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رشد سريع فناورى هاى محاسباتى 
از يك ســو و نيــاز بــه مراكــز دادة 
بزرگ براى پردازش و ذخيره سازى 
اطالعات از ســوى ديگر، سبب شده 
اســت كه مراكز دادة بزرگ شــامل 
تعداد قابل توجهى از رك ها با چگالى 
بــاالى محاســباتى باشــند. يكى از 
مهمترين چالش ها در اين  مراكز داده 
ايجاد بار برودتى متناســب با چگالى 
رك ها اســت. اگرچه فناورى سيستم 
 (Direct Expansion) مستقيم  انبساط 
به عنوان يك راهكار مناسب با قابليت 
ايجاد چگالى باال توســط شركت هاى 

معتبر جهانى و در ايران توسط شركت تيام شبكه توليد مى شود، اما اين راهكار 
به دليل محدوديت هايى از جمله بهره ورى (Efficiency) پايين تر نسبت به فناورى 
آب ســرد (Chilled Water) در مقياس باال، و همچنين محدوديت فاصله و ارتفاع 
بين واحدهاى داخلى و خارجى، در مراكز بزرگ جذابيت خود را از دست مى دهد.

به منظور غلبه بر اين محدوديت ها، شركت تيام شبكه اقدام به طراحى و ساخت 
واحدهاى سرمايشــى با فناورى آب سرد نموده است. طراحى دقيق و متناسب 
با ســاختار رك ها در اين سيستم ها، سبب شده تا اين محصوالت به راحتى در 
راهروهاى سرد يا گرم و همچنين اتاقك هاى يك رديفه و دو رديفه در كنار رك ها 
 In-Row، قرار گيرند. سيستم هاى سرمايشى آب سرد تيام شبكه در سه راهكار
Side Air Flow و In-Rack توليد مى شوند و در هر يك از اين راه كارها هر سيستم 

داراى قابليت ايجاد سرمايش تا بيش از 18 كيلووات است.
هر تعداد از اين سيستم ها مى توانند با توجه به TIER مورد نظر به يك يا چند 
چيلر با ظرفيت متناســب متصل شــوند و به عنوان سيستم واحد سرمايش يك 

مركز داده ايفاى نقش كنند.

Chilled Water مشخصات عمومى سيستم
• طراحى شده براى كاركرد 24 ساعته در تمام سال

• سازگار با انواع چيلرهاى موجود در بازار
• دامنة تنظيم دما: 16 تا 30 درجة سانتيگراد

(BMS) مجهز به سيستم كنترل و نظارت •
• دبى آب سرد: 15 گالن بر دقيقه

• دماى آب سرد ورودى: 7 درجة سانتيگراد
• توان نامى: 18,31 كيلووات

• حجم هوادهى: 1600 فوت مكعب در دقيقه
• قابل توليد با سه راهكار (مطابق جدول)

توان فن (mm) ابعاد شرح ُكد محصول رديف
W 700 1000*202*30 In-Row Chilled Water Unit TAC-189cw 1
W 360 1150*202*30 Side-Air Flow Chilled Water Unit TAC-188cw 2
W 360 1000*202*30 In-Rack Chilled Water Unit TAC-187cw 3

سيستم هاى سرمايشى آب سرد
Chilled Water Cooling Technology

مزايا
• عــدم وجود محدوديــت ارتفاع و فاصلة بيــن واحدهاى 
خارجى و داخلى با به كارگيرى پمپ متناســب با شرايط مركز 

داده
• بهره ورى باالتر نسبت به فناورى DX در مراكز دادة بزرگ

• قابليت كنترل محدودة دماي ى فضا
• هزينة سرمايه گذارى و نگهدارى كمتر در مراكز دادة بزرگ 

نسبت به ساير فناورى ها
• توانايى مقابلــه با تغييرات ناگهانى بــار حرارتى به دليل 

ظرفيت حرارتى قابل توجه آب
• كاهش چشمگير تعرق و خشــك نمودن هواى مركز داده 

نسبت به ساير فناورى ها به دليل دماى باالتر كويل
• ايجاد تعادل بار و Load Sharing به صورت خود به خود بين 

واحدهاى داخلى به دليل وجود چيلر مركزى

نتيجه گيرى
سيستم هاى سرمايشى شركت تيام شبكه با فناورى Chilled Water، به عنوان 
يك سيســتم كم مصرف، انعطاف پذير و قابليت اطمينان باال، امكان دســتيابى به 
چيدمان مناسب و ايجاد سرمايش متناسب با ظرفيت رك ها را در اختيار طراحان 
مراكز داده قرار مى دهد. اين سيستم ها با طراحى هماهنگ با رك ها قابليت استفاده 
در راهروهاى ســرد و گرم يا اتاقك هاى ســرد و گرم را دارند و با امكان ايجاد 

سطح افزونگى مناسب، اطمينان خاطر از سرمايش مركز داده را ايجاد مى كنند.

4 ضميمه شماره 172

نگاهي به يك محصول
Product Review



ذخيره ســازى با كيفيت و راهبرى سيستم ها و ســرويس ها يكى از كليدهاى 
موفقيت سازمان هاى امروزى اســت. اگر مردم قلب يك سازمان هستند، مراكز 
داده مغز اين ســازمان خواهند بود. در سال هاى اخير، فناورى ها و پروسه هاى 
مختلف كمك كردند مراكز داده رشد نمايى داشته و تاثيرگذارى غير قابل انكارى 
روى كســب وكارها بگذارند. اين فناورى ها نيز هر ساله تغيير كرده و با توجه به 
نيازهاى سازمان ها و پيشرفت هاى علمى و فنى جهت گيرى جديدى پيدا مى كنند. 
چشم انداز فناورى مشخص مى كند مراكز داده بايد چه رويكردهايى داشته باشند. 
در ادامــه، پنج رويكرد عمده قابل تصور براى مراكز داده در ســالهاى آينده را 

مرور مى كنيم. 

هوش مصنوعى
شــركت هاى زيــادى با اســتفاده از هــوش مصنوعى و يادگيرى ماشــينى 
مزيت هاى چشم گيرى خلق كردند. اين شــاخه از فناورى سال هاى زيادى است 
كه مطرح شــده ولى بــه تازگى با نوآورى هايى كــه رخ داده راهش را به درون 
مراكز داده يافته اســت. ســال گذشته، شركت گوگل ســرفصل هايى از استفاده 
هوش مصنوعى منتشر كرد. براى مثال، نشان داد چگونه با به كارگيرى يادگيرى 
ماشينى در شبكه هاى عصبى مى توان مراكز داده را بهينه سازى كرد. گوگل براى 
اين مستندات، راهنماى خودش را نيز منتشر كرد. گوگل ترجيح داد ابتدا از هوش 
مصنوعى براى مديريت و بهبود عملكرد مراكز داده و به طور خاص ترافيك بار 
كارى، دما و مهارت هاى تجهيزات سرمايشــى بهره بردارى كند. همة اين موارد 
موجب كارآمدى بيشــتر مراكز داده مى شــود. اما هوش مصنوعى مى تواند در 
زمينه هاى گسترده ديگرى مانند خودكارسازى عمليات  براى انجام وظايف خاص 

و حساس توسعه داده شود. 

IPv6
واضح اســت كه ديگر ظرفيت IPv4 (كه اكنون روى اينترنت استفاده مى شود) 
به پايان رســيده است و قابليت توسعه ندارد. بســيارى از ويژگى ها و امكانات 
IPv4 محدود و خســته كننده شده و جدول هاى مسيريابى اين پروتكل اينترنت به 

شــدت بزرگ شده اند. چند سالى است كه IPv6 معرفى شده است و بايد اميدوار 
باشيم هرچه زودتر در سراسر اينترنت جايگزين IPv4 شود. چالش ها و مسايل 
پيچيده عدم ســازگارى دستگاه هاى سخت افزارى زيادى پيش پاى اجرايى شدن 
IPv6 وجــود دارد ولى احتمــاالً چراغ خاموش راه خودش را بــراى مراكز داده 

باز خواهد كرد. آدرس هاى IPv6 از هشــت گروه جداگانه تشكيل شدند كه هريك 
چهار رقم شانزده تايى هستند. بنابراين، ميليون ها آدرس جديد روى اينترنت باز 
خواهد شد اما با IPv4 كامًال سازگار و منطبق هستند. IPv6 مزايايى دارد كه باعث 
افزايش بهره ورى و بهبود امنيت همراه با ارائه ســرويس هاى جديد مى شود. در 
حال حاضر، 14/5 درصد شــبكه ها در امريكا و اروپــا به IPv6 مهاجرت كردند 
و در آســيا كشورى مانند چين فقط 1/6 درصد شــبكه و دستگاه مبتنى بر اين 

پروتكل دارد. 

پنج نوآورى كليدى مراكز داده در آينده 

(SSD) درايوهاى حالت جامد
شك نكنيد آينده ذخيره سازى روى سرورها و مركز داده مبتنى بر درايوهاى 
SSD و حافظه هاى جديد NAND است. در همين يك سال اخير شركت هاى بزرگى 

مانند اينتل، سامسونگ، سن ديسك، فوجيتســو، دل و ميكرون انواع حافظه هاى 
NAND ســه بعدى ويژه مراكز داده را عرضه كردند و چندين ابركامپيوتر مبتنى 

بر آن ها شروع به كار كرده است. 
زمان زيادى اســت درايوهاى SSD معرفى شدند ولى براى استفاده در مراكز 
داده با چالش هايى مانند قيمت باال روبرو بودند. اما اكنون شركت هاى زيادى روى 
اين رويكرد سرمايه گذارى هاى سنگينى كردند و راه كارهاى تركيبى جالبى وارد 
بازار شده اســت. مثًال از SSD براى راهبرى حافظه هاى نهان با هدف دسترسى 
سريع تر به اطالعات ميانى و حساس استفاده مى شود. چشم انداز آينده اين است 

كه جايگزين هاردديسك هاى قديمى شوند. 

مجازى سازى
مجازى ســازى مفهوم ديگرى در حوزة IT اســت كه به تغيير مراكز داده در 
آينده ادامه خواهد داد. فهرســت كردن مزاياى اين فناورى طوالنى مى شــود اما 
سرفصل هاى آن  بهتر كردن تست سيســتم، پشتيبان گيرى ساده تر و گسترش 
ســريع تر با وجود زيرســاخت هاى قبلى اســت. برآورد مى شــود تكنيك هاى 
مجازى ســازى جديدى در مراكز داده مثًال در حوزه هايى مانند خواندن اطالعات 
از تجهيزات ذخيره ســازى در محيط هاى مجازى ســازى استفاده شود. هر روز 
فناورى هاى جديد مجازى سازى وارد مراكز داده شده و كارايى آن ها را افزايش 

مى دهند و گزينه هاى بيشتر و بهترى فراهم مى كنند. 
يكى از اين نوآورى ها VSAN (Virtual Storage Area Network) اســت. اخيراً 
شــركت وى ام ويــر محصولى به نام Virtual SAN يــا VSAN عرضه كرد كه يك 
سيستم ذخيره ســازى نرم افزارمحور و براى هايپروايزرها طراحى شده است. 
ابزارهاى اين چنينى به انعطاف پذيرى و خودكارســازى بيشتر مركز داده كمك 

مى كنند. 

راه كارهاى كالود
مجبوريم هنوز دربارة فناورى كالود صحبت كنيم چون در حالى كه بسيارى 
از شركت ها به سوى آن حركت كردند ولى هنوز درصد شركت هايى كه تصميمى 
نگرفتند، زياد است. شرايط كســب وكارها در هر صنعتى متفاوت است و كالود 
بايد بــراى هريك راه كارى موثر و مثبت ارايه بدهد كــه ارزش آفرينى به همراه 
داشــته باشد. براى بسيارى از آن ها، كالود تركيبى راه كارى ميانه است كه ميان 
كارايى و ســادگى كالود عمومى با امنيت و پايدارى كالود خصوصى يك تعادل 
برقــرار مى كند. عالوه بر نگرانى هاى امنيتى، هزينه هاى كالود يك مانع بزرگ بر 
سر راه شركت ها است. راه كارهاى جديد كالود بايد امنيت بيشتر و در عين حال 
هزينة  پايين ترى داشته باشند تا شاهد مهاجرت تعداد بيشترى سازمان و شركت 

صنعتى به مراكز داده كالود باشيم. 

