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مركز داده يك مؤلفة زيرساختى بسيار ضرورى است كه كار پشتيبانى از 
اينترنت و تجارت الكترونيك و بخش هاى ارتباطات الكترونيكى را بر عهده 
دارد و مبدا تمامى سرويس هاى ارائه شده در شبكه است. در نتيجه، تمامى 
سرويس هاى ارايه شده در آن بايد دقيق، مطابق برنامه و بدون كوچك ترين 

وقفه اى عمل نمايند.
به طور كلى، مركز داده به عنوان مكانى جهت فراهم آوردن موارد زير 

تعريف مى شود:
• ذخيره سازى

• مديريت
• پردازش و تبادل اطالعات ديجيتال

مركز دادة سيار (Containerized Data Center) مجموعه اى از زيرساخت ها و تجهيزاتى 
است كه براى نگهدارى داده هاى يك سازمان در محيطى كنترل  شده و در درون يك 
ايجاد  محصولى،  چنين  فراهم سازى  از  اصلى  هدف  شده اند.  تعبيه  استاندارد  كانتينر 

امكان نصب و راه اندازى سريع مركز داده و همچنين قابليت جابه جايى آن است.

• نياز به راه اندازى مركز داده در كمترين زمان ممكن
• كمبود فضاى فيزيكى

• محدوديت ساختمانى براى تاسيس مركز داده
• نياز به مركز دادة موقت

• امكان اعالم هزينه اى ثابت و غيرقابل افزايش براى ساخت مركز داده
• امكان برق رسانى يا ايجاد ارتباط مخابراتى به محل مركز داده

• امكان انتقال سريع مركز داده در شرايط بحران

:(Modularity) ساختار بخش پذير •
اتاق هاى  و  مانيتورينگ  اتاق  سرور،  اتاق  مانند  داده  مركز  اصلى  بخش هاى  شامل 
مكانيكى- الكتريكى است و بسته به كاربرى و تعداد رك، تغيير در چيدمان و اندازة 

فضاهاى فوق امكان پذير مى گردد.
:(Scalability) قابليت گسترش •

در صورت نياز به افزايش منابع ذخيره سازى و پردازشى با اضافه كردن هر تجهيز، مى توان به راحتى زيرساخت 
فيزيكى مناسب جهت فاز گسترش را فراهم ساخت.

:(Portability) قابليت انتقال •

• كانتينرهاى فرماندهى و كنترل
• بحران شهرى (اجتماعى، سياسى، طبيعى و ...)

• بحران نظامى
• پدافند غيرعامل

• كانتينرهاى پشتيبان مركز داده براى سازمان ها، بانك ها و ارگان هاى مختلف
• كانتينرهاى ترافيك شهرى براى شهردارى ها، شوراى شهرها و ...

• كانتينرهاى امداد و نجات براى هالل احمر، آتش نشانى، بيمارستان ها و ...

در صورت نياز به تغيير در مكان سايت، توسط تريلر و يا بالگرد، به راحتى قابل انتقال به مكان هاى صعب العبور 
است و مى توان در سايت جديد و با كمترين زمان Down Time، سرويس هاى مورد نياز مشترى يا كاركنان را در 

زمان بحران ارايه نمود.
:(High Facility) تسهيالت •

راهكارهاى مورد نياز در هر يك از بخش هاى الكتريكى، تاسيساتى و مخابراتى مشتمل بر تابلوى برق، سيستم هاى 
ساير  و  فيزيكى  امنيت  مخابرات،  برق،  ديتا،  ارتباطات  هوشمند،  مديريت  سيستم هاى   ،UPS،حريق اطفاى  و  اعالم 

بخش هاى استاندارد TIA-942 را در داخل iBOX به صورت يكپارچه فراهم مى آورد.
:(Cost Affec vity) مقرون به صرفه •

راهكار مركز دادة سيار با توجه به حذف بخش قابل توجهى از هزينه هاى ساختمانى، يك راه حل مقرون به صرفه را در مقايسه با مركز دادة سنتى، به همراه 
ويژگى هاى بخش پذيرى، توسعه پذيرى و قابليت انتقال فراهم مى آورد و همچنين با توجه به راه اندازى سريع و مهيا نمودن بستر مناسب براى تصميم گيرى و 

هدايت به موقع در شرايط بحرانى از خسارت هاى مالى و جانى و اتالف وقت جلوگيرى مى نمايد.

مركز دادة سيار

داليل ساخت مركز دادة سيار

مشخصات مركز داده سيار

iBOX كاربردهاى مركز دادة سيار
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بحران پيشامدى است كه به صورت ناگهانى و گاهى فزاينده رخ مى دهد و به وضعيتى خطرناك و ناپايدار براى فرد، گروه و يا جامعه مى انجامد. بحران 
باعث بوجود آمدن شرايطى مى شود كه براى برطرف كردن آن نياز به اقدامات اساسى و فوق العاده است. استفاده از رويه هاى معمول قادر به مقابله با آن 

نيستند و در سطح كالن و خرد قابل بررسى است و از آن دست مى توان به بحران هاى شهرى و نظامى اشاره نمود.
در صورت بروز مشكل در اتاق فرماندهى و كنترل سازمان ها و يا از كار افتادن آن، به خصوص در شرايط خاص و بحران، نياز به جايگزين به منظور 
برقرارى، مديريت و هدايت ارتباطات در ميان واحدهاى زير مجموعه و همچنين برقرارى ارتباط و هماهنگى با ديگر مراكز در سراسر منطقه و كشور است. 
با توجه به شرايط خاص بحران، نياز به دسترسى سريع به اطالعات، تجميع آن و تصميم گيرى سريع و الزم االجرا، نياز به كانتينرهاى فرماندهى سيار 

با فضاهاى زير امرى ضرورى است:

• ژنراتور
UPS •

• سيستم تهويه مطبوع فضاى داخلى
• سيستم سرمايش اتاق كامپيوتر

شركت تيام شبكه به عنوان يكى از شركت هاى پيشرو در صنعت IT كشور در راستاى ارايه آخرين راهكارهاى مركز داده، با معرفى محصول iBOX تالش 
دارد تا در جهت خدمت گذارى به صنعت IT گام بر دارد. iBOX راهكارى مشتمل بر تمامى اجزاى زيرساخت فيزيكى مركز داده در كانتينر است كه منطبق 

بر استاندارد TIA-942 طراحى شده است.
نهادهاى دولتى، سازمان هاى نظامى، بانك ها و مراكز امداد و نجات با استفاده از مزاياى اين راهكار مى توانند زيرساخت فيزيكى مورد نياز خود را متناسب 
با منابع پردازشى و ذخيره سازى خود پياده سازى نمايند، همچنين در زمان بروز حوادث غيرمترقبه مانند جنگ، زلزله و... با استفاده از راهكار مذكور 

مى توان خطر از دست دادن اطالعات و زمان عدم ارايه سرويس (Down Time) را به حداقل رساند.

• ارتباطات بى سيم (Wireless) و ارتباطات ماهواره اى و لينك هاى مخابراتى جهت برقرارى ارتباط با مراكز مورد نياز

• سيستم كنترل دسترسى
• سيستم تشخيص رطوبت

(Monitoring) سيستم پايش •

• تجهيزات مخابراتى و ارتباطى
• تجهيزات زيرساخت شبكه هاى رايانه اى و مخابراتى

• تجهيزات زيرساخت پدافند غيرعامل
• سيستم اعالم و اطفاى حريق

زيرساخت هاى يك مركز دادة سيار

كانتينر فرماندهى و كنترل

iBOX

GSM سيستم
آنتن هاى ماهواره اى

ارتباطات هوايى
ارتباطات راديويى

اين فضا با هدف استقرار رك ها 
رايانه اى  تجهيزات  و 
اطالعات  از  حفاظت  و 
با  سرى  و  محرمانه 
پدافند  اصول  رعايت 
شده  طراحى  غير عامل 

يونيت   168 فضا  اين  در  است. 
فضاى مفيد جهت استقرار انواع تجهيزات كامپيوترى 
تابلو  همچنين  و  است  مهيا  ارتباطى  و  مخابراتى  و 
است،  شده  مستقر  فضا  اين  در  نيز  مجموعه  برق 
در اين فضا سيستم هاى كامپيوترى و مخابراتى با 
 iCOOL بهره گيرى از جديد ترين تجهيزات سرمايشى
كه متناسب با شرايط خاص كانتينرها و بر اساس 
استاندارد هاى روز دنيا در اين زمينه طراحى شده اند، 

نگهدارى مى گردند.

كليه  به  تجهيز  امكان  كنترل  و  فرماندهى  كانتينر 
از  ارتباطات  انواع  برقرارى  منظور  به  تجهيزات 
ماهواره،  همراه،  تلفن  ثابت،  تلفن  بى سيم،  جمله 
نوع  با  متناسب  ديتا  و  تصوير  صوت،  انتقال 
كاربرى كانتينر است و به صورت خاص مى توان 

به موارد زير نيز اشاره نمود.

استقرار  هدف  با  فضا  اين 
فرماندهان  ارشد،  مديران 
طــراحى  مــشــاوران  و 
شده است. در اين فضا با 
تعبيه تجهيزات ارتباطى و 

مخابراتى امكان تصميم گيرى و 
كنترل را با بهره گيرى از سامانه C4I  فراهم مى سازد.

اسكان  هدف  با  فضا  اين 
طراحى  پرسنل  موقت 
امكانات  و  است  شده 
استراحت  و  رفاهى 
فضا  اين  در  محل  در 

تعبيه شده است.

اين فضا با هدف تبادل اطالعات 
انواع  به  آن ها،  تجميع  و 
و  مخابراتى  تجهيزات 
ارتباطى تجهيز شده است 
متخصص  كارشناسان  و 

و  تجزيه  و  بررسى  منظور  به 
تحليل اطالعات در اين فضا مستقر مى گردند.

است  شده  طراحى  گونه اى  به  فضا  اين  چيدمان 
مخابراتى  خاص  تجهيزات  انواع  افزودن  امكان  كه 
ارگان  و  سازمان  هر  نياز  با  متناسب  ارتباطى  و 

فراهم است.

