چرا انتخاب بسيارى از ساختمان هاى مراكز داده و توسعه آن ها با شكست مواجه مى شوند؟ اين مقاله با آشكار ساختن 9 خطايى كه 
به هنگام طراحى و ساخت مركز داده رخ مى دهد، به اين پرسش پاسخ مى دهد و از ميان تمام روش ها راهى مؤثر براى دستيابى به 

موفقيتدر رويكردهاى TCO را ارائه خواهد داد.
مترجم: گلنوش كزازى
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خطاى بزرگ 1: عدم موفقيت در ارزيابى هزينه كلى مالك 
تمركز تنها روى سرمايه يك راه آسان به دام افتادن است. پول مورد نياز براى 
ســاخت يا توســعه مى تواند سرسام آور باشــد. مدل كردن سرمايه مهم است، 
اما اگر شــما هزينه هايى براى اجرا و نگهدارى (OPEX) امكانات مهم زيرساخت 
تجاريتــان لحاظ نكنيد، به راحتى تمام فرآيند طراحى تجارى مؤثر را از دســت 

مى دهيد.
دو مؤلفه مهم وجود دارد كه در مدل كردن هزينه OPEX براى ساخت مركز داده 
مورد نياز اســت: هزينه هاى نگهدارى و هزينه هاى عملياتى. هزينه هاى نگهدارى 
هزينه هاى مرتبط با نگهدارى صحيح تمام معيارهاى مهمى است كه زيرساخت 
را پشتيبانى مى كند كه البته به قرارداد نگهدارى تجهيزات OEM، هزينه هاى تميز 
نگه داشــتن مركزداده و هزينه هاى مربوط به تعمير و بهبود محدود نمى شــود. 
هزينه هاى عملياتى، هزينه هاى مربوط به عملكرد روزانه پرسنل سايت است كه 
به سطوح نيروى انســانى، آموزش پرسنل و برنامه هاى ايمنى، مستندات ايجاد 
عمليات خاص ســايت، مديريت ظرفيت و سياست QA/QC  و روند عمل محدود 

نمى شود.
اگر شما در حال طراحى و برنامه ريزى ايجاد يا گسترش يك مركزداده با معيار 
ســازمانى هســتيد، بهترين روش شــما، تمركز روى 3 پارامتر TCO پايه است: 
گسترش سرمايه، هزينه نگهدارى و عمليات، هزينه انرژى. چشم پوشى از هريك 
از اين اجزا خطر ســاخت يك مركز داده نامناسب براى سازمان و به هدر رفتن 

هزينه ها را افزايش مى دهد. 

خطاى بزرگ دوم: برآورد هزينه اندك ساخت
اشــتباه رايج ديگر، برآورد به تنهايى است. درخواســت هاى مالى ارائه شده به 
هيئت مديران براى ســرمايه گذارى توســعه يا ايجاد يك مركز داده، اغلب خيلى 
پايين اســت و نتيجتا شكســت مى خورد. جريان تصميم گيرى، چيزى شبيه به 

موارد زير به نظر مى رسد:
- درخواست سرمايه مالى داده شده و به طور آزمايشى تأييد مى شود.

- زمان صرف فرآيند بررسى بودجه كافى نيست.
- اين يافته ها نشان مى دهد كه بودجه درخواستى اوليه، خيلى پايين است.

- پروژه به تأخير افتاده، كارها تحت فشار قرار مى گيرند و توانايى سرويس دهى 
به مشتريان داخلى و خارجى و چشم اندازها كاهش مى يابد.

- به خطاى 1 برگرديد: شكست در دستيابى به روش TCO و ايجاد يك مدل مالى 
جامع اســت. هزينه مربوط به مسائل ساخت به راحتى مى تواند اجتناب شود اما 

اگر در گام 3 شكست بخوريد، در رسيدن به مقصد شكست خواهيد خورد.

خطاى بزرگ سوم: تنظيم نادرست معيارهاى طراحى و ويژگى هاى اجرايى
2 گام اشتباه وجود دارد كه مى تواند سازماندهى شما را به كام مرگ بكشد. اول 
اينكه، همه يك طراحى اليه بندى 3 پيشــنهاد مى دهند، اما ممكن است هيچ كس به 
آن نيز احتياج نداشــته باشــد. دوم اينكه، بيشترين چشم انداز از كيلووات در هر 
متر مربع يا رك، توسط تجهيزات حقيقى پشتيبانى نمى شود. ساختمان را بزرگتر 
از حد معمول در نظر نگيريد: اين اتالف ســرمايه است. اليه بندى بيشتر همچنين 
منجر بــه O&M و صرف انرژى باالتر مى گردد. اين مجموعه، پايه اى كلى براى 
مدل تجارى صحيح است. ابتدا معيار طراحى و ويژگى هاى اجرايى صحيحى را 
ايجاد نماييد. سپس فهرســت مخارجتان را تهيه نماييد و مخارج عملياتى را در 
مبناى آن ايجاد كنيد. در دستيابى به معيار طراحى صحيح و مدل ماليتان، براى 

هماهنگ كردن با مديران، اطمينان حاصل نماييد.

خطاى بزرگ چهارم: انتخاب يك سايت قبل از طراحى
ســازمان ها اغلب، تحقيقاتشــان را در مورد فضاى كامل براى ســاخت، قبل از 
داشتن معيار طراحى و مشخصات اجراييشان شروع مى كنند. مشكل با انتخاب 

يك سايت، قبل از موعد مقرر يا بر پايه يك نيازمندى هاى ضعيف است كه سايت 
اغلب نمى تواند تجهيزات طراحى را برآورده سازد. انتخاب سايت براى تجهيزات 
مهم اطالعات بيشــترى را براى كمك به پرهيزكردن از اين خطاى بزرگ فراهم 
مى كند. بعضى ســازمان ها معيار جستجوى سايتشان را روى ميزان كف كاذب 
مورد نياز براى مكان هايى كه زيرســاخت IT حياتى اســت، قــرار مى دهند. اين 

مى تواند منجر به اشتباه بعدى شود.

خطاى بزرگ پنجم: طرح بندى فضا، قبل از طراحى در محل
ميزان فضا براى مكان هايى كه زيرساخت تجهيزات مركز داده آن تركيبى است، 
مى تواند قابل توجه باشد. بسيارى از سازمان ها الزامات فضايشان را به تنهايى 
روى تجهيزات IT پيش فرض قــرار مى دهند. در هر صورت تجهيزات الكتريكال 
و مكانيــكال به ميزان قابل توجهى فضا نياز دارنــد. از اين رو تعيين معيارهاى 
طراحى قبل از توسعه نقشه فضا، كامال حياتى است. بدون اين، هيچ راهى براى 

تصور فضاى كلى مورد نياز براى رفع كليه نيازها وجود ندارد.

