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محصوالت رك از نظر اندازه و كاربرى هايى كه دارند به انواع 
مختلفى تقسيم مى شوند كه با نام هاى رك هاى سرور، رك هاى 

شــبكه، رك هاى Open و رك هاى اختصاصى، خوانده مى شوند. 
رك هاى سرور معموالً با عرض اســتاندارد 60 سانتى متر ساخته 

مى شــوند و از اندازة يونيت و عمق بااليى براى پشتيبانى از 
تعداد دستگاه هاى سرور بيشــتر و كابل هاى زياد برخوردار 
هستند. در اين رك ها تمام تجهيزات شبكه قابليت نصب دارند 
و فاصلة اســتاندارد ســتون هاى كنارى اجازه مى دهد تا اين 
تجهيزات به خوبى پيچ شده و جاسازى شوند. در ادامه نگاهى 
به ويژگى هاى اصلى رك سرور با برند iRack خواهيم داشت:

استفاده مناسب از فضا، دسترسى مناسب، امنيت
• در انــدازة 42U با عرض 60 و عمق 100 ســانتى متر در دو 

مدل تورى (perforated) و شاسى
• تعبية فضايى در ســتون رك به منظور قرارگيرى پنل توزيع 
بــرق (به صورت Zero Unit) بدون نياز به اشــغال فضاى 

مفيد رك
• داراى پنل هــاى جانبى دو لنگة افقى به منظور افزايش فضاى 

مفيد و سهولت دسترسى به تجهيزات از طرفين رك
• داراى در عقب تورى دو لنگه به منظور سهولت دستيابى به 

تجهيزات انتهايى رك با قفل سوييچى
• داراى در جلوى تورى خشتى و مجهز به قفل سوييچى

• دستگيرة سراسرى با قاب آلومينيومى به منظور سهولت و 
زيبايى بيشتر

هدايت و آرايش كابل
• خم كارى ناودانى ريل ها به منظور ايجاد فضاى هدايت كابل 

داخل ريل و تعبية پانچ هاى بيضى روى ريل ها به منظور ورود و خروج كابل 
به آن

• افزايــش پهناى ريل هاى عمودى و تعبية پانچ هاى مربعى روى آنها و همچنين 
روى بازوهاى تقويتى جهت نصب پاية نگهدارندة بســت كمربندى به منظور 

سهولت و نظم بيشتر در هدايت كابل ها در ارتفاع و عمق رك
• طراحى سينى كف رك به صورت بازشو به منظور امكان عبور پچ پنل به همراه 

كابل هاى متصل بــه آن در زمان جابه جايى 
تجهيزات يا تعويض رك

• تعبية ورودى هاى كابل متعدد در سقف و كف 
رك بــا ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج 
كابــل با حجم هــاى متفــاوت و از محل هاى 

مختلف

سهولت در نصب تجهيزات
• درج شمارشــگر يونيت چاپى ســفيد بر روى 
4 ريــل عمودى به منظور ســهولت در نصب 

تجهيزات
• ســهولت و هم خوانى در نصب كلية تجهيزات 

استاندارد شبكه و سرورهاى متداول

تحمل وزن، استحكام، ايستايى
• اســتفاده از ورق دوبل شــده و تغيير در شكل 
خمكارى ســتون و ريل به منظور اســتحكام 

بيشتر
• تحمل وزن حداكثر تا هزار كيلوگرم

• تغييــر اتصــال پيــچ و مهــره اى به صورت 
جوشــكارى شده (به ستون هاى جلو و عقب) 

در 3 بازوى تقويتى، به منظور افزايش ايســتايى و تحمل وزن 
بيشتر

• كاهش وزن رك به منظور سهولت در جابه جايى با تغيير فناورى 
و مهندسى توليد، همزمان با افزايش كيفيت و استحكام قطعات

• اســتفاده از ريل با ضخامت 2 ميليمتر به منظور اســتحكام 
بيشتر

در، پنل هاى جانبى و بدنه
• داراى در جلوى تورى خشتى به منظور افزايش استحكام 
و زيبايى در، با قاب آلومينيومى و مجهز به قفل سوييچى

• داراى در عقب تورى دو لنگه به منظور سهولت دستيابى به 
تجهيزات انتهايى رك با قفل سوييچى

• داراى پنل هاى جانبى دو لنگة افقى مجهز به زبانة كشويى 
و قفل سوييچى

• داراى بدنة تمام فلزى جوشــكارى شــده براى استحكام 
بيشتر

• رنگ پودرى مشــكى الكترواســتاتيك به منظــور دوام و 
زيبايى بيشتر

• كاهش وزن رك به منظور سهولت در جابه جايى با تغيير 
فناورى و مهندســى توليد، همزمان با افزايش كيفيت و 

استحكام قطعات

فن، چرخ و امكانات جانبى
• مجهــز به قــاب متحرك براى فن جهت ســهولت تعويض از 

بيرون بدون جابه جايى تجهيزات
• داراى 6 چرخ صنعتى به منظور سهولت در جابه جايى (امكان 

جايگزينى چرخ ها با پاية ثابت قابل تنظيم)
• قابليت اتصال به شاسى فلزى در زير رك در مراكز داده

Bus Bar مجهز به سيستم ارت بدنه با مكانيزم •

از جمله ويژگى هاى متمايزكنندة رك ســرور شــركت تيام شــبكه نسبت به 
مدل هاى ديگر بازار اين اســت كه تنها ركى اســت كه از جديدترين نوع درهاى 
تورى خشتى اســتفاده مى كند. مزيت به كارگيرى اين درها، افزايش استحكام و 
زيبايى رك است. در اين رك نهايت انعطاف پذيرى 
و طراحــى مهندســى ارگونوميك رعايت شــده 
اســت. براى مثال، براى ورود كابل به درون رك 
ورودى هــاى مختلفى در ســقف و كف رك تعبيه 
شــده و حتى انــواع كابل ها بــا ضخامت و حجم 
متفــاوت مى توانند از محل هاى مختلف به صورت 
آرايش داده شده وارد رك شوند و مزاحمتى براى 
دستگاه هاى ديگر ايجاد نكنند. طراحى سينى كف 
رك به صورت بازشــو نيز قابل توجه اســت كه 
امكان عبور پچ پنل به همراه كابل هاى متعدد را در 
زمان جابه جايى و تعويض به راحتى فراهم مى كند. 
همچنين با توجه به عمق زياد تجهيزات نصب شده 
در رك هاى سرور و تعبية فن ها در قسمت پشت 
اين تجهيــزات، ابعاد رك هاى ســرور به گونه اى 
طراحى شده است كه قابليت گردش مناسب هوا و 
امكان هدايت آسان جريان هواى سرد را از قسمت 

جلو به سمت عقب رك ها دارا باشند.
مجموع اين ويژگى ها و امكانات، رك سرور اين 
شركت را مناسب استفاده در پروژه هاى با مقياس 
بزرگ مى كند و اس تانداردهاى رعايت شده در آن، 

سهولت نصب و استفاده را به همراه دارد.
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چرخة پول نقد
همان طور كه گفته شد، يكى از بزرگ ترين چالش هاى هر شركت تازه تأسيس 
مديريت دارايى و نقدينگى اســت. مديريت نقدينگى مستلزم پيش بينى، گردآورى، 
خرج، ســرمايه گذارى و برنامه ريزى پول نقد مورد نياز شــركت براى عملكرد 
يكنواخت و همراه با رشد ثابت است. مديريت نقدينگى، وظيفه اى حياتى به حساب 
مى آيد؛ چون پول نقد يكى از مهم ترين دارايى هاى شركت بوده كه در عين حال از 
كمترين قابليت توليد برخوردار است. يك كسب وكار بايد به اندازة كافى پول نقد 
در اختيار داشته باشد تا بتواند وارد بازار كار شده و در مناقصه ها شركت كند و 
خريدها و تجهيزات مورد نياز پروژه ها را تأمين كند. در غير اين صورت، نخواهد 

توانســت به تعهدات خود پاسخگو باشد. از سوى ديگر، برخى 
شركت ها پول نقد زيادى را سرمايه گذارى كرده يا در بانك 
انباشــته مى كنند تا در آينده بتوانند به موقع از سودهاى 
حاصل، برداشت كنند. اين شــيوة غيرفعال مديريت پول 

نيز موجب كاهش رشــد شركت و كاهش 
قابليت ســودآورى خواهد شد و 
باعث از دست دادن موقعيت هاى 
تجــارى  جهش هــاى  احتمالــى 

مى شوند. اصول مديريت نقدينگى 
مى گويد يك شركت بايد موتورهاى 
توليــد پول نقــد با ســرعت كافى 
داشــته باشــد تا بتواند هزينه هاى 
عملياتى را پوشش دهد. همچنين، 
سرمايه گذارى هاى كوتاه مدت و 
به موقع مى توانند بر درآمدهاى 

و  كوچك  كسب وكارهاى  مشكالت  بزرگ ترين  از  يكى  نقدينگى  كمبود  مى دهند،  نشان  مختلف  گزارش هاى  و  مطالعات 
شركت هاى نوپا است. فقدان اين دارايى ارزشمند، شركت هاى بى شمارى را به ورطة ورشكستگى كشانده است. از سوى 
ديگر، شركت هايى كه توانسته اند با پيروى از اصول مديريت نقدينگى، از بحران نقدينگى در سال هاى ابتدايى شركت 
بگريزند، غالباً در ادامة راه موفق بوده اند. با محمد جميع، مديرعامل شركت مشاورين فن آورى اطالعات خاوران دراين باره 

به گفت وگو نشستيم. 

يك شــركت بيفزايند. اولين گام در مديريت مؤثــر نقدينگى، درك چرخة جريان 
نقدى شــركت و فاصلة زمانى ميان پرداخت به عرضه كنندگان كاالها يا خدمات 
و دريافت از مشتريان كاال و خدمات است. هرچه چرخة جريان نقدى طوالنى تر 

باشد، مالك موسسه به احتمال بيشترى با بحران نقدينگى مواجه خواهد شد. 
گام بعــدى، تجزيه و تحليل چرخة نقدى و يافتن روش هايى براى كاهش طول 
آن است. مثًال كاهش اين چرخه از 140 روز به 50 روز، منجر به آزاد شدن مبالغ 
قابل توجهى پول نقد شــده و امكان تأمين منابع مالى براى پروژه ها و خريدهاى 
بعدى را فراهم مى كند و به مديران اجرايى شركت اجازة ورود به تعداد بيشترى 

پروژه يا پروسه تأمين كاال مى دهد. 
در اين ميان، موضوعى كه بايد بسيار مورد توجه قرار گيرد، تفاوت نقدينگى 
با ســود است. بسيارى از شركت ها از طريق تجزيه و تحليل سود حاصل شده 
مى خواهند ميزان پول نقد شــركت را برآورد كنند كه كارى بيهوده و اشــتباه 
اســت. ســودآورى، لزوماً ارتباط چندانى با جريان نقدى ندارد. سود يا سود 
خالــص عبــارت اســت از مابه التفــاوت كل درآمدها و 
هزينه هاى شركت. اين معيار ميزان كارايى عملكرد شركت 
را اندازه گيرى مى كند اما پول نقد، پولى است كه به صورت 
آزاد در اختيار صاحبان شركت بوده و مى توانند هر لحظه  
از آن استفاده كنند. قابليت نقدشوندگى، امكان پرداخت به 
موقع تعهدات مالى را فراهم مى كند كه نمى توان از سود 

شركت براى امور اين چنينى استفاده كرد. 
با اين كه مديريت چرخة پول نقد براى هر كسب وكار 
بســيار حائز اهميت اســت و گاهى منجر به شكست 
شــركت هاى باســابقه و قدرتمند بازار مى شــود، 
شاهديم كه از سوى مديران تجارى، كمتر مورد 
توجــه قرار گرفته و مبتنــى بر رويكردهاى 
عملى و محاســباتى نيســت و به صورت 

تجربى مديريت مى شود. 

