
طراحى مراكز داده- اتاق هاى جانبى 
راه كارهاى سرمايشى مراكز داده

چگونه رهبر فناورى بهترى شويم!
برنامه ريزى سيستم در پروژه هاى مركز داده
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شركت تيـام شـبكه به عنوان اولين توليدكنندة محصوالت سرمايشى مركز داده در ايران، با تكيه بر توان علمى نخبگان ايرانى و استفاده از تخصص و تجربة 
مهندسان شركت Johnson Controls كانادا، با هدف حفظ سرمايه ملى و با توجه به نياز مشتريان كه در واقع شركاى تجارى اين شركت هستند، با ايجاد تغييراتى 
در توليدات خود، ضمن ارتقاى كيفيت، قيمت محصوالت را نيز به تناسب كاهش داده و همچنين با طراحى، تست و توليد محصوالتى با ظرفيت باالتر و راهكارهاى 

سرمايشى متنوع، اكنون به عنوان يك رقيب جدى براى محصوالت خارجى محسوب مى گردد.

فناورى هاى سرمايشى شركت تيام شبكه
(Direct Expansion) 1.  فناورى انبساط مستقيم

  مزايا:
• پشتيبانى از سرمايش مركز داده توسط ساير واحدها، در زمان سرويس   

يكى از واحدها
• صرفه اقتصادى باال  

• مديريت مصرف انرژى  
• پشتيبانى تمام وقت   

  معايب:
• وجود محدوديت اختالف ارتفاع بين واحد داخلى و خارجى  

(Chilled Water)  2.فناورى آب سرد

  مزايا:
• عدم وجود محدوديت ارتفاع بين واحد داخلى و خارجى  
• امكان تغذيه چندين واحد داخلى توسط يك واحد خارجى  

  معايب:
• ُپر هزينه بودن ايجاد واحد پشتيبان  

• اقتصادى نبودن براى مراكز داده كوچك  
• عدم مديريت مصرف انرژى در هنگام رسيدن به دماى مطلوب  

1. واحد سرمايشى In Row  با فناورى DX و Chilled Water براى استفاده در اتاقك و راهروى سرد يا گرم
واحد سرمايشى In Row در راهكارهاى متنوعى نظير اتاقك  و راهروهاى سرد يا گرم قابل استفاده است. در راهكارهاى يادشده رك ها در دو رديف روبروى هم و 
واحد سرمايش بين رك ها واقع مى شوند. همچنين فضاى محصور بين دو رديف رك از فضاى پشت رك ها ايزوله مى گردد. شكل هاى زير  فضاى سرد و گرم را در 

راهكارهاى مختلف  نشان مى دهند:

 محصوالت سرمايشى شركت تيام شبكه

راهكارهاى سرمايشى مراكز داده

اتاقك گرماتاقك سرد راهروى گرمراهروى سرد
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واحد سرمايشى Side Air Flow در راهكارهايى نظير اتاقك سرد يا گرم يك رديفه و راهروهاى سرد قابل استفاده است. در اين راهكارها واحد سرمايشى جريان 
هواى سرد را به جلوى رك هاى كنارى هدايت مى كند. بزرگ ترين مزيت اين محصول، امكان پياده سازى آن در محل هايى است كه به دليل محدوديت فضا چيدن رك ها 
در دو رديف مقدور نيست. همچنين مزيت ديگر اين محصول قابليت پياده سازى با كمترين تغيير و خاموشى در اتاق كامپيوترهايى است كه رك ها به صورت سنتى 

در آن قرار گرفته اند. شكل هاى زير الگوى گردش هوا بين فضاى سرد و گرم را نمايش مى دهد:

2. واحد سرمايشى Side Air Flow  با فناورى DX و Chilled Water براى استفاده در اتاقك يك رديفه سرد يا گرم و راهروهاى سرد يك رديفه

اتاقك سرد يك رديفه (شيشه اى)
اتاقك گرم يك رديفه (شيشه اى)

راهروى سرد يك رديفه

 در استفاده از واحد سرمايشى In Rack، تمامى تجهيزات، شامل رك و سيستم سرمايشى به صورت يك مجموعه متحد ارائه 
مى شوند. اين روش به منظور سرمايش يك يا دو رك استفاده مى شود. در اين راهكار، واحد سرمايشى در كنار يك يا بين دو 
رك قرار مى گيرد و هواى سرد را به داخل و جلوى رك هدايت مى كند. هواى سرد پس از عبور از روى تجهيزات IT، گرم شده 
و مجدداً توسط واحد سرمايشى جمع آورى مى گردد. همچنين براى جلوگيرى از اتالف هواى سرد، در هاى جلوى رك در اين 

راهكار، يكپارچه و بدون منفذ در نظر گرفته مى شوند. 

3. واحد سرمايشى In Rack  با فناورى DX و Chilled Water براى استفاده با تعداد رك محدود

In Rack راهكار سرمايشى

ويژگى هاى برجستة محصوالت سرمايشى سيستم مديريت مركزى محصوالت سرمايشى

• طراحى ويژه به منظور اتصال به رك هاى كنارى  
• ماژوالر بودن هر واحد   

• قابليت بهره بردارى 24×7  
• رنگ پودرى الكترواستاتيك  

• طراحى بر اساس برق قدرت ايران  
• داراى سيستم Drain مطمئن  

• مجهز به نمايشگر لمسى دما و رطوبت  
Modbus داراى سيستم مديريت مركزى با پروتكل •  

• صرفه اقتصادى باال  
• امكان سفارشى سازى  

• سهولت در افزودن واحدهاى سرمايشى در صورت نياز  
• امكان استفاده از فن با تكنولوژى EC در صورت درخواست مشترى  

• به منظور پاســخ به نيازهاى موجود و رقابت بــا برندهاى معتبر خارجى، 
سيســتم حفاظــت، نظارت و كنتــرل عملكرد پارامترهاى مختلف سيســتم 
سرمايشــى، به صورت محلى و از طريق اينترانــت، SMS و اينترنت طراحى 

شده است. 
•  وجــود هرگونه خطا در كلية پارامترهاى حســاس مركــز داده، نظير دما 
و رطوبــت و پارامترهاى الكتريكى، از طريــق SMS و ايميل اعالم مى گردد. 

دريافت و ارسال اطالعات نيز از طريق پروتكل Modbus فراهم شده است.

1. سيستم هاى حفاظتى، نظارتى و كنترلى

 High & Low Pressure سيستم حفاظتى •
• سيستم كنترل فاز

• سيستم حفاظت جريان الكتريكى
Fan Cycle Switch سيستم كنترل •

2. سيستم هاى حفاظتى
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سري جديد سرورهاي UCS سيسكو

پردازندة مخصوص مراكزدادة جديد

سرعت 400 گيگابيت روي كابل فيبرنوري

شــركت سيســكو چندين ســرور ماژوالر جهت ذخيره سازي و مناســب رك هاى ردة 
UCS معرفي كرده اســت. شاخص ترين سرور معرفي شــده، UCS M-Series است كه براي 

محيط هاي بســيار گسترده و مقياس پذير طراحي شــده و با سرورهاي سنتي تفاوت هايي 
دارد تا بتواند بار كاري را روي محيط هاي محاسبات ابري توزيع كند. اين سرور مجهز به 
پردازندة پرقدرت 16 هســته اي Xeon E3- 2600 v3 شــركت اينتل است كه آن هم به تازگي 
معرفي شده و امكان اشتراك گذاري منابع سخت افزاري مانند درگاه هاي ورودي/خروجي، 
منابع ذخيره سازي، منبع تغذيه و سيستم سرمايش را فراهم مي كند. با اين قابليت، برنامه هاي 
كاربردي مي توانند روي اين منابع توزيع شــوند و در نتيجه تعداد بيشــترى از برنامه هاى 

كاربردي به طور همزمان اجرا و مديريت گردند. منابع ذكر شده توسط يك كارت رابط مجازي سيسكو توزيع مي شوند. سرور M-Series در اندازة 2RU و برخوردار 
از 32 گيگابايت حافظة رم براي هر پردازندة مركزي اســت. همچنين، هر پردازنده دو درگاه شــبكة اترنت 40 گيگابيتي (40GbE) دارد و از چهار درايو SSD پشتيباني 
مي كند. سرور جديد ديگر سيسكو، UCS C3160 است كه در اندازة 4U براي محيط هاي كالود، مبتني بر ذخيره سازي اطالعات در مقياس هاي بسيار بزرگ طراحي شده 
است. دو پردازندة مركزي، روي اين سرور تيغه اي تعبيه شده است كه در مجموع از 360 ترابايت ظرفيت ذخيره سازي اطالعات پشتيباني مي كنند. سيسكو مي گويد 
اين سرور ذخيره سازي، براي مصارف بيگ ديتا، هادوپ، سيستم فايل هاي توزيع شده، سيستم هاي مديااستريم و كدگذاري، مناسب است. سرور جديد UCS-Mini نيز 

براي محيط هاي سازماني متوسط و كوچك معرفي شده است و قابليت تركيب شدن با سرورهاي ديگر براي راه اندازي محيط هاي كالود كوچك را دارد. 

يكي از خبرهاي داغ بازار در فصل ســوم ســال، معرفي پردازندة Xeon E5-2600 v3 توســط اينتل و به كارگيري 
آن  روي ســرورهاي جديد شركت هايي مانند سيســكو، اچ پي، دل و غيره بود. اينتل مي گويد اين پردازندة مخصوص 
مراكزدادة جديد، طراحي و بهينه ســازي شده اســت و از ويژگي هاي منحصربه فردي استفاده مي كند. براي مثال، 18 
هستة محاسباتي روي هر تراشه قرار داده شده است و از شكاف توسعة PCI-Express 3 بهره مي برند. همچنين، اولين 
پردازندة ســرور، مجهز به چهار خط پرسرعت حافظة رم DDR4 و شبكة پرسرعت 40 گيگابيت است. پردازندة جديد 
اينتل از حافظه نهان 45 مگابايتي اســتفاده مي كند كه 50 درصد بيشــتر از مدل قبلي است. همچنين سرعت اين تراشه 
3/7 گيگاهرتز اســت، كه 40 درصد افزايش يافته اســت. اينتل اين پردازنده را با پيكربندي پاية 6 تا 8 هســته اي وارد 
بازار مي كند. به همين صورت، 8 تا 12 هســته، پيكربندي كم مصرف، 10 تا 12 هســته، پيكربندي پيشرفته و 18 هسته 
باالترين سطح كارايي اين پردازنده هستند. اينتل مي گويد سرورهاي با تعداد پردازنده هاي مركزي كمتر مي توانند كارايي 
سريع تري نشان داده و به مصرف انرژي، ميزان ذخيره سازي، فضاى حافظه و ارتقاى شبكة كمتري نياز دارند. اگر سرورها سريع تر كار كنند، توان خروجي 
مراكزداده افزايش خواهد يافت. به همين خاطر است كه اينتل سعي كرده تعداد هسته هاي روي يك پردازنده را افزايش بدهد تا از مصرف تعداد بيشتر پردازنده 
در سرورها، خودداري شود. اينتل انتظار دارد مراكزدادة جديد از اين پردازنده بهره برده و قدرت محاسباتي بيشتر با مصرف انرژي كمتر و فضاي كوچك تري 

ارائه دهند. از فناوري 22 نانومتري براي ساخت Xeon E5-2600 v3 استفاده شده است. 