خطاى بزرگ ششم: طراحى بن بست
صنعت مركز داده يك حركت مثبت در ترويج اهميت ماژوالر، انجام داده اســت. 
اما اســتفاده از روش ماژوالر ضامن موفقيت نيست. روش هاى ماژوالر بر پايه 
افزودن مقادير قابل توجهى تجهيزات زيرساخت هاى اضافى، براى حفظ سرمايه 
است. سازمان ها وقتى درباره نيازهاى آينده حدس مى زنند، قابليت هاى كمى را 
درنظــر مى گيرند. طراحى هايى كه ماژوالر و انعطاف پذير هســتند، كليدى براى 
موفقيت هاى طوالنى مى باشند. از لحاظ الكتريكى شما بايد اطمينان حاصل نماييد 
كه طراحى شما شامل توانايى اضافه نمودن UPS  به ماژول هاى موجود را داشته 
باشد. سيستم هاى توزيع ورودى و خروجى تان را براى جاى دادن هرگونه تغيير 
  TCO در آينده طراحى كنيد. هزينه بيشــتر براى احتياجات آينده در سراسر مدل
قابل توجيه اســت. از نظر مكانيكى، اكثر كاربران مى توانند تجهيزات خنك كننده 
خود را از طريق خنك كننده محيط معمولى توســط ارتفاع طبقه مناســب و طرح 
و برنامه ريــزى  Hot/Cold Aisle به اشــتراك بگذارند. اطمينان حاصل كنيد كه 
طرح اصلى تان به پياده سازى انعطاف پذير مشترى در راه حل سيستم سرمايشى

In-Row  اجازه مى دهد.

PUE خطاى بزرگ هفتم : برداشت نادرست از
اســتفاده مؤثر از  برق PUE يك روش مؤثر افزايش بهره ورى است. براي تمام 
ساختمان هاى جديد و توسعه هاي مرتبط، يك صرف هزينه مرتبط با دستيابى به  
PUE پايين تر وجود دارد. بسيارى از اوقات، سازمان ها يك PUE را با تمام اهداف 

مناســب، مبنا قرار مى دهند، اما در محاسبه تمام فاكتورهايى را كه بايد در نظر 
گرفته شود، به كار نمى گيرند. 

از PUE به نفع خودتان براى رسيدن به اهداف تجاريتان استفاده كنيد. تالش كنيد 
به دام فرمول محاســبه براى توجيه هزينه هاى كلى سرمايه و بودجه هزينه هاى 
عملياتى گرفتار نشويد. ابزار محاسبه گر مؤثر مركزداده يك ابزار سريع تقريب   

PUE را براى توان گوناگون فراهم مى كند.

LEED خطاى بزرگ هشتم : برداشت نادرست از گواهينامه
تا به امروز شــوراى ساختمان سازى ســبز (USGBC)، مجموعه معيار خاصى 
را بــراى گواهينامــه LEED ندارد. در هــر صورت گواهى مى تواند با اســتفاده 
h p://www.usgbc.org/Showfile.) از چك ليســت ســاختمان هاى تجــارى

aspx?DocumentID=5723) به دست آيد.

سه گام نادرست اساسى وجود دارد:
- عدم توسعه يك مفهوم پايه از معيارهاى مقدماتى.

- دنبال كــردن گواهى LEED  به عنــوان يك راه چاره. اخــذ گواهينامه LEED در 
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مفهوم طراحى، با صدور يك گواهينامه بعد از اتمام پروژه آغاز مى شود. با يك 
LEED واجد شــرايط حرفه اى يا شركت مشــاوره در شروع فرآيند برنامه ريزى 

(طرح بندى) تعامل كنيد.
- هزينه هايــى براى دريافت گواهينامه وجود خواهد داشــت. عــدم برآورد اين 
هزينه ها در محاســبات اوليه، بر TCO و فرآيند برنامه ريزى تصميم تجارى شما 

تأثير خواهد گذاشت.

خطاى بزرگ نهم : طراحى هاى خيلى پيچيده
همانطور كه پيشــتر گفته شــد، طراحى ساده بهتر اســت. صرف نظر از ميزان 
اليه بندى كه انتخاب مى كنيد، ده ها راه براى  طراحى يك سيستم مؤثر وجود دارد. 
اضافه كردن روش هاى متعددى براى ســاخت يك سيستم ماژوالر، همه چيز را 

به سرعت پيچيده مى كند.
تعداد اجزا بايد به گونه اى باشد كه نگه داشتن آن ساده باشد. چرا؟

- پيچيدگى، اغلب به معناى اجزا و تجهيزات بيشتر است و اجزاى بيشتر، معادل 

با نقاط شكست بيشتر مى باشد.
- خطاى انســانى. بيشــتر مراكز داده اى كه با شكست مواجه مى شوند، به دليل 

خطاى انسانى است. سيستم هاى پيچيده ريسك عملياتى را افزايش مى دهند.
- هزينه. سيستم هاى ساده براى ساخت، احتياج به هزينه كمترى دارند.

- عمليات و هزينه هاى نگهدارى. هزينه هاى  O&M  افزايشى مى تواند به صورت 
نمايى افزايش يابد.

- طراحى با هدف در ذهن. بســيارى از طراحى ها خوب به نظر مى رســد. در هر 
صــورت اگر طراحى با فاكتور قابليت نگهدارى در نظر گرفته نشــود، به هنگام 

عملكرد يا سرويس دهى، ايمنى پرسنل سيستم به خطر خواهد افتاد.

نتيجه گيرى
اگرچه بســيارى از ســاختمان هاى مركز داده و توســعه آن به شكست منجر 
مى شــوند، با اجتناب از 9 خطاى ذكر شــده در اين مقاله، شما در راهتان براى 

رسيدن به موفقيت، پيروز خواهيد شد.

1- با يك هزينه كلى از روش TCO شروع كنيد.
يك مدل كه شامل CapEX ،opEX و هزينه هاى انرژى است ايجاد كنيد.

2- مشخصات اجرايى و معيار طراحى تان را تعيين كنيد.
فقط معيارهايى شامل سطح اليه بندى، طرح محل و فضا را كه در طراحى، واقعا تعيين كننده هستند بپذيريد، نه چيزهاى ديگر اطراف آن را.

3- به سادگى و انعطاف پذيرى طراحى كنيد.
از يك طراحى اى كه نيازهايتان را به سرعت برآورده مى سازد استفاده كنيد، اما هزينه را در طول ساخت و عمليات پايين نگه داريد- كه سادگى، 

كليد آن است.
در طول طرح بندى مقاله با استفاده از روش TCO، شما مى توانيد يك مركز داده كه اهداف اجرايى سازمان و احتياجات تجارى امروز و فرداى شما 

را برآورده مى سازد ايجاد كنيد.
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قابل حمل ترين مركزدادهعجيب ترين مراكزداده جهان- بخش دوم

Ellip به  cal Mobile Solu ons(EMS) مركزداده
صورت قابل حمل طراحي و توسعه داده شده است 
به طوري كه به سادگي مي توان در هر كجا نصب 

يا حمل شود. 
كانتينرهاي قابل حمل مركزداده داراي ويژگي هاي متنوعي از فناوري هاي روز دنيا 
هستند و مي توانند در استانداردهاي 20 يا 40 فوتي پيش پيكربندي شوند؛ همانند 

كانتينرهايي كه براي انتقال كاال با كشتي استفاده مي شوند.