مديريت 
نقدينگى

گفت وگو با محمد جميع، مديرعامل شركت مشاورين فن آورى اطالعات خاوران

معرفى
شــركت مشــاورين فن آورى اطالعات خاوران در ارديبهشت ماه 1384 در شهر بيرجند استان خراسان جنوبى آغاز به كار كرد و با اخذ نمايندگى از شركت ها 
و محصوالت باكيفيت و معتبر، توانست خود را به عنوان مجرى شبكه هاى كامپيوترى در سطح استان معرفى كند. اين شركت نمايندگى محصوالتى چون كابل و 
اتصاالت شبكه با برند UNICOM و رك  و تجهيزات جانبى مراكزداده با برند iRACK را دارد و توانسته ده ها پروژه شبكه محلى و گسترده را اجرا و به پايان برساند 
و از اين محصوالت در اين پروژه ها استفاده كند. اجراى شبكة محلى و فيبرنورى مجتمع كاشى و سراميك فرزاد به طور كامل توسط شركت خاوران انجام شده 
است. همچنين، شبكة دانشگاه علوم پزشكى، بيمارستان ها و مراكز بهداشت سطح استان توسط اين شركت و البته با پشتيبانى غيرمستقيم شركت هاى همكار و 
تأمين تجهيزات مورد نياز با موفقيت به سرانجام رسيده است. به عالوه، در كارنامة كارى اين شركت اجراى پروژة توسعة شبكة محلى كارخانة آالله مشهد، مجتمع 
كاشى و سراميك نيلوفر، مجتمع كشت و صنعت هزاردستان، كارخانة سفال نيلوى شرق و چندين شعبة بانك، دانشگاه پيام نور و ادارة فنى و حرفه اى استان ديده 

مى شود. اجراى شبكة بى سيم و MPLS شركت گاز استان خراسان جنوبى نيز در اين ميان، قابل توجه است. 
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همكارى سيسكو و مايكروسافت براى پلتفرم كالود آينده

سرعت 10 گيگابيت روى كابل هاى مسى

Xeon D پردازنده 14 نانومترى برادول

شركت سيسكو اعالم كرد در ماه مارس يك تفاهم نامة همكارى با شركت مايكروسافت روى 
توسعة فناورى هاى كالود و مركزداده به امضا رسانده است. اين دو شركت قرار است يك 
پلتفرم كالود جديد را براى پاسخگويى سريع تر و بالدرنگ به كاربران اين سرويس ها ارائه 
دهند. نسل آيندة سرويس هاى كالود نيازمند سازگارى كاملى ميان بخش هاى سخت افزار، 
نرم افزار، شبكه، ذخيره سازى و محاسباتى هستند. در نتيجه، ارائه دهند گان سرويس هاى 
كالود در مديريت پيچيدگى هاى جديد، و هزينه هاى زياد ناشى شده از مجتمع سازى اليه هاى 
مختلف زيرساخت و برنامه هاى كاربردى، با چالش روبرو هستند. براى حل اين مشكل، 
 Cisco Cloud Architecture for the Microso دو شركت سيسكو و مايكروسافت، پروژة 

Cloud Pla را كليد زدند. اين پلتفرم يك راه كار جامع و مجتمع شده از دو ابزار Windows Azure Pack و Cisco ACI است. از مزاياى اين پلتفرم، پاسخ گويى سريع  orm

و بالدرنگ به مشتريان، روى سرويس هاى كالود در عين سادگى و همچنين كاهش هزينه ها است. 

جديد  استاندارد  اطالعات را ندارند.  پرسرعت  انتقال  قابليت  كابل هاى مسى  همة ما مى دانيم 
G.Fast كه سال گذشته به تصويب رسيد، از فناورى هايى استفاده مى كند كه سرعت انتقال 

اطالعات را به يك گيگابيت بر ثانيه روى كابل هاى مسى مى رساند و البته اين سرعت براى 
روى  كه  شركت هايى  ديگر  و  اينترنت  سرويس دهندگان  است.  متر  حدود 100  مسافت هاى 
ديگر  سوى  از  و  نيستند  راضى  سرعت  اين  از  مى كنند  فعاليت  آنالين  مالتى مدياى  محتواى 
نمى توانند ميان دو شهر يا ميان دو ساختمان، فيبر نورى اختصاصى بكشند. بنابراين به دنبال 
راهكارهاى ديگرى هستند. به همين دليل، آزمايشگاه بِل با همكارى برخى از اين شركت ها در 
صدد توسعة فناورى جديدى براى انتقال اطالعات با سرعت 10 گيگابيت روى كابل هاى مسى 
افتاده است. فناورى جديد به مسافت 50 متر محدود است كه براى يك شبكة خانگى يا محل 
كار كافى است. اين فناورى روى همان استاندارد G.Fast توسعه داده شده و از كابل مسى با 
دو زوج سيم به هم تابيده استفاده مى كند كه همان كابل تلفن معمولى خانه ها است. آزمايشگاه 
بِل توانسته با افزايش طول موج فركانس ها روى هر كدام از اين سيم ها، اطالعات را با سرعتى 
بيشتر از يك گيگابيت منتقل كند. چون اين سيم ها معموالً با يكديگر تداخل سيگنال دارند، از يك 
Crosstalk استفاده مى شود كه اطالعات آن به سرويس دهنده هاى اينترنت و خدمات شبكه ارائه 

خواهد شد. با استفاده از اين روش و سخت افزارهاى جديد، امكان افزايش سرعت تا پنج گيگابيت روى هر سيم و در نهايت 10 گيگابيت فراهم مى شود. 

شركت اينتل آخرين مدل پردازندة سرور خود را با نام Xeon D معرفى كرد. اين سرى پردازنده، جزو كم مصرف ترين تراشه هاى اين شركت محسوب مى شود و 
از نظر رده بين پردازندة كم مصرف Atom C2750 و پردازنده هاى پرقدرت ردة Xeon E5 قرار مى گيرد. اينتل مى گويد اين پردازنده براى سرورهاى كم مصرف با بار 
كارى پايين بسيار مناسب است. كارشناسان نيز اعتقاد دارند اين پردازنده براى رقابت با تراشه هاى كم مصرف شركت ARM وارد بازار مى شود. اين پردازنده SoC در 
دو مدل 1520 و 1540 عرضه خواهد شد كه هر دو با فناورى 14 نانومترى مبتنى بر معمارى برادول ساخته شده اند و مصرف انرژى 45 واتى دارند. اينتل مى گويد كه 
مدل 1540 مجهز به هشت هسته با 16 نخ محاسباتى(Threads) و دو گيگاهرتز سرعت كالك (ساعت) است. هر هسته به يك حافظة نهان 32 كيلوبايتى براى نگهدارى 

اطالعات و يك حافظة نهان 32 كيلوبايتى ديگر براى ذخيرة دستورات 
در سطح L1 دسترسى دارد و در سطح هاى L2 و L3 اين ميزان حافظة 
نهان به ترتيب 256 كيلوبايت و 1/5 مگابايت مى شــود. اين پردازنده 
SoC از كنترلرهاى حافظة رم DDR3 و DDR4 پشــتيبانى مى كند و در 

مجموع 64 گيگابايت فضاى حافظة رم روى UDIMM و 128 گيگابايت 
فضــاى حافظه رم روى RDIMM فراهم مى ســازد و همچنين هر دو 
كنترلر، ECC و non-ECC را پشــتيبانى مى كنــد. Xeon D مجهز به 24 
شكاف PCIe است كه به راحتى مى تواند سرعت هاى 16x و 8x را روى 
آن ها پشــتيبانى كند. ديگر امكانات ارتباطى اين پردازنده شش درگاه 
SATA 3، چهار درگاه USB 3.0، چهار درگاه USB 2.0، دو درگاه شبكة 

اترنت ده گيگابيتى، دو درگاه شبكة اترنت يك گيگابيتى و SPI است. 
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 برنامه ريزى تحليلى براى افزايش ظرفيت
تعيين و برنامه ريزى اندازة مناسب فضاها و تعداد طبقات براى توسعة فعلى و 
نيازهاى آيندة مركز داده مى تواند كارى بسيار دلهره آور باشد. در اين نيازسنجى 
و برنامه ريــزى بايد كلية ســرورها، رك ها، منابع  تغذيه  و ميــزان برق و انرژى 
مورد نياز سيستم هاى سرمايشــى و تجهيزات فرعى ديگر در نظر گرفته شود. 
تعيين و تخمين هر دو فضاى افقى و عمودى مورد نياز براى مركز داده مى تواند 

ارزيابى ها را بهتر كند. 
بــه گفته ديويد جــى كپچيو، معاون مديرعامل و رئيس بخش پژوهشــى تيم 
گارتنر، «اولين اشــتباه بســيارى از مديران اين است كه براساس نيازمندى هاى 
كنونى دســت به تخمين مى زننــد و فضاهاى مورد نياز در آينده را براســاس 
الگوهاى پيشــين رشــد صنعت مركز داده در نظر نمى گيرنــد.» اين يك رويكرد 
منطقى است كه براساس الگوهاى رشد بتوانيم فضاهاى مورد نياز آينده را تعيين 

1010 مهارتى كه هر مدير مركز داده بايد بداند مهارتى كه هر مدير مركز داده بايد بداند

كنيم اما بايد دو مســئله ديگر را هم مد نظر داشت و بعد تصميم گيرى كرد؛ اول 
اينكه از فضاهاى موجود تعريف شده به درستى و بهينه استفاده شود. دوم اينكه 
ميزان فضاى افقى و عمودى مورد نياز را به درستى تخمين زده و محاسبه كرده 
باشيد. استفاده از سيستم هاى سرمايشى غيرمتعارف، به كارگيرى فناورى هاى 
جديد با چگالى باال و غيره مى توانند محاسبات اولية صحيح شما را برهم بزنند. 
به همين دليل، يك مدير مركز داده بايد توانايى بااليى در برآورد و برنامه ريزى 

تحليلى به منظور توسعه در آينده داشته باشد. 