VIP امكانات خاص• اتاق كامپيوتر• اتاق فرماندهى و كنترل •

• كانتينر بحران شهرى

• كانتينرهاى نظامى

• اتاق استراحت

• سفارشى سازى

• اتاق مخابراتى و نظارت

شركت تيام شبكه با همراهى تيم فنى و مهندسى و نيز با تكيه بر توان توليد خود، آمادگى ارائه هر گونه طراحى و چيدمان تجهيزات متناسب با نياز و نوع 
كاربرى مدنظر سازمان ها و ارگان هاى نظامى و انتظامى و بانك ها را اعالم مى نمايد.

ارتباطات هوايى
ارتباطات كابلى

WiMAX
UHF ،HF ،VHF بى سيم باند

Wi-Fi
RF

ضميمه شماره 5162
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فناورى نوين ويديو كنفرانس سه تصويرى سيسكو

Xeon Phi نسل جديد پردازنده هاى سرور

IBM 100 پتافالپ؛ ركورد جديد ابركامپيوترهاى

 TelePresence IX5000 شركت سيسكو آخرين فناورى ويديوكنفرانس خود را به نام
معرفى كرد. اين سيســتم بى نظيــر، لذت بخش و داراى كيفيت جهانــى، از پهناى باندى 
برابر نصف پهناى باند سيســتم هاى قبلى روى اســتاندارد فشرده سازى H.265 بهره 
مى برد و مصرف انرژى بســيار كمى در حدود 10 آمپــر دارد (يعنى برابر با مصرف 
انرژى يك سشــوار). اين سيســتم بــراى ارتباط تصويرى راه دور ميــان 6 تا 18 نفر 
طراحى شــده و مى تواند تصاوير را روى ســه كانال ارتباطــى نمايش دهد (اصطالحًا 

Three-Screen  اســت).

به گفته سيســكو اين سيســتم مى  تواند تصاوير تركيب شده از سه دوربين 4K را با 
وضوح باال و مشاهده جزئيات نوشته شده روى وايت برد با يك پردازش گرافيكى باال ارسال كند. در اين سيستم براى مشاهده جزئيات يك اتاق كنفرانس يا 
شــركت كنند گان و ارائه دهندة ايســتاده، در سوى ديگر اتاق نيازى به دوربين اضافه نيست و زاوية ديد دوربين هاى 4K تمام اتاق كنفرانس را پوشش مى دهد. 
يكى ديگر از قابليت هاى اين سيستم، نمايش منابع مالتى مدياى ارائه شده روى سه صفحه نمايش 70 اينچى به طور همزمان است. اين سيستم از 18 بلندگوى 
سفارشــى به همراه يك ســاب ووفر در اتاق كنفرانس استفاده مى كند كه با آرايه اى از ميكروفون  ها (17502 حفرة ميكرويى ركورد صدا) يكپارچه شده اند. به 

عالوه، از فناورى Beamforming براى ارائه صداهاى شــفاف بهره گرفته شــده اســت.

شركت اينتل جزئياتى از نسل سوم پردازنده هاى سرور پر قدرت Xeon Phi را منتشر كرد. اين پردازنده ها با كدنام 
Knights Hill قرار اســت براى اولين بار از فناورى ســاخت 10 نانومترى اســتفاده كنند و از معمارى جديدى بر پاية 

فناورى اينتركانكشــن هاى Fabric Omni-Path بهره بگيرند. با فنــاورى Fabric Omni-Path اجزاى مختلف داخلى يك 
سرور مى توانند اطالعات را با سرعت 100 گيگابيت بر ثانيه تبادل كنند. تاثير مستقيم اين فناورى كاهش 56 درصدى 
تاخير در ارتباط ميان اجزاى مختلف و به خصوص در ســوييچ از كالســترهاى متوســط به بزرگ بروز خواهد كرد. 
معمارى Omni-Path مبتنى بر سوييچ هاى 48 پورتى با خط هاى سرعت 100 گيگابيتى است. عرضة پردازنده هاى جديد 
Xeon Phi با فناورى Omni-Path، اكوسيســتم شركت اينتل براى ابركامپيوترها را تكميل خواهد كرد و سازندگان اين 

 Omni-Path ماشــين هاى محاســباتى مى توانند اين پردازنده را با ديگر تجهيزات درون رك يا سرور مبتنى بر فناورى
يكپارچــه كنند. طبق فهرســت Top500 نزديك به 86 درصد ابركامپيوترهاى دنيا از پردازنده هاى ســرور Xeon اينتل 
استفاده مى كنند. نسل قبلى پردازندة Xeon Phi با كدنام Knights Landing از فناورى ساخت 14 نانومترى استفاده مى كنند كه در سال 2015 به صورت تجارى 

وارد بازار خواهند شد و از فناورى سيليكون فتونيك نيز برخوردارند.

بزرگ ترين شــركت ســازندة ابركامپيوترهاى جهان، مشخصات ســخت افزارى دو ابركامپيوتر جديد خود را فاش كرد كه مهم ترين نكته آن سرعت هاى 100 
  Oak Ridge در آزمايشــگاه ملى Summit و ديگرى با نام  Lawrence Livermore در آزمايشــگاه ملى Sierra و 300 پتافالپى آن ها اســت. ابركامپيوتر اول با نام
 Voltahk خود آى بى ام و پردازنده هاى گرافيكى Power9 آمريكا استفاده خواهند شد. برجسته ترين مشخصات اين ابركامپيوترها استفاده از پردازنده هاى سرور

ان ويديا است. 
پردازنده هاى Power9 هنوز معرفى نشده اند اما از همان معمارى پردازنده هاى Power8 به همراه شتاب دهنده ها استفاده مى كنند. اما جى پى يوهاى Vlota  از زيرمعمارى 
پاسكال استفاده مى كنند كه در آن از فناورى هاى حافظه هاى پشته اى سه بعدى و فناورى ان وى لينك استفاده شده است. اين نخستين بار است كه پردازنده هاى گرافيك 

ان ويديا در سيستم هاى مبتنى بر پاور آى بى ام به كار گرفته مى شوند و 
همچنين نخستين بار است كه خانواده پاور (POWER) آى بى ام از رابط 
ميان تراشه اى ان وى لينك ان ويديا پشتيبانى و براى ارتباط «سى پى يو با 

جى پى يو» و «جى پى يو با جى پى يو» از آن استفاده مى كند.
ان وى لينك رابط ميان تراشــه اى بسيار پرسرعتى است كه مى تواند 
داده هــا را با نرخ 200 گيگابايت بر ثانيه جابه جا كند. ســرعت ارتباط 
ســى پى يو و جى پى يو با رابط هــاى ان وى لينك، 5 تــا 12 بار بيش از 
رابط هاى اســتاندارد PCI Express Gen3 است. آى بى ام قرار است اين 
ابركامپيوترها را تا ســال 2017 ســاخته و به ســازمان انرژى اياالت 

متحده تحويل دهد.
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شركت فنى و مهندسى «فناوران نوژان 
ارتبــاط» دارنــدة اولين مجوز رســمى 
شــوراى عالى انفورماتيك كشــور در 
استان ايالم است و ســابقة فعاليت آن 
بــه ســال 1383 برمى گــردد. تاكنون 
موفقيت هاى زيادى كســب كــرده و با 
بيش از 80 ســازمان و ادارة كل دولتى 
همكارى و اجراى پروژه داشــته است. 
اين شركت توانســته تيم فنى مجرب با 
سطح تحصيالت آكادميك بااليى را دور 
خود جمع كند و از پس انجام پروژه هاى 
بزرگ اســتان برآيد. بــه همين دليل، به 
سراغ حامد خرمى، مديرعامل جوان اين 
شــركت رفتيم تا از زبــان خودش رمز 

موفقيتش را بپرسيم.

معرفى 
حامد خرمى متولد 1360 و فارغ التحصيل رشتة برق 
است. اولين شركت را با نام «آريا پردازة ايالم» در سال 
1383 تاســيس مى كند و با توجه به طرح تكفا و تبصرة 
13 قانــون بودجــه و به دليل آن كه اولين شــركتى در 
ايالم اســت كه مجوز فعاليت شوراى عالى انفورماتيك 
را كســب مى كنــد، درگيــر پروژه هــاى انفورماتيكى و 
شــبكه اى شده و رشــد ســريعى را تجربه مى كند. در 
اين ده ســال، شــركت چندين بار تغيير نــام داده و در 
حوزه هــاى مختلفى مانند طراحى، نصــب و راه اندازى 
شــبكه هاى داخلى ساختمان بانك ها و اداره هاى دولتى، 
 ،ISP طراحى وب ســايت و پرتــال، نصب و راه انــدازى
نصب و راه اندازى اتوماسيون هاى مالى و ادارى، اسكن 
و اســتخراج و داده آمايى (طرح ابداعى خود شــركت)، 

سيســتم هاى نظارت تصويــرى و برق اضطرارى و در 
نهايت پشتيبانى و مشاوره فعاليت مى كند. اما تخصص 
و تمركز اصلى اين شــركت روى نصــب و راه اندازى 

شبكه هاى محلى است. 
مديرعامل شــركت فناوران نوژان ارتباط، فهرســت 
چنديــن صفحــه اى از پروژه هــاى انجام شــده دارد. 
شبكه هاى شهردارى هاى شــهرهاى استان، استاندارى 
ايالم، اداره ثبت اســناد، حوزة هنرى سازمان تبليغات، 
حج و اوقاف، جهاد كشاورزى، پست و تلگراف، شركت 
آب منطقه اى، بنياد مســكن و ده ها اداره ديگر توســط 
نيروهاى فنى اين شــركت راه اندازى شــده اند. در اغلب 
ايــن پروژه ها از رك ها و پنل هــاى توزيع برق با مارك 
iRACK و iPOWER اســتفاده شــده اســت و كابل ها و 

اتصاالت UNICOM به كار گرفته شــده اســت.