مركزداده قابل حمل در بخش هاي گوناگوني مانند بازيابي بحراني، 
نظامي، امنيت اطالعات و موارد ديگر به طور موثري مورد 

استفاده قرار مي گيرند. 

Ellip از چندين رك به همراه سيستم سرمايشى سوار شده روي اين رك ها تشكيل  cal هر واحد از كانتينرهاي مركزداده
شده اند. همچنين انواع مختلفي از سيستم هاي سخت افزاري مقابله با حمالت روي اين كانتينرها تعبيه شده است. 

هر شركت برند و مشخصات خود را روي 
كانتينرهاي مركزداده كه در اندازه يخچال هاي 

خانوادگي هستند، درج مي كند. 

شركت هاى بزرگ و 
معروفى از كانتينرهاي 
قابل حمل مركزداده 

استفاده مي كنند. 

در سال EMC ،2012 با همكاري شركت Nor-Teck اقدام به توسعه مركزداده هاي ماژوالر ميكرو 
R.A.S.E.R HD كرد. اين مراكزداده بسيار امن، سيستم هاي محاسباتي با كارايي بااليي هستند كه براي انجام 

تحقيقات بسيار حساس در محل هاي با شرايط ويژه به كار گرفته مي شوند.
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شناورترين مركزداده

ــبه جزيره اي Sealand  در آب هاي بين المللي  ــور ش ــك مركزداده متعلق به كش Havenco ي
است. فاصله اين مركزداده تا ساحل كشور انگلستان هفت مايل (يا نزديك 11/5 كيلومتر) 

است. اين مركزداده در مسير كانال هاي عبور و مرور دريايي كشتي هاي انگليسي قرار دارد. 

Sealand يك كشور كوچك در 
آب هاي بين المللي است.  با شعار 

بين المللي «از دريا؛ آزاد».

اولين مركزداده  امنى است كه خيلى دور 
از ساحل است و تقريباً هر نوع اطالعات 

الكترونيكي در آن ذخيره مي شود.

در اين مركزداده به خاطر موقعيت آن هر نوع محتواي غيرقانوني نگه داري 
ــزرگ روي اين  ــرويس دهنده گان و ميزبان هاي ب ــياري از س ــود. بس مي ش

مركزداده اطالعات ذخيره مي كنند. 

ــي  ــاي رده ميان Haveco گواهي نامه ه
ــانه ها و مديايي مانند نشريه وايرد  رس
را دريافت مي كند. نشريه وايرد مطالب 
ــود را روي اين  ــط با روي جلد خ مرتب
ــي داد. البته اين اتفاق  مركزداده قرار م

در سال 2008 متوقف شد.

از آگوست 2013 سرورهايي از كشورهاي 
اروپايي و آمريكا كليدهاي رمزنگاري و 

اطالعات آفالين خود را روي اين مركزداده 
نگه داري مي كنند.
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مــارك تواين معروف مي گويد: «تا زمانى كه حقيقــت را بگوييد نيازي به، به 
خاطر ســپردن هيچ چيزي نداريد.» اين ســخن مارك تواين را اين طور مي توان 
تفسير كرد، اگر دروغ گو نباشيم نيازي به ذهني بسيار هوشيار و فعال (ذهني كه 
مدام همه چيز را به خاطر بســپارد و بتوانــد يادآوري كند) به ويژه در محل هاي 

كار نداريم. 

همه گير شــدن دروغ فقط به شــخصيت هاي برجســته اي مانند بيل كلينتون 
و رســوايى مشهورش، النس آرمســترانگ و تكذيب دوپينگش، برني مادوف و 
اختالس مالي اش محدود نمي شــود. دروغ گويي در محل كار، يك معضل بسيار 
متداول اســت و در دفاتر كار سراســر جهان اتفاق مي افتــد. يك جريان پنهاني 
هميشــگي از دروغ كه به «دروغ هاى سفيد» مشهور است وجود دارد كه قوانين 
را فريب داده و تغيير مى دهد. با دانســتن اين موضوع بهتر است كه سه حقيقت 
ساده را در مورد دروغ گويي بيان و كمى بيشتر و جدي تر درباره آن فكر كنيم: 

 1- شما مانند هر كس ديگرى، در محل كار دروغ مي گوييد. 
بهتر اســت اعتراف كنيم كه همه، دروغ هايى در محــل كار مى گوييم. مطابق 
بررســي هاي انجام شده توســط دكتر براد بالنتون، روان پزشك و مشاور؛ 93 
درصــد از چهل هزار آمريكايي مشــاركت كننده در يك نظرســنجي پذيرفته اند 
«به طور مرتب و برحســب عادت در محل كار دروغ مي گويند». عقيدة شخصي 
من اين اســت كه 7 درصد ديگر نيز به خودشان دروغ مي گويند و احتماال به آن 

عقيده دارند. 
مطالعة ديگري روي نمونة كوچكي از وكال (شــامل 14 وكيل) نشــان مي دهد 
همگي عقيده دارند نيرنگ هاي كوچك بخشــي از بازي مذاكره است و با داشتن 
دانــش كمتري از قوانين اخالقى، راحت تر خواهيم بود. در حمايت از اين ادعا، در 

نشست ســاليانة ABA روي 
تعداد زيادى از وكال برآورد شد 

كه 73 درصد تمايل دارند از «تبليغات 
پر ســر و صدا» استفاده كنند. اگرچه مسير 

دروغ هاي بزرگ از دروغ هاي كوچك آغاز مي شود 
اما به سرعت تبديل به يك مارپيچ بي پايان خواهد شد كه 

مي تواند اعتبار حرفه اي فرد را تخريب كند. 

 2- شما اغلب بيشتر از آنچه كه فكر مي كنيد دروغ مي گوييد
تحقيقات انجام شــده توســط دكتر پــل اكمن كه يك روان شــناس معروف 
آمريكايي و نويســندة كتاب «دروغگويى» اســت، نشــان مي دهد مردم به طور 
متوسط سه بار در هر سه دقيقه از مكالمه خود دروغ مي گويند. پروفسور بالدي 
پائولو، رواشــناس اجتماعي؛ مطالعه اي براســاس 77 دانشجوي كالج و 70 فرد 
عادي انجام داده اســت و دريافته مردم عادي يك بار در هر پنج دقيقه مكالمه و 
دانشــجويان كالج يك بار در هر سه دقيقه مكالمه خود دروغ مي گويند. تحقيقات 
ديگر نشــان مي دهد كه ما در خانه نسبت به محيط كار صادق تر و راست گوتر 
هســتيم. ما اغلب و براي دليل هاي مختلف دروغ مي گوييــم؛ براي جلوگيري از 
موقعيت هاى اجتماعي آزاردهنده (به نظر من لباس زيبايى اســت)، براي گريز از 
سرزنش شدن (من هرگز ايميلي دريافت نكردم)، دريافت نقدهاى شخصى راضي 

كننده از خودمان (من االن نمي توانم صحبت كنم يا من فرصت زيادي دارم).
ذهــن ما ســعي مي كند دروغ ها را با اين داليل توجيــه كند. هنگامي كه ما در 
ساخت توجيه هاي غلط بهتر و ماهرتر مي شويم، خطوط بين درست و نادرست 
را بهتر محو مى كنيم و به دروغ ها اجازه مي دهيم كه منظر و نظم بهتري از زندگي 

هر روزه ما را تشكيل دهند. 