هميشه افزايش سرعت انتقال اطالعات روي كابل هاي شبكه جزو پژوهش هاي شركت هاي تحقيقاتي و دانشگاهي بوده است كه از دل آن ها بسياري از استانداردها 
تصويب شده و فناوري هاي جديد شكل گرفته اند. طى پژوهشى كه به تازگى انجام شده است توانسته اند اين سرعت را به مرز 400 گيگابيت بر ثانيه برسانند. تعدادى 
از محققان شركت ژاپني NTT توانستند روي يك طول موج، اطالعات را با سرعت 400 مگابيت بر ثانيه در ارتباطات Backbone اينترنت جابه جا كنند. دو شركت  معتبر و 
بزرگ فوجيتسو و NEC، با آزمايش اين فناوري جديد روي مسافت هاي هزار كيلومتري، خبر مذكور را تاييد كردند. اين سرعت چهار برابر سرعت نتايج قبلي روي يك 

طول موج كابل فيبر نوري است. هر كابل فيبر نوري مي تواند از چندين 
رشــته تشكيل شود و از چندين طول موج استفاده كند. با روش جديد 
مي توان ســرعت مراكز دادة كنونــي را دو برابر كرد؛ چون پهناي باند 
يك رشــته فيبر نوري براي ارسال/دريافت اطالعات همزمان استفاده 
مي شــود. همچنين، ظرفيت يــك لينك فيبر نــوري از 8 ترابيت به 24 
 Backbone ترابيت افزايش خواهد يافت. اين افزايش ظرفيت مي تواند در
شبكه اينترنت به كار گرفته شود كه نتيجه آن افزايش سرعت چشمگير، 
روي ســخت افزارهاي موجود است. 24 ترابيت معادل 600 دي وي دي 
4/7 گيگابايتي است. به گفته شركت NTT براي كاهش اعوجاج موج نور 
در كابل هاي فعلي مي  توان از الگوريتم هاي بهينه سازي استفاده كرد كه 

منجر به كاهش مصرف برق نيز مي شوند. 
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ايـران تلكام 2014 از 14 تـا 17 مهرماه در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين الملي تهران برگزار شد. نمايشگاهي 
كه هر ساله اوايل پاييز برپا مي شود و به نوعي جشنواره 
اپراتورهـا،  مخابراتي هـا،  شـبكه  اي ها،  دورهمـي  و 
سـرويس دهنده ها، اينترنتي ها و صنايع وابسته است. 
طي چهـار روز، دولتي ها و خصوصي هـا؛ بزرگ ترها و 
كوچك ترها در كنار يكديگر داشـته و نداشته ها را رو 
مي كنند و به خوشـه چيني فعاليت هاي يك سالة خود 

مي نشينند. 

گزارشي از پانزدهمين نمايشگاه 
بين المللي صنايع مخابرات و 

اطالع رساني

آمار و ارقام
به گزارش دبيرخانه اين نمايشــگاه، امسال 210 
شركت و واحد توليدي داخلي و 68 شركت خارجي 
حضور داشــتند. شــركت هاي خارجــي حاضر در 
نمايشگاه، از كشــورهاي  ايتاليا، اسلوونى، اتريش، 
امــارات، آلمــان، تايــوان، تركيه، جمهــورى چك، 
چيــن، ژاپن، كرة جنوبــى، كانادا، لهســتان، مالزى 
و هنــد بودند. با توجه به آمار ارائه شــده، حضور 
شــركت هاي خارجــي در تلــكام 2014، رشــد 30 
درصدي داشــته اســت. متراژ نمايشــگاه 30 هزار 
مترمربــع- بــا در نظر گرفتن فضاي نمايشــگاهي 
بيروني- تخمين زده شــده اســت. تلكام امسال در 
ســالن هاي 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 
25A، 27 و فضاى باز نمايشــگاهى برگزار شد. در 

ســالن 6 به صورت اختصاصى شــركت مخابرات 
ايران و شــركت هاى زيرمجموعه آن از جمله مراكز 
مخابرات استان ها، شــركت مخابرات استان تهران، 
 25A تاليا، مبين نت و غيره ســاكن بودند. سالن 7 و
به صورت اختصاصى در اختيار شــركت ارتباطات 
ســيار ايران، همراه اول و شركت هاى زيرمجموعه 
قرار گرفته بود. ســالن 27 هم در تصرف شــركت 
خدمات ارتباطى ايرانسل قرار داشت. در سالن 8 و9 
وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات و شــركت هاى 
زيرمجموعــة آن، از جمله ســازمان تنظيم مقررات 
راديويى و شــركت ارتباطات زيرســاخت، سازمان 
فنــاورى اطالعات، مركز تحقيقــات مخابرات ايران، 
بانك ها و شــركت هاي بزرگ ديگر حضور داشتند. 
شــركت كنندگان خارجى يا نمايندگى هاى آن ها نيز 
بيشتر در سالن 10 و 11 استقرار يافته بودند. بخشى 
از ســالن 10 و 11 و ســالن هاى 12 و 13، 14 و 15 
تحت پوشش شركت كنندگان بخش خصوصى فعال 

در زمينة صنعت مخابرات و ارتباطات بود. 

تازه هاى تلكام
هر فردي چرخي در نمايشگاه امسال زده باشد، 
چشــمش مرتباً دو موضــوع ويژه را ديده اســت: 
نســل جديد شــبكه هاي موبايل 3G/4G و App هاي 
موبايل. تلكام 2014 طعــم LTE مي داد. هم اپراتورها 
و هم شــركت هاي ســرويس دهندة اينترنت و حتي 
شــركت هاي مخابراتي اينترنت پرسرعت 3G/4G و 
خدمات رنگارنگ ارائه شــده روي آن را تبليغ و در 
نشست هاي خبري و گفت وگوها مرتباً روي آن تأكيد 
مي كردند. برنامه هاي كاربردي موبايل يا همان  اپ ها 
نيز بخش بزرگي از نمايشگاه را به خود اختصاص 
داده بودند؛ به طوري كه ويژه نامه هاي نمايشــگاهي 
تيتر زدند: «انقالب مخملي اپليكيشن ها». شركت هاي 
زيادي جديدترين نرم افزارهاي خود براي تجهيزات 
همراه مانند گوشــي هاي موبايل و تبلت را رونمايي 
و معرفي كردند و به شــرح خدمات و امكانات آن ها 
پرداختند. البته در هياهوى اپراتورها و ســازندگان 
برنامه هاي موبايل، شركت هاي مخابراتي و تجهيزات 
شــبكه گم نشــدند و آن هــا نيز نســل هاي جديدي 
از تجهيــزات پســيو و اكتيو شــبكه مانند كابل هاي 
مســي و فيبر نــوري، رك هاي جديد، ســوييچ ها و 
روترها، اتاقك هاي سرمايشي، تجهيزات شبكه هاي 
بي ســيم واي فاي و واي مكس و دكل هاي مخابراتي 
را بــه معرض نمايش و بازديد قــرار دادند. از ديگر 
موضوعــات پررنگ نمايشــگاه امســال، محتواي 
الكترونيكي فارسي، درگاه هاي پرداخت و كيف پول، 

اينترنت اشيا (IoT) و محصوالت امنيتي بود. 

حضورى پررنگ
امســال، شركت تيام شــبكه اولين حضورش در 
نمايشــگاه تلــكام را تجربه كرد و در ســالن 10 و 
11 بــا آخرين دســتاوردها و محصوالتش حضور 

داشــت و ميزبــان عالقه منــدان بــود. تيام شــبكه 
جديدترين سيستم هاي سرمايشي خود را كه شامل  
فناوري هاي DX و  Chilled Water هســتند معرفي 
كرد و پنل هاى توزيع برق با برنــد iPOWER، انواع 
سيســتم سرمايشى با برند iCOOL، رك و تجهيزات 
iDC  و اتاقك مركز داده با برند iRACK جانبى با برند

و iBOX را به نمايش گذاشــت. همچنين، محصوالت 
سرمايشي اين شركت در قالب واحدهاى سرمايشى 
معــرض  در   In-Rack و   In-Row ،Side Air Flow

بازديــد قرار گرفتند. اين شــركت، اولين توليدكنندة 
محصوالت سرمايشــي مركزداده در ايران است. به 
همين دليل، غرفه اين شركت با وجود قرار گرفتن در 
سالن شركت هاي مخابراتي بزرگ، همواره مملو از 
جمعيت بود  و توجه بيشتري را به خود جلب مي كرد. 
اين غرفه فرصتي بي بديل براي بازديد از اتاقك ها و 
تجهيزات سرمايشي مراكزداده فراهم آورده بود كه 

كمتر در ايران شاهدش بوده ايم. 