و كارآفــرينىخالقيت، نوآورى 

گفت وگو با حامد خرمى
 مديرعامل فناوران نوژان ارتباط

ثبت اختراع و نوآورى

داليل زيادى هست كه نياز به خالقيت و نوآورى در كسب وكار را ضرورى مى سازد. اول، داليل اقتصادى است. دستيابى به يك موقعيت اقتصادى با 
ثبات، بهره گيرى از امكانات بالقوة بازار، افزايش توان رقابت و دســت يافتن به موقعيت جديد در بازار بهره ورى و افزايش كمى و كيفى محصوالت فقط 
و فقط با نوآورى، خالقيت و كارآفرينى مثبت ايجاد مى شــود. داليل فنى نيز دخيل هســتند. خالقيت و نوآورى منجر به يافتن راه حل ها و روش هاى جديد 
اســتفاده از تجهيزات و امكانات موجود شــركت براى ارائه بهتر و بيشتر خدمات مى شود. بسيارى از مشكالت سازمان ها را نمى توان به طور عادى و با 
هزينة كم برطرف ســاخت بلكه بايد با خالقيت روش هاى نوينى به كار گرفت كه هم هزينة ســربار زيادى نداشــته باشد و هم تامين كنندة نيازهاى جديد 
مصرف كننده باشد. خالقيت و نوآورى مزاياى ديگرى هم براى يك كسب وكار دارد. مثًال باعث افزايش انگيزه و پويايى محيط كار مى شوند و توانمندى و 
مهارت هاى فردى درون سازمانى را افزايش مى دهد. كارمندان يك شركت خالق و مبدع دائمًا بايد تالش كنند مهارت ها و روش هاى جديدى كشف كنند تا 
به جلو پيش بروند و مديران سازمان آن ها رضايت داشته باشند. داليل اجتماعى و انسانى نيز در اين امر تاثيرگذار هستند. وقتى شما هيچ گونه خالقيتى 
نداشــته باشــيد، نمى توانيد مشكالت ديگران را حل كنيد يا در پروژه هاى بزرگ شهرى و اجتماعى مشاركت كنيد. در نتيجه، به انزوا كشيده خواهيد شد و 
عالوه بر از دســت دادن بازار، در جذب مشــترى و نيروهاى فنى خوب براى شركت عاجز خواهيد بود. خالقيت و نوآورى به نوعى تشويق كردن مردم 
و مشــاركت دادن  آن ها در حل معضالت اســت و به طور غيرمســتقيم به افزايش فكر و انديشه منجر مى شود. كارآفرينى نيز ارتباطى مستقيم با خالقيت 
و نوآورى دارد. غالبًا كارآفرينان افرادى مبدع هســتند و دوســت دارند دســت به ريســك بزنند و راهكارهاى جديد را تجربه كنند. وقتى يك كسب وكار 
شــيوه هاى خالقانه اى را در پيش مى گيرد، به طور خودكار به سوى كارآفرينى حركت كرده و نيازمند ايجاد پست هاى سازمانى جديد و استفاده از افراد 
و مهارت هاى تازه اســت. چرخة خالقيت، نوآورى و كارآفرينى موتور محركه هر اقتصاد و جامعه اى اســت. كارشناســان اعتقاد دارند بازارى كه چنين 

موتورهاى محركه اى دارد، هميشه پويا، سودده و رو به رشد است.
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در بخش هاى قبلى اين مقاله دربارة مالحظات كلى پيش از شروع طراحى، سايت مركزداده، اتاق سرور و اتاق هاى جانبى 
يك مركزداده جديد و به روز صحبت كرديم. در ادامة اين مقاله مى خواهيم وارد اتاق كامپيوتر مركزداده بشــويم و به طور 
خاص دربارة كف كاذب در مقابل كف تخت،  بحث كنيم. بســيارى از شــركت ها به خاطر در نظر گرفتن منافع شان و سود و 
زيانى كه مى برند، طرفدار يكى از اين انواع كف هســتند؛ ولى شــركت هاى سازندة مركزداده بايد به دنبال روشى بهينه براى 

كسب وكار خودشان باشند و درگير رقابت هاى بازار يا تبليغات اين شركت و آن شركت نشوند. 

طراحي 
مراكز
داده

بخش سوم: كف اتاق   سرور

كف كاذب در مقابل كف تخت
همانند بخش هاى ديگــر مركزداده، تصميم گيرى 
دربــارة كــف اتاق ســرور بــدون در نظــر گرفتن 
فاكتورهــاى ديگــر امكان پذير نيســت. پارامترهاى 
مختلف دخيــل در اين تصميم گيرى، تنوع طراحى را 
نتيجه مى دهد. حداقل پارامترى كه بايد در نظر گرفت، 
سيستم سرمايشى مركزداده است. دو مالحظة مهم 
و كلى وجود دارد كه بايد در انتخاب طراحى ، مدنظر 

قرار گيرد تا چشم انداز كلى محو نگردد.
مالحظه اول، توجه به هزينة كلى مركزداده است. 
به طور ساده، فرض كنيم استفاده از يك كف كاذب 
مســتلزم پرداخت مبلغ 25 دالر براى هر فوت مربع 
اســت. در حالى كه با يك محاســبه ساده و سريع 
متوجه مى شويم كه استفاده از كف تخت 25000 دالر 
در هر هزار فوت مربع صرفه جويى خواهد داشــت. 
اين محاسبه مربوط به استفاده از كف تخت است، اما 
با حذف كف كاذب نياز به نصب و راه اندازى يك الية 
ضد استاتيك در بتن دارد، كه هزينه اى برابر 12 دالر 

براى هر فوت مربع در بر خواهد داشــت. بنابراين، 
نصف مبلغ صرفه جويى ناشى از نصب كف تخت از 
بين مــى رود. مالحظات ديگرى نيز بــه طور بالقوه 

مى تواند روى هزينة كلى تاثير گذارد. 
مالحظـه دوم، آينده نگــرى و چشــم انداز نهايى 
است. وقتى شما يك مركزداده مى سازيد، تا سال ها 
درگير هستيد و بايد براساس آن برنامه ريزى كرده 
و كســب وكارتان را رهبــرى كنيــد و فناورى هاى 
مختلفى را به كار بگيريد. به عنوان مثال، اگر شــما 
تصميم داريد يك طراحى متراكم و سطح باال انجام 
دهيد، ممكن اســت روى كف، فشار وارد شود و آن 

را بشكند.
بنابراين، كف كاذب انتخاب مناســبى نيست. از 
ســويى ديگر، اگر به طور مرتــب بخواهيد رك ها، 
سرور و سيستم هاى سرمايشى آن ها را ارتقا دهيد، 
كف كاذب گزينة خوبى اســت و هزينة سربار شما 
را كاهش مى دهد و خيالتان بابت تغييرات آســوده 
است. قبل از تصميم گيرى، بايد تمام جوانب طراحى 

يــك مركز داده و آينــده را در نظر بگيريد و بدانيد 
روزهاى آينده و ســال هاى آينده چه مى خواهيد و 

انتظارات شما چيست. 

كابل كشى اضافى: قاتل كف كاذب؟
حاميــان كف كاذب مدعى هســتند كــه يكى از 
مزاياى آن دسترســى آســان به كابل ها و برطرف 
كردن مشــكالت ناگهانى مانند قطعى كابل اســت. 
همچنين، ظاهرى زيباتــر و تميز دارد و حرفه اى تر 
به نظر مى رســد. اما مخالفــان كف كاذب مى گويند 
ســينى هاى كابل و ديگر زيرساخت هاى كابل كشى 
ســاختاريافته يك جايگزين بهتــر و ارزان تر براى 
كف كاذب هستند. به عالوه، در سيستم سرمايشى و 
دسترسى به تجهيزات زيرساختى رك ها و سرورها 
كارآمدتر به نظر مى رسند. در واقع، اگر فرض كنيم 
استفاده از كف كاذب فقط به خاطر كابل كشى است، 
استفاده از روش هاى ديگر مانند سينى كابل بهتر و 
هزينة ســربار كمترى دارد، ولى در عمل كف كاذب 
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تنها براى عبور و پنهان سازى كابل ها نيست و فوايد 
ديگرى مانند توزيع هواى ســرد در رديف ها را نيز 
دارد. چون هواى ســرد پايين تر از هواى گرم قرار 
مى گيــرد و عمدتــًا در كف اتاق هــاى كامپيوتر و 

سرورها جريان دارد. 
پارامترهــاى ديگــرى هــم در ايــن موضوع 
دخيل هســتند. كــف كاذب براى پنهان ســازى و 
ذخيره ســازى كابل ها مناسب است و هواى سرد 
را عبور مى دهد ولى اگر همين كابل كشــى به طور 
ضعيف انجام شود و اصولى نباشد، مانع جريان 
هواى سرد مى گردد و مى تواند خطرآفرين باشد. 
در ايــن حالت، جريان هواى ســرد كاهش يافته و 
روى بهــره ورى تجهيــزات و كل مركزداده تاثير 
مى گــذارد. شــايد بگوييد تركيب كــف كاذب و با 
تجهيزات زيرســاختى مانند ســينى كابــل بتواند 
رويكــردى موثر باشــد. البته ايدة خوبى اســت 
و احتمــاًال جــواب مى دهد ولــى هزينه ها افزايش 
مى يابد و مشــكالت ديگرى مانند كاهش ســرعت 
پيشرفت كار و توسعه را در بر خواهد داشت. كف 
كاذب يك ضعف ديگر هم دارد. بخشــى از فضاى 
استاندارد ميان كف و ســقف را مى گيرد و براى 
كارهاى ديگرى يا زمان آتش سوزى دردسرآفرين 

است. 

سيستم سرمايشى
انتخاب سيستم سرمايشى و انتخاب كف كاذب 
ممكن اســت منجر به از دســت رفتن يكى از اين 
دو مورد شــود. به طور مثال، انتخاب يك سيستم 
سرمايشى با مايع سرد و چگالى باال كه بايد مايع 
ميان رك ها در جريان باشد، مانع استفاده از كف 

كاذب مى شود. برخى از اين داليل:
• محدوديت هــاى وزنى: كــف كاذب قابليت 

حمل بار كمترى نسبت به كف بتنى دارد. بنابراين، 
يك مركزداده با تعــداد زيادى رك به اندازة كافى 
ســنگين خواهد بود و ديگر به شما اجازه نمى دهد 
لوله هاى مايع و ديگر سيســتم هاى سرمايشى را 
نصب و اجرا كنيد. حتى شــما بايد وزن افرادى كه 
قرار اســت در ميان رديف هاى رك ها تردد كنند و 

فشار رك هاى متحرك را هم به حساب بياوريد. 
• كاهــش فضــاى عمــودى: اگــر از سيســتم 
سرمايشى مايع اســتفاده كنيد، كف كاذب موجب 
كاهش ارتفــاع اتاق مى گردد. كف هاى بتنى فضاى 
بيشترى براى استفاده رك ها و سيستم سرمايشى 
فراهــم مى كنند و مديريت كابل كشــى هاى اضافه 

مى تواند با رويكردهاى ديگرى جايگزين شود. 
• تعمير و نگه دارى آســان تر: بدون كف كاذب، 
تميز كردن و نگه دارى سيستم سرمايشى آسان تر 
و ســريع تر صورت مى گيــرد. در حالى كه با كف 
كاذب ممكــن اســت خطرســاز و از نظــر ايمنى 

نگران كننده باشد. 
حتــى اگر شــما تصميم بگيريد كه از سيســتم 
سرمايشــى سنتى مبتنى بر هوا استفاده كنيد، كف 
كاذب غيرضرورى اســت. هواى سرد مى تواند با 
اســتفاده از زيرساخت هاى اضافى يا سيستم هاى 
تهويــة هوا ميــان رديف هاى رك جريان داشــته     

باشد و هواى گرم و سرد هدايت شود. 