به نظر مى رسد فناورى ها و گرايش هاى پيرامون مراكزداده در حال تغيير است و در آينده با 
رويكردهاى جديدى روبرو هستيم. 
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سيستم جديد اينترنت اشياى سيسكو براى تحول در صنعت

DELL چهار سوكتى شركت PowerEdge سرور جديد

سوييچ Open Ethernet با سرعت 100 گيگابيت

با اســتقبال از شــبكه هاى كابلى و مراكزداده با ســرعت هاى 25، 50 و 100 
گيگابيتى نياز به ســوييچ هايى با معمارى باز براى كار در اين شبكه ها بيشتر از 
گذشته احساس مى شود. چندين شركت براى توليد چنين سخت افزارهايى دست 
به كار شده اند اما پيش از همه شركت Mellanox Technologies اولين سوييچ با 
معمارى باز اترنت و ســرعت انتقال 100 گيگابيتى را معرفى و روانه بازار كرده 
اســت. Spectrum SN2700 ســوييچى غيربلوك بندى شده با 32 درگاه است كه 
مى تواند براى زيرساخت شبكه هاى پرســرعت يا مراكزداده 10، 25، 50 و 100 
گيگابيتى پيكربندى و راه اندازى شــود. معمارى باز اين سوييچ اجازه مى دهد در 
شــبكه به شكل هاى مختلفى پيكربندى شود. به عنوان مثال، مى توان اين سوييچ 

 64 ،10GbE 40/56، 64 درگاهGbE 100، 32 درگاهGbE را بــه صــورت 32 درگاه
درگاه 25GbE يا 64 درگاه 50GbE پيكربندى كرد. همچنين، اين سوييچ مى تواند 
در پارامترهايــى مانند توان خروجى، تاخير لحظــه اى، بهبود مصرف انرژى و 
مقياس پذيرى متفاوت تر از ســوييچ هاى اترنت سنتى ظاهر شود. براى مثال، اين 
سوييچ توان خروجى برابر 6/4 ترابايت بر ثانيه و تاخيرى 300 نانوثانيه اى روى 
شــبكه هاى 100 گيگابيت به وجود ميــآورد؛ در حالى كه مصرف انرژى آن 7/5 
وات براى هر درگاه اترنت اســت. قرار است روى اين سوييچ از توزيع لينوكس 
اوبونتو ســرور  استفاده شود كه هم سبك تر اســت و هم امكان توسعه توسط 

مشترى را دارد. 

سيســكو برآورد مى كند تا ســال 2020 بيش از 50 ميليارد شىء به اينترنت 
متصل باشند و تازه اين تعداد اشيا فقط يك درصد كل اشياى ساخته شده روى 
كره زمين هســتند و هنوز 99 درصد اشــيا به اينترنت متصل نشده اند. به همين 

اين شــركت تاكنون ســرورهاى PowerEdge دو ســوكتى مقياس پذير 
و مناســب براى مصارف خاص توليد كرده اســت ولى در يك اقدام جديد، 
يك ســرور جديد PowerEdge چهار سوكتى با ميزان حافظة رم بسيار زياد 
براى سخت افزارهاى مدرن بانك هاى اطالعاتى عظيم روى وب معرفى كرد. 
PowerEdge R930 بــا انــدازة چهار يونيتى (4U) از معمــارى پردازنده هاى 

 Xeon اينتل ســود مى برد و مبتنى بر تراشــه هاى پر قدرت محاسباتى x86

E7-8800/4800 v3 است. كل ميزان حافظة رم قابل استفاده براى اين سرور 

6 ترابايت روى 96 اسالت DIMM است. فضاى ذخيره سازى اين سرور 24 
هارددرايو داخلى است كه اين ميزان فضاى ذخيره سازى با هشت SSD مبتنى 
بر شكاف توسعة PCIe و PowerEdge Express Flash NVMe تا 3/2 ترابايت 
قابل افزايش اســت. شــركت DELL مى گويد به كارگيرى چنين سخت افزارى 
موجب شده است سرعت اجراى پروسه ها هشت برابر سرورهاى دو سوكتى 
پيشين شود. همچنين سيســتمى روى اين سرور پياده سازى شده است كه 

ســرعت خواندن/نوشــتن روى درايوهاى SSD را تا ده برابر افزايش مى دهد و 
 PowerEdge اين ســرور را به يك محصول خاص بازار تبديل مى كند. ســرور
R930 حدود 22 درصد كارايى بهترى نسبت به سرورهاى چهار سوكتى قديمى 

شــركت DELL دارد. مشتريان اين محصول مى توانند با استفاده از نرم افزارهاى
SanDisk DAS Cache و پيكربندى هارددرايوهاى داخلى و درايوهاى SSD كارايى 

بيشترى به دست آوردند. 

دليل، بايد شــركت ها و صنايع مختلف براى اين تحول عظيم آماده باشــند و از 
بســترها و راه كارهاى مناسب بهره ببرند. سيسكو با اين هدف از سيستم جديد 
IoT خود در شــش حوزة بســيار مهم پرده بردارى كرد. شش حوزة كليدى مد 

نظر سيســكو، زيرساخت اتصالى شبكه ها (مانند ســوييچ ها و روترها)، امنيت، 
زيرساخت هاى توزيع شدة محاسباتى، تحليل اطالعات، مديريت و خودكارسازى 
و پلتفرم هاى توانمندسازى نرم افزارهاى كاربردى است. در پلتفرم جديد سيسكو 
براى اين شــش حــوزة كليدى راه كارها و محصوالتى ارائه شــده اســت كه با 
يكديگر نيز سازگار و هماهنگ خواهند بود. براى مثال، سيسكو در حوزة امنيت، 
دوربين هاى نظارتى جديدى معرفى كرده اســت اما در بخش زيرساخت اتصالى 
شــبكه ها، امكانات و ابزارهايى براى پيكربندى اين دوربين در شبكه فراهم شده 
و در بخش پلتفرم هاى توانمندســازى نرم افزارهاى كاربــردى، APIهايى آماده 
استفاده هستند تا مشــترى براســاس نيازهاى خودش دوربين هاى نظارتى را 
توســعه دهد و ظرفيت هاى جديدى ايجاد كند. در مجموع، سيسكو در اين شش 

بخش، 15 محصول جديد معرفى كرده است. 
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يك  دور  چندان  نه  روزگارى  فناورى؛  دنياى  بزرگ  شركت هاى  از  بسيارى 
خالق  كارآفرين  سه  تا  دو  با  فيس بوك  حتى  و  گوگل  اپل،  بودند.  نوپا  شركت 
استارت زدند. ولى چه چيزى باعث موفقيت آن ها شد در حالى كه هزاران شركت 
ديگر به سوى ورشكستگى رفتند؟ شايد بتوان گفت داشتن يك مدل كسب وكارى 
كه  وقتى  زاكربرگ،  مارك  بود.  موفقيت شان  داليل  از  يكى  مناسب  و  شفاف 
فيس بوك را راه اندازى كرد، هيچ ذهنيت يا برنامه اى براى كسب درآمد از آن 
نداشت. او مى خواست درآمد كسب كند اما نمى دانست چگونه و از كجا. تا اينكه 
پس از مدتى، به نمايش تبليغات در صفحات داخلى فيس بوك روى آورد. يعنى 
مدل كسب وكار مناسب خود را يافت. شركت گوگل را نيز دو دانشجو به نام هاى 
لرى پيج و سرگى برين بر اساس ايدة قرار دادن يك موتور جست وجوى وب 
رايگان در اختيار عموم مردم، تاسيس كردند. اين دو هم نمى دانستند چگونه بايد 
درآمدزايى كنند تا اينكه روى مدل كسب وكارى فروش تبليغات متنى و كلمات 

كليدى جست وجو شده تمركز كردند. 
در هر دوى اين مثال ها، صرف وجود يك محصول نوآورانه به تنهايى براى 
رسيدن آن ها به موفقيت كافى نبود. همچنين، از رقباى شان كپى نكردند و يك مدل 

معرفى
يكى از اهداف تاسيس اين شركت فعاليت در زمينة مشاوره، فروش، اجرا، آموزش و پشتيبانى تجهيزات شبكة اكتيو و پسيو است. البته، اين شركت روى مبحث 
استانداردسازى اتاق هاى سرور و سيستم مديريت امنيت اطالعات (ISMS) نيز تمركز دارد. محصوالت مجازى سازى شركت هاى مطرحى مانند سيتريكس و وى ام وير 
و همچنين محصوالت شركت مايكروسافت ديگر حوزه هاى كارى شركت نوآوران انديش هستند. اين شركت از محصوالتى با برند iRACK، UNICOM، iPOWER، و 
iCOOL در اجرا و پياده سازى پروژه هايى مانند اتاق سرور شركت نفت، اتاق سرور ادارة كل تامين اجتماعى استان، اتاق سرور شعبه 2 و 3 تامين اجتماعى، شبكة 

ادارة كل منابع طبيعى و آبخيزدارى آذربايجان غربى، شبكة منابع طبيعى و آبخيزدارى شهرهاى اروميه، مهاباد و اشنويه، جايگاه فروش مرزى بازرگان شركت نفت، 
شبكة شركت آب و فاضالب روستايى اروميه، فيبر نورى ستاد شركت نفت و شبكة دانشكدة پزشكى اروميه استفاده كرده است. اين شركت كه از كادر فنى با دانش 
باال و متخصص در زمينة  محصوالت سيســكو و مايكروسافت بهره مى برد، مشــاورة پروژه هاى بزرگى در استان آذربايجان غربى مانند سازمان اقتصاد دارايى، 

بهزيستى كل استان و آب و فاضالب روستايى استان را عهده دار بوده است. 

مدل كسب وكار منحصر به فرد
گفت وگو با سجاد صلحى ؛ مديرعامل شركت نوآوران انديش رايانة غرب

اشاره
يكى از داليل موفقيت استارت آپ ها و شركت هاى نوپا 
داشتن مدل كسب وكارى شفاف و حساب  شده است. 
از  روشنى  و  دقيق  تصوير  شما  كه  است  مهم  خيلى 
كارى كه مى خواهيد انجام دهيد در ذهن داشته و آن 
تصوير را به يك مدل تجارى تبديل كنيد. اگر اين اتفاق 
يك  عنوان  به  كسب وكارتان  بر  مى توانيد  شما  بيفتد، 
مفهوم بزرگ تر تمركز كنيد. مدل كسب و كار، چگونگى 
انطباق، تعامل و جا گرفتن تمامى اجزاى كسب وكارتان 
درونى  منطق  همچنين  مى كند.  تعريف  هم  كنار  در  را 
كاركنان  و  سهام داران  تمامى  براى  را  كسب وكار  يك 
آن روشن مى كند. در اين شماره مى خواهيم با سجاد 
صلحى، مديرعامل شركت نوآوران انديش رايانه غرب 

دربارة همين موضوع گفت وگو كنيم. 

گگگگفت وگو با سجاد صلح

قبًال استفاده شده را دوباره پياده سازى نكردند. آن ها از اول نمى توانستند ثابت 
كنند كه مدل جديد كسب وكارشان درست كار خواهد كرد يا نه. اين كار، دشوار 
است. آن ها هم نمى توانستند در ابتدا ثابت كنند كه مدل هاى جديد جواب خواهد 
داد. در نتيجه مجبور بودند ريسك كنند و آن مدل ها را آزمايش كنند تا مطمئن 
نوپايى  شركت  يا  استارت آپ  هر  كه  است  مسلم  پس،  يا نه.  مى كند  كار  شوند 
بايد براساس يك مدل كسب وكار مشخص و يك نقشه راهى كه خوب ترسيم 
شده است و با واقعيت هاى بازار و وضعيت رقبا و همين طور خواستة  مشتريان 

هم خوانى دارد دست به ريسك بزند. 
با كمك يك مدل كسب وكار منحصر به فرد مى توان مزيت هاى رقابتى ايجاد و 
محصوالت يا خدمات را بهتر از ديگر شركت ها در بازار اقتصادى توليد و ارائه 
كرد. داشتن مدل كسب وكار منحصربه فرد معموال اين اطمينان را به شما مى دهد 
كه ديگر شركت ها نمى توانند مدل شما را در حد هزينه هاى شما، كپى كنند و به 
آسانى به منافعى كه شما دست پيدا كرده ايد، برسند. مدل كسب وكار حساب شده 
مزاياى زيادى براى يك شركت كارآفرين دارد به طورى كه گاهى اوقات به تنهايى 

مى تواند عامل موفقيت محسوب شود.