 دانش امنيتى
پياده ســازى سيســتم هاى امنيتى و ابزارهاى مورد نياز بــراى محافظت از 
مركز داده در هيچ زمانى همانند اكنون پراهميت و حياتى نبوده اســت. عالوه بر 
سرورهاى ميزبانى سايت ها، برنامه هاى كاربردى و اطالعات حساس، بيگ ديتا، 
تجهيزات BYOD، موبايل و مجموعه هاى آنالين نيز داراى رشــد نمايى هســتند. 

 هماننـد هـر موقعيت شـغلى حرفه اى ديگر، يك مديـر مركز داده بايد ويژگى هـا و مهارت هاى عمومى ماننـد تجربة كارى، قابليت رهبرى، تعهد سـازمانى، 
مهارت هاى تحليلى و از اين دست خصايص را داشته باشد. اما به طور خاص، يك مديرمركزداده بايد مهارت هاى فنى ويژه اى نيز آموخته باشد تا بتواند يك 
مركز دادة حساس و حياتى 24 × 7 را در باالترين سطح ممكن مديريت كند. امنيت، كالود، مجازى سازى، تجهيزات، ارتباطات، محتوا و ترافيك شبكه تنها بخشى 
از المان هاى حياتى مورد نياز براى مديريت، گزارش گيرى و تحليل يك مركز داده هستند. مدير مركز داده بايد بتواند زيرساخت هاى مورد نياز را تعريف كرده 
و به موقع كل سيستم را از مراحل بازيابى بحرانى به سالمت عبور دهد و از سوى ديگر مراقب آپ تايم و طول عمر مركز داده باشد. براى اينكه بهتر متوجه 

شويم كه مدير مركز داده چه مهارت هايى را بايد اخذ كرده باشد؛ در ادامه به 10 مهارت اصلى مورد نياز، اشاره مى كنيم.
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همگامــى با آخرين فناورى ها و ابزارهاى امنيتى براى خنثى كردن نرم افزارهاى 
مخرب، حمالت هدف دار، جاســوس افزارها و ســارقان ســايبرى در عين اينكه 
آپ تايم مناســب را حفظ مى كند، براى يك مركز داده بســيار ضرورى اســت. 
براســاس گزارش هاى مركز Risk Based Security، تعــداد 822 ميليون ركورد 

اطالعاتى در سال 2013 در معرض حمله و خطر امنيتى بوده اند. 

 آشنايى كار با تجهيزات برقى
آپ تايم هر مركز داده، «شــغل اول» هر مدير مركز داده است. همانند اقدامات 
امنيتى ديگر، يك مدير مركز داده بايد انواع اقدامات و محافظت ها را از زيرساخت 
و تجهيزات موجود براى جلوگيرى از قطعى يا خرابى آن ها انجام دهد. در حالت 
عادى به نظر مى رسد انرژى برق بسيار قابل اطمينان و هميشه در دسترس است 
اما بنا بر گزارش مسعود امين، كارشناس امنيت گريد و مهندس كامپيوتر و برق 
دانشگاه مينسوتا، در سال 2013 «هر روز، 500 هزار مورد قطعى برق در امريكا 
گزارش شــده اســت كه هريك از اين قطعى ها يك ساعت يا بيشتر بودند. ميزان 
خسارت اين مقدار مشكل برقى 80 ميليارد تا 180 ميليارد دالر برآورد مى شود.» 
از اين رو، آشــنايى و درك انواع منابع تأمين انرژى و سيســتم هاى محافظت 
منبع تغذيه و افزايش ظرفيت هاى انرژى براى مواقع بحرانى بســيار مهم اســت. 
دانســتن مشــخصات و نيازمندى هاى تجهيزات تامين انرژى يك مركز داده از 
ســوى مدير بخش تجهيزات و امكانات كافى نيســت. هر مدير ارشد مركز داده 
نياز دارد دانش كار با انواع سيستم هاى تامين انرژى را براى موفقيت مجموعه اى 
از دپارتمان هاى IT و تجهيزات و امكانات مستقر شده در سازمان بداند و بتواند 
سيســتم هاى زيرساختى بهينه اى براى ســرورها و حفاظت از اطالعات و حتى 
توسعة آن ها طراحى و برنامه ريزى كند. سيستم هاى انرژى نياز به زيرساخت و 
فضا، مانيتورينگ مداوم و ابزارهاى تجزيه و تحليل وضعيت دارند. پرسش هاى 

زير و يافتن پاسخ آن ها در اين زمينه، بسيار راه گشا است:

• آيا به تازگى دستگاه هاى UPS سرويس شده اند؟
• آيا به روزرسانى سيســتم هاى كوچك به سيستم هاى با مصرف انرژى بهينه 

براى بهبود وضعيت ROI الزم است؟ 
• آيا سيستم هاى (اضافى) براى سيستم انرژى داريد؟

• آيا باترى هاى دستگاه هاى UPS در سالمت هستند؟ آخرين بار چه زمانى آن ها 
را تست كرده ايد؟

• آيا به اندازة كافى باترى براى روشن كردن و فعاليت طوالنى مدت ژنراتور در 
هنگام قطع برق داريد؟

• آيا توافق نامه هايى براى نگهدارى و سرويس مداوم دستگاه هاى (UPS) در محل 
داريد؟

• آيا به فكر استفاده از فناورى هاى زيست محيطى جديد ذخيره سازى برق، مانند 
flywheels هستيد؟

• آيا به روزرسانى سيستم نرم افزارى مديريت انرژى مركز 
داده مورد نياز است؟

• چقــدر از ســالمت ابزارهاى محلى تامين بــرق اطمينان 
داريد؟

• آخرين بار چه زمانى ژنراتور سرويس شده است؟
• آيا ژنراتور از سوخت استفاده مى كند؟ چه نوع سوختى؟ 

و آيا اين سوخت تميز است؟

تاميــن و نگهــدارى مداوم تجهيزات برقــى و محافظت 
از انــرژى بــراى آپ تايم بســيار ضرورى اســت. برايان 
 Power Support بلــت، مديرعامل و بنيان گــذار شــركت
Engineering به ســازمان ها و شــركت هاى فعــال بازار، 
مشاوره  و راه كارهاى محافظت و نگهدارى از سيستم هاى 

تامين انرژى و برق رسانى را ارائه مى دهد تا بتوانند از اين سيستم ها به طور موثر 
و كارآمد بهره بگيرند. وى هنگامى كه شــركت ها مى خواهند دستگاه هاى UPS را 
تعويض يا ســرويس كنند، آخرين فناورى هــاى روز را با مديران مركز داده در 
ميان مى گذارد و از آنها دعوت مى كند تا از نزديك اين سيستم هاى تازه را ارزيابى 
كنند. او مى گويد: «اصًال مهم نيست كه يك مدير مركز داده چقدر باهوش يا زرنگ 
اســت بلكه اين مهم اســت كه چقدر با مهارت هاى الزم براى سمت خود آشنايى 
دارد. چون من با مشــتريان زيادى سروكار دارم به خوبى مى توانم متوجه شوم 

كه كدام مدير، يك كارشناس فنى هم هست يا خير.» 

 آشنايى با نيازهاى سيستم هاى سرمايشى
آشــنايى با نحــوة كار خنك كننده ها و مقدار ســرمايش آنها، براى ســالمت 
تجهيزات يك مركز داده، ضرورى است. تمام دستگاه هاى الكترونيكى توليد گرما 
مى كنند؛ بنابراين كاهش حرارت و جلوگيرى از افزايش دماى ناخواستة پيرامون 
رك ها و محيط مركز داده بســيار حياتى است. كارشناسان، انقالبى در طراحى 
سيستم هاى سرمايشى جديد براى سال هاى آتى پيش بينى نمى كنند، و فناورى ها 
و محصــوالت فعلى با كمى تغييــر و اصالح، ادامه خواهند يافت. سيســتم هاى 
CRAC و سيســتم هاى سرمايشى جايگزين، كماكان در مراكزداده مورد استفاده 
قرار مى گيرند. البته، رويكردهاى سرمايشــى بسيار زيادى ارائه شده و در حال 
توسعه هســتند. از سيستم هاى سرمايشــى مبتنى بر هوا تا مايع. جان استنلى، 
كارشــناس تحليل فناورى هاى مركز داده در موسســه Group 451 اعتقاد دارد 
مراكز داده آينده براساس تركيبى از سيستم هاى سرمايشى سنتى و فناورى هاى 
جديد، طراحى و ساخته مى شوند. «سيستم سرمايشى رايگان، يا موجود نيست 
يا اســتراتژى كاملى براى به كارگيرى آن وجود ندارد. برخــى از مراكز داده از 
سيســتم هاى سرمايشى رايگان استفاده مى كنند ولى تنها براى فضاهاى محدود 
و كاهش چند درجه اى گرما». مهم اســت بدانيد بسيارى از سرورها و تجهيزات 
ديگرى كه در مراكز داده مســتقر هستند مانند دســتگاه هاى UPS، مى توانند در 
دماى باال به درســتى كار كنند اما باز هم ضرورى است كه دماى محيط كاهش 
يابد. آگاهى از كاركرد سيستم سرمايشى و ميزان دمايى كه براى كار مركز داده 
مناســب است مى تواند منجر به راهكارهاى بهينه و باصرفه براى يك مركز داده 

شود و بسيارى از هزينه هاى بالقوه را كاهش دهد. 

 مديريت اموال 
در مراكز امروزى مديريت اموال و تجهيزات به تالش و كوشــش بيشــترى 
 Data Center Infrastructure ســرنام) DCIM نيــاز دارد. نرم افزارهاى جديــد
Management) ابزارهاى مهمى در اختيار شــما قرار مى دهند تا اموال يك مركز 
داده را به درســتى مديريــت كنيد. در محيط هايى كه به ســرعت در حال تغيير 
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و توســعه هستند، شناسايى ســريع اموال، مكان آن ها و چگونگى اتصال آن ها 
بســيار اهميت دارد. DCIM امكان پيگيرى و مانيتورينگ ميزان كارايى انرژى و 
قابليت اطمينان برق را مى دهد. همچنين مى تواند ظرفيت هاى سيســتم هاى IT و 
چگونگى بهره بردارى از فضاها را مشــخص كند. ديويــد جى كپچيو، تحليل گر 
گارتنر مى گويد DCIM شاخه اى از ابتكارهاى Green-IT است و در اصل طراحى 
شده اســت تا مصرف انرژى، مانيتور شود و در سطوح مختلف بتوان از مركز 
داده گزارش گيرى كرد و براســاس آن تصميم گيــرى و مديريت نمود. امروزه، 
DCIM به شــما اجازة مجتمع سازى بخش هاى مختلف يك مركز داده را مى دهد. 
مثًال مى توانيد مديريت زيرساخت فيزيكى، مديريت تجهيزات و امكانات و مديريت 

سيستم ها در چندين سيلو را به صورت يكپارچه و متحد انجام دهيد. 