مالحظات كليدى
هنــگام انتخاب ميان كف كاذب و كف تخت بايد 
پارامترهــاى كليدى زير را مدنظر قــرار دهيد. به 
طور طبيعى، ممكن اســت براى شما برخى از اين 

پارامترها مهم تر از بقيه باشند:
• هزينه

• محدوديت هاى وزنى

• سيستم سرمايشى
• كابل كشى پنهان يا مشخص

• ايمنى محيط 
• ارتفاع اتاق

• زلزله و خطرات لرزه  اى
• توسعة مركز داده

• فناورى هاى جديد (تغيير رك يا سرور يا نحوة 
آرايش اين تجهيزات)

Up در سال 2011،  me طبق تحقيقات شــركت
بيش از 90 درصد مراكز داده از كف كاذب استفاده 
مى كردند. اگرچه اين آمار نشان مى دهد استقبال از 
كف كاذب بيشــتر است اما طراحى هاى جديد مراكز 
داده بيشتر به سوى استفاده از كف تخت مى رود و 
خود اين موسسة پيش بينى مى كند در آينده فقط 48 
درصد از اين مراكز داده از كف كاذب استفاده كنند 

يا روى طراحى كف كاذب باقى بمانند. 

نتيجه گيرى
در دهة گذشــته، كف كاذب يــك ضرورت براى 
طراحــى مركز داده بــود اما به مــرور ورق به نفع 
كف تخت برگشــت و در طراحى هــاى جديد از اين 
نوع كف استفاده مى شــود. مزيت هايى مانند تحمل 
وزن بيشــتر يا مديريت ساده تر كابل هاى اضافى يا 
هزينة سربار كمتر، باعث شده اند امروزه كف تخت 
بيشتر استفاده شــود و بر كف كاذب برترى داشته 
باشــد. اما همان طور كه در ابتدا گفتيم، انتخاب شما 
بــه بودجه و پارامترهاى ديگرى كــه در مركز داده 
متناسب با كســب وكار داريد، بستگى دارد. صنعت 
ســاخت مركز داده ممكن است روى كف هاى تخت 
تاكيد و اصرار داشته باشد ولى اين شما هستيد كه 
بايد تصميم بگيريد كدام گزينه بهترين پاسخ به نياز 

شما و همچنين مناسب آينده است.  ي ب ب ى وز ىى ىوز ي و
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بســيارى از كارآفرينان فنى تمركز و مطالعة زيادى روى ســاختن يك محصول نوآورانه دارند اما نكته هاى ظريفى را فراموش مى كنند كه منجر به ايجاد يك 
كسب وكار موفق مى شود. يك كسب وكار به همان اندازه كه به يك مدل تجارى صحيح و موفق وابسته است، به قيمت مناسب، كانال پيام رسانى و سيستم سادة 
تحويل كاال براى جلب نظر مشترى نياز دارد. همه مى دانيم تعريف يك مدل كسب وكار صحيح به پشتكار زيادى در طراحى محصول نياز دارد اما فقط اين نيست 
و رويكردها و مهارت هاى مورد نياز آن كسب وكار بسيار متفاوت هستند و نمى توان تعريف مشخصى برايشان ارائه داد. به همين خاطر غالب سرمايه گذاران 
تاكيد مى كنند دو موسس براى يك شركت بهتر از يكى است چون يك نفر مى تواند روى راهكارهاى فنى تمركز كند و ديگرى روى تعريف مدل تجارى و ساخت 
كسب وكار انرژى بگذارد. از سويى ديگر، مديريت دوگانه در يك استارت آپ يا شركت تازه تاسيس ممكن است به نااميدى و سرخوردگى بينجامد. پس چه كار 

بايد كرد؟ تصميم گيرندة نهايى خودتان هستيد و ما مى توانيم فقط هفت گام اساسى براى ساختن يك كسب وكار واقعى و صحيح را به شما پيشنهاد  كنيم:

هفت گام براى ساختن كسب وكارى درست

 ميزان ارزش راهكار شما در بازار هدف
اغلب اوقات مشتريان شكايت دارند راه كارها يا محصوالت شما به اندازة كافى يكپارچه يا قابل درك نيستند، اما راهكارهاى قديمى آشناتر هستند و 
مشكالت را حل مى كنند. هزينه هاى خود را برآورد كنيد و از جمله يك بازة 50 درصدى درآمد ناخالص را در اين برآورد رعايت كنيد. قيمت هاى بسيار 
گران در بازار موفق نخواهند بود و قيمت هاى بسيار پايين موجب خروج شما از بازار مى شود. گاهى اوقات قيمت گذارى براساس قيمت محصوالت 

رقيب و ميزان جمعيت بازار هدف، كليد فروش و موفقيت شما محسوب مى شود.

 تاكيد كنيد محصول يا راهكار شما مشكل را حل مى كند
وقتى يك محصول يا راهكار نمونه را به مشــترى نشــان مى دهيد؛ ممكن است همانند شما هيجان زده و احساسى شود و از 
محصول تعريف و تمجيد كند. اما اين شــور و شــوق و استقبال در همان جلســة اول خواهد بود و به جلسات بعدى كشيده 
نمى شود زيرا مشترى به دنبال حل مشكلش است. پس بايد طورى راهكار يا محصول خود را ارائه و معرفى كنيد كه مشترى 
بپذيرد با خريدنش، مشــكلش حل مى شود. بيشــتر روى كارايى و كاركرد محصول تاكيد كنيد و كمتر به سراغ نوآورى ها و 

عاليق شخصى برويد.

ارزيابى استراتژى خدمات پشتيبانى و كانال توزيع
اكنون وقت آن رســيده كه مدل كســب وكارتان را به درون گروهى از مشــتريان يا گروه انتخاب شدة هدفمندى از 
مصرف كنندگان پرتاب كنيد. اين كار فقط براى ارزيابى محصول يا آشــنا شــدن بازار با راهكار شما نيست بلكه به 
شــما امكان بررسى همة پارامترها مانند قيمت، بازاريابى، توزيع و سيستم خدمات پشتيبانى و نگهدارى را مى دهد. 
اين شيوه بسيار ارزشمند است چون سرمايه گذاران بالقوه را ترغيب به فكر كردن روى محصول شما مى كند بدون 

اينكه هزينه اى پرداخت كنيد. 

 با سرمايه گذاران و كارشناسان صحبت كنيد
گروه كمى از مردم و مشتريان مى توانند به شما دربارة كسب وكارتان مشاوره بدهند و تجربة سودمندى دارند كه 
مى توانند به اشتراك بگذارند. صحبت كردن با آن ها بازخورد زيادى به شما برنمى گرداند ولى كارشناسان صنعتى 
كه درونش هستيد و سرمايه گذاران، لينك ها و اتصاالت را در اختيارتان مى گذارند و شما را به سوى كانال هاى توزيع 
و فروش هدايت مى كنند. صحبت با ســرمايه گذاران حتى اگر نياز به شريك نداريد، سودمند است چون ديدگاه هاى 
شما را تغيير مى دهد و جنبه هاى تاريكى از كسب وكارتان را روشن خواهد كرد. گاهى اوقات اين بحث و تبادل نظرها 
منجر به راه اندازى دوبارة مدل كســب وكار و تالش مضاعف مى شــود كه عيبى ندارد. بهتر از اين است كه شكست 

بخوريد.
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طرح ريزى و اجراى آزمايشى و محلى
پياده ســازى محصول يا ايده به صورت محدود و آزمايشــى يك اعتبار براى كسب وكار است. به شما اجازه مى دهد قيمت، 
كيفيت و هزينه ها را در يك يا چند فروشگاه محلى ارزيابى كنيد و بعد خطرات را كاهش و با حداكثر سرعت به سوى بازيابى، 
تغييــرات و اصالحات ضــرورى گام برداريد. همچنين، اين دوره موجب صرفه جويى در تبليغــات و كمپين هاى بازاريابى 

مى شود و به شما در آينده و وقتى كه كسب وكارتان سراسرى شد، كمك شايان توجهى مى كند. 

 تمركز روى جمع آورى منابع مشتريان
روى اطالعات مشتريان ابتدايى خود بيشتر وقت بگذاريد و از آن ها نظرسنجى كنيد. از آنها بخواهيد احساس و ايدة خود دربارة 
راهــكار يا محصولى كه خريدارى كردند را به شــما بگويند و افراد ديگرى معرفــى كنند كه حدس مى زنند دنبال اين محصول 
هستند. مشترى را پس از خريد محصول به حال خودش رها نكنيد و به بهانه هاى مختلف به سراغش برويد و اطالعات بيشترى 
جمع آورى كنيد. از ابتدا براى مدل كســب وكارتان سيســتم جمع آورى و نگه دارى اطالعات مشــتريان را طراحى كنيد چون در 

مراحل بعدى توسعة كسب وكار، اين اطالعات را نياز داريد. 

مدل كسب وكار شما مى تواند يك مزيت رقابتى بهتر و پايدار داشته باشد يا اينكه در معرض خطر و فروپاشى قرار بگيرد. مدل هاى كسب وكارى 
زيادى وجود دارند كه محصول  آن ها ويژگى ها و امكانات بســيار زيادى دارند، اما از نوآورى يا مدل كســب وكارى واقعى و صحيح بســيار 
استفاده مى كنند. اگر شما يا فردى در تيم شما وجود دارد كه كمترين تالش را براى ايجاد يك مدل كسب وكارى موفق و درست انجام مى دهد، 
متاسفانه فقط نيمى از كسب وكارتان آماده است و براى برنده شدن در بازار، راه بسيار سختى در پيش داريد. بنابراين، بهتر است تيمى يك 

دست و منسجم با اهداف، ايده ها  و استراتژى هاى مشخص و واحد انتخاب كنيد. 