مزاياى مدل كسب وكار منحصر به فرد

گفت و گو
Interview
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Coloca) نبايد تنها فروش فضاى ميزبانى باشد. بلكه بايد به فكر تبديل يك مشترى به مشترى بلندمدت با ارائه  on) هدف يك ارائه دهنده فضاى اشتراكى
خدمات متناسب با نيازهاى آن ها باشد. مشتريان دوست دارند هميشه آپ تايم بااليى داشته باشند و از منابع سخت افزارى نامحدود استفاده كنند. همين طور 
دوست دارند به تقاضاى آن ها سريعاً پاسخ داده شود. مركز دادة 2 به دنبال تامين چنين اهدافى است و اصولى را تعريف مى كند كه رعايت و پيروى از آن ها 

مى تواند محيطى كاربرپسند و خدماتى بهتر براى مشترى فراهم كند و البته از نظر هزينه  نيز براى هر دو طرف يك ارتباط برد – برد است. 

نسل بعـدى خدمات ميزبانى مركز داده

دسترس است. غالباً سيستم الكتريكى توزيعى مراكز داده شامل، دستگاه هاى محلى 
تامين انرژى، ژنراتورهاى محلى و UPS است. 

• N+1 سيستم سرمايشى و تهوية هواى افزونه براى تضمين ميزان سرمايش 
مستمر سرورها و ديگر تجهيزات زيرساختى موجود در مركزداده.

• اتصاالتى با دسترســى ســريع به انواع ارتباطات از راه دور و سرويس هاى 
ارائه دهندگان خدمات ارتباطى.

• سيستم هاى مدرن تشخيص دود و حريق مانند:
 Very Early Smoke Detec on Apparatus 
براى شناسايى تجهيزاتى كه در معرض آتش سوزى هستند و محافظت از آن ها 

در برابر خطرات احتمالى.
• اليه هاى چندگانه امنيتى شامل انواع سخت افزار و نرم افزار محافظت و مقابله 
با تهديدات، مانند سيستم هاى بيومتريك، دوربين هاى نظارتى، قفل هاى مخصوص 
كابينت هــا و رك ها و درهاى ورودى مركزداده، سيســتم هاى شناســايى چهره، 
سيســتم هاى اســتفاده كننده از پين كد يا رمزعبور براى دسترســى به مناطق و 

بخش هاى خاص.
• گواهى نامه هاى صنعتى ماننــد HIPPA، SSAE16 و PCI كه مراكز داده را قادر 

به پيروى از استانداردهاى وضع شده توسط مراكز تنظيم  كنندة مقررات مى كند. 
Coloca هســتند. امروزه، هــر مركز داده مدرن  on اين ها جدول شــروط يك
در جهان بايد اين ويژگى ها را داشــته باشــد. هر مركز داده اى كه از اين ويژگى ها 
برخوردار نباشد، نمى تواند يك ارائه دهندة خدمات مركز داده باشد و شركت ها با 

او قرارداد نمى بندند. 

اصول مركز دادة 2
مركزدادة 2 خدمات ميزبانى ســرور و شــبكه را به يك ســطح باالتر هدايت 
مى كند به طورى كه كمترين خطرپذيرى در كنار باالترين صرفة اقتصادى و بهبود 
زمــان ورود به بازار براى مشــترى از طريق خدمــات بهتر و تجهيزات با قابليت 
كاربرپسندى بيشتر به دست آيد. در مركز دادة 2، خدمات ميزبانى سرور و شبكه 
چند مستاجره بيشتر روى مشترى و كسب وكار او متمركز مى شود، نه اينكه فقط 
كســب وكار خود ارائه دهنده مدنظر قرار گيرد. بنابراين، ســعى مى شود نوعى از 
خدمات و سرويس هاى شبكه، محاسبات، ذخيره سازى، سرور و غيره به مشترى 
ارائه شــود كه مطابق با نيازهاى مشترى در كسب وكارش باشد. برخى از مفاهيم 
مركزدادة 2 مبتنى بر نوآورى هاى فناورى  هســتند كه در اين مدت ظهور كردند و 
برخى ديگر از همان مفاهيم سنتى مراكز داده و كسب وكارهاى قديمى سود مى برند. 

اصول مركز دادة 2 به شرح زير هستند:
• ساخت مركز داده در مكان هاى خاص براى دستيابى به كمترين خطرپذيرى و 

باالترين ارزش اقتصادى براى كالينت ها.
• طراحى اليه هاى داخلى براى مركز داده به طورى كه باالترين بهره ورى براى 

كار با محيط حاصل شود. 
• اســتفاده از نوآورى در فناورى هاى مركزداده براى پاسخ گويى سريع تر به 

طرح مسئله
در يك دهة گذشته، بسيارى از شركت ها در صنايع مختلف مزاياى مراكزدادة 
Coloca را كشف كردند. مراكز دادة عمومى محيط هاى فيزيكى امن و مطمئنى  on

Coloca عالوه  on براى نگه دارى اطالعات شركت ها فراهم مى كنند اما مراكز دادة
بر اين مزيت ها، مكانى براى نگه دارى سيستم هاى محاسباتى حساس شركت ها به 
همراه انرژى و خنك كنندگى اضافى ايجاد كرد و دسترس پذيرى و آپ تايم سرور در 
اتصال هاى دائمى را تضمين مى كنند. اليه هاى امنيتى مختلفى كه در اين نوع مراكز 
داده استفاده مى شود، امنيت اطالعات سيستم هاى كالينت را تامين خواهد كرد. با 
افزايش هزينه هاى خريد زمين و ساخت وساز، انرژى، تجهيزات زيرساخت شبكه 
Coloca مقرون به صرفه تر  on و نگه دارى اطالعات، نيروى كار و غيره استفاده از
Coloca يك سطح مشخص از خدمات را به مشتريان  on شد. اما تمام ارائه دهندگان
عرضه نمى كنند و ســعى دارند با تخصيص يك اندازه از فضاى ذخيره ســازى، 
منبع تغذيه، سيســتم سرمايشــى، اتصال ها و امنيت به هريــك از كالينت ها؛ همه 

مشتريان را با يك چشم برابر ببينند. 
در واقع؛ اين ارائه دهندگان خدمات سعى مى كنند در تخصيص منابع و امكانات 
صرفه جويى كرده و با اشتراك گذارى آن ها تعداد كالينت هاى بيشترى را ميزبانى 
كنند. اگر يك مشترى نياز به فضاى ذخيره سازى يا انرژى بيشترى در زيرساخت 
IT خود داشته باشد، بايد هفته ها يا ماه ها منتظر بماند تا خدمات درخواسته شده را 
دريافت كند. ممكن است برخى ارائه دهندگان خدمات تقاضاى بستن قرارداد جديد و 
افزايش هزينه خدمات دهند تا منابع بيشترى در اختيار كالينت ها بگذارند. غالباً اين 
ارائه دهندگان خدمات درك درستى از شرايط كارى مشتريان نداشته و اهداف يك 
Coloca برايشــان اهميت ندارد. به همين خاطر يك جنبش در حال وقوع است  on

تا اين مشــكالت را كاهش داده و نســل بعدى خدمات ميزبانى سرور و تجهيزات 
 «Data Center 2.0» شبكه را براى مشتريان فراهم كند. ممكن است اين جنبش با نام
شناخته شود. مركز دادة 2 به دنبال بهبود خدمات با برقرارى ارتباطى تنگاتنگ با 
هريك از مشتريان و طراحى بهتر مراكز داده با محيط هايى عامه پسند است. مركز 

Coloca ، مزيت هايى دارد. on دادة 2 براى تمامى مشتريان يك

جدول شروط مركز دادة 1
براى تعريف مركز دادة 2، نياز داريم ابتدا نگاهى به اصول مركز دادة 1 بيندازيم 
و كمى آن ها را بررســى كنيم. اين ها عناصر ضرورى و ويژگى هاى استانداردى 
Coloca رعايت شوند و ارائه دهندگان خدمات سعى كردند  on هستند كه بايد در هر
آن ها را در اين 15 سال گذشته به طور مرتب توسعه و گسترش بدهند. مهم ترين 

اين عناصر عبارتند از:
• تجهيزات ســاخته شده در مقياس بزرگ به شكل كابينت يا اتاق هاى يك خانه 
كه مملو از تجهيزات شبكه و زيرساخت IT هستند. غالباً اين تجهيزات در زمين هاى 

مسطح ساخته شده و مكان آن در برابر بالياى طبيعى و انسانى مقاوم است. 
• N+1 دســتگاه تامين انرژى افزونه براى اطمينــان از اينكه انرژى مورد نياز 
تجهيزات مركز داده از جمله ســرورها، تجهيزات ذخيره سازى و غيره هميشه در 

مركز دادة  2
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نيازهاى كالينت ها و ارائه سرويس هاى مبتنى بر فناورى بهتر.
• توســعة بهتر ارتباطات با كالينت ها از طريق برقرارى سيســتم هاى ارتباطى 

مستمر و منظم و سياست هاى انعطاف پذير.
• اجراى اســتانداردهاى امنيتى براى افزايش ضريــب اعتمادپذيرى و نه براى 

ترساندن يا تهديد كاركنان مركز داده.
• ارائه امكانات رفاهى براى تبديل كردن محيط مركز داده به يك مكان كارى با 

بهره ورى باال.

مكان هاى با كمترين خطرپذيرى
اولين اصــل مراكز دادة 2 انتخاب محل دايركردن مركز داده اســت. محلى كه 
كمترين خطرپذيرى و بيشــترين صرفة اقتصادى را داشــته باشــد و مشتريان 
بتوانند با اطمينان كامل ســرورها و تجهيزات شبكه خود را در اين مكان تاسيس 
يا اطالعات خود را روى اين تجهيزات ذخيره  كنند. منطقة ســاخت مركز داده بايد 
مســتعد بالياى طبيعى مانند زلزله، سيل، طوفان، گردباد، طوفان هاى برفى و يخى 
نباشــد. همچنين، مركزداده بايد از مكان هاى مستعد فجايع و بالياى انسانى مانند 
فرودگاه ها، نيروگاه هاى هسته اى، خطوط راه آهن، پايگاه هاى نظامى و كارخانه هاى 
شــيميايى و صنعتى دور باشــد. مركز داده بايد در  منطقه اى كه داراى پايدارى 
اقتصادى است ساخته شود به طورى كه هزينة زمين، ساخت و ساز، برق، قرارداد 
كاركنان و ماليات نســبتاً كم و مناسب باشد. داشتن انواع دسترسى، به خصوص 
دسترســى هاى بين المللى به مركز داده نيز اهميت دارد. تا حد امكان اطراف مركز 
داده با فاصلة نسبتاً كمى بايد امكانات حمل و نقلى يا رفاهى مانند هتل و رستوران، 
فرودگاه و غيره وجود داشته باشد تا شركت ها بتوانند به راحتى نيروهاى فنى  خود 
را روانــة مركز داده كنند. در حال حاضر، بســيارى از مراكز داده از فناورى هاى 
زيست محيطى استفاده مى كنند تا هزينه هاى خدمات رسانى به مشتريان را كاهش 
دهند. مثًال براى تامين سرمايش از هواى بيرون يا انرژى باد بهره مى گيرند يا اينكه 

در كنار رودخانه ها داير مى شوند و از جريان مداوم آب سرد استفاده مى كنند. 