 استفاده صحيح از ابزارهاى تحليلى
مراكز دادة هوشــمند بايد قابل اعتماد، انعطاف پذير و مقرون به صرفه باشند. 
انتخاب ابزارهاى مناسب براى مانيتورينگ، تحليل و مديريت زيرساخت، يكى از 
پارامترهاى اصلى توســعة مركز داده و بقاى زندگى آن است و مى تواند وجود 
منابع زياد زيرســاخت مركز داده را براى يك كسب وكار يا سازمان توجيه كند. 
شناخت ابزارهاى الزم و مناسب براى محيط هاى مركز داده در درازمدت مى تواند 
عملكرد سيستم را بهبود بخشيده و هزينه هاى سربار زيرساختى را كاهش دهد. 
بنابراين، يك مدير مركز داده بايد دانش و شناخت كافى از اين ابزارها داشته باشد 

و بداند چگونه از اين ابزارها براى گسترش كار استفاده كند. 

DCIE و PUE شناخت 
 Green در سال 2007 توسط كنسرسيوم Power Usage Effec veness معيار
Grid تصويب شد و براى اندازه گيرى چگونگى مصرف انرژى تاكنون موثر عمل 
كرده اســت. معيار Data Center Infrastructure Efficiency نيز معكوس معيار 
PUE است. به گفته Green Grid معيار PUE براى درك و ارزيابى چگونگى تحويل 
مطلوب انرژى از سوى مركز داده به تجهيزات فناورى اطالعات است. اين معيار 
بهترين ابزار براى اندازه گيرى تاثيــر فناورى ها و رويكردهاى جديد در كارايى 
مركــز داده و تجهيزات IT در طول زمان اســت. بنابرتعريف Green Grid معيار 
PUE برابر نســبت كل انرژى مصرفى تجهيزات (شــامل مركــز داده) بر انرژى 
مصرفى تجهيزات IT اســت. مولفه هاى زيادى در PUE دخيل و تاثيرگذار هستند. 
برخى از اين مولفه ها مديريت ســاختمان، HVAC، امنيت، منبع تغذيه، دستگاه هاى 
كامپيوتر و شــبكه، سيســتم هاى پشــتيبانى IT، ارتباطات تلفنى و سيستم هاى 
ذخيره سازى هستند. در طول ساليان گذشته كه PUE مطرح شده است، با مقايسه 
PUE مراكزدادة مختلف با يكديگر، اختالف نظرها و سردرگمى هاى زيادى نسبت 
به چگونگى تفســير و تحليل نتايج اين معيار، در ميان شركت هاى مختلف ايجاد 
شده است. پرسشهايى مانند «چگونه مى توان نتايج اين معيار را براى مركز دادة 
شــخصى تفسير كرد؟»، «چگونه مى توان براساس اين معيار مراكز داده مختلف 
را با يكديگر مقايســه كرد و فهميد كدام  يك بهتر اســت؟» و «چگونه مى توان با 
اين معيار وضعيت رشــد و توســعة يك مركــز دادة خــاص را ارزيابى كرد؟» 
هميشــه مطرح بودند. به همين دليل، موسسة Green Grid مجموعه اى از قوانين 
و دستورالعمل ها را منتشــر كرده است كه سازندگان مراكز داده بايد در هنگام 
طراحى و ساخت رعايت كنند تا بعد بتوانند طبق اين قوانين PUE را اندازه گيرى و 
 PUE مقايسه كنند. اين منابع به همراه ابزارهاى آنالين رايگانى، براى گزارش گيرى

از مركز داده، در سايت اين موسسه قابل دسترسى هستند. 

 منابع نيروى انسانى
به همان اندازه كه مديريت زيرســاخت ها و تجهيــزات يك مركز داده اهميت 
دارد، به كارگيرى نيروى انســانى فنى مناســب براى مركز داده نيز حائز اهميت 

اســت. آگاهى از اين موضوع كه شــركت چه اهداف و برنامه هايى دارد و قرار 
است چه عملياتى انجام شود، يك نقطة شروع خوب، براى انتخاب نيروى انسانى 

مناسب است. 
Boston Consul، اهداف  ng Group به گفتــة ديويد بوســتون، از موسســة
عملياتى در يك ســازمان بايد مشــخص كنندة تعداد و ســاختار نيروى انسانى 
باشند. هنگامى كه نيروى انسانى در حال آموزش ديدن است بايد انواع خدمات و 
اتفاق هاى غيرمنتظره احتمالى در نظر گرفته شود و براى هريك مهارت و آموزش 

مناسب به كاركنان منتقل شود. 
وقفه هاى تجهيزات، پشــتيبانى از درخواست هاى مشتريان، تعمير و نگهدارى 
پيشگيرانه، گزارش حادثه، پروژه هاى خاص و بازيابى بحرانى، مواردى هستند 
كه در يك مركز داده وجود دارند و نيروى انســانى بايد بر آن ها مســلط باشد. 
همانند يك خلبان كه قبل از پرواز تمام سيســتم ها و كليدها را بررســى مى كند، 
كاركنان مركز داده بايد بتوانند شــرايط اضطرارى و سيســتم هاى پشــتيبانى 
بالدرنــگ را آماده به كار نگــه دارند. يك مدير مركــز دادة موفق، بايد بتواند با 
مديريت نيروى انســانى، خطاهاى ناشى از اين نيروها را كاهش داده و به بهبود 

آپ تايم مركز داده كمك كند. 

 برنامه ريزى براى بازيابى بحرانى و اجرا
يك برنامه ريزى مناســب بــراى مواقع بحرانــى و اضطــرارى، تفاوت هاى 
پشــتيبان گيرى و اجرا را در مراكز داده مختلف مشــخص مى كند. گفتن عبارت 
«االن نبايد اتفاق مى افتاد» ساده است ولى عمليات  جلوگيرى و مقابله بسيار سخت 
اســت. قطع برق، سيل، آتش سوزى، طوفان، شكســتگى تجهيزات، خرابكارى و 
غيره، اتفاقات غيرمنتظره اى هستند كه يك تهديد بالقوه براى مركز داده محسوب 
مى شوند و بايد براى مقابله با هر يك، برنامة مدون و مشخصى داشت. طراحى 
بهترين شيوه هاى از سرگيرى عمليات مركز داده، به تجربه، زمان و تحليل باالى 
انواع راه كارهاى فناورانه شــبكه اى، امنيتى، راديكالــى و كيفى موجود در بازار، 

نيازمند است. 
شــركت هاى ارائه دهندة اين خدمات، سواالت مهمى را مطرح مى كنند كه بايد 

پاسخ داده شوند:
• چه چيزى بايد محافظت شــود و چه چيزى ارزش واقعى كســب وكار شما 

است؟
• اموال حياتى شما كدام ها هستند؟

• چه سيستم هاى افزونگى در محل داريد؟
• چه مدت زمان طول مى كشد كه اين تجهيزات بهبود يابند؟
• آيا يك برنامة ارتباطى اختصاصى با مراكز ديگر، داريد؟

• چه تيم يا شركتى مسئوليت پياده سازى و تست سيستم ها را برعهده دارد؟

 ديد همه جانبه دربارة مركز داده
هميشه فشارى پشت سر مديران مركز داده وجود دارد كه سيستمى مقرون 
به صرفه و موثر در عين سرعت باالى اجرا، بتوانند طراحى و پياده سازى كنند. 
اين تقاضاى بســيار بزرگ به عوامل ويژة زيادى وابسته است، كه هريك از اين 
عوامل نيز، شرايط و نيازمندى ها و مشخصات خاص خود را دارند. يك مدير بايد 
به طراحى و اليه بندى مركز داده، برنامه ريزى براى توســعه و افزايش ظرفيت، 
انتخاب تجهيزات IT، شبكه هاى ارتباطى، منبع تغذيه و زيرساخت هاى سرمايشى، 
امنيت، آپ تايم و برنامة اســتفادة موثر و بهينه از انرژى و چيزهاى ديگر، خوب 
فكر كند و دست به تحليل و ارزيابى بزند، تا در آينده يك اشتباه يا خرابى به بار 
نيايد. بنابراين، چنين مديرى بايد ديدى همه جانبه و كلى نگر به مركز داده و مسايل 
آن داشــته باشــد و بتواند به روند تكامل آن كمك كند. مديرانى در اين وضعيت 
موفق هستند كه از تحليل و نگرش الزم و وسيعى برخوردارند و مى توانند بهترين 

تصميمات را بگيرند. 
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مغـز اينترنــت
چگونه مراكزداده كالود را در حال اجرا نگه مى دارند

تا كنون به اين موضوع فكر كرديد هرچيزى كه روزانه روى اينترنت از عكس و فيلم گرفته تا ايميل ها و اطالعات شخصى كجا ذخيره مى شوند؟ 
قبل از اينكه اين اطالعات روى صفحه نمايش كامپيوتر شما ظاهر شوند، از كجا مى آيند؟ جواب خيلى ساده است: مراكز داده هستند كه هر 

چيزى را روى اينترنت در حال اجرا و شما را سرگرم نگه مى دارند. 

مراكزداده
آن ها چه هستند؟

عجايب دنياى مدرن

سرورهاى خيلى بزرگ در كنار يكديگر قرار دارند. به 
هم متصل هستند و امنيت بااليى را فراهم مى كنند.

24 ساعت يك روز، 7 روز يك هفته
تمام اطالعات اينترنت روى اين سرورها برحسب 
نياز در حال ذخيره شدن يا اجرا شدن هستند
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بزرگ ترين مراكزداده
بالغ بر 5000كل مراكزداده جهان

اين تعداد در حال 
افزايش است

بزرگ ترين مركزداده جهان
 6/3
ميليون مترمربع

 285/8
ميليون مترمربع

 2/2
ميليون مترمربع

 RANGE INTERNATIONAL
INFRMATION HUB
النگ فنگ، چين

بزرگ ترين مركزداده امريكا

SWITECH SUPERNAP
الس وگاس، نوادا

مساحت تخمينى كل مراكزداده 
سراسر جهان 

6000

زمين فوتبال

بزرگ ترين مركزداده ميزبانى مى كند
سرور50/000 – 100/000 

مايكروسافت
 1/000/000

سرور 
در 10 الى 20 مركزداده

گوگل
 900/000

سرور 
در 13 مركزداده

 450/000
سرور 

در 7 مركزداده
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تعريف تريز
تريز مجموعه اى از ابزارهاى تجزيه و تحليل مشكل، ابزارهاى توليد راه حل ها 
و دسترســى به بهترين راه حل براى مشكالت مشابه در جهان است. يك روش 
بسيار قوى براى حل مسائل خالق است كه  بر اساس اصول اختراعى حاصل از 
مطالعه بيش از يك و نيم ميليون ثبت اختراع نوآورانه در جهان بنا شده است و 
به عنوان يكى از مهمترين دستاوردهاى خالق بشرى و حاصل خرد جمعى همه 
مخترعان و دانشمندان جهان مورد تأييد و تأكيد شركت هاى پيشرفته جهان است. 