نشان هاى تجارى و انجمن هاى صنعتى مرتبط را هدف قرار دهيد
شــما نياز به اعتبار داريد. با ديدى مثبت به ســراغ گروه ها و انجمن هاى فعال و معروف صنف خود برويد و در 
آن ها عضو شــويد يا اينكه در نمايشگاه ها و مراسم هايى كه نشان هاى تجارى به برترين ها اهدا مى كنند، شركت 
كنيد. اين ها به اعتبار كسب وكار شما اضافه مى كنند. همچنين، محصول شما را در كنار رقبا قرار مى دهند و امكان 
شناخته شدن بيشتر را ايجاد مى كنند. اين ها يك منبع بزرگ براى توسعة كسب وكار در يك مقياس بزرگ هستند 

و شما را از مرحلة تازه وارد به مرحلة جاافتادگى و حرفه اى سوق مى دهند. 
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گزارشى كوتاه از
بيستمين نمايشگاه

الكامپ 

الكامپ امسال از 16 تا 19 آذرماه در ميان حرف و حديث هاى زياد با شعار «همه چيز، اينترنتى» يا «Internet of Things» برگزار شد. مساحت كلى نمايشگاه 
23 هزار مترمربع اعالم شده و براى اولين بار كل فضاى نمايشگاه به الكامپ اختصاص يافت و نمايشگاه جانبى ديگرى برگزار نشد. 300 شركت در حدود 

30 سالن چينش شدند و به مدت چهار روز ميزبان بازديدكنندگان، مشتريان و شركاى تجارى خود بودند.

امســال، بزرگ ترين نمايشــگاه صنعــت الكترونيــك، كامپيوتر و تجارت 
الكترونيكــى، حــال و هــواى عجيبــى را تجربه كــرد و به زعم بســيارى، 
عجيب ترين الكامپ در 20 دروه برگزارى آن محسوب مى شود. داستان هاى 
پيش از برگــزارى آن طوالنى و كتابى مفصل مى طلبــد. از اعطاى مجوز به 
ســازمان نظام صنفى رايانه اى كشــور پس از ســال ها تا برگزارى چندين 
گردهمايى و نشســت هم انديشى در صنف براى هرچه قوى تر برگزار شدن 
نمايشــگاه و بعد يك هفته مانده به شــروع آن، منتشــر شدن نامة انصراف 

ســازمان از برگزارى نمايشــگاه گرفته تا به فاصلة چندين ســاعت، انتخاب 
مجمع تشــكل هاى فناورى اطالعات اتاق بازرگانى به عنوان مجرى و شروع 
به ثبت نام از متقاضيان و چندوچون ثبت نام در ســاعت هاى بامدادى شــب، 
گفتنى هاى زيادى وجود دارد كه اينجا مجالى براى پرداختن به آن ها نيســت. 
اما چه تعداد شــركت  در اين نمايشگاه و در چه حوزه هايى حضور داشتند؟

به گزارش دبيرخانة نمايشــگاه، بيش از 460 شركت در روز ابتدايى پس 
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از راه اندازى ســايت رســمى نمايشگاه، درخواســت الكترونيكى مشاركت 
خــود را ثبــت كردند كــه از اين تعداد 300  شــركت طــى 6 روز از آغاز 
ثبت نام، ثبت نام و جانمايى خود را انجام دادند. در نمايشگاه امسال فعاالن 
بخش هــاى مختلف حوزة فنــاورى اطالعات مانند ســخت افزار، نرم افزار، 
بانكــدارى و تجــارت الكترونيك، دولــت الكترونيك، هــوش مصنوعى و 
رباتيك، شبكه و اينترنت و همچنين اپراتورها حضور داشتند و محصوالت 
خود را به مخاطبان معرفى كردند. در اين ميان، شركت ها و توليدكنندگانى 
از 20 كشــور مانند آلمــان، تركيه، چين، فرانســه، تايوان و روســيه نيز 
حضور داشــتند. حاشــيه ها روى كيفيت و كميت نمايشــگاه تاثيرگذار بود 
و هم مشــاركت كنندگان اُفت داشتند و هم بازديدكنندگان رغبتى نداشتند و 

پس از بازديد از چندين ســالن مغبون مى شــدند.
اگر نبودند شركت هاى نامدارى مانند تيام شبكه، شبكه گستر، پاناسونيك، 
رايزر، ايدكو، نت بــرگ و ســرويس دهندگان و اپراتورهايى مانند صبانت، 
آســياتك، همراه اول، رايتل، ايرانســل، مبين نت و غيره اين نمايشگاه جان 

نداشــت و مى مرد. 

كســب وكارهاى كوچك و متوســط در غياب عمدة بزرگان صنعت IT و 
ICT فرصتى يافتند در نمايشــگاه الكامپ حضور داشته باشند و خودنمايى 

كننــد. ســايت ها، فروشــگاه هاى اينترنتى، ســرويس ها و خدماتــى مانند 
USSD، آموزشــى ها، چندين شــركت ســازندة ربات و البته چندين شركت 

ســخت افزارى، غالب فضاى نمايشــگاه را تشــكيل مى دادند. 

شــركت تيام شــبكه در نمايشگاه امســال در دو 
بخش ارزى و ريالى حضور داشــت. در بخش ريالى 
محصــوالت توليــدى اين شــركت كه تمامًا توســط 
كارشناســان و متخصصان ايرانــى طراحى و توليد 
شــده اند در معرض بازديد قــرار گرفتند و در بخش 
ارزى، محصــوالت برندهاى خارجى كه تيام شــبكه 
نمايندگى رســمى آن ها در ايران است را عرضه كرد. 
براى مثال، بــه عنوان اوليــن توليدكننده محصوالت 
سيســتم هاي  جديدتريــن  ايــران،  در  سرمايشــى 
سرمايشي با برند iCOOL شــامل فناوري هاي DX و  
Chilled Water را عرضه كرد. محصوالت سرمايشي 

 In-Row, اين شــركت در قالب واحدهاى سرمايشــى
Side Air Flow و In-Rack ارائــه مى شــوند. همچنين، 

اين شركت، در نمايشــگاه امسال مركز داده سيارى 
بــا برنــد iBOX بــراى اســتفاده در شــرايط بحران 
شــهرى (جنگ، باليــاى طبيعى نظير ســيل و زلزله 
و ...)، بحــران نظامى، پدافند غيرعامل، ســازمان ها، 
بانك ها، شهردارى ها، امداد و نجات براى هالل احمر، 
آتش نشــانى، بيمارســتان ها و ... معرفى كرد. اين مركز دادة ســيار شامل 
چهار بخش داخلى اتاق فرماندهــى و كنترل VIP، اتاق مخابراتى و نظارت، 
 ،iPOWER اتاق كامپيوتر، و اتاق استراحت است. پنل هاى توزيع برق با برند
 ،iRACK رك و تجهيــزات جانبى با برند ،iRack كنســول دراورهاى با برند
اتاقك مركز داده گرم و ســرد و نيز اتاقك يــك رديفه با برند  iDC و انواع 
 UNICOM تجهيزات پســيو مركز داده مانند كابل و اتصاالت شبكه با برند

از ديگر تجهيزات نمايش داده شــده در غرفه تيام شــبكه بودند.
ايــن غرفه ها به دليــل تنوع محصول و به ويژه مركز داده ســيار مورد 
اســتقبال مســئوالن و بازديدكنندگان داخلى و خارجى از جمله على جنتى، 
وزير ارشــاد؛ كاظم آيت الهى، رئيس سازمان نظام صنفى رايانه اى؛ نصراله 
جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و رئيس سازمان فناورى اطالعات و آقاى 
Burkhard Dahmen، نماينده شــركت نومــوف  (NUMOV) آلمان و هيات 

همراه قرار گرفت.

در حالــى كــه بازار IT ركــود بى ســابقه اى را تجربه مى كرد و چشــم 
اميد شــركت ها به نمايشــگاه هايى مانند الكامپ بود، اين فستيوال ساليانه 
نتوانســت انتظارها را برآورده ســازد و اگر كيفيت حضور چند شــركت 
را به خاطــر فعاليت مضاعف و پويايى و چابكى خودشــان كنار بگذاريم، 
بايــد نتيجه گرفت الكامپ متوســط رو به پايينى را شــاهد بوديم و باز هم 

حســرت ها و اما و اگرهاى تحقق نيافته ماندند براى ســال بعد. 

كسب عنوان «غرفه برتر» توسط شركت تيام شبكه از ديد متخصصان، بازديدكنندگان و غرفه داران

ضميمه شماره 13162
34

گزارش
Report



نكته ها و گفته ها          
1
2

3
4
5

اگــر بخواهيم كنــدوكاو كنيم تا ببينيــم در ابتدا چه 
شــركتى وجود داشــته كه بعداً به وريــزون تبديل 
Bell Atlan مى رســيم. يكى از  c شــده، به شــركت
هفت شــركت موسوم به Baby Bell كه از دل شركت 
فروپاشيده AT&T متولد شــدند و از آزمايشگاه بل 
Bell Atlan در  c معروف استقالل پيدا كردند. شركت
سال 1984 با انتقال از نيوجرسى به ويرجينيا تاسيس 
شد. اين شركت در ابتدا در چندين منطقه دفتر مركزى 

داشت. 
 New Jersey Bell، Bell of Pennsylvania، ماننــد

.C&P Telephone و Diamond State Telephone

 بعــد از تغييراتى كــه در نــام و عالمت تجارى 
شــركت هاى Baby Bell در ميانة دهة 1990 رخ داد، 
اين شركت تمامى دفاتر مركزى خود در هر منطقه و 
Bell Atlan تغيير داد. در  c ايالت را به نام مشــترك

سال 1997، اين شركت با گسترش خود در شهرهاى 
نيويورك و نيوانگلند نيز دفترى احداث كرد. به عالوه، 
مقر اصلى خود از شهر فيالدلفيا به شهر نيويورك و 
دفتر سابق شركت هاى NYNEX آورد و كل مجموعه 
خــود را تحت نام بــل آتالنتيك درآورد. در ســال 
 GTE .ادغام شد GTE 2000، بل آتالنتيك با شــركت
يك شــركت اپراتور مخابراتى بود كه در بسيارى از 
شهرها و حتى كشورهاى دنيا سرويس ارائه مى داد. 
حــوزه كارى GTE بســيار بيشــتر از شــركت بل 
آتالنتيك بود. هدف از اين ادغام رقابت با اپراتورهاى 
مخابراتــى ديگر امريكا بود كه به ســرعت در حال 
گسترش بودند. نام «Verizon» از دل اين ادغام بيرون 
آمد و تركيب دو عبارت «Veritas» و «horizon» است. 
Veritas التين عبارت «Truth» به معناى حقيقت است. 