اليه بندى مركز داده
در مركزدادة 1 سعى مى شد تاسيسات عظيم و گسترده اى ساخته شود و از يك 
فضاى بســيار بزرگ براى چيدن رك ها و سرورها در كنار يكديگر استفاده كنند. 
تصور عمومى اين گونه بود كه هرچه مســاحت و زيرساخت مركز داده بزرگ تر 
باشد، مى توان سرويس هاى بيشترى ارائه داد و تعداد مشتريان بيشترى جذب كرد. 
اين امر مى تواند براى صاحبان مركز داده خوب باشــد اما هزينه هاى مشتريان را 
افزايش مى دهد و از اين منظر مناسب نيست. در مركز دادة 2 سعى مى شود طورى 
مساحت انتخاب و تاسيسات الزم كنار يكديگر چيده شود كه كاركنان و تكنسين ها 
نيازى نداشته باشند فاصله هاى طوالنى را براى بازديد از يك سرور يا كابينت طى 
كنند. همچنين، از نظر اقتصادى براى مشترى به صرفه باشد و هزينة سربار زيادى 
بــه وى تحميل نكند. تمامى رك ها و كابينت ها بايد در دســترس و داراى كمترين 
فاصله باشــند. از نور كافى بهره ببرند تا نياز به اســتفاده از المپ و نورافكن هاى 
بزرگ براى روشــنايى بيشتر راهروها نباشــد. هريك از تجهيزات مى توانند يك 
اتاق يا فضاى محصورشــده مخصوص به خود داشته باشند تا هم از هدر رفتن 
فضا جلوگيرى شود و هم اينكه كاركنان و مشتريان در فضاهاى غيرضرورى و 
غيرمرتبط مركز داده رفت وآمد نكنند. براى هريك از اين اتاق ها و فضاها مى توان 
از سيستم هاى امنيتى مانند درهاى امنيتى كه فقط با كارت هاى الكترونيكى يا پين كد 
باز مى شوند، سيستم هاى احراز هويت بيومتريك و غيره استفاده كرد. محل ساخت 
اتاق هاى استراحت يا تعويض لباس و همين طور دست شويى و حمام بايد در اطراف 

مركز داده باشند تا دسترسى به آن ها سريع و ساده و همگانى باشد. 

پاسخ دهى سريع به نيازهاى مشتريان
در عصرى زندگى مى كنيم كه كسب وكارها به سرعت رشد مى كنند و نياز دارند 

زيرســاخت هاى IT نيز همگام با آن ها حركت كنند و خدمات مناسب را ارائه دهند. 
بنابراين، مراكز دادة 2 بايد بتوانند نيازهاى مشتريان را شناسايى كرده و به سرعت 
خدمات و امكانات مناسب كسب وكارشان را ارائه بدهند. مركزدادة 2 بايد آمادگى 
داشــته باشد تا در هر زمانى كه مشترى درخواســت كرد، منابع و سرويس هاى 
بيشترى مانند سرور، سيستم هاى محاسباتى، فضاى ذخيره سازى اطالعات، كالود، 
منبع تغذية تامين كنندة انرژى و سيســتم هاى سرمايشى به او تخصيص دهد. در 
واقع، مركز دادة 2 بايد بتواند اين نيازها را پيش بينى و هميشه آمادة ارائه خدمات 
با بيشترين سرعت ممكن باشد. يك مركز دادة 2 خوب هميشه مقدار زيادى سرور، 
منبع تغذيــه، رك، كابل و PDU اضافــى براى افزودن به سيســتم دارد. براى اين 
منظور، بايد از فناورى هاى جديد و نوآورى در برخى حوزه هايى مانند سيستم هاى 

سرمايشى و تامين انرژى بهره گرفت. 

توسعه ارتباط با مشترى
يكــى از مشــكالت مركــزدادة 1 عــدم تعامــل و هماهنگــى ميــان نيازها و 
Coloca تصور مى كرد  on .درخواست هاى مشتريان با سرويس هاى ميزبانى بود
فقط بايد تمهيداتى بينديشد كه سيستم به خوبى كار كند و ديگر نوع كسب وكار و 
نيازهاى مشــترى اهميت نداشت. در مركزدادة 2 بايد سعى شود روابط و ارتباط 
بسيار خوبى ميان ارائه دهندگان خدمات و مشترى برقرار شود تا مشترى از ارائه 
نيازها و درخواســت هاى جديد يا تقاضا براى تغيير و بهبود كيفيت ســرويس ها 
و سخت افزارها ســرباز نزند. ارائه دهندگان خدمات بايد هميشه و آنالين حاضر 
به پاســخ گويى و ارائه توضيحات باشند و قراردادهايى شفاف با توضيحات فنى 
صحيح پيش روى مشتريان بگذارند. گزارش هاى منظم و جامعى كه راه گشا هستند 
به مشــترى ارائه دهند و خدمات تعمير و نگه دارى را طبق مفاد قرارداد اجرا كنند. 
نوآورى ها و فناورى هاى جديد اجازه مى دهند مشترى اطالعات واقعى از وضعيت 
منابع سخت افزارى و پارامترهايى مانند دما، رطوبت، مصرف انرژى، سيستم هاى 
سرمايشى و سرورها داشته باشند. مركزداده بايد شرايط دريافت اين اطالعات را 

فراهم كند. 

امنيت
يكى از اصول مركزدادة 2 پياده ســازى اســتانداردهاى امنيتى در باالترين حد 
اســت به طورى كه مزاحم كار مشترى يا تكنســين هاى داخلى مركز داده نشوند. 
تمامى كاركنان بايد كارت هــاى منحصر به فرد براى ورود به بخش هاى مرتبط با 
كارشان داشته باشند و در بخش هاى با حساسيت باال از پارامترهاى بيومتريكى 
مانند اسكنر اثرانگشت يا تشــخيص چهره استفاده شود. تمام مركز داده بايد 24 
ساعته تحت نظر باشد و نيروهاى امنيتى همراه با مشتريان در راهروها و بخش هاى 
مركز داده حركت كنند اما مزاحم كار آن ها نشــوند يا مســلح نباشند. استفاده از 
دوربين هــاى نظارتى به خصوص براى راهروهايى كمتر در ديد عموم قرار دارند 
ضرورى اســت. الزم است از نفوذ و خرابى هاى فيزيكى در مركز داده جلوگيرى 
شود و استانداردهاى حفظ و نگه دارى از اموال و زيرساخت هاى شبكه مانند سرور 

به طور كامل اجرا گردد.

امكانات رفاهى
مركزدادة 2 مكانى براى كســب وكار مشــترى است پس بايد تا حد قابل قبولى 
امكانات و وسايل رفاهى در آن فراهم گردد. مثًال اتاق هايى براى استراحت نيروهاى 
فنى مشــتريان، يا اينكه دفاترى براى رزرو هتل، راهنماى ســفر و ارائه خدمات و 
همچنين اينترنت پرسرعت واى فاى نيز فراهم شود. پاركينگ، كافى شاپ، اتاق هاى 
مجهز به تخت خواب و مبل هاى راحتى همراه با چاى ســاز و قهوه ســاز، اتاق هاى 
برگزارى جلسات با ويديوكنفرانس، دسترسى به تلويزيون، يخچال، آب آشاميدنى 
و غيره همگى مى توانند باعث افزايش رضايت مندى مشــترى و رونق كسب وكار 

شوند.
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مراكز داده نرم افزارمحور
چه نوع تجهيزاتى هستند؟ ... و چرا ايده اى بزرگ به نظر مى رسد؟

 IT اجتناب كنيد: محاسبات، شبكه سازى و ذخيره سازى مبتنى بر زيرساخت هاى SDDC شما نمى توانيد از شنيدن درباره
مجازى سازى شده. SDDC مى تواند تقاضاها را بى درنگ دريافت و به صورت خودكار در يك زمان واقعى و با استفاده از منابعى 

مناسب پاسخ دهد. SDDC نسل جديدى از مراكزداده است كه بيشتر مبتنى بر خودكارسازى عمليات ها است. 

SDDC مى تواند 
چابكى بى نظير و 
هم سو با اهداف 
كسب وكار 
ايجاد كند.

IT مزاياى

حور
ارم
افز

رم 
ى ن

ت ها
ياس

و س
ت 

يري
مد

خدمات برنامه هاى كاربردى نرم افزارمحور
زيرساخت نرم افزارمحور

مركزداده نرم افزارمحور

حور
ارم
افز

رم 
ت ن

مني
ا

مزاياى كاربران
به سادگى احساس 

مى كنند به تمامى 
منابع و سرويس هاى 

سيستم در زمان 
مورد نياز دسترسى 

دارند.

كارشناسان درباره SDDC «كمى» هيجان زده هستند.
با سوييچ به SDDC اين نتايج حاصل مى شود:

75 درصد صرفه جويى در TCO طى مدت سه سال

75 درصد صرفه جويى در CapEx و بيش از
OpEx 55 درصد صرفه جويى در

«زيرساخت هاى مبتنى بر نرم افزار، بازى را به نفع 
كسب وكارها و سازمان ها براساس اينترنت ساخته شده در 

سال 1995 تغيير مى دهند»
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سازمان ها پس از انتقال كامل به SDDC شاهد موارد زير خواهند بود:

1000 درصد افزايش ظرفيت تغيير در زيرساخت ها نسبت به حالت كنترل دستى
بازار SDDC ارزش مالى به ميزان 5/41 بيليون دالر در سال 2018 را تجربه خواهند كرد 
در حالى كه پنج سال پيش، اين بازار فقط 396 ميليون دالر ارزش داشت

«شش دهه تغيير و تحول در صنعت كامپيوتر 
منجر به اين شده است كه نرم افزارها همه 
كارها را در يك مقياس جهانى انجام دهند.»

مارك اندرسن

... و بخش هاى IT و كسب وكارها انتظاراتى بسيار زياد و بيش از حد دارند
چون ظرفيت هاى SDDC توانايى هاى IT را بيشتر از گذشته در خدمت ويژگى هاى 

كسب وكارها قرار مى دهد. برخى از اين مزايا عبارتند از:

همگام سازى سرويس ها
 IT با تمام المان هاى منحصربه فرد و بهينه ساز

سازگارى و چابكى
در پاسخ گويى به تقاضاهاى بى درنگ

سرويس هاى مبتنى بر تقاضا
در محيط هاى كالودمانند

تامين سريع
برنامه هاى كاربردى پيچيده در يك دقيقه

عدم احتكار يا ذخيره 
توسط يك منبع قديمى اتفاق نمى افتد و تمام كارها به طور مركزى اضافه، حذف يا جابه جا مى شوند

هزينه پايين
با مديريت مركزى منابع به صورت بى درنگ تخصيص داده شده و خطاهاى دستى كاهش پيدا 
مى كنند. در نتيجه، هزينه نگه دارى مركزداده كاهش خواهد يافت.  
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همة ما با IQ يا هوش عقالنى آشنا هستيم. اما به جز IQ چه نوع هوش هاى شناخته شدة ديگرى براى انسان وجود دارد و هريك چه كاربردهايى دارند؟ 
يك مدير بايد چه نوع هوش هايى داشته باشد تا بتواند از پس تمام مهارت هاى الزم مديريتى در يك شركت يا سازمان برآيد؟ مديرانى كه از چندين هوش 
با ضريب باال برخوردار باشند، درك و تصور بهترى از مسائل مختلف دارند و با ديدى بازتر و جزئى نگرتر مى توانند به حل مشكالت و يافتن راه كارها و 

در نتيجه مديريت و راهبرى بهتر سيستم برسند. 

يك مدير به چه هوش هايى نياز دارد؟

تعريف هوش؛ نظريه هاى مطرح
هوش به معنــاى توان بيولوژيكــى براى تحليل 
اطالعات خاص به روشى معين است. طبق نظر ماير، 
هوش به توانايى استدالل انتزاعى و محاسبات ذهنى 
گفته مى شــود كه طبق قواعد خاصى انجام مى گيرد. 
اســترنبرگ با در نظر گرفتــن ديدگاهى متفاوت، بر 
جنبه هاى بيولوژيكى و تكاملى تاكيد مى كند و اظهار 
مى كند هوش به معناى توانايى هاى ذهنى الزم براى 
تطابق، گزينش و شــكل دهى در هــر زمينة محيطى 
اســت و موجــب انعطاف پذيــرى در موقعيت هاى 
چالشى مى شــود. تعريف نهايى هوش عبارت است 
از قابليت تفكر، برنامه ريزى، خلق، تطبيق، حل مسأله، 
عكس العمل، تصميم گيرى و يادگيرى. براى مشخص 
كردن انواع هوش تابه حــال چارچوب هاى تئوريك 
زيادى ارائه شده است، ولى در اين ميان دو چارچوب 
از مقبوليت بيشترى برخوردار بوده اند: تئورى هوش 
چندگانه گاردنــر و انواع هوش بر اســاس كاركرد 
سيستم هاى عصبى مغز (بهرة هوشى، هوش عاطفى 
و هــوش معنوى) كــه البته دومــى را نظرية هوش 

سه گانه دانا زوهر و يان مارشال نيز مى گويند. 