نمايشگاهي آهسته و پيوسته
نمايشــگاه را محمود واعظــي، وزير ارتباطات و 
فناوري اطالعــات افتتاح كرد. روز اول نمايشــگاه 
خلوت و ســاكت بود. اما روزهاي بعد بازديدكنندة 
بيشــتري به نمايشــگاه ســرازير شــد و دو روز 
پاياني محل حضور نيروهاي فني، كارشناســان و 
مديران ســازمان ها و شــركت هاي مختلف سراسر 
كشــور بود كه به تبــع آن بــازار گفت وگو و بحث 
و تبادل نظــر نيز گرم بــود و در هر غرفه اي چندين 
ميهمان، گرم صحبت بودنــد و اطالعات مي گرفتند. 
تلكام، نمايشــگاهى بي حاشــيه، با حركت آهسته و 
پيوسته است كه تأثيرات خودش بر بازار مخابرات 
و ارتباطات را مي گذارد و حس رضايت بخشــي در 

شركت كنندگان و بازديدكنندگان ايجاد مي كند.
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اكنون كــه تصميم به ســاخت يك مركــز داده 
گرفته ايــد، حق داريد كه بهتريــن انتخاب (يا يكي از 
مناسب ترين انتخاب ها) را انجام دهي د تا موفقيت تان 
را تضميــن كنيد. كار واقعي ســاخت مركز داده از 
هم اكنون شروع مي شود. معموالً اولين طراحي شما 
از يك مركز داده بهترين طراحي نيست و بسيار خام 
و خشن است. در طراحي هاي اوليه ترتيب زماني و 
منطقي رعايت نمي شود و يك ديد كلي ترسيم شده 
است. براي مثال، اگر تصميم داريد مركز داده را در 
ساختمان هاي موجود شركت به جاي ساختمان هاي 
جديد راه اندازي كنيد؛ به يــك ايدة خوب و پخته از 
نظر فني نياز داريد تا به چشم انداز ذهني تان برسيد. 
چون ساخت وســاز در ساختمان هاي جديد به شما 
انعطاف پذيري بيشتري مي دهد و راحت تر مي توانيد 
اســتانداردها و ملزومــات را رعايت كنيــد اما در 
ساختمان هاي قديمي و موجود اين انعطاف پذيري را 
نداريد؛ بنابراين بايد طراحي و ايدة  بسيار قوي تري 

داشته باشيد. 
يكي از كليدهاي اصلي طراحي خوب مركز داده 
در سازمان ها؛ متمركز نكردن تمام امكانات در اتاق 
سرور است. يك مركز داده فقط چندين رك و چهار 
ديوار اطراف اين رك ها نيســت. بلكه تعدادي اتاق و 
محفظه هاي محصور شــده خارج از فضاي اصلي 

مركز داده مي تواند بســيار مفيد باشــد و عمليات  
زيرساخت IT، را تسريع ببخشد. در اينجا، مي توان 
اتاق هاي مختلفي براي يك مركزدادة اليه بندي شده، 
تعريف كــرد. اغلب هــدف از طراحي هاي مختلف، 
برآورده كــردن نيازهاي گوناگون يك شــركت و 
سازمان است. يك اسكلة بارگيري براساس نيازهاي 
شركت مي تواند بسيار بزرگ يا بسيار كوچك باشد. 
اندازة اين اسكله بايد در طراحي لحاظ شود. ممكن 

است شركتي، مركز داده اي جمع وجور طراحي كند 
كه نياز به اتاق هاي گوناگون ندارد. 

اهميت جداسازي اتاق ها
طراحــي اى خوب تلقي مي شــود كــه تجانس و 
هم خواني در آن رعايت شــده باشد. براى مثال، در 
يك خانة آپارتماني، هيچ گاه ســرويس بهداشتي در 
آشپزخانه يا اتاق پذيرايي قرار ندارد. در مركزداده 

بخش سوم: اتاق  هاى جانبيطراحي مراكز داده 
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نيز همين طور اســت. قــراردادن همه چيــز در يك 
اتــاق ســرور مي تواند ناكارآمدي، زشــتي و حتي 
خطرآفريني به همراه داشته باشد. براي بهينه سازي 
سيستم سرمايشــى، بايد از رك هاي غيرضروري، 
تجهيــزات جانبي تزئينــي و در نظر گرفتن فضايي 
بيش از نيــاز، اجتناب كرد. يك طراحي غيرحرفه اي 
معمول ديگر در مراكزداده، نصب رك ها باهم قبل از 
قرار دادنشان در يك رديف است. در نتيجه، اتاق هاي 
سرور بايد از موارد اضافي مانند كابل ها، جعبه هاي 
منبع  تغذية اضافي و چيزهاي ديگر انباشته نشوند. 
شايد به نظر برسد اين اتاق ها به طراحي شما كمك 
كرده اند ولي غيراصولي و نامناســب  هستند. براي 
شــناخت بيشــتر دربارة طراحي اتاق هاي ســرور 
جداگانه در مركزداده، نگاهي به پيشنهادات شركت 
سيســكو در انتخاب بهترين امكانــات كاربردى در 

مراكزداده و مناسب كسب وكار، مي اندازيم:

اتاق ذخيره سـازي: جداســازي اتاقي به عنوان 
ذخيره ســازي، از مركز داده اصلي، بهترين راه حل 
براي نگه داري سرورهاي قديمي، كابل هاي انشعابي 
و ديگــر تجهيزات باقي مانده از اتاق ســرور اصلي 
اســت. به عالوه، از شــلوغي بيش از حد مركزداده 
و تبديل شــدنش به يك فضاي به هم ريخته با تغيير 
جريان هواي محــدود جلوگيري مي كنــد. به طور 
طبيعي كاركنــان، مراقبت و محافظت بيشــترى از 
تجهيزات ذخيره سازي نســبت به ديگر بخش ها به 
عمل مى آورند زيرا حساســيت هايي وجود دارد كه 
بايد رعايت شــوند. اتاق ذخيره سازي مجزا، امكان 
بــرآورده كردن ايــن نيازها را فراهــم مي كند. اگر 
مشتريان هم اقدام به بازديد از مركز داده كنند، تحت 
تاثير اين جداسازي و نظم دهي قرار مى گيرند. اندازة 
اتاق ذخيره سازي متناسب با اندازة مركزداده است. 
در بيشــتر ســازمان ها، اتاق ذخيره سازي، فضاي 
محدود و جمع وجوري اســت كه نــه زياد بزرگ و  
نه زياد كوچك است. اتاق بزرگ  به تدريج مصارف 
ديگــري خواهد يافــت و تبديل به محــل نگه داري 
تجهيزات اضافي و بالاستفاده مي شود كه اين خوب 

نيست. 

اتاق مديا و پشـتيبان گيري: محدودكردن ورود 
پرسنل به اتاق ســرور؛ از آلودگي و به هم ريختگى 
اتاق جلوگيري مي كند، ولي احتماالً خطاي انســاني 
را افزايــش مي دهد و هزينه هاي بيشــتري به همراه 
خواهد داشــت. بنابراين، تعبيه كــردن يك اتاق (يا 
چنديــن اتاق) براي كارهاي مديا و پشــتيبان گيري 
مفيــد اســت. به خصوص اگــر شــما روي مركز 
دادة خــود اطالعــات مراكــز ديگر را نگــه داري و 
پشتيبان گيري مي كنيد، جداســازي اتاق مديا كمك 
مي كند از پوشــش هاي ضدحريق اســتفاده كنيد تا 
حفاظت بيشــتري از اطالعات به عمل آوريد بدون 

اينكه نياز به سنگين كردن اتاق سرور باشد. اضافه 
كــردن يك اتاق به طراحي مركزداده براي نگه داري 
اطالعات پشتيبان، عملياتي و كاربردي است؛ اگرچه 
گاهي محدوديت هاي فيزيكي موجب مي شــود اين 

اتاق لوكس و غيرضروري به نظر برسد. 

تجهيـزات باالبـري: اگر شــركتي هســتيد كه 
تغييرات كم و نادري در مركز داده تان رخ مي دهد و 
رك هاي انگشت شماري را خريد و فروش يا تعويض 
مي كنيد، يك اسكلة بارگيري نياز نخواهيد داشت؛ اما 
اگر دائم در حال گســترش مركزداده خود هستيد و 
مرتباً بايد رك ها و تجهيزاتــي را جابه جا كنيد، يك 
اســكلة بارگيري نياز داريد. سعي كنيد اين اسكله و 
مكان، براي نگه داري تجهيزات يا جابه جايي به اتاق 
ســرور راهى نداشته باشد، تا امنيت و پاكيزگي آن 

رعايت شود. 

اتاق ابزار: جداســازي يك اتــاق براي تجهيزات 
الكترونيكي، ماننــد باتري هاي UPS، منبع تغذيه هاي 
ســوييچ اوليه/ثانويه، يا تجهيزات زيرساختي مانند 
كابل هاي ايزولــه يكي از ضروري تريــن نيازهاي 
سرورها اســت. همانند ديگر اتاق ها، اتاق ابزار نيز 
به خلوت شدن اتاق سرور اصلي و كاستن تجهيزات 
الكتريكي و الكترومغناطيســي در اطراف سرورها 
كمــك مي كنــد و از آلودگي هــا و احتمــال برخي 

تداخل هاي اشعه اي، ممانعت به عمل مي آورد. 

اتاق سرويس: در نظر گرفتن اين اتاق در طراحي 
مركز داده به سياســت هاي شــما براي نگه داري و 
تعمير سرورها بستگي دارد. اگر مي خواهيد از خانه 
به مركز داده خدمات بدهيد يا اينكه با شركت ثالثي 
براي نگه داري تجهيزات شــبكه قرارداد بســته ايد؛ 
مزاياى متفاوتي كســب مي كنيد. مثــًال نگه داري و 
تعمير از راه دور به امنيت بيشــتر ســرورها كمك 
مي كنــد و مركز داده را از چشــم پيمان كاران دور 
نگه مي دارد. اما اگر پيمان كار يا نيروهاي استخدامي 
خودتان بايد به تجهيزات رسيدگي كنند، داشتن يك 

اتاق، براي نگه داري تجهيزات و وســايل مورد نياز 
آن ها و جداســازى اين تجهيــزات از تجهيزات اتاق 
سرور، مفيد است و مشكالت را كاهش خواهد داد. 
بســته به اينكه چقدر فضا داريد و برنامه ريزي هاي 
شما چگونه است مي توان يك اتاق براي استقرار يك 

يا دو نفر نيروي انساني خدماتي، در نظر گرفت. 

اتاق كنترل: اگرچه بسياري از شركت ها ترجيح 
مي دهند اتاق كنترل يا مركز تلفن را برون ســپاري 
كننــد، اما مي توان يك اتاق بــراي آن، در مركزداده 
تعبيه كــرد. از آنجايى كه الزم نيســت اين اتاق در 
مجاورت اتاق ســرور باشــد، مي توان در هر نقطه 
از فضاي مركزداده ســاخته يا حتــي به بيرون از 
مركــزداده انتقال داد. در اتاق كنتــرل، افراد بايد به 
تأسيسات نظارت داشته باشند، ولي لزوماً نيازى به 
دسترسي مستقيم آنها به تجهيزات مركز داده و راه 

رفتن ميان رك ها نيست. 