بــه اين ترتيب اپراتور وريزون در جوالى 2000 پس 

از يــك معامله 64/7 ميليارد دالرى آغاز به كار كرد. 
البته، كميسيون ارتباطات فدرال هنگامى با اين ادغام 
و تولد يك شــركت جديد موافقت كرد كه 25 شــرط 
رعايت شود. برخى از اين شــرط ها سرمايه گذارى 
روى ارتباطــات و باندپهــن در مناطــق و بازارهاى 
جديد و رقابت بــا اپراتورهاى مخابراتى محلى بود. 
دو مديرعامل شركت هاى سابق، چارلز لى از GTE و 
Bell Atlan سرمايه گذارى جديد  c ايون سايدنبرگ از

را انجام دادند. 
بعد از اين ادغــام، وريزون بــه بزرگ ترين اپراتور 
مخابراتــى محلى در امريكا بــا 63 ميليون خط تلفن 
در 40 منطقه تبديل شــد. به عالوه، اين شركت خيلى 
ســريع ســرويس هاى اينترنت را در شهر نيويورك 
راه اندازى كرد و امكان ارتباط از راه دور روى بستر 
اينترنت با كشورهاى ديگر را فراهم ساخت. وريزون 

قدم هاى 
كوچك

 براى 
بزرگ 
شدن! 

نگاهى به تاريخچه و سير گسترش
اپراتور مخابراتى وريزون

Verizon Communica) كه بيشتر به برند «وريزون» شناخته مى شود، يكى  ons) وريزون كاميونيكيشن
از اپراتورهاى بزرگ مخابراتى و باندپهن امريكا اســت. مركز اصلى اين شــركت در خيابان 140 شرقى 
منطقه منهتن شهر نيويورك است. اين سرويس دهنده صدها ميليون كاربر تلفن همراه و فيبر نورى دارد 
و ده ها سرويس ارزش افزوده روى شبكه هاى 4G LTE و اينترنت پرسرعت كابلى ارائه مى دهد. با بسيارى 
از ســازندگان گوشى هاى تلفن همراه قرارداد دارد و يكى از شركاى تجارى شركت گوگل است. اما اين 
شركت از ابتدا اين طور بزرگ نبوده و در تاريخچة 31 ساله خود، هر سال يك قدم كوچك به جلو برداشته 
و بزرگ تر شــده اســت. اين قدم كوچك مى تواند خريد يك شركت، ادغام با شركتى ديگر، راه اندازى يك 
سرويس ُپر سر و صدا يا تفاهم نامة همكارى براى ارائه يك سرويس به مشتركان رقيب باشد. در ادامه 

مى خواهيم اين قدم هاى كوچك را مرور كنيم: 

بنگاه اقتصادى دو وظيفه اصلى دارد: بازاريابى و نوآورى (پيتر دراكر)
اگر مى خواهيد كشتى بسازيد، افراد را تشويق نكنيد تا براى جمع آورى چوب به جنگل بروند، چوب ها را اره كنند و الوارها را با ميخ به هم وصل كنند. در عوض شوق رفتن به 

دريا را در آنان بر انگيزيد. (پيتر دراكر)
كاركنان مهم ترين دارايى ما نيستند؛ كاركنان شايسته مهم ترين دارايى به حساب مى آيند. (جيم كالينز)

اولين روش برآورد هوش يك فرمانروا اين است كه به آنهايى كه در اطرافش گرد آمده اند بنگريم. (جان ماكسول)
يك مدير موفق به استقبال تهديدها رفته و از دل آنها فرصت هاى ناب كشف مى كند. (رابرت اسالتر)
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در هميــن ســال ها با همــكارى اپراتــور مخابراتى 
 Verizon انگليســى وودافون شــركت جديدى به نام
Wireless را تاســيس كــرد كه در همان ســال اول 

نزديك به 23 ميليون خــط تلفن همراه عرضه كرده 
و خدمات اينترنت 3G را روى موبايل براى دسترسى 

به سايت هاى مهم آسان ساخت. 
در ســال 2003، وريزون وايرلس، سرويســى ارائه 
داد كه طى آن مشــتركان موبايل براى ســوييچ به 
اپراتورهاى مختلــف نياز به تغيير شــماره تلفن يا 
سيم كارت خود نداشتند. چيزى شبيه به رومينگ ميان 
چندين اپراتور مخابراتى. اين ســرويس موجب شد 

تعداد مشتركان اين شركت 
به ســرعت افزايش يابند و 
تجربه  رشد بى سابقه اى را 
كنــد. نتيجه اين گســترش، 
 Dow پيوســتن وريزون به
Jones Industrial Aver-

age بود؛ يكى از اصلى ترين 

روزنامــه  كارگــزاران 
وال استريت ژورنال و يكى 
از شاخص هاى اصلى براى 

ورود به بازار سهام. 
ســال 2005 نيز در تاريخ 
اين شــركت اهميت زيادى 
دارد. در 22 ســپتامبر اين 
 FiOS TV ســال، ســرويس
خدمات  كــرد؛  عرضــه  را 
باندپهن تلويزيون روى فيبر 

نورى. اين سرويس در چندين ايالت فراهم شد و در 
سال هاى بعد به سراسر امريكا كشيده شد. در 2006، 
اين شــركت براى افزايش توان رقابتى خود با ديگر 
اپراتورهاى مخابراتى امريكا و گسترش راه كارهاى 
Verizon Busi- را خريد و واحد MCI خود، شــركت

ness را براى ارائه هرچه بهتر سرويس هاى ارتباطى 

همگرا از جمله ســرويس هاى اطالعاتى و سرگرمى 
براى شــركت هاى تجارى بزرگ و دولت ها تاسيس 
كرد. اين خريدها ادامه يافت و در سال 2007، شركت 
Cybertrust بــا هدف ارائه ســرويس هاى مديريت 

امنيت اطالعات با وريزون ادغام شد. در سال 2008 
Rural Cellular Corpora به وريزون  on نيز شركت

وايرلس پيوست. 

   همچنين، در اين ســال مجوز LTE براى اين اپراتور 
 4G صادر شد و توانســت اجازة ارائه سرويس هاى
براى سراسر امريكا حتى آالســكا را بگيرد. در اين 
 LTE زمان، هنوز اپراتور مخابراتى ديگرى مجوز ارائه
در سراسر امريكا را نداشت. در سال 2009، وريزون 
وايرلس و گوگل تفاهم نامه اى براى توسعة برنامه هاى 
موبايل روى پلتفرم اندرويد امضا كردند و شــركت 
Alltel نيز خريدارى شد. همكارى با گوگل اين برترى 

را براى وريزون داشــت كه به مشــتريانش خدمات 
ارزش افزوده بدهد و گوگل نيز همراه با سرويس ها و 
 4G 3 وG اسمارت فون هاى هوشمند، سيم كارت هاى
وريزون را عرضه كند. همه 
اين خريدها و تفاهم نامه هاى 
يك  از  حلقه هايــى  همكارى 
زنجيرة توســعه و گسترش 
بــازار و رقابــت بــا ديگر 

اپراتورها است. 
اولين  شــركت  اين  باالخره 
ســرويس هاى 4G LTE خود 
را در سال 2010 براى اولين 
بار در 39 منطقه ارائه داد و 
بيــش از 110 ميليون كاربر 
اين  بــه  موبايل  توانســتند 
سرويس در همان روز اول 
متصل شوند. در همين سال 
ســرويس  Flex View ارائه 
شد. براساس اين سرويس، 
كاربران بــه صورت آنالين 
و بى درنــگ روى اســمارت فون ها و نوت بوك هاى 
خود ويديو تماشــا مى كردند. در 2011، هيئت مديرة 
لوول ســى مــك آدام، مديــر اجرايــى و مديرعامل 
وريزون وايرلس را به خاطر موفقيت هايش به سمت 
مديرعاملى كل شركت وريزون منسوب كرد. در ادامة 
 CloudSwitch  و  Terremark خريدهــا، دو شــركت
را خريد تا بتواند ســرويس هاى نرم افزارى را روى 
كالود ارائه بدهد و بســترهاى فيزيكى الزم را فراهم 

سازد. 
خريــد Advanced Wireless Spectrum به مبلغ 3/6 
 Unveils Advanced ميليارد دالر، راه اندازى سرويس
اوليــن  توســعة  و   Digital Media Management

ســرويس 100 گيگابيت در امريكا از ديگر اتفاق هاى 

رقم خورده بــراى وريزون در ســال 2011 بودند. 
اين شركت در ســال هاى 2012 و 2013 روند خريد 
شركت هاى اســتارت آپ و شــركت هاى ارائه دهندة 
خدمات آنالين و كالود را ادامه داد و طيف وسيعى از 
خدمات بى سيم خانگى، كالود تجارى، ويديو آنالين، 
سرگرمى و اينترنت پرسرعت مبتنى بر فيبر نورى را 
در اختيار مشتريان قرار داد. همچنين، چندين مركز 
تحقيقاتى و نوآورى در كشــورهاى مختلفى (مانند 

شهر منچستر انگليس) راه اندازى كرد. 