انواع هوش از نظر گاردنر
در ميــان محققانى كــه انواع مختلــف هوش را 
شناســايى كرده اند، كار هوارد گاردنر در دانشــگاه 
هــاروارد بر روى هوش هــاى چندگانه كمك زيادى 
به درك اين مطلب كرده اســت كه هوش چندوجهى 
اســت. اكنون حاصل كار وى مورد قبول بسيارى از 
صاحبنظران واقع شده است. تحقيقات گاردنر نشان 
مى دهد كه انواع مختلف هوش نسبتا مستقل از يكديگر 
رشد مى كنند و مهارت در يك هوش، داشتن مهارت 
در هــوش ديگــر را تضمين نمى كنــد. اين هوش ها 
عبارتند از هــوش زبان شناســى، منطقى-رياضى، 
بين فردى،  جســمى-حركتى،  فضايــى،  موســيقى، 
درونى و اخيراً نيز هوش طبيعى كه به معنى توانايى 

تشخيص صفات گياهان و جانوران است. 
همچنين وى اخيــراً احتمال هوش وجودى را نيز 
پذيرفته اســت كه مى توان آن را به صورت جنبه اى 
از هــوش معنوى در نظر گرفت. با وجود اين كه وى 
هنوز وجود هوش معنوى را تاييد نكرده اســت، ولى 
اظهار مى دارد كه هوش معنوى مفهومى منطقى است 
و مســتلزم بررسى هاى بيشــتر است. هشت هوش 

مختلف از نظر گاردنر عبارتند از:

1- هوش كالمي
اين نوع هوش يعنى توانايى اســتفاده از كلمات و 
زبان. افراد با اين هوش، مهارت هاى شنيدارى تكامل 
يافته اى دارند و معموال سخنوران برجسته اى هستند. 

آنها به جاى تصاوير، با كلمات فكر مى كنند. 
2- هوش رياضى/منطقي

يعنى توانايى اســتفاده از استدالل، منطق و اعداد. 
اين افراد به صورت مفهومى با اســتفاده از الگوهاى 
عــددى و منطقى فكــر مى كنند و از ايــن طريق بين 
اطالعــات مختلف رابطه برقرار مى كنند. آنها همواره 
در مورد دنياى اطراف شــان كنجكاوند، ســوال هاى 

زيادى مى پرسند و دوست دارند آزمايش كنند.
3- هوش موسيقي

اين نــوع هوش يعنــى توانايــى توليــد و درك 
موســيقى. اين افراد متمايل به موسيقى هستند و با 
اســتفاده از صداها، ريتم ها و الگوهاى موسيقى فكر 
مى كنند. آن ها بالفاصله چه با تعريف و چه با انتقاد، 
به موســيقى عكس العمل نشان مى دهند. خيلى از اين 
يادگيرنده ها بسيار به صداهاى محيطى (مانند صداى 
زنگ، صداى جيرجيرك و چكه كردن شيرهاى آب) 

حساس هستند. 
4- هوش مربوط به حركات جسمي

اين هوش يعنى توانايى كنترل ماهرانه حركات بدن 
و استفاده از اشــيا. اين يادگيرنده ها خودشان را از 
طريق حركت بيان مى كنند. آنها درك خوبى از حس 
تعادل و هماهنگى دست و چشم دارند (به عنوان مثال، 
در بازى با توپ، يا استفاده از تيرهاى تعادل مهارت 
دارند). آن ها از طريق تعامل با فضاى اطراف شــان 

قادر به يادآورى و پردازش اطالعات هستند.
5- هوش درون گرا

يعنى توانايى ارتباط برقرار كردن و فهم ديگران. 
اين يادگيرنده ها ســعى مى كنند همه چيز را از نقطه 
نظــر آدم هاى ديگــر ببينند تا بفهمنــد آن ها چگونه 
مى انديشند و احساس مى كنند. آن ها معموال توانايى 
و  مقاصــد  احساســات،  درك  در  خارق العــاده اى 
انگيزه ها دارند. آنها سازمان دهنده هاي خيلى خوبى 
هســتند، هرچند بعضى وقت ها به دخالت متوســل 
مى شــوند. آن ها معموال ســعى مى كنند كه در گروه 
آرامــش را برقرار كنند و همكارى را تشــويق كنند. 
آن ها هــم از مهارت هاى كالمى (مانند حرف زدن) و 
هم مهارت هاى غيركالمى (مانند تماس چشمى، زبان 
بدن) استفاده مى كنند تا كانالهاى ارتباطى با ديگران 

برقرار كنند. 
6- هوش ارتباطي

هوش برون فردى كه از آن با نام هوش اجتماعى 
يا ارتباطى هم نام مى برند. اين هوش در افرادى ديده 
مى شود كه از انواع فعاليت هاى اجتماعى يا بودن در 
كنار دوستان شــان لذت مى برند. از تنها بودن بيزار 
هســتند. اين افراد از كارگروهى خوش شــان مى آيد 
و معمــوال در هنگام فعاليت هــاى اجتماعى و تعامل 
با ديگران بهتر آموزش مى بينند. هنگام مشــاجره ها 
چه درخانه چه درمدرســه يا دراجتماع هميشه نقش 
ميانجى را بر عهده مى گيرند و هميشــه داورى ها و 
قضاوت را به او مى سپرند. روش هاى آموزش براى 
اين افراد از طريق فعاليت هاى دســته جمعى طراحى 
مى شــود، شــايد طراحان اين فعاليت هاى آموزشى 
براى اين افراد، خود نيز از اين هوش بهره مند هستند. 
مشاورهاى خوبى هستند و معموال براى مشاوره به 
او مراجعه مى كنند .خود نيز در مشكالت سعى مى كند 
از مشــورت ديگران اســتفاده كنــد. در فعاليت هاى 
اجتماعــى مانند شــركت در انــواع ســازمان هاى 
غيردولتى، خيرخواهانه و كمك به حيوانات در حال 
انقراض، حفظ طبيعت يا زلزله زدگان و ساير مصايب 
طبيعى جلودار هســتند. از مهمانى لذت مى برند و در 

جمع ها و مهمانى ها معموال ميدان دار هستند.
7- هوش ديدى/فضايى/مكانى

اين نوع هوش، توانايــى درك پديده هاى بصرى 
اســت. يادگيرنده هاى داراى ايــن نوع هوش گرايش 
دارنــد كه بــا تصاوير فكــر كنند و براى به دســت 
آوردن اطالعات، نياز دارند يك تصوير ذهنى واضح 
ايجاد كنند. آنها از نگاه كردن به نقشــه ها، نمودارها، 

تصاوير، ويديو و فيلم خوش شان مى آيد. 
8- هوش طبيعت گرا

كسانى كه از اين هوش برخوردارند، در تشخيص 
و تميز دادن پوشــش هاى گياهــى و جانورى مناطق 
مختلف و موارد ديگر در طبيعت مثل سنگ ها و ابرها 
مهــارت دارند. اين افــراد از كوهنورى، جنگل نوردى، 
رفتن به پارك هاى طبيعى (جنگلى) لذت مى برند. اغلب 
يك يا چنــد حيوان خانگى در منزل نگهدارى مى كنند. 
از فيلم هــاى مربوط به زندگى حيوانــات مثل راز بقا 
و غيره خوش شــان مى آيد، كتاب ها و مجله هايى كه 
در مورد طبيعت و پديده هاى طبيعى اســت را آبونه، 
جمع آورى و مطالعه مى كنند. در كالس ها و دوره هاى 
زيست شناسى (گياه شناسى) و جانورشناسى شركت 

آشنايى با انواع هوش و كاربرد هريك در امور روزانه
بابك رشيدى
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مى كنند و اطالعات وسيعى در مورد آن ها دارند. اغلب 
جذب گروه ها و سازمان هايى مثل نهادهاى غيردولتى، 
طبيعت پاك، نجات حيوانات در حال انقراض، حمايت از 
حيوانات، بازگشت به طبيعت گياه خوارى – خام خوارى 

– خام گياه خوارى و غيره مى شوند.

انواع هوش از نظر زوهر و مارشال
چارچوب ديگرى كه براى مشــخص كردن انواع 
هوش ارائه شده اســت، مبتنى بر كاركرد سيستم -

هاى عصبى مغز مى  باشد. زوهر و مارشال كه ارائه 
كننده اين چارچوب بودند، كاركرد مغز را از ديدگاه 
عصب شناسى بررسى كردند و همه انواع هوش  هاى 
ممكن را به ســه نوع سيستم عصبى اصلى در مغز 
پيونــد دادند. عقيده دارند كه همــه هوش هاى ديگر، 
زيرمجموعه اين سه هوش هستند: 1- هوش عقالنى 
(IQ) 2- هــوش عاطفى يا هيجانــى (EQ) 3- هوش 

(SQ) معنوى
:(IQ)1- هوش عقالنى

ايــن هوش مربــوط بــه مهارت هــاى منطقى و 
زبان شناسى ما است كه در حال حاضر بيش از ساير 
هوش ها به عنوان مالك موفقيت آموزشى محسوب 
مى شود و مناسب حل مسائل رياضى و منطقى است.

:(EQ)2- هوش عاطفى يا هيجانى
 بــه افراد كمــك مى كند عواطف خــود و ديگران 
را مديريــت كنند. ايــن هوش در موفقيــت حرفه اى 
و شــخصى فرد بســيار موثر اســت و آن ها را در 
برقــرارى ارتباط يارى مى دهــد و تا حدى از قابليت 

پيش گويى نيز برخوردار است.
 :(SQ)3- هوش معنوى

اين هوش برخالف هوش عقالنى كه كامپيوترها 
هم از آن بهره مندند و نيز هوش عاطفى كه در برخى 
از پســتانداران رده باال ديده مى شود، خاص انسان 
اســت. زوهر و يان هوش معنوى را يك بعد جديد از 
هوش انســانى معرفى كردنــد و به نظر آن ها هوش 
نهايى است و براى حل مســائل مفهومى و ارزشى 
اســتفاده مى شــود. هوش معنوى زمينــة تمام آن 
چيزهايى اســت كه ما به آنها اعتقــاد و باور داريم. 
ســوال هاى جدى در مــورد اينكه از كجــا آمده ايم، 
به كجــا مى رويم و هدف اصلى زندگى چيســت، از 

نمودهاى هوش معنوى است. 
اين هوش براى كاركرد اثربخش هوش عقالنى و 
هوش عاطفى ضرورت دارد. در واقع هوش عقالنى 
دروازة ورود فرد براى كســب موفقيت در رشــتة 
تحصيلى مورد عالقه اش اســت، اما آنچــه او را در 
زمرة بهترين ها در شــغل و حرفــه او قرار مى دهد، 
هوش عاطفى است. بهره مندى از حداقل هوش عاطفى 
آغاز راه سفر به سوى معنويت، خودآگاهى و هوش 
معنوى اســت كه خود موجب تقويت هوش عاطفى 
مى شود. از طرف ديگر هوش عاطفى نيز مى تواند در 
رشــد و ارتقاى هوش معنوى موثر باشد. دو هوش 

عاطفى و هوش معنوى تاثيرى مســتقيم و مثبت بر 
يكديگر دارند. رشد و توسعه هر يك باعث پرورش و 

توسعة ديگرى مى شود.