 سه حقيقت تكان دهنده 
درباره دروغگويى 
در محل كار
نويسنده: كلد جنسن
مترجم: بابك رشيدى
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 3- دروغ هاي كوچك با نتايج بزرگي همراه است.
َدن آريلي، پروفســور روان شناسى رفتارى در اقتصاد و اقتصاددان رفتارى 
در دانشگاه دوك به طور قانع كننده اي نشان داد كه فريب كاري نسبت به آن چه كه 
فكر مي كنيم گســترده تر شده و به صورت عفونتي همه گير درآمده است. آريلي 
طي مقاله اي در روزنامه وال اســتريت ژورنال مثالي را بيان مي كند كه قابل تامل 
است. قفل سازي با كنايه مي گويد «يك درصد مردم هميشه صادق هستند و هركز 

ســرقت نكرده اند، يك درصد ديگر هميشه دروغ گو بوده و سعي مي كنند كه قفل 
شــما را بشــكنند و تلويزيون و ... شــما را بدزدند؛ اما هدف قفل ها اين است كه 
از شــما در برابــر 98 درصد ديگرى محافظت كند كه اغلب صادق هســتند، اما 
ممكن است در صورت قفل نبودن در، وارد خانه شما شوند.» بايد اقرار كنيم اين 

قفل ساز درست گفته است. 
مطالعات آريلي نشان مي دهد مردم براي به دست آوردن پول بيشتر تشويق 
به دروغ گويي و فريب مي شوند. او مي گويد وقتي مردم را به دروغ گويي تشويق 
كــردم و جوايز مالي در نظر گرفتم، صدها دالر براي ترغيب به گفتن دروغ هاي 
بزرگ و هزارها دالر براي ترغيب به دروغ هاي كوچك از دســت دادم. تصويري 
كه از اين مطالعه ترسيم مي شــود، اين است كه دروغ هاي افرادى مانند مادوف 
نيســت كه به اقتصاد جهانــي لطمه مي زند، بلكه دروغ هاي كوچك بي شــمار و 
فعاليت هاي غيرصادقانه اي است كه 98 درصد مردم مرتكب مي شوند. هنگامي كه 
ما بتوانيم خودمان را متقاعد كنيم كه اساساً صادق هستيم، به ارتكاب تخلف هايي 
كوچــك در اين جا و آن جا ادامه مي دهيم. ايــن دروغ ها ديگران را هم تحت تاثير 
قرار داده و مجبور به رفتارهاي بد مي كند و چرخه اي از فساد ساخته مي شود. 

خوش بختانه صداقت تاثير متضادي دارد.
برخي ها ممكن است بگويند كه اين ســخنان ايده آل گرايانه هستند اما اگر در 
هر محيط كاري افراد بر ايجاد يك سياســت مبتني بر صداقت پافشــاري كنند، 
ما مي توانيم ســطوح كلي از برخوردهاي منصفانه در جهان ايجاد كنيم. فرهنگ 
صداقت، ايمــان و اعتقاد را افزايش داده و چرخه هــاي فروش را كوتاه مي كند، 
تهديدات را كاهش داده و به طور كلى به افزايش سود كمك مي كند. به بيان ساده، 
گفتن حقيقت نه تنها براي داشتن ذهني هوشيار الزم است، بلكه يك تمرين شغلي 

مفيد است كه شما را از همه دروغ گوها جدا خواهد كرد. 
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تنها يك رئيس وجود دارد، مشتري. او مي تواند هر كسي در شركت، از مديرعامل گرفته تا پايين را اخراج كند، تنها با خرج كردن پولش در جايي ديگر. (سم والتون)
تقريباً صد در صد نوآوري ها، نه از تحليل بازار، بلكه توسط افرادي كه به شدت از وضع موجود ناراضي بوده اند الهام گرفته شده است. (تام پيترز)

بيش از حد فكر كردن براي انجام كاري، اغلب به انجام نشدنش مي انجامد. (اوا يانگ) 
بزرگترين خطر در هنگام تغيير، خود تغيير نيست، بلكه عمل كردن با منطق ديروز است. (پيتر دراكر)

اگر مي خواهيد يك فرمانده شكست بخورد يك كتاب پر از دستورالعمل به او بدهيد؛ اگر مي خواهيد پيروز شود، يك مقصد به او نشان دهيد و دستور دهيد آن را تسخير كند. (راهكار مديريت)

«بحثى كه امروز بين كســب وكارها مطرح اســت اين است كه "چطور با من 
شريك ميشوى تا بتوانيم با هم در اين بازار برنده شويم". آنها مى بينند كه دنيا پر 
از نوآورى  در زمينة فناورى اطالعات است كه اساسا درخواست مصرف كنندگان 
نبوده اســت. آيا هيچ وقت مصرف كنندگان دنبال آى پاد يا گوگل بوده اند؟ اما از 

وقتى كه اين محصوالت و خدمات به آنان عرضه شــد، ديگر نمى توانند 
بدون آن ها زندگى كنند.» اين ســخنان «دكتر شايگان خردپير» 

اســت؛ مديرعامل جديد شــركت جونيپر. فردي كه در ميان 
شركت هاي غول شبكه ، «درآمدزا» لقب گرفته است. 

دروازه هاي آينده
توســط  1996 ســال  در  جونيپــر  شــركت 

 Pradeep Sindhu (كارمند ســابق شــركت Xerox) در 
خاك كشور آمريكاي شمالي تاسيس شد. هدف اولية اين 

شركت، طراحي و ســاخت تجهيزات قدرتمند شبكه مبتني 
بر IP بود؛ پروتكل اينترنتي كه داشــت به ســرعت همه گير 

مي شد و زيرساخت شــبكه ها را تسخير مي كرد. بعدها 
اين شــركت به سوي روتر، ســوييچ، فايروال و 

انواع محصــوالت مبتني بــر IP رفت و 
يكــي از برندهاي مطرح و باكيفيت 

دنياي شــبكه، و رقيب سنتي و 
سيسكو  مانند  شركتي  اصلي 
شد. نام جونيپر با نوآوري و 
ابداع درهم تنيده شده است 
و مســير رشــد و توسعه 
اين شــركت، گويــاي اين 
واقعيت اســت كه هميشه 
نوآورانه  محصــوالت  از 
اســتقبال و حمايت كرده 
و فناوري هاي جديد را به 

كار گرفته اســت. به همين دليل، جونيپر در ســال 2004 شركت NetScreen را 
خريد. اين شــركت يكي از پيش تازان نوآوري در بازار امنيت شــبكه بود. با اين 
خريد؛ جونيپر رســماً وارد دنياي امنيت شبكه شــد و فايروال ها و دستگاه هاي 
UTM اين شركت در هر سازمان و ارگاني رسوخ كردند. محصوالت امنيت شبكه 

شركت جونيپر، مشخصاً به منظور بهينه سازي عملكرد تجهيزات امنيتي و از بين 
بردن مشــكالت ناشــي از كاهش كارايي، كه در راهكارهاي نرم افزاري 
اجتناب ناپذير اســت، طراحي شده اند. اين شــركت بيش از 9 هزار 
كارمند در 50  كشــور جهان دارد و هميشه يكي از صد شركت 
برتر در فهرست نشرية فورچون اســت. بيش از 40 اپراتور و 
ســرويس دهندة بزرگ دنيا از محصوالت اين شركت استفاده 
مي كنند. جونيپر در ســه ســال اخير جهش بزرگي را به سوي 
محصوالت SDN كه بزرگ ترين تحول صنعت شــبكه در چهار 
دهة اخير اســت، آغاز كرده و رقابت چالش برانگيزي را در اين 

حوزه با مدعيان كليد زده است. 