فقط از طريق نوآورى، شركت ها مى توانند در طوالنى مدت رقابت و رشد كنند. 
اغلب اوقــات، نوآورى ها به طور تصادفى يا در يــك فرايند طوالنى همراه با 
«ســعى و خطا» نمايان مى شوند. يك اســتراتژى موثرتر، گسترش سيستماتيك 
ايده هاى جديد و حل مشــكالت اســت. با تريز، روش حل خالقانه مسئله، امكان 
هدفمند كردن توسعة نوآورى ها به وجود مى آيد. تريز يك وسيلة كمكى براى حل 
مشكالت خالق است؛ به طورى كه در بسيارى از زمينه ها موفقيت هاى چشم گيرى 
حاصل نموده است. اين علم كمك مى كند تا فكرمان را در نقاطى متمركز كنيم كه 
ممكن اســت راه حل يا ايدة مناسب در آنجا باشــد. به همين دليل، فقط براى حل 
مشكالت نيست؛ بلكه شامل مهارت هايى است كه براى سازمان ها بسيار ضرورى 
و اثربخــش اســت و موجب كاهش هزينه ها و افزايش منافــع و در نهايت بهبود 

سيستم هاى موجود مى شود .

تريز؛ فناورى، خالقيت و نوآورى
TRIZ يكـى از شـاخه هاى تخصصـى علم ميـان رشـته اى و چنـد رشته اى خالقيت شناسـى يا 

خالقيت نوآورى شناسـى اسـت و از مطالعـه الگوهاى تكرارى به كار رفتـه در ابداعات و اختراعات 
گوناگون حاصل شده  است. تريز امروزه توسط بسيارى از شركت ها در سراسر جهان مورد استفاده 
قرار مى گيرد. برخى از اين شركت ها؛ اينتل، جنرال الكتريك، سامسونگ، زيمنس، بوئينگ، موتوروال، 
ناسـا، زيراكس، هيولت پاكارد، جنرال موتورز، فورد، راكول، ژيلت، جانسـون و جانسون، فيليپس، 
بـوش و غيره هسـتند. تريز بـا نام هاى ديگرى مانند «نـوآورى نظام يافتـه»، «خالقيت اختراعى»، 
«فنـاورى خالقيت و نوآورى»، «روش شناسـى اختـراع»، «الگوريتم اختراع»، «روش شناسـى حل 
مسئله هاى ابداعى»، «روش شناسى حل ابتكارى و ابداعانه مسئله»، «مهندسى خالقيت و نوآورى»، 
«روش شناسـى خالقيت»، «خالقيت شناسـى اختراع»، «خالقيت شناسـى فناورى» و مواردى از اين 

قبيل نيز شناخته مى شود. 

تاريخچه
تريز توســط دانشمند خالقيت شناس و اختراع شناس، جنريچ آلتشولر، متولد 
تاشكند و روسى تبار (1926-1998) پايه گذارى گرديده است. آلتشولر معتقد است 
كه خالقيت صرفاً يك امر ذاتى نيســت بلكه اكتسابى و قابل آموزش دادن است. 
اين دانشمند بيش از دويست هزار اختراع ثبت شده (پتنت) را مورد بررسى قرار 
داد تا متوجه شــود اختراعات به عنوان مسئله هاى ابداعى (يعنى مسئله هايى كه 
راه حل آنها مشخص نيست و بايد آن را با روش هاى خالق و ابداعى كشف كرد) 
چگونه حل شده اند. از بين اين تعداد، آلتشولر چهل هزار اختراع مهم و برجسته 
و به عبارتى راه حل هاى خالق و ابداعى اصلى را مورد مطالعه عميق تر قرار داد. 
براســاس نتايج حاصل از اين نوع مطالعات خالقيت شناسى تحليلى، آلتشولر به 
كشفيات بسيار مهمى دست يافت و اصول، مفاهيم و روش هاى تريز را به عنوان 
يك علم نوين و بسيار با ارزش به جهان ارائه نمود. البته اين خالقيت و نوآورى 
فوق العاده مهم آلتشولر متأسفانه همانند بسيارى از كشفيات و اختراعات كوچك 
و بزرگ تاريخ در ابتدا درك نشده و با انواع مخالفت ها، مقاومت ها و بى مهرى ها 
روبرو شــد تا اينكه پس از پايان جنگ سرد و گســترش ارتباطات، كشورهاى 
اروپايى، آمريكا، ژاپن و ديگر كشــورها با دانش تريز آشــنا شده و با پى بردن 
به اهميت فوق العاده زياد آن، به ســرعت نسبت به فراگيرى و جذب گسترده آن 
به طور جدى اقدام نموده و ضمن يادگيرى و به كارگيرى در تالش براى رشــد 
و توســعه آن برآمدند كه همچنان به طور فزاينــده ادامه دارد. چنان كه در حال 
حاضر دربارة تريز به عنوان يك دانش تخصصى و داراى رويكرد ميان رشته اى، 
تحقيقات علمى وســيعى به عمل مى آيد و اصول و مفاهيم آن توســط بسيارى 
از دانشمندان، پژوهشگران، مديران، مهندسان و كارشناسان رشته هاى مختلف 
براى حل مسائل و ايجاد نوآورى ها به كار گرفته مى شود و همواره به سرعت در 
حال گسترش و تكامل است. اين روند به  گونه اى است كه جهت ترويج و توسعة 

بابك رشيدى
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آن، مراكز مختلفى در كشــورهاى گوناگون تشكيل شده و براى آموزش آن در 
مقاطع مختلف تحصيلى (از پيش دبســتانى تا دانشگاه) برنامه ريزى هاى علمى، 

اجرايى و اقدامات متعددى انجام مى گيرد.

مفاهيم اصلى تريز
خالقيت شناسى تريز شامل مفاهيم و قوانين مختلف و متنوعى است كه هريك 
جنبه اى از رويكردهاى خالقانه را نشان مى دهند. برخى از اين قواعد و مفاهيم به 

صورت خالصه به شرح زير هستند: 

قانون افزايش سطح ايده آل بودن (قانون كمال)
به اين معنى كه نظام هاى فنى همواره به ســمت افزايش درجة ايده آل بودن يا 
كمال خود حركت مى كنند. ايده آلى يا ســطح ايده آل بودن عبارت از نسبت جمع 
كلية جنبه هاى مثبت و مفيد يك سيســتم به جمع كلية جنبه هاى منفى و مضر آن 

سيستم است. 

سيستم 4 مرحله اى حل مسئله ابداعى
1- شــناخت و تحليل مسئله؛ مثًال با اســتفاده از ابزار ISQ (پرسش نامة موقعيت 

نوآورى)
2- فرمول بندى مسئله

3- جستجوى مسائل قبًال حل شده
4- استفاده از الگوهاى راه حل هاى كشف شده (40 راه حل يا اصل ابداعى)

سطوح پنجگانة حل مسئله و نوآورى
انواع حل مسئله، خالقيت و نوآورى در 5 سطح قرار مى گيرند:

1- راه حل هاى مشخص
2- بهبودهاى كوچك (نوآورى هاى كوچك)

3- بهبودهاى بزرگ (نوآورى هاى بزرگ)
4- مفاهيم جديد (نوآورى هاى خيلى بزرگ)

5- كشف هاى بنيادى (نوآورى هاى بسيار بزرگ و ايجادكنندة تغييرات بنيادى)

(Vepol تحليل) تحليل ماده - ميدان
با استفاده از اين تحليل مسائل به طور كلى به دو دسته تقسيم مى شوند:

1- مسائل آشنا (مأنوس) تحت عنوان مسائل استاندارد
2- مسائل ناآشنا (نامأنوس) تحت عنوان مسائل غيراستاندارد

مفهوم تناقض و ماتريس تناقض ها
تريز بر حل نوعى از مسئله تحت عنوان مسئله ابداعى متمركز است و اختراع 
را راه حل مســئله ابداعى مى داند. مســئله ابداعى مسئله اى است كه شامل يك يا 
تعــدادى تناقض يعنى وضعيت تضاد و تعارض ميان دو پارامتر (از پارامترهاى 

39گانه مانند وزن، جرم، حجم، درجه حرارت، سرعت و ...) است. 
به عنوان مثال، در يك مسئله ابداعى، اعمال يك راه حل، مستلزم تغيير در يكى از 
پارامترهاى 39گانه در جهت ايجاد تغيير مطلوب و حل مسئله است ولى همزمان 
اين تغيير مثبت موجب ايجاد تغيير نامطلوب در يكى ديگر از 39 پارامتر و ايجاد 
نتيجة منفى در همان سيستم مى شود، بنابراين در چنين حالتى وضعيت تناقضى 
وجود دارد.  حل «مســئله ابداعى» به معنى دســتيابى به راه و روشــى است كه 
چنين تناقضى رفع گردد. آلتشولر با بررسى تحليلى هزاران سند اختراع، در واقع 
هزاران راه حل انواع مسئله هاى ابداعى و تناقض ها، 39 پارامتر يا عامل ايجاد انواع 
وضعيت هاى تناقضى در يك سيســتم را شناسايى كرده و آنها را در يك جدول 
39 در 39 قرار داد كه نشــان دهندة انواع وضعيت هاى تناقضى است. اين جدول 

CM Contradic) نام دارد. on Matrix) ماتريس تناقض ها

ARIZ  روش
 ARIZ ســر واژه هاى يك عبارت روســى اســت كه برابر فارسى آن به معنى 

«الگوريتم حل مسئله ابداعى» است.
 ARIZ يك دستورالعمل نظام يافته براى شناسايى راه حل مسئلة غيراستاندارد 
با استفاده از قابليت هاى همة فنون و روش هاى خالقيت است. ARIZ روش شناسى 

ويژه اى جهت حل مسئله ارائه مى كند.

كاربردهاى تريز
با اســتفاده از تريز مى توان به نتايج و دستاوردهاى متعددى از جمله موارد 

زير دست يافت:
1- دستيابى به نوعى نگرش جامع علمى به ابداعات و اختراعات و به طوركلى به 

خالقيت و نوآورى
 2- شكل گيرى جنبه هاى بسيار مهمى از علم خالقيت شناسى

 3- دستيابى به نوعى جهان بينى خالق
 4- در اختيار داشتن يك سيستم به طور نسبى جامع و قدرتمند براى حل مسئله

 5- دســتيابى به بهتريــن و موثرترين راه حل ها براى انواع مســائل علمى، فنى، 
انسانى و اجتماعى

 6- پيش بينى روند ابداعات و اختراعات در آينده (خالقيت شناسى آينده شناختى) 
7- ارائه آموزش هاى نوين مبتنى بر تريز در مدارس و دانشگاه ها
8- تسهيل و تسريع روند رشد و توسعة نوآورى در همة زمينه ها

حرف آخر
تريــز مى تواند بــه ما كمك كند تا از راه حل هايى كه در ذهن  مان هســت پرده 
برداريم و راه حل هايى را بيابيم كه هرگز از طريق معمول به آن دست نمى يافتيم 
و به ما نشان دهد كه بهتر است كدام يك از ميليون ها ايده مان را دنبال كنيم .تريز 
به ما كمك مى كند تا مسائل مان را حل كنيم و راه حل هاى سريع و با كمترين سعى 

و خطا ارائه مى دهد. 
اين دانش ساختارى ارائه مى كند، تا بتوان مسائل و مشكالت اطراف را بهتر از 
روش طوفان فكرى حل كرد و از سيستم هاى موجود و منابع،  بهترين استفاده را 
برد. همچنين، امكان دسترسى به دانش و تجربيات بهترين مغزهاى خالق جهان 
را به راحتى فراهم نموده اســت. ســعى آن در تكميل و اضافه كردن ساختار به 

خالقيت طبيعى افراد است و نه جايگزين شدن به جاى آن.