ساير هوشهاى مطرح شده توسط محققان
هوش فرهنگى

هوش فرهنگى يا CQ نــوع ديگرى از انواع هوش 
است. بســياري از ســازمان هاي قرن بيست و يكم 
چندفرهنگي هســتند. محصولي كه در يك كشــور 
طراحي مي شود، شــايد در 10 كشور توليد شود و 
در بيش از 100 كشــور به فروش برسد. تفاوت در 
زبان، قوميت، سياســت ها و بسياري خصوصيات 
ديگر مي توانــد به عنوان منابع تعارض بالقوه ظهور 
كنــد و در صــورت نبــود درك صحيح، توســعه 
روابط كاري مناســب را با مشــكل مواجه ســازد. 
اين دشــواري هاي ادراكي سبب ارائه مفهومى نوين 
در مباحث شــناختى شــده اســت كه با نام «هوش 
فرهنگى» شــناخته مى شود. در شرايط كارى كنونى 
كه تنوع و جهانى ســازى به صورت فزايندهاى رشد 
كرده اســت ، اين هوش قابليت مهمى براى كاركنان ، 
مديران و ســازمان ها محســوب مى شــود. افرادى 
كه هوش فرهنگــى پايينى دارند، قــادر به برقرارى 
ارتباط اثربخش با همكارانشــان از همان فرهنگ يا 
فرهنگ هاى ديگر نبــوده و در نتيجه در انجام امور 
ارتباطى و مديريتى خود موفق نيستند. مفهوم هوش 
فرهنگى براى نخســتين بار توســط ارلى و انگ، از 
محققان مدرسه كسب و كار لندن مطرح شد. اين دو 
پژوهشگر، هوش فرهنگى را قابليت يادگيرى الگوهاى 
جديد در تعامالت فرهنگى و ارائه پاسخ هاى رفتارى 

صحيح به اين الگوها تعريف كرده اند.
هوش اخالقى

نوع ديگرى از هــوش كه موضوع تقريبا جديدى 
اســت، هوش اخالقى يا MQ مى باشــد كه به تازگى 
تحقيقاتى در اين خصوص توســط دانشمندان آغاز  
شده است. اين نوع هوش به برداشت افراد از زندگى 
كارى و اجتماعى مربوط اســت. هــوش اخالقى در 
مواجه با صداقت، مسئوليت، تحمل، حفظ تعهدات و 
حفظ صداقت، نياز به انرژى، شــور و شوق و تالش 
است. شركت هاى بين المللى، براى پست هاى مديريتى 

خود به دنبال افرادى با MQ باال هستند.

رابطة انواع هوش با مديريت و رهبرى
تحقيقات زيــادى پيرامون رابطة انــواع هوش  با 
صفاتى مانند مديريت، رهبرى، خالقيت و تحول آفرينى 
انجام شده اســت. روان شناسان بســيارى بوده و 
هستند كه دوست دارند رابطة انواع هوش ها با يكديگر 
و با خصايص بيرونى افــراد مختلف در يك جامعه 
را كشــف كنند. چندين فرضيه و نظريه نيز تاكنون 
مطرح شــده است ولى هيچ يك به طور يقين به اثبات 
نرسيده است. اما در تمام اين فرضيه ها يك موضوع 

به چشــم مى خورد: هوش معنــوى. هوش معنوى 
(SQ) جنبه هاى مختلفــى از آگاهى و زندگى ذهنى و 
روحى درونى فرد را با زندگى و كار بيرونى متصل 
و يكپارچه مى كند. سيندى ويگلورث معتقد است كه 
هوش معنــوى توانايى رفتار كردن با دلســوزى و 
دانايى در حين آرامش درونى و بيرونى، صرف نظر 
از پيشامدها و رويدادها است. افراد با هوش معنوى 
در حين قضاوت، توانايى منصفانه و دلسوزانه رفتار 
كــردن را، دارند. هوش معنوى ما را قادر مى ســازد 
همه چيز را آن طور كه هستند ببينيم. رهبران معنوى 
با داشتن اين هوش مى توانند بزرگ ترين فشارها را 
تحمــل كنند. افراد داراى هوش معنوى توانايى يافتن 
مفاهيــم متعالــى در فعاليت ها، رويدادهــا و روابط 
روزمــره، توانايى به كارگيــرى منابع معنوى براى 
حل مسائل زندگى و توانايى انجام رفتار فاضالنه و 

ظرفيت پرهيزگارى باال را دارند. 
در حالى كــه IQ  به فرد كمك مى كند منطقى فكر 
كند و تصميــم بگيرد،  EQ كمك مى كنــد تا با درك 
احساســات موجود در موضوع، شرايط موجود را 
بسنجد و بهترين تصميم را بگيرد، اما هوش معنوى 
يا SQ به فرد اين توانايى را مى دهد كه اگر از شرايط 
موجود راضى نيســت، آن را تغيير داده و به سمتى 
كه ترجيح مى دهد، هدايت كند و موجب مى شــود كه 
فرد هنگام تصميم گيرى، نظرات ديگران را بشنود، در 
مورد آن ها فكر كند و در نهايت با ذهن تحليل گر خود 
تصميم بگيرد. چنين فردى از مشكالت نمى ترسد، از 
اشــتباه كردن نمى ترسد و امكان اشتباه را هم براى 
خودش و هم براى ديگران طبيعى مى داند. هنگامى هم 
كه بداند كارى كه انجام مى دهد يا مسيرى كه در آن 
به پيش مى رود، اشتباه است، با آرامش و شهامت به 
آن اعتراف مى كند و مسير خود را تغيير مى دهد. طبق 
برخى نظريه ها رابطة مستقيمى ميان هوش معنوى 
(SQ) بــا هوش عاطفــى (EQ) و رهبرى تحول آفرين 
وجــود دارد. يعنى افرادى كــه داراى هوش معنوى 
و هوش عاطفى هســتند توانايى رهبرى يك گروه از 
جامعه را دارند و عالوه بر رهبرى مى توانند منشــاء 

تحول و تغيير و خالقيت باشند. 
هــوش عاطفــى ويژگى هايى ماننــد خودآگاهى، 
خودتنظيمى، خودانگيزشــى و همدلــى را در فرد به 
وجود مى  آورد و هوش معنوى سرچشمة خصايصى 
ماننــد آگاهى، اعتمــاد، كلى نگرى، تجــارت معنوى، 
آرامش و وحدت بخشى است. تمامى اين صفات براى 
يــك مدير و رهبر، الزم و هدايت گر هســتند. هوش 
فرهنگــى (CQ) و هوش عقالنــى (IQ) از ديگر انواع 
هوش هستند كه براى رهبرى و مديريت مورد توجه 
قرار گرفته اســت. اين سخنان به اين معنا نيست كه 
يك مدير به هوش هــاى ديگر، هيچ نيازى ندارد بلكه 
روان شناســان و جامعه شناسان روى اين هوش ها 
تاكيد بيشترى دارند چون دربرگيرندة صفات درونى 

انسان ها براى ارتباط با افراد ديگر است. 
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گذراندن دوره هاى مديريت براى كسانى كه چند سال تجربه مديريت ندارند تلف كردن وقت است. (پيتر دراكر)
موفقيت كوتاه مدت با عملكرد بلند مدت ناسازگار نيست، اما اين ها دو چيز متفاوت است و بايد بين آن ها توازن ايجاد شود. (پيتر دراكر)

فراوانى و رونق اقتصادى به خودى خود هدف نيست، اين ها وقتى معنا دارند كه در خدمت يك هدف اجتماعى باشند.
داشتن نظريه اى روشن، ساده، و نافذ درباره كسب و كار، نشانه وجود كارآفرينى واقعا موفق است.

بيمارى وخيم با دفع الوقت درمان نمى شود بلكه به اقدام قطعى نياز دارد.

شــركت سونى به آيوا كمك كرد تا بزرگ و بزرگ تر شود و بتواند به بازارهاى 
جهانى راه پيدا كند و هيچ گاه مشــكلى به نام پشتوانة مالى يا سرمايه در گردش 
نداشــته باشد اما هنگامى كه سونى احساس كرد آيوا خطرى جدى برايش تلقى 

مى شود، با شليك يك گلوله خالصش كرد. 

فراتر از مرزها
آيوا در طــول دهة 1970 فعاليت زيادى در بازارهاى خارج از مرز انجام داد. 
در اواخر دهة 1970يك شركت سرمايه گذارى مشترك در هنگ كنگ تشكيل داد. 
خاورميانه به عنوان بازارى پرپتانسيل براى رشد تشخيص داده شد و آيوا در سال 
1973 شركت سرمايه گذارى مشترك ديگرى در لبنان راه اندازى كرد. زمان بندى 
شركت بسيار خوش يمن بود، زيرا در همين وقت بحران نفت باعث ركود در اروپا 
و آمريكا شد و آسيا را به بازارى جذاب تبديل كرد. در اوايل دهة 1970 آيوا توانست

30  درصد از سهم بازار از فروش دستگاه هاى ضبط را در آسيا از آن خود كند. 

شروعى مه آلود
چگونگي آغاز به كار آيوا مقدارى مبهم اســت. شــركت در سال 1951 با نام 
«آلكو دنكى ســانگيو» كه ســازندة ميكروفن بود، پايه ريزى شد. در سال 1958 
سهام شركت در بورس به معامله درآمد و در اكتبر سال 1959 نام شركت به آيوا 
تغيير يافت. در همان ســال كارخانه اى در شهر اوتسونوميا كه در 60 كيلومترى 
شمال توكيو واقع بود، ايجاد شد و سهام شركت به عنوان دومين سهم پرمعامله 
در اكتبر 1961 در بورس توكيو رتبه بندى شد. پيشرفت اساسى در فورية 1964 
با توليد اولين دســتگاه ضبط صداى ژاپنى به نام TP707  توســط آيوا صورت 
گرفت و دســتگاه هاى ضبط صدا و پخش به عنوان محصوالت كليدى شــركت 
مطرح شدند. در سال 1967 آيوا كارخانة ديگرى در Iwate ساخت و دو سال بعد 
زمانى كه شــركت سونى سهام زيادى را در اين شركت خريدارى كرد به عنوان 
يكى از شــركت هاى زيرمجموعة سونى مطرح شد. شايد بزرگ ترين برگ برنده 
و در عين حال بزرگ ترين عامل شكست اين شركت پيوند خوردن با سونى بود. 

آيوا؛ نامى كه شــايد براى متولدين اواســط دهة 1360 و دهة 1370 به بعد نامى ناشناخته و گنگ باشد و نهايتاً بتوانند به خاطر بياورند در قدم زدن هاى خيابان 
جمهورى تهران چندين دستگاه ضبط و پخش صدا با اين نام پشت ويترين فروشگاه ها ديده اند. اما متولدين دهه هاى 1340 و 1350 نوستالژى ها و خاطره هاى ناب 
و بكرى با اين برند و محصوالت پيش رو و باكيفيت آن دارند؛ اولين لذت  هاى شنيدن موسيقى را با دستگاه هاى اين شركت تجربه و لحظاتى يادگارى و جاودانه 
در زندگى شــان ثبت كردند. آيوا روزگارى نه چندان دور بزرگ ترين شــركت صوتى دنيا بود؛ حتا باالتر از سونى و پاناسونيك. اما امروز فقط يك خاطره است. 
چون در يكم اكتبر ســال 2002 توســط شركت سونى خريدارى شد و بعدها كم كم برند آيوا نيز از بين رفت. شركت آيوا يكى از شركت هاى برجسته در صنعت 
محصوالت صوتى شــامل دســتگاه هاى استريو پخش صدا، سيستم هاى استريو كوچك، مينى ديسك پليرها، دستگاه پخش سى دى و نوار كاست و سيستم هاى 

پخش مخصوص اتومبيل ها بود.