نتيجه گيري
اتاق هايــي كــه در باال پيشــنهاد شــده اند فقط 
يك هــدف اصلــي را دنبــال مي كننــد: اجتناب از 
دسترســي هاي غيرضــروري بــه اتاق ســرور و 
حفظ ظاهــر تميز و مرتب تجهيــزات؛ جلوگيري از 
خطاهاي  كاهش  باعث  غيرضروري  دسترسي هاي 
انساني ناخواسته نيز مي شود. هم چنين، از شلوغي 
و به هــم ريختگى اين مكان هــا، جلوگيري مي كند. 
بســته به بودجة كنار گذاشته شده براي مركز دادة 
جديد و برخي عوامل ديگر، ممكن است برخي از اين  
اتاق ها بيهوده و بدون استفاده به نظر برسند. به هر 
حال، در هنگام طراحي يك مركزداده عالوه بر اتاق 
ســرور بايد چندين اتاق ديگر هم در نظر بگيريد تا 
تأسيسات و تجهيزات سخت افزاري شبكه، بيشترين 

كارايي و بهره وري را داشته باشند. 
در صورت نياز به توضيحات بيشــتر در مورد 
مركز داده، مى توانيد به كتاب ”استاندارد زيرساخت 
مراكز داده TIA-942“ انتشــارات كانون نشر علوم 

مراجعه فرماييد.

ضميمه شماره 9162
34

مقاله فني
Technical Article



 اگر مي خواهيـد در دنياي فناوري و نقش هاي مديريتي، 
ميز و صندلى بزرگ خودتان را داشـته باشيد، يا آرزوهاي 
بزرگتري در سـر مي پرورانيد، مهارت هاي رهبري خاصي 
نياز داريد تا از يك ُپسـت سـازمانى پيشـرفت كـرده و به 
ُپسـتهاى باالتر دسـت يابيد. در شـركت هاي بزرگ، تبديل 
شـدن به يـك رهبر، كاري سـخت و طاقت فرسـا اسـت كه 
فداكاري و پشـتكار مي خواهد. بسـيارى از مهارت هاي الزم 
براي رهبري اكتسـابي و يادگرفتني هستند؛ و اگر عالقه و 
تمايل داشته باشيد و تالش بيشتري كنيد مى توانيد موفق 
شـويد. ما با مديران، كارشناسـان، نويسـندگان و بزرگان 
صنعت IT صحبت كرديم و به جاي شـما دنبال مهارت هايي 
بوديـم كه يك مدير را به يك رهبر جهاني تبديل مى كند. در 
اينجا 11 مهارت الزم براي تبديل شدن به يك مدير، و فراتر 

از آن يك رهبر بانفوذ شركت  IT، را مرور مي كنيم. 

چگونه  رهبر  فناورى  
بهترى    شويم!

يافتن يك مربي خوب در سازمان خودتان
Apigee Ins مي گويد:  tute برايان كيرسنجر از موسسة تحقيقاتي و استراتژي
«براي آنكه به درك درســتي از كارهاي اجرايي در شــركت تان برسيد، نياز به 
يــك مربي داخلي خوب داريد.» پيدا كــردن يك مربي از ميان نيروهاي داخلي و 
باتجربة شركت يك راه  ميان بر براي بهبود مهارت هاي رهبري شركت و ترسيم 
يك نقشــة راه براي موفقيت در مديريت است. اگر با قلمرويي ناشناخته روبرو 
شــويد يا دربارة موضوعي اطالعات جامعي نداريد، به خصوص در مواجهه با 
فــردي كه گزافه گويي هاي زيادي دارد؛ يك مربي خوب غنيمت اســت. اين مربي 
مي تواند راهنماي شما در سياست هاي كلي باشد و از هدر رفتن سال ها تالش و 

زحمت تان جلوگيري كند. 

تيم تان را قوي كنيد
چندين راه كليدي براي توانمندسازي تيم و كاركنان وجود دارد. ”كاتلين براش“ 
نويسنده كتاب he Power of One: You’re the Boss مي گويد: «يك محيط امن 

براي صحبت در ميان كاركنان خودتان بســازيد. اين موضوع كمك تان مي كند 
تا كاركنان توانمندتري داشــته باشــيد. كاركنان نياز دارند و بايد براي رسيدن 
به درك درســتي از كار، تشويق شوند و نبايد نگراني ها يا سواالتشان را ناديده 
گرفت و با لبخند به سادگي از كنارشان عبور كرد. ارتباط با تيم كارى خودتان 
براي پي بردن به اهميت جايگاه تان بســيار حياتي اســت. تصوير بزرگ تري از 
كارتان ترسيم كنيد تا كارمندان تان انگيزه داشته باشند. اجازه دهيد وارد بحث ها 
و تصميم گيري هاي داخلي شــركت شوند و نظر بدهند و احساس كنند نظرشان 
سرنوشت ســاز است. يكي از روش هاي توانمندسازي كاركنان، تبديل ايشان به 

بخشي از روند تصميم گيري است.» 
به گفته براش، يكي از سخت ترين مشكالت مديران شركت هاي IT، نگه داشتن 
كارمندان است. محيطي بسازيد كه كارمندان دوست داشته باشند در آن كار كنند. 
اين اتفاق مي تواند با جلوگيري از كاهش هزينه ها و دســتمزدها يا پيشنهادهايي 
براي ساعت هاي خالي كارمندان و جلساتي براي جمع كردن كارمندان ارشد به 

دورهم، رخ دهد. 
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افزايش مهارت هاي تفكر استراتژيك
 Get the Job You Want, Even When به گفته فورد مايرز، نويســندة كتــاب
No One’s Hiring؛ يكــي از بزرگ تريــن چالش هاي رهبران IT، نداشــتن توازن 

ميان راه كارهاي فناوري و اهداف كلي كســب وكار اســت. همان طور كه قوانين 
مديريتــي در دنيــاي IT رونــد تكاملي طي مي كننــد، رهبران فنــاوري نيز بايد 
چشم انداز دلخواه شان را براي دستيابي به شريك هاي بهتر تجاري و رسيدن به 
استراتژي هاي كاربردي بهبود دهند. مايرز مي گويد: «رهبران فناوري بايد بدانند 
IT يك ابزار پيش برنده براي رسيدن به موفقيت در كسب وكار است و به خودي 
خود موفقيت محســوب نمي شود.» مديران نياز به بهبود تفكر استراتژيك دارند. 
به عنوان مثال، كالس هاي MBA مي تواند اســتراتژي كســب وكار شما را بهبود 
بخشــد. اگر خودتان نمي توانيد اين دوره ها را بگذرانيد، از يك شركت مشاورة 

غيرانتفاعي كمك بگيريد. 

افزايش مهارت هاي ارتباطي
اگر نتوانيد نقطه  نظرات را به طور مؤثر به مردم منتقل كنيد، يك رهبر بزرگ 
نمي شــويد. برنز مي گويد مهارت هاي ارتباطي مديران IT بســيار ضعيف است: 
«شايد اين حرف كليشه اي باشد ولي بسياري از مديران متخصص و ارشد IT يا 
رهبران شركت هاي بين المللى با چندصد كارمند نمي توانند سريع ارتباط برقرار 
كنند. نمي  توانند رزومه درســتي بنويســند يا رفتاري ماننــد يك مربي حرفه اي 
داشــته باشــند.» تمرين كردن، تقويت مكالمه با حضور در كالس هاي بازيگري 
يا نمايش نامه نويسى و فن بيان، كار با كارشناسان و مربياني كه تخصص شان 
ارتباط بهتر با مردم اســت و تقويت تفكر مثبت دربارة خودتان روش هايي براي 
افزايش سطح مهارت هاي ارتباطي هستند. جلسات كاري بيرون از دفتر نيز كمك 

زيادي به حل اين مشكل مي كنند. 

شنوندة بهتري باشيد
استفان كاوري در جايى گفته است: «اكثر مردم گوش نمي كنند تا بفهمند بلكه 
گوش مي كنند تا تكرار كنند.» بســياري از ما در مواجهه با همكاران يا كارمندان 
به حرف دل شــان گوش نمي كنيم يا حاضر نيســتيم دربارة مــواردى كه با آن 
ســروكار زيادى دارند چيزي بشنويم. اگر يك كارمند احساس كند حرف دلش 
را نمي شنويد؛ تمام انگيزه اش از بين مي رود. براي اينكه به مدير شنوندة بهتري 
تبديل شــويد مي توانيد از فكر كردن و حدس زدن بهترين پاسخ دست برداريد 
و با يك ذهن باز فقط گوش كنيد. براي شــروع يك كار نيازي نيســت فكر كنيد، 
گوش كنيد. به خودتان يادآوري كنيد خيلي مهم اســت كه به حرف زيردستان و 

كارمندان خود گوش كنيد. 
از قضــاوت و داوري و پيش بيني پايان يك كار يا رفتار كارمندان جلوگيري 
كنيد و اجازه دهيد آن كار يا رفتار به خط پايان برسد و بعد نتيجه را ببينيد. اجازه 
دهيد اطرافيان تان حرف شان را كامل بگويند و بعد تأمل كنيد و اگر قانع  كننده نبود، 
تصميم گيري كنيد. تشويق شان كنيد توضيح بيشتر بدهند. با سوال پرسيدن در 
جلساتي كه بايد گزارشي ارائه شود؛ اجازه بدهيد بيشتر آن ها حرف بزنند. نكته 
آخر اينكه موقع گوش دادن به حرف كارمندان تمركز كنيد و با چشم و گوش و 
دست و پاي خودتان بازي نكنيد. نبايد حس كنند توجه نمي كنيد. مكان هاي آرام 

و خلوت را براي گفت وگو انتخاب كنيد. 

Networker بهتري باشيد
بســياري از افرادي كــه در حوزة IT  كار مي كنند، به ايــن دليل اين حرفه را 
انتخاب كرده اند كه با ُكدها و ماشين ها بهتر از مردم كار مي كنند و بيشتر ارتباط 
دارند. اين طرز تفكر نمي تواند شــما را به پرواز درآورد و رهبر بهتري شــويد. 
نيازي به گفتن نيست كه افراد درون گرا، رهبران موفق و بزرگي نيستند اما همين 
افراد اغلب به سراغ تمايالت دروني و طبيعي خود مي روند. يك تحقيق نشان داده 

اســت نزديك به 75 درصد افراد برون گرا تمايل بــه آرامش دارند كه يك حس 
خودنگرانه درون نگر است و براي يك رهبر اصًال مناسب نيست. رهبران موفق، 
جنب و جوش زيادي دارند و در تمام جلســات و مراسم حضوري فعال از خود 

نشان مي دهند و سعي مي كنند بيشتر در جمع باشند و ارتباط  گيري كنند. 