كمى دربارة مديرعامل
مك آدام متولــد 28 مى 1954 اســت. دانش آموختة 
رشتة مهندسى از دانشگاه Cornell و داراى مدرك 
كارشناسى ارشد MBA از دانشگاه San Diego. شش 
ســال به عنوان مهندس عمران در نيــروى دريايى 
امريكا خدمت كرده است و مدرك مهندسى حرفه اى 
از مراكــز معتبر دارد. همان طور كه گفتيم در ســال 
2012 بــه عنــوان مديرعامل و رئيــس هيئت مديرة 
وريزون انتخاب شد. وى در سال 2006 به استخدام 
اين شــركت درآمــد و كارش را در مديريت يكى از 
دفاتر شعب آغاز كرد. سپس، يكى از مديران اجرايى 
شركت وريزون وايرلس شد. در 20 سپتامبر 2010، 
نام او در فهرســت يكى از مديران رده باالى اجرايى 

وريزون ديده مى شد. 
يكم اكتبر 2010 رسماً مديرعامل وريزون وايرلس و 
جايگزين ايون سايدنبرگ، مديرعامل كهنه كار شركت 
Bell Atlan شــد. مك آدام قبــل از ورود به  c مــادر
 PrimeCo Personal وريزون نيز مديرعامل شــركت
Communica بود كه يكى از شــركت هاى زير  ons

 Vodafone AirTouch و   Bell Atlan c مجموعــة 
محسوب مى شــد. اين مرد در كارنامه خود مديريت 
انجمن شركت هاى بى سيم، CTIA را نيز دارد. همچنين 
Na را  onal Academy Founda on تجربة مديريت
دارد كه هماهنگ كنندة ميان دانشگاه ها و شركت هاى 
تجــارى ليدر اســت. اين بنيــاد به دانشــجويان و 
پژوهشگران كمك مى كند تا خدمات فنى را در كالج ها 
بياموزند و براى محيط هاى كار آماده شوند. به همه 
اين ها عضويت در هيئت مديرة دانشــگاه Cornell و 
چندين ســازمان فعال در بهداشت سالمت كاركنان 
و ارائــه نوآورى ها و روش هاى خالقانه براى بهبود 

محيط كار كاركنان را اضافه كنيد. 

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)

جوامع و سازمان ها در صورتى قادر به دوام هستند كه عميقا تغيير كنند. (چارلز هندى)

مى توان رهبر مردم نبود ولى آنان را دوست داشت؛ اما بدون عشق به مردم نمى توان آنها را رهبرى كرد. (جان ماكسول)

دانستن كافى نيست، بايد اقدام كرد. خواستن كافى نيست، بايد كارى كرد. (هيرام اسميت)

اگر همه چيز مهم باشد پس بدان هيچ چيز مهم نيست. (پاتريك لنچيونى)

لوول سى مك آدام مديرعامل وريزون كاميونيكيشن
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فعاليت 2: توسعه مفهوم سيستم
فعاليت 2 پس از فعاليت 1 فعال شده و پارامترهاى بنيادى پروژه را به منظور 
انتخاب يك مفهوم عمومى از سيســتم زيرساخت فيزيكى به  كار مى گيرد. افراد 
درگير در اين فعاليت، مســئول عملياتى و اجرايى IT، مســئول تداركات، مهندس 
تداركات و يك مشاور، با سابقة آشنايى با پروژه هاى مركز داده است. اساس اين 
فعاليت، انتخاب يك طراحى مرجع اســت كه بتواند 6 پارامتر اصلى را به صورت 
ايده آل در بر داشــته باشد و همچنين داراى قابليت مقياس پذيرى و پشتيبانى به 
وسيلة طرح توسعه يافته باشد. عالوه بر اين، تصميم گيرى در خصوص انتخاب 
مكان مشــخص جهت احداث اتاق، ساختمان و سايت براى مركز داده در انتهاى 

اين بخش، بسيار مهم است.
طراحــى مرجع همانند يك آغازگر مطلوب بــراى ورود به فاز بعدى طراحى 
عمل مى كند. يك طراحى مرجع، از ادغام سازمان يافتة 6 پارامتر يعنى دسترسى 
به استانداردها، افزايش نيرو، تكنولوژى تجهيزات، خصوصيات مقياس پذيرى و 
ســطوح ابزار دقيق نتيجه شده و شامل اجزاى گوناگون سيستم از جمله ليست 
جزييات كاال اســت. طراحــى مرجع از نظر قدرت ايجــاد و ارزيابى فورى طرح 
و تــالش در خصوص كاهش زمان و هزينه، داراى محدوديت اســت. در چنين 

شرايطى، تصميمات كيفى، سريع و تاثيرگذار خواهند بود.
هنگامى كه تعداد طراحى هاى مرجع قابل اجرا، نامحدود باشــد؛ از 6 پارامتر 
اصلى پروژه اجتناب شده و به جاى يك روند طوالنى طراحى، يك انتخاب ساده 

براى تعيين و سازمان دهى پارامترها مشخص مى شود.
همزمان با مشخص نمودن گزينه هاى طراحى مرجع، مى توان آن ها را از لحاظ 
برخى خصوصيات نظير تداركات، اعتبار وندورها، منابع مشترى و غيره مورد 

بررسى قرار دارد. 
انتخاب يك طراحى مرجع اوليه، اطالعات مورد نياز جهت ارزيابى ســريع و 
مفهومى طراحى اى كه با مكان مشخص شــده جهت احداث مركز داده سازگار 
باشــد را فراهم مى آورد. هنگامى كه ناســازگارى ها مشــخص مى شود، ادغام، 
تركيب و بررســى طراحى مرجع، گزينه هايى چون انتخاب مكان احداث سايت و 
ديگر پارامترهاى پروژه رضايت بخش خواهد بود و يك تركيب ايده آل به وجود 
خواهد آورد. در يك روند مرســوم طراحى، عموما ناســازگارى تا زمان آغاز 

طراحى جزييات تشخيص داده نمى شــود و همين مسئله سبب كار مضاعف و 
ايجاد تاخير در پروژه و صرف هزينه مى گردد. مهمترين تصميم گيرى اوليه مجزا 
از 6 پارامتر پروژه، با توجه به ليست طراحى هاى مرجع و ليست گزينه هاى ممكن 

براى انتخاب مكان، جهت احداث سايت انجام مى شود. 

اگر مدير پروژه ملزومات اين فعاليت را به صورت موثر آماده ســازد، تكميل 
آن ممكن است تنها در يك جلسة كارگاهى صورت پذيرد.

فعاليت 3: ادغام اولويت ها ومحدوديت هاى كاربر
نيازمندى هاى فنى طراحى از الويت ها و محدوديت هاى كاربر است كه شامل 
6 پارامتر اصلى پروژه نمى شــود. از تركيب مفهوم سيستم با بخش هاى اوليه، 
بــه جمع آورى و ارزيابى اولويت هــا و محدوديت هاى كاربر كه به منظور تنظيم 
راه هاى كاهش هزينه و اجتناب از مشكالت انجام  مى شود مى رسيم. اولويت ها و 
محدوديت هاى كاربر زمانى قابل استفاده است كه با مفهوم سيستمى كه انتخاب 

شده است، سازگار باشد.
معتبر نمودن و ســازگارى اولويت ها و محدوديت هاى كاربر پس از انتخاب 
مفهوم سيستم، از جمع بندى اولويت ها و محدوديت ها به عنوان نياز هاى طراحى 
موثرتر خواهد بود. اغلب اولويت ها ومحدوديت هاى كاربر به صورت ناخواسته، 
طراحى مركز داده را از حالت استاندارد دور كرده و سبب افزايش هزينه، صرف 

زمان و كاهش كيفيت مى شود.
اولويت ها و محدوديت هاى كاربر به صورت زير تعريف شده اند:

اولويت ها: اولويت ها، موضوعات مورد عالقه و مدنظر كاربر براى تغيير و يا 
تنظيم طرح پيشنهادى هستند كه پس از ارائه  نظر و يا تجديد نظر در مورد هزينه 
و يا نتايج، مشخص مى شوند. اولويت ها معموال زمانى تغيير مى كنند كه كاربر با 

اطالعات جديدى روبرو مى شود.
محدوديت ها: محدوديت ها مشــكالت و موانعى هستند كه امكان غلبه بر آن ها 
وجود ندارد و تنها مى توان با استفاده از افزايش هزينه و اعمال برخى روش ها، 
آن را كاهــش داد. محدوديت ها معموال از اولين مراحــل طراحى وجود دارند و 

تغيير آن ها مشكل و يا غير ممكن است.

برنامه ريزى 
سيستم در 

پروژه هاى 
مركز داده

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. 
در شماره قبل، در بخش اول مقاله، پارامترهاى كليدى پروژه معرفى شدند و به شرح 6 پارامتر اصلى پروژه پرداختيم. در اين شماره به شرح توسعه مفهوم 

سيستم، ادغام اولويت ها و محدوديت هاى كاربر و نيز ارزيابى نيازمندى هاى اجرايى مى پردازيم كه در ادامه مى خوانيد.

مترجم: فائزه يوشانى

بخش پايانى
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عوامل پــروژه اغلب اولويت ها را با توجه به اهداف و بررســى هاى صورت 
پذيرفتــه، خوب و مطلوب مى دانند ولــى در خصوص محدوديت ها چنين نظرى 

ندارند.

برخى از اولويت هاى كاربر
- ترجيح دادن كابل كشى به صورت فوقانى نسبت به روش هاى ديگر

- نصب دوربين هاى امنيتى جهت مشاهدة  تمام قسمت هاى مركز داده 
- عدم عالقه به سيم كشى برق و يا لوله كشى در اتاق IT پس از شروع عمليات 

ساخت
- نصب رك هاى عريض به منظور داشتن فضاى بيشتر جهت كابل كشى

- تعبية صفحه نمايش سطح انرژى مركز داده بر روى ديوار

برخى از محدوديت هاى كاربر
- ويژگى هاى فيزيكى مكان مثل ارتفاع ســقف، ظرفيت تحمل بار در هر طبقه، 

ابعاد اتاق، ستون ها و ديوارهاى موجود، نيازمندى هاى نصب سقف 
- يك قانون يا نظام نامه 
- تعهد برگزارى جلسه 

(TIA-942 همانند استاندارد)
- قوانين كار (مثل ســاعات دسترســى و قوانين 

اتحاديه)
- ويژگــى فيزيكى اى از انتقال، مثل ظرفيت باالبر، 

جهت حمل تجهيزات به مكان مورد نظر
اولويت ها و محدوديت هاى كاربر جهت سازگارى 
با مفهوم سيســتم انتخاب شــده، بررسى مى شوند. 
هنگامى كه اين ســازگارى به دســت آيد، به منظور 
اســتفاده در نياز هاى طراحى، مورد اســتفاده قرار 
مى گيــرد. هنگامى كــه اولويت ها يــا محدوديت ها با 
مفهوم سيستم ناسازگار باشند، جهت اصالح مجبور 
به ســاخت تجهيزات و يــا اضافه نمــودن تغييرات 
كوچــك در نيازمندى ها خواهيم بود. هدف اصلى در 
اين فعاليت، ســازگار نمودن مفاهيم سيســتم، جهت 
جلوگيرى از كار مضاعف و بازنگرى مفهوم سيستم 

است.
در برخــى مــوارد به منظــور رســيدن بــه يك 
نتيجه گيــرى صحيح از اولويت هــا و محدوديت هاى 
كاربر، تكرار مورد نياز اســت. ايــن فعاليت هنگامى 
تكميل مى شود كه اولويت ها و محدوديت ها با مفهوم 
سيســتم تطبيق پيدا كرده و به عنوان "سازگارى هاى 

مفهــوم سيســتم" و "اولويت ها و محدوديت هاى معتبر" شــناخته شــوند. اگر 
اولويت ها و محدوديت هاى كاربر به صورت موازى با فعاليت هاى قبلى جمع آورى 
گردد، اين روند ســرعت پيدا مى كند. اگر مكان احداث سايت انتخاب نشده باشد، 

بسيارى از محدوديت ها قابل ارزيابى نخواهند بود.