چگونه بزرگ ترين شركت صوتى دنيا به قتل رسيد؟
نگاهى به سرگذشت پندآموز شركت آيوا
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انسان در هر كار بايد بداند كجا بايد ترمز كرد. (ضرب المثل فرانسوى)
باالترين لذت ها در شور و شوقى است كه انسان را به ماجراجويى ها و پيروزى هاى بزرگ و فعاليت هاى خالقانه وادار مى كند. (آنتوان دوسنت اگزوپرى)

در حوزه كسب و كار همه چيز قابل بحث و مذاكره است. چه در خريد و چه در فروش، هر پيشنهاد قيمت يا شرايطى از طرفين معامله در صورتى بهترين 
پيشنهاد است كه بازار آن را بپذيرد. هميشه براى رسيدن به قيمت بهتر صحبت كنيد. (برايان تريسى)

كيفيت زندگى شما بستگى دارد به كيفيت مديريت شما در استفاده بهتر از وقت. (برايان تريسى)
يك اراده قوى بر همه چيز حتى بر زمان غالب شود. (شاتو بريان)

همچنين اين شركت در سال 1974 جهش بزرگى در توليد خارج از مرزها با ايجاد 
كارخانه در سنگاپور و توليد در آن كشور انجام داد و در همان سال كارخانة ديگرى 
را در شمال اوتســونوميا راه اندازى كرد و سهام شركت به رتبة اول در بورس 
توكيو تبديل شد. مدتى بعد بازار خاورميانه به دليل عدم ثبات اقتصادى و سياسى 
جذابيت خود را از دست داد و آيوا تالش كرد كه وابستگى خود را به اين بازار كه 
دردسر آن زياد شده بود، كاهش دهد و بازار اروپا و آمريكاى شمالى را هدف قرار 
داد. از سال 1976 تا 1978 شركت شعبه هايى را براى فروش در بريتانيا، آلمان و 
اياالت متحدة امريكا ايجاد كرد. در اواخر دهه، فروش در اروپا و آمريكا بيش از

65 درصــد كل صادرات بــود. در همين دهه آيوا دامنة محصــوالت خود را به 
سيســتم هاى استريوى كوچك گسترش داد. اين سيستم ها كيفيت بااليى از صدا 
را ارائه مى دادند و خصايص پيشرفت هايى نظير صفحه نمايش ديجيتالى داشتند 
و داخل پكيج هايى ارائه مى شــدند كه شامل راديو، استريوهاى كوچك و بلندگو 
بودند. در پايان آن ســال مالى، شــركت، رقم ســودى حدود يك ميليون دالر را 

اعالم كرد.
در ســال 1981 آيوا براى اولين بار وارد صنعت ويديو شد و از مدل بتامكس 
ســونى الگوبردارى كرد. در اين سال، جنگ بر سر ارزش واحد پولى ژاپن؛ يعنى 
ين آغاز شد و صادرات براى آيوا بسيار هزينه بردار بود. براى اولين بار در طول 
هشــت سال با ضرر بزرگى مواجه شــد. در اوايل دهة 1990 شركت به توسعة 
محصول خود ادامه داد. در سال 1993 آيوا توانست كنترل شركت آمريكايى كور 
اينترنشنال را كه توليدكنندة لوازم جانبى كامپيوتر بود به دست بگيرد. همچنين 
شركت در افزايش توليد و حضور خود در بازار ويديو به موفقيت رسيد. زمانى 
كه اكثر رقباى آيوا در اواسط دهة 1990 به دليل ادامة ركود اقتصادى ژاپن وضع 
بدى را تجربه مى كردند، اين شركت توانست سودآور باشد. آيوا همچنان بخش 
توليد خود را به خارج از مرزها منتقل مي كرد و در اواخر دهه بيش از 90 درصد 

توليدات در كشورهاى ديگر صورت مى گرفت.
وقتى آيوا وارد هزارة جديد شد، موفق ترين محصولش سيستم هاى استريوى 
كوچك بود و به عنوان تنها هدايت كنندة بازار در اين زمينه فعاليت مي كرد. بيش 
از نيمــي  از بازار در آمريكا در دهة 1990 در دســت آيوا بود، اما اين محصول 
نمي توانســت ضامن رشد آيوا باشد و محصوالت جديد مورد نياز بود. در بازار 
ژاپن آيوا توانست با محصوالت متنوعى نظير مودم، آداپتور، تلويزيون هاى رنگى 
21-14 اينچى و تيونرهاى ديجيتال و مينى ديســك پليرها به موفقيت دست يابد. 
در ســال 1997 آيوا وارد بازار توليد استريو براى اتومبيل ها شد و در آمريكاى 
شــمالى استريو، سى دى چنجر و سيســتم پخش را عرضه كرد. در سال 1999 
آيوا توليد مســتقيم محصوالت را در اندونزى آغاز نمود. مدتى بعد زيرمجموعة 

آمريكايى آيوا دى وى دى پلير را نيز به بازار معرفى كرد.

هزارة مرگ
شــروع هزارة جديد بــراى آيوا خوب نبود. فناورى هــاى ديجيتالى جديد در 
قالب كامپيوترهاى خانگى وارد خانه ها شــدند. مردم دوست داشتند با كامپيوتر 
شــخصى موســيقى گوش دهند. دانلود آهنگ هاى با فرمت MP3 رايج شــده و 

مردم به دنبال دستگاه هايى در بازار بودند تا موسيقى هاى با اين فرمت را گوش 
بدهند. سيســتم هاى HDTV وارد بازار شــدند و مردم نيز به دنبال سيستم هاى 
پخش صوتى بودند كه با HDTV كار كند. براى آيوا باوركردنى نبود ولى فناورى 
روى ديگرش را به او نشــان داد و از همه  طرف به ســويش يورش آورده بود. 
اين شــركت تالش زيادى كرد كه خود را با بازار وفق دهد و محصوالتى جديد 
مطابق ذائقه جديد كاربران توليد كند اما فايده نداشــت و ســرعت فراگير شدن 
كامپيوترهاى شخصى و سيستم هاى پخش موســيقى MP3 ارزان قيمت بسيار 
سريع تر بود. سونى نيز از سه يا چهار سال پيشتر كه چنين وضعيتى را پيش بينى 
كرده بود كم كم حمايت هاى فنى، مشــاوره اى و مالى خود را از اين شركت دريغ 
مى كرد. در حالى كه ســونى خودش را براى مــوج جديد فناورى هاى ديجيتالى 
آماده كرده بود، آيوا را بيشتر به سوى توليد سيستم هاى صوتى قديمى ترغيب 
مى كرد و راه هرگونه تحقيق و توســعه در اين شركت را بسته بود. طى يكى دو 
سال فروش سيســتم هاى آيوا در بازارهاى امريكا و بعد اروپا و آسيا به شدت 
كاهش يافت و ضررهاى مالى شــروع شد. در نهايت اين شركت مجبور شد در 
سال 2002 به سونى فروخته شود. البته، برخى توليدات اين شركت تا سال 2006 

ادامه يافت و در اين سال به طور كامل متوقف و حتا برند آيوا نيز بايگانى شد. 
البتــه، نمى توان گفت شــركت آيوا اصًال به فكر آينده نبــود و به دنبال توليد 
محصوالتى نوآورانه براى ســال هاى آتى نرفت. اين شــركت در چند سال آخر 
عمــر خود وارد حــوزة پخش كننده هاى دى وى دى، سيســتم هاى پخش صوتى 
درون اتومبيل ها و حتا سيســتم هاى خانه هاى هوشــمند و زيست محيطى مانند 
دســتگاه هاى كنترل رطوبت هوا شده بود. اما اشتباهش همين جا بود؛ نتوانست 
مســير صحيح حركت فناورى را تشخيص دهد و در تخمين و برآورد نيازهاى 
بــازار در آينده به خطا رفت. آيوا چندين قرارداد توليد ســى دى و دى وى دى با 
شــركت هاى توليدكننده بســته بود ولى وقتى فهميد اين ديسك هاى نورى براى 
مصارف پخش موســيقى مناسب نيســتند و كاربران به ســراغ MP3 پليرها و 
آى پــاد اپل رفتند، كه ديگر خيلى دير بود و كلى ضرر دادند و انبارهايى مملو از 

ديسك هاى نورى خام برجاى گذاشتند. 
يكى ديگر از داليل شكست آيوا اصرار براى توليد محصوالت موفق گذشته اما 
با كمى تغيير و اصالح است. اين شركت هرگز باور نمى كرد به يك باره مردم از 
خريد محصوالتش دست خواهند كشيد و به سراغ پخش كننده هاى صوتى مانند 
آى پاد اپل مى روند. اگر آيوا اين واقعيت را باور مى كرد، شايد مى توانست مانند 
چندين شــركت فعال ديگر حوزة موسيقى و صوتى تصويرى به سرعت واكنش 
نشان بدهد و با دل كندن از محصوالت موفق سودآور قديمى، از ابتدا سعى كند 

محصول نوآورانه توليد كند. 

تنها خ اطراتى شيرين
به هر حال كارى  نمى توان كرد. بزرگ ترين شــركت صوتى جهان به يك باره 
نابود مى شود و فقط خاطرات شيرين آن در ذهن كاربران باقى مى ماند. آيوا اولين 
شركتى نيست كه فناورى به كام مرگ كشانده باشد و مطمئناً آخرين شركت نيز 

نخواهد بود. 
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انعطاف پذير  مقياس پذيرى  نيازمند  رشد،   -1
است

حجــم بــاركارى مراكزداده مانند ســابق قابل 
پيش بينى و كنترل نيســت و شــما بايــد به دنبال 
راه كارهايــى بــراى تغييــر مراكــزداده و ايجاد 
زمينة توســعه و رشد آن ها باشــيد. ممكن است 
مركــزدادة شــما برنامه هاى كاربــردى توزيعى 
(ماننــد پشــتيبان گيرى يا بيگ ديتــا)، برنامه هاى 
كاربــردى بانك هــاى اطالعاتى (ماننــد اوراكل و 
SAP)، برنامه هاى كاربردى مجازى ســازى (روى 

چندين هايپروايزر) و برنامه هاى كاربردى مبتنى 
 (On-Demand) بر كالود را با مدل مبتنى بر تقاضا
اجرا كند. شما براى پاسخ گويى به اين طيف متنوع 
برنامه هاى كاربردى، نياز داريد تا شبكه اى بسازيد 
كه از پس هر نوع كارايى، پهناى باند و مقياس پذيرى 
برآمــده و بتواند در هر محيطى كار كند. ارتقا هاى 
بزرگ، گسســته و گران قيمت يكــى از روش هاى 
رســيدن بــه توانايى هــاى انعطاف پذيــرى براى 
كاهش يا افزايش ظرفيت مركزداده برحسب نيازها 

هستند. يكى از روش هاى تشخيص يك مركزدادة بسيار 
كارآمد، پيكربندى مجدد و سريع يك شبكه (حتا به صورت 

خودكار) براى اجــراى يك برنامة كاربردى اســت. پلتفرم هايى 
مانند Cisco Unified Fabric امكان مجتمع ســازى اجزاى بخشــهاى 

مختلف محاسبات، ذخيره سازى، شبكه سازى، امنيت و مجازى سازى را به 
صورت يك پلتفرم مركزدادة متحد و يكپارچه فراهم مى آورد. در اين شرايط، 

امكان پاســخ گويى بهترى به نيازهاى محيطى فراهم مى شود. پلتفرم مراكزدادة 
Unified Fabric شركت سيسكو به سادگى مديريت شده، سريع قابل پياده سازى 

اســت و راهبرى آن از نظر هزينه اى بسيار بهينه و كارآمد است. اين پلتفرم يك 
سرعت واقعى براى رشد كسب وكار و مركزداده را در اختيارتان قرار مى دهد و 

قابليت هايى براى اجراى برنامه هاى كاربردى جديد فراهم مى كند. 

2-  مجازى سازى بيشتر از كنترل هزينه ها جواب مى دهد
اگر تنها به اين فكر كنيد كه از طريق مجازى سازى مى توانيد هزينة محاسبات 
را كاهش دهيد، بايد حركت به سوى مجازى سازى را شروع كنيد. توانايى ساده تر 
كــردن و كاهش هزينه ها به طور موثر براى انتقال برنامه هاى كاربردى از روى 
يك مكان فيزيكى به مكان ديگر بايد شــما را تشــويق كند تا در اســتراتژى هاى 
كسب وكار و سياســت هاى بازيابى بحرانى خود بازنگرى انجام دهيد. بسيارى 

بيش از هر زمان ديگرى مراكزداده به دروازه اى رو به فرصت هاى جديد، پاسخگويى به حجم زياد اطالعات، برنامه هاى كاربردى و نيازهاى 
منابع IT براى رشـد و نوآورى تبديل شـده اند. شركت هاى سـازندة تجهيزات مراكزداده به خوبى از اين فرصت هاى ايجاد شده آگاهى دارند و 
تالش مى كنند بسـترهايى براى تحول در زيرسـاخت هاى مراكزداده فراهم كنند. از سـوى ديگر، تنها وجود يك مركزداده ارزش آفرين نيسـت 
بلكـه بايـد به سـوى مراكزدادة موثر و كارآمد حركت كرد. در مقالة پيش رو، سـعى مى كنيم پنج اسـتراتژى مهم بـراى غلبه بر محدوديت هاى 

زيرساخت هاى سنتى IT و انتقال اطالعات به مركزداده را براى رشد سريع تر شركت ها معرفى كنيم.