TRIZ فرايند حل مسئله از طريق

منشور 

تجزيه و تحليل 
راه حل ها

مسائل خوب 
حل شده قبلى
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نكته ها و گفته ها          
1
2
3
4
5

توانمندى هاى اصلى، ارزش هاى مورد نظر مشترى را با توانايى خاص توليدكننده درهم مى آميزد.
پيشگامان تغيير بايد به مشكالت گرسنگى دهند و به فرصت ها خوراك.

بهسازى مداوم در همه بخش ها، عمليات را متحول مى كند.
با كمى تالش مى توان موفقيت دور از انتظار را بهترين فرصت دانست.

شكست را بايد هميشه نشانه وجود فرصتى براى نوآورى بدانيم.

تاريخچه
12 ژوئيــه ســال 1854، جــورج ايســتمن (George Eastman) در واترويل 
نيويورك متولد شد. او كه تحصيالتش را در منزل گذرانده بود، در سال 1881 به 
همراه يك تاجر به نام «هنرى استرانگ» شركت Eastman Dry Plate را تأسيس 
كرده و شــروع به ثبت اختراع نمود. جورج در ســال 1884 يك حلقه فيلم اختراع 
كرد و چهار سال بعد اولين دوربين طراحى شده براى فيلم هاى حلقه اى را توليد 
كرد. او نام اين فيلم و دوربين را كداك گذاشــت و آن قدر موفق عمل كرد كه بر 
 (Eastman Kodak) نام شركت هم تأثير گذاشــت و نام شركت به ايستمن كداك
تغيير كرد. انتخاب نام كداك، به پيشــنهاد «ديويد هيوستون»، يكى از مخترعين 
شركت بود كه اهل North Dakota بود و اسم Nodak را به نشانه اختصار شهر 
خود پيشــنهاد داد كه بعداً به Kodak  تغيير يافت. شركت كداك در سال 1900 با 
مدل جديدى از دوربين به نام براونى كه تنها يك دالر قيمت داشــت، عكاســى را 
در جهان فراگير كرد. اين شركت به نوآورى ها و اختراعاتش ادامه داد و در سال 
1936 اوليــن دوربين فيلم بردارى خانگى با نــام CINE-KODAK Camera را ارائه 
كرد و پس از آن در ســال 1957 اولين دوربين عكاسى خودكار را در هفت مدل 
وارد بازار كرد. اين دوربين ها عكاســى را بيش از پيش آسان و تسريع كردند و 
موجب شــدند مردم عادى نيز به سوى عكاسى و به دست گرفتن دوربين بيايند 
و دوست داشته باشند لحظات شان را ثبت كنند. اين ها تنها اختراعات اين شركت 
نيستند. اين شركت در سال 1936 اولين فيلم 35 ميلى مترى را با نام «كداكروم» به 
بازار ارائه كرد و اولين سنسور مگاپيكسلى را با قابليت ضبط 1/4 ميليون نقطه، 

داستان عدم موفقيت و داليل شكست شركت كداك
شركت كداك بعد از 133 سال فعاليت اعالم ورشكستگى كرد. كداك براى سال ها 
در دنياى دوربين و عكاسى يك برند نام آشنا بود؛ يك برند خاطره ساز براى 
زمين.  كرة  سراسر  در  انسان  ميليون ها  زندگى  شيرين  و  تلخ  لحظه هاى  ثبت 
كداك يكى از تاريخ سازترين كارخانه ها در عرصة فناورى بود. آن قدر نوآورى 
داشت و دستاوردهاى تازه به دنياى صدا و تصوير بخشيد كه حتى شمردنش 
هم ممكن است خسته كننده باشد. نگاتيوهاى حلقه اى، دوربين هاى عكاسى يك 
دالرى، فيلم هاى صوتى كه صدا را به سينما هديه كردند، اولين دوربين ديجيتال 
و فالپى هاى كامپيوتر، تنها چند دستاورد مهم در تاريخ بيش از يك قرنى اين 
شركت است اما يك اشتباه كوچك و يك غفلت موجب بر باد رفتن همة اين سرمايه 
عظيم شد. در اين مقاله مى خواهيم اين اشتباه كوچك و اين غفلت را واكاوى كنيم. 

مرگ يك نام ابدى و جاودانه

11 سال پس از اختراع دوربين ديجيتال توسط «استيو ساسون»،در سال 1986 
ابداع كرد. كداك نه تنها دوربين عكاسى دستى مى ساخت و به مردم مى فروخت، 
بلكه كســب وكار اصلى اش را روى ساخت و فروش مواد خام عكاسى، توليد و 
پخش فيلم هاى عكاسى، تجهيزات و خدمات عكاســى بنيان گذارى كرد و درآمد 
اصلى اش از اين طريق بود. پاشــنه آشــيلى كه به زعم بسيارى از كارشناسان 
دليل اصلى ورشكستگى و نابودى اين شركت شد. جالب است بدانيد كداك اولين 
فناورى و دوربين عكاســى ديجيتال را نيز روانه بازار كرده است. آن ها در سال 
1975 اوليــن نمونه از دوربين هاى ديجيتال را معرفى كردند. كداك تا دهة 1990 
هميشــه جزو پنج برند برتر جهانى بود. اين شــركت در سال 1996، 16 ميليارد 
دالر و در سال 1999، 2/5 ميليارد دالر سود ساالنه داشت. اگرچه اين شركت در 
ابتداى قرن بيســتم با كاهش سود روبرو بود ولى برآورد مى شد در سال 2011 
ســودى معادل 6/5 ميليارد دالر داشته باشد كه چنين نشد. اين شركت در عمر 
132 ســاله خود نزديك به 1100 ثبت اختراع داشته كه كمتر شركتى را مى توان 
هم طرازش يافت. كداك يك شــعار متفاوت هم داشــت: «شما فقط دكمه را فشار 

دهيد، ما بقية كارها را انجام ميدهيم.»

طناب دار
سياست مدارى مى گويد يك سرمايه دار حتى حاضر است به ازاى گرفتن پول 
درست و حسابى طناب دارى كه گريبان خودش را هم ميگيرد، بفروشد. شركت 
كداك مهر تاييدى بر اين حرف است، كه به دست خودش طناب دارى براى خود 
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كارآفرينان موفق منتظر فرشته نمى مانند تا دست نوازش بر سر آنها بكشد و راه درست را به آنها نشان دهد، خودشان دست به كار مى شوند.

آغاز هر كار مهمترين قسمت آن است. (افالطون)

در خانه كميت وقت و در كار كيفيت وقت است كه به حساب مى آيد، آنها را با هم مخلوط نكنيد. (برايان تريسى)

وارد عمل شدن بدون برنامه ريزى علت همه شكست ها است. (آلكس مك كنزى)

اگر افراد موفق هم تاثير گذارند و هم كارآمد، به خاطر اين است كه هم كارهاى درست را انجام مى دهند و هم كارهايشان را به درستى انجام مى دهند. (برايان تريسى)

درست كرد. آن ها اولين دوربين ديجيتالى دنيا را ساختند ولى تصور نمى كردند 
اين فناورى با اســتقبال روبرو شــود و خيلى زود چنان فراگير شــود كه روى 
گوشــى هاى موبايل و ده ها وســيلة ديگر ظاهر گردد و روزى طناب دارى براى 
خودشان باشد. بعد از اينكه كداك دنياى تصويربردارى ديجيتال را به دنيا معرفى 
كــرد، براى جلوبردن ســاخته هاى ديجيتالش با فنــاورى روز دنيا وارد رقابت 
نشــد. كداك مصرانه اعتقاد داشــت كه دنياى ديجيتال با همه سادگى و كارآيى 
راحتش نمى تواند هيچ وقت جاى ترفندهاى عكاســى قديمى را بگيرد. شركتى كه 
زمانى بزرگ ترين توليدكننده دوربين هاى دنيــا بود و مهم ترين همراه مردم، از 
سال 2003 در خط ســرازيرى افتاد. كداك ديگر سودى نمى كرد. 13 كارخانه و 

130 آزمايشــگاه اين شركت در مدت كمتر 
از 10 ســال تعطيل و 47 هــزار كارمند هم 
بيكار شدند. دست و پا زدن مديران شركت 
فايده اى نداشت. نه وام 950 ميليون دالرى 
بانك به كمكشان آمد و نه تالش براى ثبت 
اختراع و ابداع هاى قديمى. ورشكســتگى به 
پشــت در كارخانه رسيده بود و در نهايت 
در ســال 2012 رســماً اعالم ورشكستگى 
كرد. شــايد 132 ســال آن قدر طوالنى بود 
كه به يك شركت بزرگ مثل كداك احساس 
جاودانگــى و ابدى بودن، دســت بدهد، اما 
سرعت تغييرات در دنياى فناورى بى رحم تر 

از اين حرف ها است.  كداك شكست خورد، چون چشم هايش را بست؛ آن  هم در 
عصرى كه خالقيت ها و نوآورى هاى تازه همان قدر كه براى مردم جذاب و دلربا 
هستند مى توانند براى رقبا خطرناك و كشنده  باشند و يك غفلت نتيجه اش برابر 
ا ست با سرنوشتى كه امروز كداك با آن روبرو شد، يعنى تمام شدن تاريخ براى 
برندى كه حاال از اســبش به زير افتاده و ديگــر خريدارى ندارد. اما چه عواملى 

شكست كداك را رقم زدند؟ 
• كداك بيشتر پول ســازيش را مديون فروش فيلم هاى عكاسى بود و همه  ما 
مى دانيم كه با ديجيتال شــدن دوربين هاى عكاســى چه خسارت جبران ناپذيرى 
ممكن اســت به كداك وارد شده باشــد. اما نبايد موضوع را فقط به يك داستان 
تغييــر تكنولوژيكى محــدود كرد. در واقــع اتفاق بزرگ تر تغييــرى بود كه در 
الگوهاى رفتارى مردم ايجاد شــد. مردم دوست داشتند وسيله اى داشته باشند 
كه هميشــه همراه آن ها باشــد و به ارتباطات هر روزه  آن ها كمك كند. اين گونه 
بــود كه دوربين هاى تلفن هاى همراه وارد زندگى هر روزه  ما شــدند. طنز بازى 
روزگار را وقتى مى شــود حس كرد كه يكى ديگر از شــعارهاى كداك را مرور 
كنيم: «لحظه هاى كمياب زندگى را با يك عكس جاودانه كنيد». اين لحظه  تاريخى 
يعنى پايان كداك با دوربين هاى ديجيتال ثبت شد؛ همان دوربين هاى كوچكى كه 