مديرعامل جديد
در جوالي 2013 كوين جانســون اعالم كــرد قصد كناره گيري 
از ســمت مديرعاملي شــركت جونيپــر دارد. كوين 
عضو هيئت مديره باقي مانــد اما اعضاي ديگر 
هيئت مديره به جست وجوي مديرعامل جديد، 
براساس نقشه راه جديد اين شركت و تغيير 
و تحوالت بزرگي كه پس از ورود SDN به 
بازار شبكه رخ داده بود، پرداختند. پيش 
از شــروع ســال 2014 مديرعامل جديد 
معرفي شد. اســكات كرينز رئيس هيئت 
مي گويد: «هيئت  اين طور  جونيپر  مديره 
مديــره در اين زمينه يــك فرآيند جامع 
جســت وجو را انجام داد و اكنون بسيار 
خوشحاليم كه نام "شايگان خردپير" را 

ها زندگى كنند.» اين ســخنان «دكتر شايگان خردپير» 
يرعامل جديد شــركت جونيپر. فردي كه در ميان 

ي غول شبكه ، «درآمدزا» لقب گرفته است. 

ه هاي آينده
توســط  1996 ســال  در  جونيپــر  ت 

Pradeep (كارمند ســابق شــركت Xerox) در 

ور آمريكاي شمالي تاسيس شد. هدف اولية اين 
راحي و ســاخت تجهيزات قدرتمند شبكه مبتني 
پروتكل اينترنتي كه داشــت به ســرعت همه گير 

زيرساخت شــبكه ها را تسخير مي كرد. بعدها 
كت به سوي روتر، ســوييچ، فايروال و 

صــوالت مبتني بــر IP رفت و
رندهاي مطرح و باكيفيت 

ـبكه، و رقيب سنتي و 
سيسكو  مانند  ركتي 
ونيپر با نوآوري و 
م تنيده شده است 
رشــد و توسعه 
كت، گويــاي اين 
ســت كه هميشه 
نوآورانه  ـوالت 
 و حمايت كرده 
هاي جديد را به 

د بردن مشــكالت ناشــي از كاهش كارايي، كه
اجتناب ناپذير اســت، طراحي شده اند. اين
كارمند در 50  كشــور جهان دارد و هم
برتر در فهرست نشرية فورچون اسـ
ســرويس دهندة بزرگ دنيا از محصو
مي كنند. جونيپر در ســه ســال اخير
محصوالت SDN كه بزرگ ترين تحول

دهة اخير اســت، آغاز كرده و رقابت چ
حوزه با مدعيان كليد زده است. 

مديرعامل جديد
در جوالي 2013 كوين جانســون اعالم
از ســمت مديرعاملي شــر
عضو هيئت مديره باقي
هيئت مديره به جست
براساس نقشه راه
و تحوالت بزرگي
بازار شبكه رخ
از شــروع ســ
معرفي شد. اس
جونيپر مديره 
مديــره در اين
جســت وجو را
خوشحاليم كه

متخصص نوآوري و درآمدزايي
شركت جونيپر مي خواهد با مديرعامل درآمدزاى جديدش كه ايرانى است، آينده را از آن خود كند.
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مديريت مانند نگه داشتن يك پرنده كوچك در دستانتان است. اگر بيش از حد آن را محكم بگيريد آن را خواهيد كشت و اگر آن را بيش از حد شل 
بگيريد پر مي زند و دور مي شود. (تامى السوردا)

زمان از بين رفتنى است؛ نمى توان آن را پس انداز كرد، تنها مى توان آن را به روش هاى گوناگون خرج كرد. (برايان تريسى)

وقتي نمي تواني مسئله اي را حل كني، مديريتش كن. (رابرت شولر)

يادگيرى مداوم حداقل شرط الزم براى موفقيت در هر زمينه اى است كه در آن فعاليت مى كنيد؛ هر روز چيز جديدى بياموزيد. (برايان تريسى)

يك شركت به جايي نمي رسد اگر تفكر محدود به مديريت شود. (آكيو موريتا)

بــه عنوان مديرعامل بعدى اعالم كنيم». بعــد خردپير را اين طور معرفي مي كند: 
«خردپير از Barclays PLC به شــركت جونيپر پيوســت، جايى كــه او به عنوان 
مديــر تكنولوژى و عمليــات خدمت مى كرد و عضو كميتــه اجرايى آن نيز بود. 
قبل از پيوســتن به Barclays، وى قائم مقام مدير عامل و مدير اطالعات و فناورى

Verizon Communica بود».  ons 
اين طور بود كه يكي از موفق ترين مديران ايراني در صنعت شبكه و در ميان 
غول هاي دنياي ارتباطات، سكان دار شركت بزرگي به نام جونيپر شد تا خالقيت، 
ذكاوت و هــوش خود را دوباره اثبات و اين شــركت را به ســوي دروازه هاي 
آينده هدايت كند. خردپير دربــارة اين رويداد يكي از تامل برانگيزترين جمالتش 
را مي گويــد: «جونيپر از اين پس با ارائه نوآورى هاى خود نحوة تعامل بين افراد 
را دگرگون كرده، كسب وكارها را هدايت نموده و ارتباطات يك جامعه جهانى را 

ايجاد مي كند». 