فعاليت 4: ارزيابى نيازمندى هاى اجرايى
نيازمندى هاى اجرايى به عنوان قوانينى در طراحى جزييات و در سطحى فراتر 
از اهداف و خروجى هاى 3 فعاليت پيشين به كار گرفته مى شوند. نيازمندى هاى 

اجرايى شامل موارد زير است:
1. نيازمندى هــاى متعارف: نيازمندى هاى متعارف معمــوال در حالتى ظاهر 
مى شــود كه ويژگى هاى مركز داده، اســتاندارد و متعارف باشد. مثال هاى اين 
نوع نيازمندى شــامل سازگارى هاى سيســتم و امنيت و همچنين روشن سازى 

وضعيت عمليات اجرايى براى مهندسان و مسئوالن اجرايى است.
2. نيازمندى هاى پروژه: شناسايى جزييات خاص اجراى پروژه بسيار حائز 
اهميت است. اين جزييات مى تواند شامل منابع تجهيزات، تداركات ويژه و يا ديگر 

جزييات مربوط به روندهاى اجرايى مورد نياز پروژه باشد.
نيازمندى هاى متعارف تقريبا درتمام سيستم ها متداول هستند. در خصوص 
نيازمندى هاى پروژه نيز مى توان گفت كه به دليل تمركز، بررسى و تصميم گيرى 
براســاس اين نيازمندى ها، تســهيل در كار و حفاظت از جزييات سيستم را به 

وجود مى آورد.
نيازمندى هــاى اجرايى زمانى كه با اهداف و خروجى هاى 3 فعاليت پيشــين 
تركيب مى شود، نيازمندى هاى طراحى را تكميل كرده و آيين نامه اى جهت طراحى 
جزييات در فازهاى بعدى ايجاد مى كند. در گام آخر، خصوصيات و ويژگى هاى 

مرتبط با مهندسى طراحى گسترش مى يابد كه شامل موارد زير است:
1. ليست جزييات

2. طرح دقيق از رك ها و تجهيزات نيرو و سرمايش
3. چك ليست جزييات نصب

4. برنامة جزييات پروژه
5. خصوصيات واقعى طراحى (بازده، تراكم و ...)

اســتفاده از يك طراحى مرجع به منظور تشــخيص 
طراحى صحيح اگر حاوى جزييات كافى باشــد، ســبب 
ايجاد يك سيســتم طراحى ســاده و مكفى مى شــود. 
طراحى هاى مرجع تاثيرگذار، بســيارى از موارد باالرا 
دارا هســتند و نيازى به كار مضاعف نخواهند داشــت. 
طراحى هاى مرجع معموال شــامل يك نمودار تك خطى 
 (BOM) يك صورت وضعيــت از كاال ،IT جهــت فضاى
و خصوصيات اجرايى مورد انتظار سيستم، سازگار با 

جزييات و حداقل تجزيه و تحليل مورد نياز است.

نتيجه گيرى
اين مقالــه، روند برنامه ريزى مركز داده كه شــامل 
4 فعاليــت تاثيرگــذار بر مفهوم سيســتم اســت را از 
ايده پردازى تــا نيازمندى هاى طراحــى، مطرح مى كند. 
اســاس اين روند، اطمينان به افراد دست اندركار پروژه 
جهت تصميم گيرى هاى صحيح به منظور دســت يابى به 
حداكثر بازده بوده و سلســله مراتب آن به صورت زير 

تعريف شده است:
"تشــخيص يك نياز تجارى بر اســاس پارامترهاى 
پروژه كه به وســيلة مفهوم سيستم گسترش پيدا كرده 
و با استفاده از اولويت ها و محدوديت هاى معتبر كاربر 
تكميل شــده و با نيازمندى هاى اجرايى جمع بندى مى شود و اساس يك طراحى 

صحيح را پايه گذارى مى كند."
هم راستا بودن خروجى هر فعاليت، باعث مى شود تا درك مشتركى از سطح 
نيازمندى هاى طراحى براى ذينفعان ايجاد و سبب گسترش، درك ضرورت ها و 
رهبرى صحيح در ايجاد فازهاى گوناگون پروژه براى رسيدن به نتايج مطلوب 
شــود. اســتفاده از يك زبان متداول و مشــترك جهت توصيف نيازمندى ها و 
همچنين يك دست سازى روند برنامه ريزى، بيشترين بازده و نتيجه را در طراحى 
مركز داده و تطبيق بيشتر برنامه ريزى تا اجراى واقعى را به دنبال خواهد داشت. 
پيگيرى يك روند ســاختاريافته باعث مى شــود كه مدير پروژه از ارائه  خدمات 
بى رويه و گرفتن تصميمات اشتباه در فازهاى اولية طراحى يك پروژة  مركز داده 
اجتناب كرده و همچنين سبب مى شود ذينفعان از زمانى كه جهت استفادة بهينه 

و موثر در اختيار دارند آگاهى يابند.
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حكايت

لطيفه

معما

پاسخ معماي شماره قبل: 

 كــاريــكاتــور

رقيب شما كيست؟

براي اينكه تشخيص دهيد كارمندان جديد را بهتر است در 
كدام بخش به كار بگماريد، مي توانيد به ترتيب زير عمل كنيد:

ــر در اتاقي قرار دهيد و كارمندان جديد را به  400 عدد آج
ــاعت  آن اتاق هدايت نماييد. آن ها را ترك كنيد و بعد از 6 س

بازگرديد. سپس موقعيت ها را تجزيه و تحليل كنيد:
ــا را در بخش  ــمرند، آن ه ــا را مي ش ــد آجره ــر دارن *  اگ

حسابداري بگذاريد.
*  اگر همه اتاق را با آجرها آشفته كرده اند، آنها را در بخش 

مهندسي بگذاريد.
*  اگر آجرها را به طرزي فوق العاده مرتب كرده اند، آن ها را 

در بخش برنامه ريزي بگذاريد.
*  اگر آجرها را به يكديگر پرتاب مي كنند، آن ها را در بخش 

اداري بگذاريد.
*  اگر در حال چرت زدن هستند، آن ها را در بخش نگهبانى 

بگذاريد.
*  اگر آجرها را تكه تكه كرده اند، آن ها را در قسمت فناوري 

اطالعات بگذاريد.
ــمت نيروي انساني  ــته اند، آن ها را در قس *  اگر بيكار نشس

بگذاريد.
*  اگر سعي مي كنند آجرها تركيب هاي مختلفي داشته باشند 
ــتجوي بيشتري مي كنند و هنوز يك آجر هم تكان  و مدام جس

نداده اند، آن ها را در قسمت حقوق و دستمزد بگذاريد.
ــمت بازاريابي  ــر اتاق را ترك كرده اند، آن ها را در قس *  اگ

بگذاريد.
*  اگر بدون هيچ نشانه اي از تكان خوردن آجرها با يكديگر 
ــتند، به آن ها تبريك بگوييد و آن ها را  در حال حرف زدن هس

در قسمت مديريت قرار دهيد.

مهممانى

ــركت كرده بودم  ــه من در آن ش ــك ميهمانى ك در ي
ــت دادم، هريك از  ــز من كه فقط با يك نفر ديگر دس ج
ميهمانان با 3 نفر ديگر دست داد. در اين ميهمانى دست 
ــته اند؟ ممكن است تعداد افراد  كم چند نفر حضور داش

شركت كننده 21 نفر باشد؟ 

پژمان در جهت مخالف خيابان پياده روى مى كند. 

رقيب شما كيست؟
Roberto Goi-) وقتي روبرتو گويزوتــا

zueta) در دهــة 1980 مديرعامل كوكاكوال 
شــد، با رقابت شديد پپســي مواجه شد كه 

باعث كاهش رشد سهم كوكا شده بود. 
مديرانش بر رقابت با پپسي متمركز شده 
بودند و قصد داشــتند در هــر دورة زماني 
برنامــة رقابتي، ســهم بازار كــوكا را %1  
افزايش دهنــد. روبرتو تصميم گرفت رقابت 
عليه پپسي را متوقف كند و به جاي آن، عليه 

شرايط افزايش 1%  رشد رقابت كند.
او از مديرانش پرســيد: «ميانگين مايعاتي 
كه هــر آمريكايــي در روز مينوشــد چقدر 

است؟» جواب 14 اونس بود.
«ســهم كوكا از اين مقدار چقدر است؟» 2 

انس.
روبرتو گفت: «كوكا به ســهم بيشتري از 

اين بازار نياز دارد»
رقيب، پپســي نبود بلكه آب، چاي، قهوه، 
شير و آبميوه ها بودند كه 12 اونس باقيمانده 

را تشكيل ميدادند.
روبرتــو گفت: «مردم هر وقت احســاس 
كردند كه دوســت دارند چيزي بنوشند بايد 

به كوكا دسترسي داشته باشند»
بــراي اجــراي اين اســتراتژي، شــركت 
كوكاكــوال در گوشــه و كنــار هــر خيابان 

دستگاههاي فروش كوكا قرار داد. 
با اين كار، كوكا به ســهم قابل مالحظه اي 
از بازار دســت يافت و پپسي هرگز به چنين 

سهمي دست نيافته است.
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