هر روز مردم در گوشى هاى موبايل خود آن ها را به اين سو آن سو مى برند. 
• كداك در نديدن خطر تصوير ديجيتال در گوشى هاى موبايل و ارتباط آن ها 
و تغيير عادت هاى مردم شكست خورد. اما چرا آن ها هيچ واكنش درستى به اين 

قضيه، نشان ندادند؟! كيفيت پايين دوربين هاى ابتدايى موبايل آن ها را قانع كرده 
بود كه خطرى از اين لحاظ متوجه آن ها نيست. در واقع آن ها ارزش نوآورى هاى 

تازه را دست كم گرفتند و تحليل آن ها از بازار اشتباه بود. 
• كداك بر اســاس تحليل هاى اشتباه، دوربين هاى ديجيتال و تلفن هاى موبايل 
را به عنوان رقيب يا خطرى براى هســتة مركزى كسب وكارش به شمار نياورد. 
اين هستة مركزى براى آن ها فيلم هاى دوربين بود و فيلم دوربين براى مشتريانى 
بود كه خواســتار كيفيت خوب بودند. اما آن ها اين درس تاريخ فناورى را گويا 
فرامــوش كرده بودند كه محصوالت اوليه معموال چندان كيفيت بااليى ندارند اما 
با گذشــت زمان محصوالت با كيفيت تر وارد بازار خواهند شد و خودشان را به 

عنــوان محصول و خدمات غالب، تحميل خواهند كرد، همين  داســتانى كه براى 
دوربين هاى ديجيتال هم اتفاق افتاد.

خداحافظ خودپسند
كداك در همه اين سال ها قدرت زيادى داشت. از عهده هر تحقيقى با هزينه هاى 
هنگفتش بر مى آمد، ســرمايه گذارى زيادى در توليد داشــت و از همه مهم تر اين 
كه نبض بازار دســتش بود. همــة اين عوامل كافى بود تا آن ها به يك شــركت 
انحصارگراى از خود راضى در ميدان رقابت تبديل شوند. نقطة ضعفى كه فوجى 
فيلم(رقيب اصلى آن ها در بازار) آن را خوب شــناخت. كداك هميشه بر اين باور 
بود كه مى تواند بازارهاى آمريكا را مطلقاً در دست داشته باشد اما فوجى فيلم با 
به عهده گرفتن حمايت مالى المپيك 1984 لس آنجلس، راه خودش را به بازارهاى 
آمريكا باز كرد و اولين ضربه را به كداك زد. البته اول قرار بود كداك اسپانسر 
بازى ها باشــد. پيشــنهاد اين بود كه آن ها 4 ميليون دالر به المپيك كمك كنند و 
در عوض به عنوان اسپانســر اصلى مسابقات معرفى شوند. يادتان نرود كه آن 
موقع كداك حاكم بالمنازع صنعت فيلم در آمريكا بود. آن ها اين پيشــنهاد را رد 
كردند. با اين بهانه كه حاضر نيســتند بيش از يك ميليــون دالر از جيب بدهند. 
فوجى فيلم هم از موقعيت اســتفاده كرد و يك شــبه به يك برند معروف تبديل 
شد. كداك يك شبه ورشكسته نشد بلكه زنجيره اى از تصميم ها و استراتژى هاى 
نادرست نشأت گرفته از عدم درك صحيح بازار او را به سوى دره نيستى كشاند. 

شكل 1: جورج ايستمن، بنيان گذار شركت كد اك 
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بزرگ تريــن اشــتباه شــركت هاى IT چيســت؟ غالب 
مديران و كارشناســان اين حوزه جواب مى دهند: ساخت 
زيرساخت هاى بسيار گران و غيرمنعطف كه مديريت آن ها 
نيز بسيار سخت و شايد ناممكن است. براى حل اين مشكل، 
در اين مقاله مى خواهيم نگاهى به راه كار مركزدادة شركت 
DELL داشته باشيم تا ببينيم چگونه اين پلتفرم انتخاب هاى 

متعدد، كاهش پيچيدگــى و افزايش مقياس پذيرى را فراهم 
مى كند. 

دپارتمان هاى IT نياز به تغيير دارند. براساس تحقيقات 
موسســة IDC، پلتفرم ســه گانه موبايل، كالود و بيگ ديتا/

آناليز ديتا كه در كنارش شــبكه هاى اجتماعى هم هستند، 
اختالل اساســى در سياست ها و مفروضات سازمان ها و 
شركت هاى فناورى محور ايجاد كرده اند و زيرساخت ها و 
بسترهاى گذشــته را به چالش كشيده اند. «سرعت معرفى 
فناورى  هاى پيچيده و حجيم، بســيار زياد اســت و رشد 
نمايى دارد. به طورى كه كسب وكارهاى فناورى اطالعات با 
چالش طراحى يك هواپيما در حالى كه پرواز مى كند، روبرو 
هستند.» اين تغيير سريع پلتفرم هاى فناورى، به خصوص 
از هنگامى كه كالود و تجهيزات موبايل وارد بازى شــدند، 
انتظارات را نيز تغيير داده است. رهبران كسب وكار انتظار 

دارند كه IT منابعى در اختيارشــان بگذارد كه اطالعــات را به صورت لحظه اى 
در اختيارشــان قرار دهد تا براساس آن بتوانند رشد سريعى داشته و مدل هاى 

تجارى خود را تغيير دهند. 

محدوديت هاى ساختار قديمى
در غالــب اوقات، معمارى و زيرســاخت هاى قديمى بــراى مديريت اطالعات 
موبايلى بالدرنگ طراحى نشــده اند و سيستم هاى تحليل اطالعات بسيار سنگين 
و از قابليت هاى مبتنى بر كالود به دور هســتند. مديران IT در گزارش ســاليانة 
Informa دربارة استراتژى هاى CIO اعتراف كردند كه  onWeek 2014 نشــرية
سرعت الزم و كافى را براى رشد و رسيدن به اهداف تجارى ندارند. اين ناتوانى 
در پاسخ گويى به نيازهاى فناورى اطالعات كسب وكارها، از سه معضل اصلى در 

زيرساخت هاى IT ناشى مى شود:
1- عـدم انعطاف پذيـرى: كســب وكارها نياز بــه تغيير مــداوم دارند ولى 
زيرســاختهاى قديمى غالباً قابليت به روزرســانى يا سوار شــدن نرم افزارهاى 
كاربردى جديد را ندارند و نمى توانند براســاس كاربرى هاى جديد، سازماندهى 
مجدد شــوند. در نتيجه، دپارتمان هاى IT بايد به روزرسانى پرهزينه و زمان بر 

تغيير كل سيستم را انجام دهند. 
2- مديريت فرآيندها و ابزارها زمان بيش از حدى مى خواهد: به جاى اينكه 
كســب وكارها روى محصوالت ارزش آفرين جديــد كار كنند كه موجب تضمين 

ساخــت
مراكز داده 
آينــــده

موفقيت مى شــوند بايد تمام وقت خود را صرف نگهدارى و ســرپا نگهداشــتن 
سيســتم IT فعلى كنند. همچنين، اين فرآيندها و ابزارهاى دست و پا گير موجب 
افزايــش TCO ســرمايه گذارى مى شــوند و جلــوى هزينه كردن براى مســايل 

باارزش تر را مى گيرند. 
3- تامين سـخت افزار بيشتر، براى رسـيدن به SLA در دورة اوج مصرف: 
چون كســب وكارها بايد بــراى روزهاى اوج مصرف و پاســخ گويى بالدرنگ 
آماده باشــند، مديران IT ناچارند منابع سخت افزارى مازاد خريدارى كنند كه در 
بيشتر اوقات بدون مصرف باقى خواهند ماند. ساختار مالى داخلى شركت ها نيز 
مى تواند مزيد بر علت شود. چون بيشــتر سازمان ها، فاقد ابزارهايى هستند كه 
بخش IT نياز دارد و بنابراين دائم درگير پروســة تقاضا براى تغيير سيستم هاى 

سنتى و كمبود بودجه و منابع ديگر هستند. 

مصائب بهره ورى
اين ســه مشكل باعث افزايش هزينه هاى IT يك سازمان در طول زمان خواهد 
شــد در حالى كه مديران فناورى اطالعات دائم زير فشــار ديگران براى كاهش 
هزينه ها هستند. اين مديران براى يافتن روش هاى صرفه جويى، ناگزير به انتخاب 
يك مورد از دو گزينة پيش  رو هستند. گزينه اول، انتخاب يك سيستم اختصاصى 
و انحصارى از ســوى يك برند يا شــركت خاص است. اگرچه اين روش ممكن 
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اســت TCO را در كوتاه مدت كاهش دهد ولــى به مرور ناچار خواهيد بود ديگر 
ســخت افزارها و نرم افزارهاى همان برند و شركت را خريدارى كنيد و به نوعى 
در دام فروشــنده گرفتار شــويد. اين وضعيت انتخاب شما را محدود مى كند و 
در نهايت دوباره با مشــكل عدم انعطاف  پذيرى روبرو خواهيد شــد. گزينة دوم، 
توسعة ســخت افزار و نرم افزار منبع باز(Open Source) است. كاهش هزينه ها از 
طريق اين گزينه، از ديد مديران بسيار جذاب و دلفريب است اما اگر يك سازمان 
به اندازه كافى بزرگ و توانمند نباشد، توسعه و استقرار سيستم هاى جديد بسيار 
طوالنى و انرژى بر خواهد بود. عالوه بر اين، حفظ و نگه دارى اين سيستم همراه 

با به روزرسانى، بسيار زمانبر است. 
گزينة سومى هم براى انتخاب كردن وجود دارد: معمارى همگراى بهينه . اين 
معمارى مزاياى دو روش قبلى را يك جا به شــما مى دهد: بيشترين انتخاب ها با 
كمترين پيچيدگى. در حالت ايده آل، سخت افزار نسل بعدى بايد بتواند نيازمندى هاى 
امروزى را پاسخ گو باشد ولى مقياس پذير هم باشد و ظرفيت توسعه در آينده را 

براساس باركارى سيستم در آن زمان داشته باشد. 

ملزومات نسل بعدى مراكزداده
شــركت هاى فروشنده به نيازهاى مراكزدادة آينده با تغييرات ابتكارى كه در 
پلتفرم ســرورها ايجاد كردند، پاسخ دادند. پلتفرم سرورها به نيازها و تغييرات 
كســب وكارها در جهت تكامل يافتن سيســتم به خوبى واكنش نشــان مى دهند. 