نابغه ايراني در ويترين
"شايگان خردپير" سال 1339 شمسي (1960 ميالدي) در لندن 
به دنيا آمد. ليســانس، فوق ليســانس و دكتري خود را از دانشگاه 
كورنل در رشــتة مهندســي الكترونيك اخذ و كار خود را از سال 
1987 در شــركت GTE كه يك شــركت مخابراتي است آغاز كرد. 
خردپير در ســال 1994 به ســمت قائم مقامي اين شركت رسيد و 
هدايت آزمايشــگاه هاي تحقيقاتي اين شــركت روي سيستم هاي 
نرم افزاري را عهده دار شد. وى كسب وكار اين شركت را به سوي 
كسب وكار الكترونيك و سازماني تغيير داد و فعاليت هاي شركت، 

بيشتر روي زمينة فناوري اطالعات متمركز شد. 
ورود خردپير در ســال 2000، به شــركت اپراتــور ورايزون، 
نقطة عطفي در كارنامه درخشــانش است. خردپير تا سال 2010 
در اين شركت فعاليت كرد و آخرين سمتش مدير فناوري اطالعات 
و قائم مقــام مديرعامل بــود. خردپير براى افزايــش درآمدزايى 
شــركتش، گروه هاى كوچكى تشكيل مى داد تا دايماً محصوالت و 

خدمــات جديد، توليــد كنند. تيم او iobi را توليد كردند كه يك «بســته اتصال به 
اينترنت» بود كه در ســال 2003 عرضه شد و اينترنت را به شبكة تلفن عمومى 
پيوند داد. ســپس محصول تلويزيون تعاملى FiOS ورايزون و پس از آن خدمات 
VOIP و تلفن «ورايزون وان» را خلق كرد. در سال 2001 هم سيستم پيام فورى 

ورايــزون را براى ســازمان ها به راه انداخت و جزو اولين اســتقبال كنندگان از 
معمارى سرويس گرا در  يكپارچه سازى سيستم هاى شركتش بود. او  با پروژة 
شــبكه تمام فيبرنورى ورايزون، فيبرنورى را به خانه ميليون ها نفر برد و يكى 
از كارهــاى جالبى كه پس از راه اندازى پيام فورى ورايزون، انجام داد، ارائه نام 
كاربرى اش به تمام كاركنان شــركت بود، تا بتواننــد در هر موضوع مربوط به 

فناورى اطالعات يا كسب وكارى با او ارتباط مستقيم برقرار كنند. 
خردپير در ســال 2010 وارد شركت باركليز شــد و مديريت بخش عمليات 
فنــاوري را برعهده گرفت تا دوباره با ذهن مبــدع اش بتواند ايده هاي خالقانه و 

نابي براي كســب وكار و درآمدزايي شركت ارائه دهد. اين شركت عمليات بانكي 
50 كشــور دنيا را مديريت و ســرويس دهي مي كند. خردپير با ورودش چندين 
راهكار فناورانه مانند Barclays Pingit را ابداع كرد كه برنده جوايزي در سال هاي 
2012 و 2013 شد. پس از اين، شركت باركليز توانست به بازارهاي خرده فروشي 
بانك ها وارد شــود و در بانكداري خرده فروشي تحوالت و نوآوري هايي ايجاد 
كند. شركت باركليز با هدايت خردپير توانست به سوي كالود سفارشي برود و 
تا 90 درصد هزينه هاي زيرســاختي IT خود را كاهش دهد. حضور وي در اين 

شركت تا انتهاي سال 2013 بود. 
اين نابغه ايراني در مجامع علمي نيز فردي شــناخته شــده است. وي استاد 
دانشــگاه، عضو شوراي راهبري و عضو شوراي دانشــكده مهندسي دانشگاه 
كورنل اســت. خردپير يكي از اعضاي ارشــد موسسة IEEE است و فرهنگستان 
ملى مهندسان نيز، در سال 1996 وى را به عنوان يكى از 85 مهندس جوان برتر 
كشــور انتخاب كرد. وى تا كنون بيش از بيست مقاله در نشريات معتبر به چاپ 
 CIO رسانده و چندين اختراع به نام خود ثبت كرده است. مجله معروف و معتبر

در سال 2007، به خاطر خدمات وى به جامعه و كسب وكارها به واسطه راهبرى 
توليد، مديريت و به كارگيرى فناورى اطالعات، او را يكى از برجسته ترين اعضاى 
تاالر مشــاهير معاونان فناورى اطالعات دانست. در سال 2010 نيز به عضويت 

هيئت مديره موسسة ملي استاندارد اياالت متحده (NIST) منصوب شد. 
 

نوآوري و يكپارچگي
خردپيــر برنامه هــاي زيادي بــراي جونيپــر دارد. او مي گويــد: «مهم ترين 
اولويت هاى من توسعه «برنامه عمليات يكپارچه» است، برنامه  اى كه بر ابتكارات 
ارزش  افزايى مثل تمركز بر نوآورى، اصالح ساختار هزينه  ها و تخصيص سرمايه 
به راهبردهايى كه نتايج مطلوبى در پى داشــته باشد، تاكيد خواهد كرد. به باور 
ما، اين ابتكارات بر ارزش هاى مورد نظر سهامداران، مشتريان و ديگر طرف هاى 

ذينفع خواهد افزود.»
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معيارهاي انتخاب سايت
در ارزيابي يك مكان قابل استفاده براي پي ريزي 
مركزداده بايد پارامترهايــي مانند هزينه، آپ تايم و 
كاركــرد در نظر گرفته شــود. مكاني كه هزينه هاي 
زيادي را روي دست سازنده بگذارد، از نظر قابليت 
دسترســي خطرات زيادي را به همراه داشته باشد 
و از نظر كاركرد و كارايي محدود باشــد، بالفاصله 
ردصالحيت مى شود. به اين ترتيب، دامنه انتخاب هاي 
شما محدود مي شود و كار سخت جست وجوي يك 
مكان مناســب آغاز خواهد شد و شايد هم هيچ وقت 

يك سايت كامل را پيدا نكنيد؛ مگر اينكه خوش شانس 
باشيد. 

  نزديكي به مجموعة دفاتر شركت
اولين چيزي كه به ذهن مي رسد، فاصلة مركزداده 
از محل استقرار يا پايگاه هاي اصلي شركت است. در 
برخي موارد، محوطه و فضاي بيروني شركت بهترين 
مكان براي داير كردن مركزداده است. مثًال برخي از 
شركت ها زمين هايي متصل به ساختمان هاى شركت 
دارند كه در مالكيت شــان اســت، يــا فضايي بدون 

اســتفاده در ميان ســاختمان هاي شركت رها شده 
اســت. ممكن است اين زمين ها بهترين جا براي كار 
شما باشــند. در اين شرايط مشكل تاخير شبكه نيز 
حل خواهد شــد چون مركزداده هيــچ فاصله اي با 
شركت ندارد. به ندرت شاهد تاخير شبكه در چنين 
مراكزداده اي هســتيم. اما اگر شركت شما زمين يا 
ســاختمان داخلي ندارد بايد به راهكارهاي راه دور 
فكر كنيــد و به دنبالش راه حلي بــراي تاخير باال و 
ناخوشــايند شــبكه بيابيد. عيب ديگر مركزداده راه 
دور، دو گروهي شدن كارمندان است كه بخشي در 

در بخش قبلي اين مقاله، مالحظات كلي طراحي يك مركزداده مورد بحث و بررسي قرار گرفت. طراحي و ساخت يك مركز داده براي شركت تان به صرفه است يا الزم است با استفاده از فناوري هاي 
مجازي سازي و كالود، اطالعات را روي سرويس هاي مراكزداده بيرون از شركت مديريت كنيد؟ چقدر مي خواهيد هزينه كنيد؟ استراتژي رشد مركزداده و آينده نگري شما چگونه است و آيا مديران 