هم گام و صادق باشيد
ضرب المثلى هســت كه مي گويد، هم گامي و صادق بودن بخشــي از رهبري 
است. همه به شما نگاه مي كنند و درس مي آموزند و تقليد مي كنند. اگر يك مدير 
سازگار، هم گام و صادق باشــيد، به ديگران و اطرافيان اجازه داده ايد كه بدانند 
چه انتظاري از شــما دارند و خودشان را براي كار در هر شرايطي آماده كنند. 
همين موضوع به نوبة خود يك معيار و مبنا براي تصميم گيري شان است وقتي 

در كنارشان نيستيد. 

خودتان را بشناسيد و اعتبار بدهيد
براش مي گويد: «كارمندان به يك شياد و كاله بردار احترام نمي گذارند. احترام 
كارمندان ســرمايه اي اســت كه رهبران اگر مى خواهند بهره وري و كيفيت باال 
را در شركت شــان ببينند، نبايد آن را از دســت بدهند.» كيرسنجر نيز مي گويد: 
«اصالت بخشي اجازه مي دهد با كارمندان و همكاران ارتباط بهتري داشته باشيد 
و مردم درك درســتي از شــما به دســت بياورند و بدانند چه انتظاري از شما 
مى  توانند داشــته باشند. خودتان بهتر مي دانيد چه دانشــي داريد و چه دانشي 
بايد كسب كنيد و خودتان بهتر مي دانيد دنبال چه نيروهاي دروني برويد كه در 

درون تان هست.»

مديريت جزئى نگر (Micro Management) نداشته باشيد
براش مي گويد: «اگر يك رهبر جزء نگر باشــد، شكســت خواهد خورد چون 
امــكان ندارد همزمان هم روى جزئيات تمركز كند و هم روي تصاوير بزرگ تر 
اشــراف داشته باشــد. جزئيات، علف هاي هرز هســتند كه وارد شدن به آن ها 
نابودتان مي كند يا در نهايت شــما را به مديريت يك بخش از كل شركت محدود 
مي كند. همچنين، اگر كارمندي هستيد كه مديريت ميكرويي بر امور داريد و فكر 
ميكنيد اين  نوع مديريت شما را به موفقيت مي رساند، بايد بدانيد كه نه تنها عامل 

رشدتان نيست، بلكه برايتان ايجاد محدوديت نيز مى كند.» 

 بگذاريد باهوش ها دوره تان كنند
 در دنياي فناوري، با باهوش ها هم اتاق شــدن بســيار ســخت اســت چون 
سرعت شان زياد است و هميشه عقب مي مانيد.  هميشه نمي توانيد به روز و سريع 
باشــيد و جديدترين فناوري ها و مهارت ها را ياد بگيريد. بنابراين، لزوم تشكيل 
يك تيم فني متخصص و باهوش كه مكمل يكديگر هســتند در كنارتان احساس 
مي شود. تيمي كه بتواند مجموعه اي از مهارت ها را در اختيارتان قرار دهد بدون 

اينكه خودتان به يادگيري شان نياز داشته باشيد. 

 هميشه ياد بگيريد
اگر به طور مداوم آموزش نبينيد و براى پيشــرفت كسب وكار و بازار خود، 
به كالس نرويد؛ به سرعت كنار گذاشته خواهيد شد. نگاهي به مهارت هاي خود 
كنيد و آن را با نيازهاي بازار و كسب وكارتان و البته نيازهاي سازمان مقايسه 
كنيد و بعد تصميم بگيريد بهتر اســت به چه كالس هايي برويد. هميشــه سعي 
كنيد اطالعات بيشــتري دربارة كســب وكارتان جمع آوري كرده تا در ارتباط با 
عموم مردم و جلســات عمومي مهارت هاي گفتاري خود را بهبود دهيد. اگر در 
يادگيري جدي باشيد، زيردســتان و كارمندان به شما نگاه مي كنند و در نتيجه 
آن ها هم مجبور مى شــوند آموزش ببينند و اطالعــات خود را افزايش دهند. در 

ضمن، كارمندان به يك رهبر آگاه و مطلع بيشتر احترام مي گذارند.
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 مقاله مديريتى
Management Article



كبك بازار نباشيم
در بخش ديگري از گفت وگو با احســان برغندان، خواســتيم تعريفي از «هوشمندي بازاريابي» 
Marke، جمع آوري و تحليل منظم  ng Intelligence ارائه بدهد. وي گفت «هوشــمندي بازاريابي يا
اطالعاتي است كه به طور عمومي در مورد رقبا و توسعة بازار در دسترس است.» هدف هوشمندي 
بازاريابي، بهبود تصميمات استراتژيك، ارزيابي و پيگيري فعاليت هاي رقبا و پيش هشدار در مورد 
فرصت ها و تهديدها اســت. با پيشــرفت فناوري و پيچيده شــدن فرآيندهاي بازاريابي و فروش، 
روش هاي سنتي تجزيه و تحليل بازار و مشتري، كافي به نظر نمي رسند و هر شركت براي سهم 
داشــتن در بازار خودش بايد بتواند حركت ها و رفتارهاي رقبا و بازار را پيش بيني كرده و براي 
آن ها طرح و برنامه مشــخص و آماده داشــته باشد. به همين منظور، بايد بتواند اطالعاتي دربارة 
تأمين كنندگان، توزيع كنندگان، مشتريان كليدي، مديران، مهندسان، نيروهاي فني، مسئوالن خريد 
و فروش و نحوة بازاريابي شــركت هاي ديگر به دســت آورد. در شركت هاي بزرگي مانند اپل و 
سامســونگ گاهي محصول رقيب را خريداري كرده و ماه هاي طوالني در آزمايشــگاه هاي خود 
تجزيه و تحليل مي كنند تا بدانند رمز موفقيت محصوالت رقيب چيســت.  داســتان هايي در تاريخ 
وجود دارد كه شــركت ها براي ســر در آوردن از كار يكديگر به سراغ زباله ها هم رفتند و دست 
به دزدي زباله زدند. در يك زباله دزدي حرفه اي، شــركت اير كانادا زباله داني هاي بزرگ شــركت 
وست جت را دزديد تا مداركي مبني بر نفوذ غيرقانوني وست جت در سيستم هاي كامپيوتري خود 
بيابد. حتي در چندين مورد، دانشــمندان يك شــركت وارد بخش زباله داني شركت رقيب شده اند 
و دســت به كســب اطالعات زدند.  يكي از روش هاي كسب اطالعات دربارة بازار و رقبا، حضور 
در نمايشــگاه ها، كنفرانس ها، ســمينارها و مراجعه به گزارش هاي ساليانه، مطبوعات، آگهي ها و 
وب ســايت ها است. آگهي ها به خوبي مي گويند كه نبض بازار چيست و رقبا روي چه محصول يا 
فناورى اي تمركز كرده اند و براي آينده چه كارى مي خواهند انجام دهند.  يك شركت فناوري محور 
نمي توانــد بــدون رصد كردن تغييرات بــازار و تخمين زدن رفتارهاي بعدي حــوزة كاري خود، 
برنامه ريزي كند و اســتراتژي بچيند و روي محصول يا برندهايي ســرمايه گذاري كند. بازار پويا 
بازارى اســت كه همواره داراى نيازهايي اســت كه هنوز بي پاسخ مانده اند. شركتى كه مي خواهد 
پيش رو باشــد، بايد اين نيازها را زودتر از رقبا شناســايي و كشــف كند و راه كارها، خدمات و 
محصوالت خودش را زودتر وارد بازار كند. دربارة مناقصات و پروژه هاي بزرگ نيز همين قانون 
صدق مي كند. شركتي موفق تر است و چرخش مي چرخد كه بتواند زودتر حدس بزند محيط، منطقه، 
استان و شهرش به كدام سو مي رود و چه نيازهايي در آينده خواهد داشت و خودش را آماده كند. 
متأسفانه در ايران، بسياري از شركت ها به واكنش هاي بازار اهميت نمي دهند و براساس اطالعات 
قديمي و ثابت عمومي تصميم گيري مي كنند. مديران اين شــركت ها در هيچ نمايشگاه يا كنفرانسي 
شركت نمي كنند و تالشي براي ردگيري شركت هاي ديگر بازار ندارند. اين  نوع مديريت در نهايت 
منجر به عقب ماند گي و ايستايي مي شود و هر روز شاهد كاهش سهم كمتري از بازار خواهيم بود. 

گفت وگو با احسان برغندان؛ مديرعامل شركت ارتباط ايمن آرش

معرفي
اگرچه تاريخ تأسيس شركت ارتباط 
ايمن آرش به ســال 1390 در اســتان 
فارس برمي گردد، اما از يك پشــتوانه 
نيروي انساني فني ده ساله برخوردار 
اســت. برغندان مي گويد بــازار جنوب 
كشور نياز به شــركت هايي با ظرفيت 
بــاال در حــوزة مخابــرات و نگه داري 
داشــت.  كامپيوتــري،  سيســتم هاي 
شركت هايي كه بتوانند برندهاي سطح 
بــاال و موفــق و در گام بعدي، خدمات 
نگه داري و به روزرساني را ارائه دهند. 
يكي از اهداف شركت ارتباط ايمن آرش، 
كار با شــركت ها و برندهــاي معتبر و 
ارائه محصوالت باكيفيت و شناخته شده 
بود. اين شــركت در عمــر كوتاه مدت 
خــود توانســته پروژه هــاي موفقــي 
ماننــد دوربين هــاي امنيتــي و نظارت 
تصويــري ســاختمان ثبت شــناوران 
جزيرة خارك، ادارة بنادر و كشتيراني 
بوشــهر، پروژه هاي شــبكة  ادارة راه 
و شهرسازي بوشــهر و پروژة شبكة 
ادارة امور مالياتي بوشهر را اجرا كند. 
مديرعامل شــركت ارتبــاط ايمن آرش 
مي گويد از ديگر مشتريان شــان ادارة 
ثبت احوال بوشــهر، نيــروي انتظامي 
بوشــهر و چندين سازمان دولتي ديگر 
هســتند. اين شــركت امســال رويكرد 
جديدي در پيش گرفت و از فيبر نوري 
و تجهيزات برند UNICOM، براي انتقال 
اطالعات و سيستم هاي ارتباطي باندپهن 
در پروژه هــاي خــود بهره بــرد كه با 
استقبال و تاييد مشــتريان نيز روبرو 

شده است. 