مهم ترين ملزوماتى كه بايد مراكزداده آينده داشته باشند به شرح زير است:
مديريت ساده: براى مثال، معمارى Power Edge FX به سازمان ها اين اجازه 
را مى دهد تا سرورهاى مناسب، براى رك و يا سرورهاى تيغه اى را با ويژگى ها 
و مشــخصات يكســان انتخاب كنند. اين فناورى اين امكان را فراهم مى آورد كه 
مديران IT از هر شــيوه مديريتى كه با نيازهاى سازمان سازگارتر و در زمان 
موجود قابل اجراست، بهره مند شوند بدون اينكه انتخاب انجام شده اهميتى داشته 
باشد. معمارى نسل بعدى نيازمند ابزارهاى مديريت پيشرفته اى است كه به طور 
 Open Manage فناورى ،Dell FX ساده اى توسعه و نگه دارى مى شوند. در پلتفرم
جاســازى شده اســت و به طور ساده و خودكار بســيارى از وظايف را انجام 
مى دهد. قابليت Zerotouch در اين سيســتم به مديــران اجازه مى دهد صدها يا 
 IT هزاران سرور را در يك ثانيه كنترل و مديريت كنند. در يك سازمان با محيط
سنتى، معمارى  همگرا يا مراكزدادة نرم افزارمحور مى تواند مجموعه اى از وظايف 
را مرتب ســازى و به طور خودكار انجام دهد. اين مورد تا پيش از اين، بايد هر 

روز و توسط نيروى انسانى انجام مى گرفت. 

اتصال آسان: رهبران IT بايد پلتفرم هايى را انتخاب كنند كه اجازة نصب آزادانه 
و خارج از باكس كارت هاى توسعة PCIe را بدهد. سيستم هاى حرفه اى و گسترده 
نيــاز به راهكارهايى دارند كه بتوانند هر نوع ترافيك تجهيزات ذخيره ســازى را 
مديريت كننــد. برخى از پلتفرم هــا از قابليت هاى تجميع و مجتمع ســازى بهره 
مى گيرند كه باعث كاهش نيازمندى هاى كابل ها مى شوند. در معمارى FX شركت 
DELL، كابل ها به صورت هشــت به يك كاهش مى يابند و در نتيجه شاهد كاهش 

هزينه ها و دردسرهاى نيروى انسانى هستيم. 

زيرسـاخت هاى مناسب: ظهور محاســبات كالود موجب شده است مديران 
كســب وكارها انتظار داشته باشند به ســرعت و راحتى بتوانند زيرساخت ها و 
برنامه هاى كاربردى را توســعه و گســترش دهند. براى دستيابى به اين انتظار، 
مديران IT نيازمند معمارى  ماژوالر فناورى اطالعات هستند كه در صورت لزوم 
اجــازه دهد ظرفيت ها بدون نياز به افزايش هزينه يا منابع افزايش يابند. معمارى 
FX اين مشــكل را با استفاده از ســرورهاى پرقدرتى كه مى توانند حتى تا اندازة 

دو يونيت جاسازى شــوند، برطرف مى كند. اين نوع طراحى به مشتريان اجازه 
مى  دهد ســرورهايى مناســب و به اندازه ترافيك شبكه خودشان خريدارى كنند 

و در هزينه هــا صرفه جويى نمايند در حالى كه امــكان مقياس پذيرى نيز وجود 
داشــته باشد. چون به آسانى و با هزينة بسيار كمى مى توان ماژول هاى جديدى 
به ســرورهاى قبلى اضافه كــرد. مزيت ديگر اين طراحى آن اســت كه از خالى 
ماندن اسالت ها و شاسى هاى ديگر در سرور يا رك  جلوگيرى مى كند. بنابراين، 
در اين معمارى مى توان ســخت افزارهاى با چگالى و قدرت باال به كار گرفت در 
حالى كه هزينه ها كاهش يافته اند. در اين معمارى از ريزپردازنده ها و ماشين هاى 
محاســباتى كوچك  استفاده مى شــود كه در صورت لزوم مى توانند با مدل هاى 
بزرگ تر جايگزين شــوند اما غالب اوقات شــبكه يا مركزداده به همين اندازه از 
قدرت محاســباتى يا منبع تغذيه نياز دارد و ديگر لزومى ندارد كه يك ســرور با 
اندازة 10 يونيت را براى سيستمى به كار بگيريم و بعد بسيارى از اسالت ها خالى 

و بدون استفاده باقى بمانند و همانند يك وسيلة زائد باشند. 

انعطاف پذيـرى براى تغيير باركارى بالدرنـگ: ترافيك هاى باركارى متغير 
نياز به زيرســاخت هاى متغير دارند. براى مثال، در يك ســازمان ممكن است از 
برنامه هاى كاربردى تحليل اطالعات بيگ ديتا اســتفاده  شــود كه نياز به حجم 
زيادى فضاى ذخيره ســازى دارند در حالى كه در همان ســازمان وب ســرور 
هم وجود دارد كه نياز به پردازنده هاى ســريع با قابليت اتصال دائم دارد. نســل 
بعدى زيرســاخت ها مى توانند به چنين ترافيك باركارى پاسخ بدهند چون از يك 
معمارى همگرا متشكل از ذخيره سازى، شبكه سازى و محاسباتى در يك باكس 
بهره مى گيرند. فناورى هاى پيشــرفته اى مانند پلتفرم FX يك رويكرد ماژوالر به 
اين موضوع دارد. بخش هاى شبكه سازى، محاسباتى و ذخيره سازى به صورت 
ماژوالر و داخلى قابل تعويض هســتند و به مشتريان اجازه مى دهند تركيبى از 
منابع ســخت افزارى مختلف را با يكديگر بكار بندند تــا بتوانند نيازهاى خاص 
خــود را برطرف نمايند. مشــتريان مى توانند با تركيبى دقيــق و كامل از منابع 
ذخيره ســازى و محاسباتى، باكس هاى سفارشــى خود را بسازند تا منابع الزم 
براى اجراى برنامه هاى كاربردى شــان تامين شــود بدون اينكه هزينه سربارى 
بپردازند. اين يك رويكرد مقياس پذير براى سازمان ها است كه امكان گسترش و 
توســعة زيرساخت ها را مطابق با رشد كسب وكارها مى دهد. همچنين، همگام با 
تغييرات كسب وكار مى توانند به آسانى سيستم را بازپيكربندى كرده و استقرار 
مجــدد دهند و براســاس ترافيك باركارى جديد از ماژول هاى ذخيره ســازى و 
محاسباتى بهره گيرند. سازمان ها بايد براى مراكزداده بعدى به سراغ معمارى ها 
و پلتفرم هايــى بروند كه محــدودة كاملى از ســرور و پيكربندى هاى تجهيزات 
ذخيره ســازى را در اختيار مشــترى قرار دهد تا آن ها بتوانند زيرساختشان را 
براســاس برنامه هاى كاربردى، بهينه سازى و سفارشى سازى كنند و ظرفيت و 

كارايى مورد نياز براى هر باركارى را فراهم كنند. 

كنترل هزينه، همگام با پوشش دهى نيازمندى هاى كسب وكار
معمــارى FX طراحــى شــده اســت تا به شــركت ها بــراى رفع مشــكالت 
زيرساخت هاى IT كمك كند. اين معمارى به شركت ها اجازه مى دهد منابع شبكه 
را سريع و به صرفه پيكربندى مجدد كرده و يا گسترش دهند. ابزارهاى مديريت 
پيشرفته مراكزداده امكان بهره ورى بيشتر را فراهم مى كنند و هزينه و زمان براى 
نگه دارى روزانة كل سيســتم را كاهش خواهند داد. در نهايت، ســخت افزارهاى 
ماژوالر با چگالى باال، امكان افزايش ظرفيت ها را به ســهولت فراهم آورده و از 
درگير شــدن منابع و تامين نيازهاى سخت افزارى جديد جلوگيرى مى كنند. يك 
زيرساخت مناسب سازمان كمك مى كند دپارتمان هاى IT بتوانند TCO را كاهش 
دهند، در حالى كه ســرويس هاى بالدرنگ مناسب با مدل تجارى ارائه مى دهند. 
نكتة كليدى در مراكزدادة آينده اين است كه از پلتفرم هاى غيرمنعطف، انحصارى 
با فناورى هاى پيچيده و غيرقابل مديريت اجتناب شــود و به سوى معمارى هاى 
همگرا بــا حداكثر كارايى، انعطاف پذيرى، تضمين كنندة  ترافيك هاى محاســباتى 

آينده و هزينه هاى قابل كنترل حركت كنيم.
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پاسخ معماي شماره قبل: 

 كــاريــكاتــور

ساعت

حداقل 6 نفر در اين ميهمانى حضور داشــتند. تعداد افراد شركت كننده 
در ميهمانى نمى توانند 21 نفر باشند چون بايد مجموع دست دادن هاى كل 

جمعيت عددى زوج باشد. 

ترفنـد  از  فيل هـا  كـردن  مطيـع  بـراى  سـيرك  حيوانـات  رام كننـدگان 
ساده اى اسـتفاده مى كنند. زمانى   كه حيوان هنوز بچه است، يكى از پاهاى او 

 را به تنه درختى مى بندند. 
حيوان جوان هر   چه تالش مى كند نمى تواند خود را از بند خالص كند اندك 
اندك اين عقيده كه تنه درخت    خيلى قويتر از اوست در فكرش شكل مى گيرد. 
وقتى حيوان بالغ و نيرومند شـد، كافى است    شخصى نخى را به دور پاى 
فيل ببندد و  سـر ديگرش را به شـاخه اى گره بزند. فيل براى رها   كردن خود 

تالشى نخواهد كرد. 
پاى ما نيز، همچون فيل ها، اغلب با رشته هاى ضعيف و   شكننده اى بسته 
شـده اسـت، اما از آنجا كه از بچگى قدرت تنه درخت را باور كرده ايم،   به خود 
جرات تالش كردن نمى دهيم، غافل از  اينكه: براى به دسـت آوردن آزادى، يك 

عمل   جسورانه كافيست.  

على چهار ساعت ديجيتالى در يك اتاق قرار داده است. او يك بار وقتى 
وارد اتاق شد متوجه يك شرايط عجيب شد.

ساعت 1: 06:16
ساعت 2: 11:56
ساعت 3: 16:33

متاسفانه عدد آخر ساعت چهارم نمايش داده نمى شود و اين ساعت به 
صورت -12:1 است.

عدد آخر ساعت چهارم چند است؟

پنج تا جراح نشسته بودن و موقع استراحت با هم گپ مى زدن.
اولى مى گه: ”به نظرم جراحى روى حسابدارا از همه راحت تره. بازشون كه مى كنى، همه چيز شماره داره.“

دومى مى گه: ”به نظر من جراحى روى كتاب دارا از همه راحت تره. بازشون كه مى كنى، همه چيز به ترتيب حروف الفباست. ”
سومى مى گه: ”من دوست دارم برق كارار رو عمل كنم. بازشون كه مى كنى، همه چيز ُكد رنگى داره.“

چهارمى مى گه: ”من مهندسا رو دوست دارم ... آخه اگه آخر عمل چند تا عضو اضافه بيارى، درك مى  كنن.“
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