شركت انتظارات معقولي دارند؟ 
در بخش دوم، مي خواهيم كمى دربارة سايت مركزداده صحبت كنيم، مكاني كه بايد مركزداده در آن طراحي و ساخته شود. ايدة ساخت يك مركزدادة اختصاصي براي كسب وكارتان عالي است و 
مي تواند كامًال منطبق با امكانات و نيازهاي شما باشد. اما انتخاب مكان مركزداده يك تصميم گيري بسيار مهم در فرآيند طراحي و ساخت مركزداده است.  انتخاب يك سايت ضعيف مي تواند ارزش 
شركت را به شدت كاهش دهد و حتي يك عقب گرد محسوب شود. در عوض انتخاب مناسب يك سايت مي تواند موجب باال رفتن سهام و كاهش سربار عملياتي شركت تان شود و سرمايه اي بيش تر 
از هزينة ساخت مركزداده را به شما بازگرداند. بنابراين قبل از شروع ساخت و ساز مركزداده، در فاز پي ريزي هاي ذهني و طراحي هاي اوليه، به دنبال يك مكان و سايت مناسب باشيد. معيارهاي زير 
كمك تان مي كنند تا بهترين محل را انتخاب كنيد. اين معيارها كلي و عمومي هستند و پر واضح است براي صنايع خاص، اين معيارها بايد تخصصي تر و فني تر بيان شوند. كم و بيش براي انتخاب 

سايت يك مركزداده بايد اين مالحظات را در نظر بگيريد.

بخش دوم: سايت مركزداده طراحي مراكز داده
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دفاتر اصلي و بخشي در مركزداده مشغول هستند. 

  نزديكي به مشتريان
بســته به اينكه در چه حــوزه و صنعتي فعاليت 
مي كنيد و چه ســرويس ها و درخواست هاي خاص 
داريد، بايد تصميــم بگيريد مركزداده به كاركنان يا 
مشتريان شركت نزديك باشد؟ براي مثال، موسسات 
مالي و اعتباري تمايل دارند به مراكز اصلي بازار و 
مكان هــاي تجاري نزديك باشــند. بنابراين، در اين 
مثال مركزداده به مشــتري نزديك تر اســت. به اين 
ترتيــب، تاخير ارتباطي ميان بــازار و مركزداده به 
حداقل مي رســد و معامالت سريع تر رخ مي دهند و 
نتيجه آن ســود بيشتر اســت. در مثال بعدي ممكن 
است بازار هدف شــركت، در كشور ديگري باشد؛ 
پس نياز به ســاخت يك مركزداده در كشــور ثالت 

دارد تا بهترين خدمات را به مشتريان بدهد. 

  نزديكي به استعدادها
اتوماســيون اداري، مراكزداده را خودكار كرده 
اســت؛ اما هنوز به نيروي انساني وابسته هستند و 
در برخي كارها، تعامل با انسان نياز است. بنابراين 
نياز به استخدام نيروي انساني و پيمان كار حرفه اي 
و داراي صالحيت، براي كارهايي است كه مركزداده 
بــه طور خودكار نمي تواند به ســرانجام برســاند. 
نتيجه مي گيريــم در انتخاب يك ســايت مركزداده، 
نزديك بودن به چندين نيروي انســاني مســتعد و 
در دسترس اهميت دارد و عامل موفقيت يك پروژه 
مهم  محسوب مى شود. به عالوه، شما چندين نيروي 
انســاني مســتقر در ســاختمان مركزداده خواهيد 
داشــت؛ بنابراين شــرايط جغرافيايــي زندگي نيز 
دخيل مي شــود. در قطب شمال يا مناطق سردسير 
بــا گرفتگي عضالني روبرو مي شــويد و هر فردي 
حاضر نيست اين جا برود. همچنين هر فردي حاضر 
نيست در شهرستان هاي دورافتاده زندگي كند. يكي 
از معيارهــاي مهم انتخاب مكان احــداث مركزداده 
در نظر گرفتن اين محدوديت ها اســت و اينكه قرار 
است چه افرادي سرويس دهنده و پشتيبان مركزداده 

باشند.

  خطرات فيزيكي
كســب وكار شــما ايجاب مي كند در يك منطقه 
زلزله خيز به سر ببريد؛ چه مي كنيد؟ مجبور خواهيد 
بود از شركت هاي داراي تخصص مرتبط، تقاضاي 
كمك كنيد! برعكس ممكن اســت كســب وكار شما 
در يك منطقه امن باشــد ولي مركــزداده در منطقة 
زلزله خيز باشد. زلزله مي تواند آسيب هاي ساختاري 
به مركزداده وارد كند. مثًال رك ها و قفسه هاي سرور 
ســرنگون شوند و زيرســاخت نابود شود. خطوط 
برق فشــار قوي را نيــز در ذهن تان تجســم كنيد. 
ساخت يك مركزداده خوب در مناطقى كه با خطرات 

فيزيكي يا ســوانح طبيعي روبرو هســتند، مستلزم 
رعايت كردن يك سري استاندارد و اصول محافظتي 
مقابله گرانه اســت. البته اين ها همه با افزايش هزينه 
همراه اســت. احتمال وقوع ســيل، طوفان، گردباد، 
آتش سوزي، آتش فشان، رانش زمين و رويدادهاي 
ديگر را در هنگام انتخاب ســايت مركزداده برآورد 
كرده و تخمين بزنيد و براساس آن قابليت دسترسي 

مركزداده را افزايش دهيد. 

  آب وهوا
ســرمايش مركزداده يكــي از چالش هاي اصلي 
پيــش روي شــما و يكــي از عوامل ايجــاد هزينه 
سرسام آور اســت. در صورت امكان، بهتر است از 
آب وهواي محلي و طبيعي براي سرمايش ساختمان 
و هــواي در جريــان و گردش مركزداده اســتفاده 
شود. چون هم فرآيند سرمايشى رايگان خواهد بود 
و هم بهره وري بيشــتري حاصل مي شود. حتي در 
شــرايط آب وهوايي مناسب مي توان از سيستم هاى 

سرمايشى مكانيكي بهره گرفت. 

  تهديدات بشري
برخي عوامل دست ســاختة انســان و مصنوعي 
نيــز مي تواننــد براي مركــزداده تهديد محســوب 
شوند. ارتعاشات قطار و فرودگاه ها روي تجهيزات 
مركــزداده اثــر مي گــذارد. آنتن ها و ســاير منابع 
منتشــركنندة امواج الكترومغناطيســي نيز تاثيرات 
نامناســبي روي كارايي دســتگاه ها دارند. فراتر از 
اين ها، بي ثباتي سياســي يا وقوع جرم و جنايت در 
منطقه مي توانند در شــرايط خاصي تهديد شــمرده 

شوند. 

  زيرساخت
مركزداده به آب، برق و پشــتيباني هاي شــبكه 
نيــاز دارد. يك مركزداده اگــر آب كافى براي تامين 
ســرمايش و پهناي بانــد شــبكة كافي بــراي ارائه 
ســرويس هاي مطلوب شــركت هاي مشتري داشته 
باشد، خوب تلقي شــده و ارائه دهنده خدمات مورد 
انتظار است. در دسترس بودن اين منابع هم اهميت 
دارد چون به طور مســتقيم روي هزينه هاي شــما 
تاثيرگذار است. هميشه در مناطق دور از شهرها اين 
منابع وجود ندارد اگرچه اغلب روســتاها مكان هاي 

مناسبي براي ميزباني مراكزداده  هستند. 