«تا كنون به رفتار رقبا و با زار دقت كرده ايد؟ برايتان مهم اسـت شـركت هاي ديگر چگونه 
بازاريابي مي كنند و دسـت به چه كارهايي مي زنند؟ از شـركت هاي رقيب، اطالعاتي داريد و 
مي توانيد براساس اين اطالعات حركت بعدي آن ها را حدس بزنيد و برنامه ريزي كنيد؟ چطور 
آينده بازار را ترسيم مي كنيد؟» موضوع گفت وگوي ما با احسان برغندان، مديرعامل شركت 

ارتباط ايمن آرش «هوشمندي بازاريابي» است و مي خواهيم پاسخ اين  پرسش ها را بيابيم.

هوشمندي بازاريابي
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بخش سومعجيب ترين مراكزداده جهان 
باصرفه ترين مراكزداده

شركت اچ پى يك مركزداده ابتكارى در Wynyard انگليس ساخته است 
كه با انرژى بادهاى بيرونى تازه و سرد درياى شمال خنك مى شود و در 

نتيجه اين بادها، سرورها هميشه سرد و خنك هستند. 

دماى بيرونى اين مركزداده در 20 ساعت از سال 
حدوداً برابر 24 سانتى گراد (75 فارنهايت) است. 

در حالى كه بسيارى از مراكزداده بزرگ از سيستم هاى سرمايشى رايگان استفاده مى كنند. اچ پى در امكانات مركزداده ابداعى خود از يك برنامه جريان 
هوا استفاده مى كند كه هواى سرد از بخش زيرين وارد فضاهاى ميانى سرورها و تجهيزات شبكه مى شود. 

امكانات سرمايشى 15 فوت باالتر از سطح 
زمين هستند و هواى خنك را براى تجهيزات 

مركزداده سرد و آماده مى كنند. 

 25000
مگاوات ساعت در سال

هنگامى كه بادهاى بيرونى وارد سيستم سرمايشى 
مى شوند، برحسب نياز سردتر شده و همزمان با جريان 
هواى گرم توليد شده توسط تجهيزات مركزداده ادغام 

مى شوند. اين جريان هواى گرم از باالترين بخش 
مركزداده به سوى كف سرازير مى شود. 

تكنيك هاى سرمايشى استفاده شده در Wynyard به اچ پى كمك مى كند از توليد حدود 12500 تن گاز دى اكسيد كربن جلوگيرى 
كند و  ميزان مصرف انرژى مركزداده را در حدود 25000 مگاوات ساعت در سال كاهش دهد. 

12500 تن 
گاز دى اكسيد كربن
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نكته ها و گفته ها          
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معرفي سيتريكس
ايــن شــركت چنــد مليتي متولــد ســال 1989 
اســت و تأمين كنندة ســرور، برنامه هاي كاربردي، 
نرم افزارهاي مجازي سازي دســكتاپ و سازماني، 
شــبكه، نرم افزار بــه عنــوان ســرويس (SaaS) و 
فناوري هاي محاسبات ابري است. يكي از شاخه هاي 
اصلي فعاليت اين شركت، ارائه محصوالت مبتني بر 
پلتفرم مجازي ســازي اوپن سورس Xen است. بيش 
از 330 هزار شــركت، ارگان، ســازمان و كاربر، از 
خدمات و محصوالت اين شــركت استفاده مي كنند. 
مكان اصلي اين شــركت در فورت لــودردل فلوريدا 
است كه يكي از بخش هاي ناحية ميامي متروپوليتن 
است. البته اين شركت شعبه هايي هم در ماساچوست 
و كاليفرنيا دارد و دفاتر مركزي توســعة نرم افزاري 
خود را در كشــورهايي مانند استراليا، هند، كانادا و 
انگليس داير كرده است. يكي از بزرگ ترين خريد هاي 
 XenSource اين شركت به سال 2007 برمي گردد كه

را از آن خــود كــرد و بعد پــروژة هايپروايزرهاي 
اوپن ســورس مبتني بر Xen را كليد زد. پروژه اي كه 
بعداً موفقيت ســيتريكس را تضميــن كرد و موجب 
شد در بازار رقابتي مجازي سازي سيتريكس حرف 
اول را بزند. اين شــركت نزديك به 10 هزار كارمند 
در سراســر جهان دارد. در سال 2013، ارزش مالي 
سيتريكس برابر 2/9 ميليارد دالر تخمين زده شده و 
محصوالتش توسط 100 ميليون كاربر به كار گرفته 

شده اند. 

25 سال آينده نگري
همان طور كه گفتيم، ســيتريكس در ســال 1989 
توســط اِد الكوبوچي (Ed Iacobucci)، توسعه دهندة 
قديمي شركت IBM با ســه ميليون دالر پايه گذاري 
شــد. اين شركت نوپا پس از طي كردن مراحل اوليه 
و گسترش، به كورال اسپرينگس فلوريدا منتقل شد؛ 
محل زندگي اِد و خانة ســابقش. نام اولية شــركت 

ســيتريكس، Citrus بود. چند ماه پس از تأســيس، 
شــركت ديگري مدعي شــد نــام Citrus و عالمت 
تجاري اش را قبًال به ثبت رسانده است. به همين دليل، 
Citrus به Citrix تغيير يافــت (با الهام گيري از كلمه 

Unix). بسياري از اعضاي هيئت مديرة اول و هيئت 

 OS/2 مؤسس ســيتريكس از اعضاي سابق پروژة
شــركت آي بي ام بودند. اِد نيز يكــي از اعضاي اين 
 OS/2 پروژه بود و اعتقاد داشت پروژة سيستم عامل
با پشتيباني از قابليت چندكاربري به موفقيت خواهد 
رسيد اما آي بي ام اميد زيادي نداشت. به همين دليل، 
اِد، آي بي ام را ترك كرد و به عنوان يك مدير فني در 
بخش شبكة شركت مايكروسافت استخدام شد ولي 
آن جا هم دوام نياورد و ترجيح داد شــركت خودش 
را تأســيس كند. اولين محصول شركت سيتريكس،

Citrix MULTIUSER نام داشت كه مبتني بر OS/2 بود. 

سورس كد OS/2 تحت مجوز مايكروسافت فروخته 
 شــد(آي بي ام دور زده شده بود چون توسعه دهندة 

سفري شگفت انگيز
نگاهي به تاريخچه شركت سيتريكس

وقتي از نرم افزارهاي مجازي سـازي سازماني نام برده مي شود، 
بي اختيار دو برند در ذهن حك مي شوند؛ VMware و Citrix. نام هايي 
كه سند شش دانگ راه كارهاي نرم افزاري سازماني در دنياي سخت 
و خشـن سخت افزاري شـبكه را به نام خود زده اند. اما اين شركت ها 
از روز اول موفق نبوده اند و در مسـير درسـت گام برنداشتند. فراز 
و فرودهاي زيادي را به چشـم ديده و از موانع و گردنه هاي سـخت 
فناوري و بازار عبور كرده اند. در سال هاي اول تأسيس اين شركتها، 
توفيـق چنداني حاصل نشـد و حتـي چندين بار به مـرز تعطيلي و 
ورشكسـتگي كشيده شـدند و شـايد اگر كمك شـركت هاي غول آن  
موقع بازار نبود؛ اكنون وجود نداشتند. آشنايي با تاريخچة شركت 
سيتريكس و نحوة حياتش و چرخش هاي موفقيت آميزش در بازار و 

فناوري، درس هاي آموختني زيادي دارد. 

مصمم بودن از ويژگى هاى اساسى افراد موفق است. در زندگى شما هر جهشى در جهت پيشرفت، هنگامى حاصل مى شود كه در موردى تصميم روشنى گرفته باشيد. (برايان تريسى)

خوشبختى و داشتن عملكرد عالى هنگامى به سراغ شما مى آيد كه تصميم بگيريد هماهنگ با واالترين ارزش ها و عميق ترين اعتقادات خود زندگى كنيد. (برايان تريسى)

كليدى ترين فعاليتى كه هر سازمان براى دگرگون سازى خود نياز دارد، جابه جايى كامل منابع از كسب و كارهاى پيشين به كسب و كارها و انديشه هاى تازه است. (اندروگرو)

شاگرد تنبل، احمق يا ضعيف وجود ندارد. تنها چيزى كه وجود دارد معلم خوب يا ضعيف است. اصال مشترى غير منطقى نداريم، بلكه فروشنده تنبل و سست داريم. (پيتر دراكر)

به كاركنان تان بگوييد كه هيچ گاه اجازه ندهند قربانى واقع شوند. اگر چنين احساسى دارند بهتر است بروند جاى ديگرى كار كنند. (تام پيترز)
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اصلي اين سيســتم عامل، آي بي ام است). سيتريكس 
اميد داشــت با اين محصول و امكان ســادة توسعة 
متني آن بتواند بخشي از بازار سيستم عامل يونيكس 
را تصاحب كند. اما اين محصول به هدفش نرســيد 
و شكســت خورد. يكي از داليل آن، عدم پشتيباني 
شــركت مايكروســافت از سيســتم عامل OS/2 به 
صورت طوالني مدت در ســال 1991 بود. در ســال 
1990، راجــر رابرتــز (Roger Roberts) مديرعامل 
سيتريكس شد. وي قبل از سمت جديدش، در شركت 
تگزاس اينســترومنتس كار مي كرد. ســيتريكس از 
ســال 1989 تــا 1995 ســوددهي نداشــت و حتي 
در حد فاصل ســال هاي 1989 تــا 1993 كمك هاي 
مالي از شــركت هاي مايكروسافت، اينتل و همچنين 
شركت هاي سرمايه گذاري ديگر دريافت كرد. بدون 

اين كمك ها، سيتريكس زنده نمي ماند. 
در ســال 1993، ســيتريكس محصولــي به نام

نــاول  شــركت  از  را   NetWare Access Server

خريد. اين محصول يك برنامة كاربردي دسترســي 
از راه دور مبتنــي بــر سيســتم عامل داس بود كه 
امكان دسترســي چندين كاربر به ســرور را فراهم 
مي كرد. چيزي شبيه Terminal Servers. سيتريكس 
ايــن محصول را توســعه داد و محصــول جديدي 
به نــام WinView برپاية آن توليــد و عرضه كرد.
WinView اولين محصول موفقيت آميز اين شــركت 

اســت. ســيتريكس در ســال 1995 به سهامي عام 
تبديل و به طور رسمى وارد بورس شد. شايد بتوان 
اين سال را شــروع سوددهي و موفقيت سيتريكس 
دانست. در همين سال نام اين شركت وارد فهرست 
Industry 100 شــد و تعــداد كارمندانش به 65 نفر 

رسيد. 
ســيتريكس در ســال هاي بعدي، همكاريش را با 
مايكروســافت ادامــه داد و روي محصوالتي مانند 
سيستم عامل ويندوز NT و مرورگر وب IE به نوعي 
شــريك تجاري اين شركت ها محسوب مي شد. مثًال 
در ســال 1996 توافق نامة ICA را با مايكروســافت 
و سان مايكروسيســتم بســت تا از محصوالتشان 
پشتيباني كند. اين توافق نامه پنج ساله بود و مشتريان 

زيادي براي اين شركت آورد. 
ســيتريكس  اســتراتژي  ســال ها،  ايــن  در 
ارائــه محصــوالت ســازگار تحــت شــبكه روي 
سيســتم عامل هاي مايكروســافت و ســان بــود. 

ســيتريكس متوجه شــده بود مايكروسافت و سان 
توسعه دهند گان خوبى در سيستم عامل هستند ولي 
در توسعة نرم افزارهاي تحت شبكه خيلى خوب عمل 
نمى كنند و از اين نقطه ضعف نهايت استفاده را برد. 
به همين دليل، موسسة گارتنر اين شركت را به عنوان 
يكي از بهترين ارائه دهند گان راه كارهاي محاسبات راه 
Remote Compu) معرفي كرد. سيتريكس  ng) دور
Sequoia So را هم  ware در ســال 2001 شــركت
خريد. سكويا روي پلتفرم هاي موبايل و نرم افزارهاي 
همراه فعاليت داشــت و راه كارهــاي اينترنتي براي 
برنامه هــاي كاربردي تجــاري و ســازماني ارائه 
مــي داد. در واقــع، ســيتريكس با اين خريــد پا به 

قابل  نرم افزارهــاي  عرصة 
حمل موبايــل و راه كارهاي 
گذاشت  حمل  قابل  سازماني 
و به خوبي دريافت كه سهم 
بزرگي از آيندة بازار در اين 

حوزه خواهد داشت. 
ســال 2014، جشــن 25 
ســالگي اين شــركت است. 
راه كارهــاي  ســيتريكس 
مبتني بر SDN و شــبكه هاي 
نرم افزارمحــور ارائه مي كند 
و در بســياري از بنيادها و 
اســتانداردها پيش گام است. 
مجازي ســازي  و  كالود 
امن  محيط هاي  مراكــزداده، 

براي App هــا و برنامه هاي موبايــل، نرم افزارهاي 
مجازي سازي براي دسكتاپ و موبايل، بهبودسازي 
شــبكه ها و برقرارى ارتباط هر چيــزي با يكديگر، 
حوزه هاي مختلف كاري اين شــركت  اســت. شعار 
سيتريكس «روش هاي جديد براي بهتر انجام دادن» 
است. مارك تمپلتون (Mark Templeton)، مديرعامل 
فعلي ســيتريكس به مناسبت 25 سالگي اين شركت 
طي يادداشــتي مي گويد: «25 سال اول سيتريتكس 
سفري شــگفت انگيز بود. در DNA ما (كارمندان اين 
شــركت)، حركت به جلو و رســيدن به آينده وجود 
دارد. اطمينان داريم كه براي رســيدن به آينده بايد 
تغييرات تاريخي در چشــم انداز IT شــركت داشته 
باشيم. يك مشاركت واقعي و همگاني خواهيم داشت 

و واقعاً دربارة هر چيزي بايد با هم باشيم.» 

كمي دربارة مديرعامل
مــارك از كارمندان قديمي ســيتريكس اســت و 
در ســال 1995 به اســتخدام اين شــركت درآمد. 
فارغ التحصيل رشــتة طراحي محصول، از دانشگاه 
كاروليناي شــمالي و داراي مدرك MBA از دانشگاه 
ويرجينيا است. اولين ســمت مارك در سيتريكس، 

معاونت بخش بازاريابي بود.
 وي در سال 1998 رئيس بخش بازاريابي شد و 
در سال 2001 به سمت مديريت اجرايي كل شركت 

نائل گرديد. 
ســيتريكس با مديريت مارك از يك شــركت به 
ارزش 15 ميليون دالر و يك محصول، به شــركتي 
بــه  قدرتمنــد  و  بين المللــي 
دالر  ميليــارد   2/59 ارزش 
در ســال 2012، تبديل شــد. 
وزنة  يك  ســيتريكس  اكنون، 
سنگين در دنياي محاسبات و 
شــبكه هاي كامپيوتري و يكي 
از رهبــران و بازيگران اصلي 
اين صحنه اســت. راه كارهاي 
اين شــركت در فناوري هايي 
كالود،  مجازي ســازي،  مانند 
نرم افزارمحــور،  شــبكه هاي 
نرم افزارمحــور  مراكــزدادة 
پيش گام هستند و شركت هايي 
سيســكو،  آمــازون،  ماننــد 
دل، گــوگل، اچ پــي، آي بي ام، 
مايكروســافت و سامســونگ شــركاي تجاري و 
راهبردي آن محسوب مي شــوند. مارك در مجامع 
عمومي و بين الملي و مؤسســات خيريه و همگاني 

مشاركت و حضور بسيار پررنگي دارد. 
ســخنان تحريك آميز و انگيزشــي مارك دربارة 
 IT آينــدة فناوري و به اشــتراك گذاري چشــم انداز
موجب شده تا بارها از ســوي مؤسسه هايي مانند 
CIO 100 و Interop بــه عنــوان برترين ها،  انتخاب 

شود. برخي از نشــان هاي دريافت شده توسط وي 
عبارتند از:

 AeA Abacus Award، Businessperson of the Year

و Excalibur. همچنين در سال 2013، در فهرست 50 
 Glassdoor مدير اجرايي موفق و رده باالي موسسة

قرار گرفت. 

هرگاه در بازى شطرنج در حال باختن هستم، به طور پيوسته از جاى خود بلند شده و سعى مى كنم صفحه را از پشت سر رقيبم نگاه كنم. آنگاه به حركت هاى احمقانه اى كه 
انجام داده ام پى مى برم. (جان ماكسول)

اگر مى خواهيد دليل خوب كار نكردن كاركنان تان را بدانيد، كنار آينه برويد و دزدانه بدان بنگريد. (كنت بالنچارد)

در بيشتر موارد، كشورهاى فقير از نظر دارايى ها ثروتمند اما از نظر سرمايه فقيرند، دارايى را نمى توان تبديل به سرمايه كرد مگر آن كه قانون حاكم باشد. (سى كى پراهاالد)

سازمان هاى سده 21 نياز به كاركنانى دارند كه همگى مستقل، خود اتكا، با اعتماد به نفس و آفريننده و در يك كالم، خود باور باشند. (ناتانيل براندن)

سيستم را مى توان (سريع) به دست آورد، سيستم را مى توان (ارزان) به دست آورد، سيستم را مى توان (صحيح) به دست آورد. شما مى توانيد حداكثر دو مورد از اين حاالت را 
همزمان انتخاب كنيد. (عادل زرگر)

اِد الكوبوچي؛ مؤسس شركت سيتريكس
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مقدمه
برنامه ريزى به منظور ســاخت يا به روزرســانى مراكــز داده، به عنوان يك 
چالش اصلى در بســيارى از بخش هاى فناورى اطالعات مطرح اســت. احتمال 
دارد ذينفعان اين امر، پيشــنهاداتى با جزئيات فنى مشكل كه در تكميل اطالعات 
پياده سازى بســيار مهم اســت، جهت تصميم گيرى هاى تجارى مطلوب داشته 
باشــند. برخى مواقع، اعمال تغييرات كوچك در طرح ها مى تواند تاثيرات مثبتى 
در حفظ منابع مالى در مرحله  ســاخت مركز داده داشته باشد. روند طراحى يا 
تصويب طرح ممكن اســت بازة زمانى مهمى از تقويم پروژه را اشــغال كرده و 
در نهايت ســبب كار مضاعف و بروز تاخير قابل توجه در پايان پروژه شــود. 

اين بررســى نشان مى دهد كه بسيارى از مشكالت در پروژه هاى مركز داده، با 
استفاده صحيح از اطالعات در مسير درست قابل اجتناب هستند.

اين تحقيق، يك روش براى طراحى مركز داده به منظور بهبود كيفيت و افزايش 
ســرعت در نتيجه گيرى را معرفى مى كند. اين روش ســاختاريافته، يك سلسله 
مراتــب از مراحل و نتايج كليدى حاصل از هر مرحله را توصيف مى كند. آگاهى 
و اســتفاده  متصديان امور پروژه از اين روند، سبب آشكارسازى، جلوگيرى از 

اتالف زمان موثر و كاهش هزينه براى مسئولين پروژه خواهد شد.
 فاز طراحى از 4 فعاليت اصلى تشكيل شده است كه سلسله مراتب آن در اين 
مقاله، به وسيله مشخص نمودن نيازمندى هاى طراحى براى مهندس طراح نظير 

برنامه ريزى جهت طراحى و پياده سازى يك پروژه  مركز داده، الزاما به صرف زمان بيش از حد يا كار طاقت فرسا نياز ندارد. تحقيقات نشان مى دهد چنانچه 
معضالت موجود در ايده  اوليه توسط افراد متخصص به درستى حل وفصل شود، مسائل مبهم به سرعت به جزئيات اصلى طرح تبديل مى شود. اين بررسى، 

گام هاى عملى كه سبب  مختصر نمودن و ساده سازى روند برنامه ريزى با هدف افزايش كيفيت طرح و برنامه مى شود را مشخص مى كند. 

برنامه ريزى سيستم در پروژه هاى مركز داده
بخش اول مترجم: فائزه يوشانى
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بحث نيرو، ســرمايش، مكان احداث و حفاظت از سيســتم هاى فناورى اطالعات 
مشخص مى شود. فعاليت هاى اصلى در فاز طراحى شامل موارد ذيل است:

مشخص نمودن پارامترهاى كليدى پروژه
• گسترش مفهوم سيستم

• ادغام اولويت ها و محدوديت هاى كاربر
• تصميم گيـرى در خصـوص نيازمندى هاى اجرايى (برنامه ريـزى، طراحى، 

ساخت و اجرا، نگهدارى، نظارت و بهينه سازى، دسترسى)

فاز طراحى بايــد بهترين نتيجه را در حداقل زمان و هزينه به همراه باالترين 
تاثير روى عملكرد مركز داده داشــته باشد. اين فاز، جزئيات سيستم فيزيكى را 

براى احداث پروژه در آينده راه اندازى مى كند.