  امالك و مستغالت
هزينه هــاي زمين و ســاختمان مركــزداده يك 
موضوع ســاده اســت اما مي تواند در محاسبه هاي 

شما عاملي تعيين كننده باشد. 

  قوانين محلي
كدهاي ســاختماني و مقــررات مناطق با يكديگر 

متفاوت اســت. در هنگام بررسي نامزدهاي سايت 
مركزداده، تحقيقاتي دربارة قوانين محلي ساختماني 
بايد صورت گيرد. شايد بتوانيد يك ساختمان را از 
ماليات يا عوارض شهرداري معاف كنيد و كاربري 
آن را تغييــر دهيد تا هزينه ها كاهــش يابد ولي اين 
كارها زمان بر و فرسايشــي است. مطمئن شويد كه 
زمين و ساختمان مشــكل قانوني ندارند و مقامات 

محلي در جريان كار شما هستند. 

  مشوق ها/ بازدارنده هاى مالى
در برخي محل ها براي توســعة كســب وكار، يا 
درآمدهاي مالياتي بيشتر تشويق هايى در نظر گرفته 
مي شــود. ممكن است براي ســايت يك مركزداده، 
شركت هاي مشوق مالي وجود داشته باشد. برعكس 
هم صادق اســت، گاهى انتخاب يك محل، با ماليات 

بيشتر و مالكيت هاي هزينه بر همراه است.

  مالحظات سازه هاي موجود
برخــي اوقات مي توان يك ســاختمان موجود را 
بــه عنوان مركــزداده انتخاب كرد. ايــن ايده، خوب 
و هوشــمندانه اســت ولي در دل خــود چالش هاي 
منحصر به فردي دارد. مثًال قدرت تحمل ساختمان يا 
نسبت وزن ساختمان به چوب و مصالح ديگر؛ قدرت 
و زيرســاخت ساختمان بايد جوابگوي نيازهاي يك 
مركزداده باشد. همچنين امكان توسعه و آينده نگري 
وجود داشته باشــد. مثال، ساختماني كه براي طرح 
مركزداده امســال مناسب است، شــايد پس از چند 
سال به ناچار تخليه  شود. آسانسور، راه هاي حمل و 
نقل افراد و تجهيزات، سقف بلند و موارد ديگر را نيز 

بايد بازبيني و ارزيابي كنيد. 

ايجاد تعادل صحيح
كليد اصلي موفقيت در يافتن يك سايت مركزداده، 
ايجــاد تعادل و تــوازن، ميان معيارهايي اســت كه 
در باال اشاره شد. شــايد احداث مركزداده در خود 
شركت يا نزديكي آن بتواند آن را از حوادث و بالياي 
طبيعي دور نگه داشــته و ماليات و عوارض كمتري 
نيز به همراه داشته باشد. شايد هم هزينه هاي ساخت 
مركزداده در زمين هاي اطراف شركت باالتر باشد. 
بايد تمامــي معيارها، ارزيابي و نقطــة تعادل آن ها 
انتخاب شــود. معيارهاي ديگري مانند ظرفيت رشد 
مكان و گزينه هاي بازيابي بحراني و دسترس پذيري 
در شرايط غيرطبيعي نيز مي توانند در تصميم گيري، 
وزن سنگيني داشــته باشند. متاسفانه هيچ فرمولي 
در حســاب ديفرانسل و انتگرال براي تعيين بهترين 
ســايت مركزداده وجــود ندارد. برخــي اوقات يك 
سايت همان اندازه كه كانديد بهترين موقعيت است، 
جو منفي سنگيني در اطرافش هست كه نمي گذارد با 
قاطعيت، تصميم گيري و جمع بندي شود و در نهايت 

مى توان گفت، هيچ سايتي بهترين نيست.
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حكايت

لطيفه

گدايى كردن!معما مو شماري!

پاسخ معماي شماره قبل: 

 كــاريــكاتــور

سمعك با كاركرد متفاوت
مردى متوجه شد كه نمى تواند خوب بشنود. به دكتر مراجعه كرد و دكتر برايش سمعك تجويز كرد. مرد به مغازه سمعك فروشى 

مراجعه كرد و قيمت سمعك ها را پرسيد. فروشنده پاسخ داد: ”ما سمعك از يك دالر داريم تا هزار دالر.“
مرد گفت: ”مى خواهم مدل يك دالرى را ببينم.“

فروشنده يك نخ دور گردن مرد انداخت و گفت: ”لطفا اين دكمه را در گوش تان بگذاريد و دنباله نخ را در جيبتان قرار دهيد.“
مرد خريدار كه با تعجب به حرف هاى فروشنده گوش مى كرد، گفت: ”اين چطور كار مى كند؟“

فروشنده جواب داد: ”اين كار نمى كند، اما هنگامى كه مردم اين را ببينند، بلندتر صحبت مى كنند“

مردى هر روز در بازار گدايي مي كرد و مردم با نيرنگي، حماقت او را دســت 
مي انداختند. دو ســكه به او نشــان مي دادند كه يكي از آنها طال بود و يكي ديگر 
از نقره. اما مرد هميشــه سكه نقره را انتخاب مي كرد. اين داستان در تمام منطقه 
پخش شد. هر روز گروهي زن و مرد مي آمدند و دو سكه به او نشان مي دادند و 

مرد هميشه سكه نقره را انتخاب مي كرد.
تــا اينكه مــرد مهرباني از راه رســيد و از اينكــه مرد گدا را آنطور دســت 
مي انداختند، ناراحت شــد. در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو 
ســكه به تو نشــان دادند، ســكه طال را بردار. اينطوري هم پول بيشتري گيرت 
مي آيد و هم ديگر دســتت نمي اندازند. مرد گدا پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست، 
اما اگر ســكه طال را بردارم، ديگر مردم به من پول نمي دهند تا ثابت كنند كه من 
احمق تر از آن هايم. شــما نمي دانيد تا حاال با اين كلك چقــدر پول گير آورده ام.
”اگر كاري كه مي كنى، هوشمندانه باشد، هيچ اشكالي ندارد كه تو را احمق بدانند.“

در شهري در آن سوي دنيا عده اي ناشناس زندگي مي كنند. مي دانيم كه تعداد 
موهاي هريك از اين افراد از تعداد ساكنان آن شهر كم تر است. در ضمن هيچ 
آدم بي مويي در اين شهر زندگي نمي كند. آيا حتماً مي توان در ميان ساكنان اين 

شهر دو نفر را پيدا كرد كه تعداد موهايشان با هم برابر باشند؟

دو حالت خاص پرتاب سكه ها به صورت زير است: 
AABABBBAAAA
BBABAABAAAA

براي يافتن جواب كلي اين معما مي توان با استفاده از نمودار و دادن امتياز 
1 و -1 به  هر روي سكه و كشيدن نمودار پرتاب سكه ها، تعداد A و B را 

مشخص كرد. جواب نهايي نشان مي دهد احتمال برنده شدن A بيشتر است.
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