سلسله مراتب برنامه ريزى سيستم
سلسله مراتب برنامه ريزى سيستم، يك جريان منطقى از طرح و نقشه، فعاليت 
و داده ها اســت كه به ايده  اوليه  پروژه، پياده ســازى و صرف هزينه در ساخت 
مركز داده منجر مى شود. اين روند شناور در 4 فعاليت كه شامل برخى ايده هاى 
كليدى براى كسب بهترين نتيجه در طراحى مركز داده است، توصيف شده است. 

اين ايده هاى كليدى شامل موارد ذيل است:

تفكيـك مفهـوم سيسـتم از طراحى جزئيـات: انتخاب سيســتم قبل از تهيه  
مشــخصات فنى، فعاليت روى طراحى جزئيات يا آماده سازى فهرست طوالنى 
موارد مورد نياز تنظيمات يا درخواست هاى كاربران بسيار موثر است. مشخص 
شدن جزئيات اجرا يا هزينه كه پس از طراحى جزئيات رخ مى دهد، مى تواند سبب 
بروز تغيير در مفهوم اصلى سيســتم شــده و از كار مضاعف و بروز خطا در 
برنامه  زمانى به مقدار بسيار زيادى بكاهد. تصميم گيرى روى يك مفهوم سيستم، 
شامل تصميمات در خصوص اهداف پروژه، اجرا، هزينه، اندازه، مكان و برنامه  
زمانى خواهد بود. اين روش در جهت جلوگيرى از مشــكالتى كه اغلب در ميان 
ذينفعــان اصلى به دليل عدم آگاهى از خصوصيات اصلى يا هزينه با آن مواجه 

مى شوند، كاربرد دارد. 

تفكيك پارامترهاى اصلى پروژه از اولويت ها و محدوديت ها: در خصوص 
انتخاب مفهوم سيســتم، تعداد زيادى از پارامترهاى اصلى، ضرورى و كافى در 
پروژه وجود دارد. برخى از اين پارامترهاى اصلى شــامل مفاهيمى نظير تراكم 
و توســعه ى نقشه در آينده هستند. برنامه ريزى اوليه بايد قابليت تمركز بر نقطه 
اشتراك اين پارامترها و اولويت ها و محدوديت ها در جهت دستيابى به تصميمات 
اوليه را داشــته باشــد. اين تصميمات اوليه، منجر به بررســى هاى بيشتر روى 

جزئياتى كه صرف زمان و هزينه ى بااليى ندارد، خواهد شد.

4 فعاليت در سلسله مراتب برنامه ريزى سيستم تعريف مى شود:
تعييـن پارامترهاى پروژه: 6 تصميم بنيــادى براى كنترل طراحى و بودجه  

سيستم
توسعه ى مفهوم سيستم: انتخاب يك طراحى مدل بر اساس 6 پارامتر پروژه
ادغام اولويت ها و محدوديت ها: شناســايى، اعتباربخشى و سازگار نمودن 

جزئيات سازندة مفهوم سيستم
تعيين نيازمندى هاى اجرايى: جمع آورى اســتانداردها، آئين نامه ها، منابع و 

نيازمندى هاى پروژه

فعاليت 1: تعيين پارامترهاى پروژه
ايــن فعاليت با ابراز يك ايده در خصــوص يك نياز تجارى كه منجر به بروز 

تغييرات در بخش IT يك ســازمان يا يك گروه شــود، آغاز مى گردد. فعاليت 1، 
روند پارامترهاى پروژه كه شــامل دسترسى به اســتانداردها، ظرفيت، توسعة 
طرح، بازده، تراكم و بودجه است را مشخص مى كند. اين 6 پارامتر، اهداف عالى 
پروژة مركز داده را تنظيم كرده و پس از گســترش مفهوم سيســتم زيرساخت 

فيزيكى، براى مركز داده استفاده مى شود.

6  پارامتر اصلى پروژه به شكل زير تعريف شده اند:
• دسترســى به استانداردها: سطح دسترسى سيســتم بر اساس استانداردهاى 

متداول صنعتى
• ظرفيت: حداكثر بار IT (Kw)   كه زيرساخت فيزيكى مركز داده مى تواند پشتيبانى 

كند.
• توسعة طرح: توضيحات در خصوص سطوح گوناگون نيازمندى ها و گسترش 

آن
• بازده: بيان اهداف خروجى انرژى در سيستم هاى زيرساخت مركز داده

IT مورد انتظار از جايگاه هاى (Kw/rack) تراكم: ميانگين و اوج قدرت مصرف •
• بودجه: مبلغ برنامه ريزى شده براى صرف هزينه در پروژه

عدم موفقيت در برنامه ريزى و غير عملى شدن بسيارى از طرح و برنامه ها، از 
موارد زير سرچشمه مى گيرد:

• عدم موفقيت ذينفعان در داشتن درك مشترك و توافق در خصوص پارامترهاى 
كليدى پروژه

• عدم اطالع كامل ذينفعان از اشتراك و ادغام پارامترها
• عدم اطالع كامل ذينفعان از چگونگى انجام طراحى به وسيلة پارامترهاى مذكور 

پس از طراحى جزئيات؛

هــدف و خروجى اصلى ايــن فعاليت، اطمينان از ميزان زمــان اجرايى براى 
پياده سازى تصميمات بنيادى بوده و يكى از اصلى ترين رهيافت هاى تاثيرگذار، 

تفكيك اين فعاليت به 2 بخش است:
• جلسات بايد به گونه اى رهبرى شود كه هر فرد مسئول در پروژه (براى مثال 
مسئول مالى، مسئول اجرايى IT ، مسئول تداركات و ...) روند پيشرفت كار را به 
وسيلة يك زبان مشترك در بازة پارامتر توصيف كرده و در جهت آماده سازى 
براى يك جلسة مشترك در آينده با موضوع «نقطه اشتراك هر 6 پارامتر» تالش 
كند. اين روند به هر فرد در گروه اجازه مى دهد كه درك مشتركى از طرح داشته 
و به مســائل اصلــى پروژه، قبل از زمان مقرر فكر كــرده و به نيازها و مفاهيم 

اعتبار بخشد.

• ايجاد يك كارگاه براى ذينفعان به منظور تمركز بر تعيين 6 پارامتر در جهت 
پيشــرفت در برنامه بسيار تاثير گذار است. ممكن است انتخاب يك پارامتر مثل 
دسترسى به استانداردها روى پارامترى ديگر مثل هزينه تاثيرگذار باشد و بروز 
تغيير در يك يا دو پارامتر غيرقابل قبول باشــد. براى مثال، انتخاب نيازمندى ها 
براى گســترش آتى IT، ممكن است سبب افزايش بودجة هدف پروژه شده و اين 
افزايش هزينه از طريق كاهش هزينة مربوط به دسترســى به استانداردها تامين 

شود.
هدف از برگزارى جلسات برنامه ريزى، برآورد واقعى بودجه، ظرفيت توسعة 

طرح، بازده، تراكم و اهداف دسترسى به استانداردها است. 
گاهى مشخص نمودن 6 پارامتر، تنها در يك كارگاه اجرايى امكان پذير نيست 
زيرا ممكن اســت برخى از افراد نياز به زمان بيشــتر جهت ارزيابى يا تجزيه و 
تحليل تصميمات داشــته باشند. به هر صورت، در بسيارى از موارد، تصميمات 
كيفى طى چند روز گرفته مى شود و بايد به صورت هدف در طول مدت اين بخش 

از پروژه درنظر گرفته شود.
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پاسخ معماي شماره قبل: 

 كــاريــكاتــور

ــاختن  توماس اديســون دو هزار ماده مختلف را براى س
رشته المپ امتحان كرد. هيچكدام از اين مواد رضايتبخش 
ــتيار اديســون گله مى كرد كه: «همه كارمان  نبودند. دس

بيهوده بود و چيزى ياد نگرفتيم.»
ــا راه درازى را طى  ــادى گفت: «م اديســون با اعتماد زي
ــم. اكنون ما مى دانيم كه دو  ــم و كلى چيز ياد گرفتي كردي
ــاختن يك المپ  هزار ماده وجود دارد كه نمى توانيم در س

خوب از آنها استفاده كنيم.»

المپ رشته اى اديسون

صندلى در كالس فلسفه
ــر كالس مى آيد و به  ــتاد فلسفه س يك روز اس
ــروز مي خواهم ازتان  ــجوهايش مي گويد: «ام دانش

ــان بگيرم ببينم درس هايى را كه تا حاال دادم  امتح
خوب ياد گرفتيد يا نه...! »

ــوى كالس  ــى آورد و جل ــتاد يك صندلي م اس
ــد: «با توجه به  ــجوها مي گوي ــذارد و به دانش مى گ
مطالبى كه من تا به امروز به شما درس دادم، ثابت 

كنيد كه اين صندلى وجود ندارد!» 
دانشجوها به هم نگاه كردند و همه شروع كردند 

به نوشتن روى برگه.
ــجوها برگه اش را  بعد از چند لحظه يكى از دانش

داد و از كالس خارج شد.
روزي كه نمره ها اعالم شده بود، باالترين نمره را 

همان دانشجو گرفته بود!
ــته بود:  چون فقط روى برگه اش يك جمله نوش

«كدام صندلى؟»

گواهينامه رانندگى
ــت، در آزمون راهنمايى و رانندگى  ــالش تمام شده اس پژمان كه به تازگى 18 س
قبول شده و روز گذشته گواهينامه اش را دريافت كرد. او امروز در خيابانى يك طرفه، 
دقيقاً خالف جهت (جهت ممنوع) حركت مى كرد. با وجودى كه از كنار چندين افسر 
ــتند. خود او هم  ــى هم عبور كرد، آنها كوچكترين توجهى به اين نكته نداش راهنماي

معتقد بود كه خالف مقررات عمل نكرده است! اما چگونه؟ 

 n-1 فرد در آن شــهر زندگى مى كنند، تعــداد موهاى افراد از 1 تا  n فرض كنيم
اســت. فرض كنيد n-1 اتاق با شــماره هاى 1 تا n-1 در اختيــار داريم و به هر فرد 
مى گوييم به اتاق با شمارة تعداد موهايش برود. حال چون n  نفر به n-1 اتاق رفته اند، 
حتما اتاقى وجود دارد كه در آن دو نفر مستقر شوند. پس آن دو نفر تعداد موهاى 

سرشان با هم برابر است. 
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