پنج راز مراكز دادة بسيار كارآمد
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از شــركت هايى كه نمى توانستند يك كسب وكار صحيح را بنا كنند، پس از اتخاذ 
مجازى سازى، در مركزداده موفق شدند. با فناورى هايى مانند ماشين هاى مجازى 
متحرك (Virtual Machine Mobility) مى توان سياست ها و استراتژى هاى كسب 
وكار و بازيابى بحرانى را براى انتقال برنامه هاى كاربردى بهبود بخشيد. همچنين 
Down) خواهيد بود  me) قادر به نگه دارى مركزداده بــدون هزينه هاى دان تايم
و بــا باالنس كــردن حجم بار كارى ميــان چندين مركــزداده، از منابع موجود 
بيشــترين بهره ورى و اســتفاده را ببريد. به هر حال، هر انتقال برنامة كاربردى 
موفق به شــدت وابسته به زيرساخت شبكه است. بنابراين، بسيار مهم است كه 
شبكة IP شما نه تنها از محيط هاى مجازى سازى پشتيبانى كند بلكه مقياس پذير، 

انعطاف پذير، قدرتمند و با قابليت دسترسى باال باشد. 

3- نوآورى به سادگى هرچه بيشتر عمليات بستگى دارد
اگر شما مجازى سازى و كالود در مركزداده را پذيرفته ايد اما تصور مى كنيد 
هنوز بايد با افزودن اليه هاى مديريتى ديگر به زيرساخت، كارآمدى مركزداده تان 
را بهبود ببخشــيد؛ تنها نتيجه اى كه حاصل مى شود، افزايش پيچيدگى مركزداده 
است. بزرگ ترين دشمن نوآورى و چابكى، پيچيدگى فرآيندها و كارهاى عملياتى 
اســت. پيچيدگى باعث اســتقرار طوالنى تر يك برنامة كاربردى جديد، استفاده 
ناكارآمد از نيروى انســانى، افزايش درصد اشــتباه ها و البته هزينه هاى سربار 
بيشــترى مى شــود. شــما نياز داريد تا به روش هايى بــراى در آغوش گرفتن 
فناورى هاى جديد در عين ســادگى فرآيندها و محيط هاى عملياتى دســت يابيد. 
زيرساخت هاى يكپارچه كه تمامى منابع مراكزداده را به يك پلتفرم لينك مى دهند، 
نقطــة اساســى مديريت مراكزدادة مدرن هســتند و بهترين رويكرد محســوب 
مى شــوند. يكپارچه سازى شما بايد شامل مجتمع ســازى برنامه هاى كاربردى، 
تجهيزات ذخيره سازى، سرورها، زيرساخت شبكه براى ايجاد دسترسى مستقيم 
به منابع فيزيكى و مجازى و ايجاد بزرگ ترين سادگى ممكن در سيستم باشد. در 
نتيجه، ســرويس هاى جديد مشتريان، سريع تر و چابك تر استقرار يافته و شاهد 
افزايش كارآمدى كاركنان، بهره ورى و درآمد بيشتر خواهيد بود. با سوييچ هاى 
Nexus سيســكو و زيرساخت هاى يكپارچه در محل، شما مى توانيد هر چيزى را 

Orchestra توصيف  on) به ســطح بعدى با ابزارهاى اُركستريشن مجتمع شده
يك سيســتم پيچيدة كامپيوترى به همراه ميان افزارها و خدمات است كه در آن 
تمامى بخش ها مديريت، هماهنگى و خودكارســازى منظم و منسجمى دارند) و 
اتوماســيون ببريد. كاركنان بخش IT از بسيارى از وظايف خسته كنندة تعمير و 
نگه دارى آزاد خواهند شد و فرصت بيشــترى دارند روى استراتژى هاى آينده، 

انرژى گذاشته و تمركز كنند.

4- شـبكه هاى هوشـمند مى توانند با نيازهاى در حال تغيير كسب  وكارها 
منطبق و هم گام باشند

در حال حاضر، زيرساخت هاى شبكة IT مبتنى بر تقاضا، اين قابليت را دارند تا 
از نيازهاى منحصربه فرد و خاص هر يك از برنامه هاى كاربردى پشتيبانى كنند 
كه بزرگ ترين چشم انداز براى نســل بعدى مراكزداده است. اين ظرفيت موجب 
افزايش كارايى برنامه هاى كاربردى و سرعت بيشتر براى تحويل دادن برنامه هاى 
كاربردى جديد در هنگام اســتقرار آن ها مى شــود. رويكرد شركت سيسكو در 
اين زمينه اســتفاده از اطالعات جمع آورى شده از سراسر شبكه دربارة ترافيك 
برنامه هاى كاربردى اســت تا به طور خودكار پيكربندى هاى شبكه و نيز امنيت 
الزم براى مواجه شدن با نيازمندى هاى كاربران اين برنامه هاى كاربردى اعمال 
شود. چون سيسكو اين ظرفيت را در شبكه ها به جاى افزايش نرم افزار از طريق 
 ACI (Applica on Centric Infrastructure) يــك رويكرد اختصاصى خود به نام
ايجــاد مى كند، اين رويكرد هزينه هاى كمترى نســبت به رويكردهاى نرم افزارى 
دارد. ACI مورد استقبال و عالقه مندى طيف وسيعى از فعاالن صنعت شبكه است. 
همچنين، ســرويس هاى امنيتى، عامل بســيار مهمى در شبكه هاى برنامه  محور 

هستند. راه كارهاى  امنيتى نسل بعدى، تضاد ميان امنيت بيشتر و چابكى بيشتر 
را در مراكزداده، كالود خصوصى و كالود تركيبى از بين مى برند. شــركت هاى 
تجارى وقتى نوآورى هاى جديد امنيتى در زيرســاخت مراكزداده اعمال شوند، 

مى توانند به بخش هايى از كسب وكار خود سرعت بيشترى بدهند.

5- استانداردهاى باز شبكه بهترين حامى سرمايه گذارى  هستند
راه كارهــاى مبتنى بر اســتانداردها اغلب همراه با خــود، انعطاف پذيرى در 
محيط هاى شــبكه را برايتان به همراه دارند و گزينه هاى بيشترى براى تنظيم و 
پيكربندى شبكه در آينده فراهم مى سازند. اين دو ويژگى به قابليت اعتمادپذيرى 
بيشــتر در شبكه و مركزداده منجر مى شود. مراكزداده در حال يك تحول بزرگ 
براى دستيابى به افزايش سرعت انتقال اطالعات و زيرساخت هاى پوياى بيشتر 
هستند. با نوآورى هايى كه در تمامى بخش ها رخ داده است، شبكه ها بايد بتوانند 
ازهرگونه استاندارد و پروتكلى بهره ببرند و خودشان را وفق دهند. نمونه اى از 
اين استانداردها SDN و الگوهاى مصرف انرژى در IT است. همزمان با ارزيابى 
و توسعة گام به گام مراكزداده و كالود، استانداردهاى باز مى توانند نوآورى هاى 
جديد اين صنعت را به مراكزداده منتقل و اعمال كنند تا مراكزداده هرچه  بيشتر از 

گذشته منطبق با شرايط در حال تغيير باشند. 

چگونه شبكه خود را ارزيابى كنيم؟
با در نظر گرفتن پنج استراتژى معرفى شده در باال، گام بعدى بايد شناسايى 
هرگونه مشــكل مهــم و حياتى در زيرســاخت هاى فعلى باشــد. ارائه دهندگان 
سرويس هاى يكپارچة حرفه اى مانند سيسكو مى توانند به شما كمك كنند تا يك 
تصوير بزرگ از زيرســاخت و دپارتمان IT خود داشــته باشيد و بعد دست به 
ارزيابى بزنيد. در گام بعدى، مى توانيد با كمك اين شركت ها بهترين شيوة توسعه 
و بهبود زيرســاخت هاى شبكه و مركزدادة فعلى را پياده سازى كرده و با تبادل 
اطالعات مشكالت را برطرف ســازيد. با استفاده از راه كارهاى سيسكو دو نوع 
از خدمات به طور خاص براى شــتاب بخشــيدن به پروژه هاى تبديل مراكزداده 

موثر هستند:
• ســرويس Cisco Business Strategy and Planning كه از قالب هاى طراحى 
شده استاندارد براى توسعة كسب وكار شما استفاده مى كند و نقشة راهى براى 
مديريت و معمارى ساخت ارائه ميدهد تا شما به اهداف از پيش تعيين شده  خود 

در تجارت دست يابيد. 
• ســرويس Cisco Assessment به طور دستى به شما كمك مى كند وضعيت 
فعلى معمارى محيط شبكه ها را سندســازى كرده و بعد بتوانيد مراحل مختلف 
پروژه هاى پيش رو را با هدف ســاخت منابع بسيار كارآمدتر، با صرفه جويى در 

هزينه ها تعريف كنيد. 

مزاياى تجهيزات و راه كارهاى سيسكو
آيا دوســت نداريد يك زيرســاخت IT كامًال انعطاف پذير داشته باشيد كه هر 
ســال رشد كرده و پيچيده تر مى شود و هزينة بيشــترى براى نگه دارى نيازمند 
اســت؟ راه كارهاى مركزدادة سيسكو موجب ارزش آفرينى بيشتر كسب وكارها 
از طريق نوآورى هاى فناورى و طراحى هاى كارآمد مى شــود. سيسكو مشتمل 
بر مجموعه اى از ســرورهاى مراكزداده، ســوييچ هاى شبكه، راه كارهاى امنيتى 
يكپارچه، مشــاوره هاى سفارشى و خدمات پشــتيبانى است كه گزينه هاى مالى 
منعطفى را براى توســعه و بهبود مركزداده ارائه مى كند. ســاخت مراكزداده با 
راه كارها و تجهيزات سيســكو، كارايى، هوشــمندى و انعطاف پذيرى به ارمغان 
مى آورد تا شــما به ســرعت بتوانيد IT را با اســتراتژى هاى كسب وكار عجين 
كنيد. اين شــركت با ســابقه اى 28 ســاله و نصب بيش از 50 ميليون دستگاه و 
دســتاوردهايى كه در هر صنعتى قابل اندازه گيرى و مشــاهده هستند؛ آمادگى 

ايجاد هرگونه تحولى در مركزدادة شما را دارند . 
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حكايت

لطيفه معما

 كــاريــكاتــور

قرص ها

استخدام فروشنده
يك پســر براي پيدا كردن كار از خانه به راه افتاده و به 
يكى از اين فروشگاه هاى بزرگ كه همه چيز مى فروشند در 

ايالت كاليفرنيا رفت.
مدير فروشگاه به او گفت: ”يك روز فرصت داري تا به 
طور آزمايشى كار كرده و در پايان روز با توجه به نتيجه 

كار در مورد استخدام تو تصميم مى گيريم.“
در پايان اولين روز كاري، مدير به سراغ پسر رفت و از 

او پرسيد كه چند مشترى داشته است؟ 
پسر پاسخ داد: ”يك مشترى.“

مدير با تعجب گفت: ”تنها يك مشــترى؟ بي تجربه ترين 
متقاضيــان در اينجا حداقل 10 تا 20 فروش در روز دارند. 

حاال مبلغ فروشت چقدر بوده است؟“
پسر گفت: ”999134/5  دالر.“

مدير فرياد كشيد: ”999134/5 دالر؟ مگه چي فروختى؟“
پسر گفت: ”اول يك قالب ماهيگيرى كوچك فروختم، بعد 
يك قالب ماهيگيرى بزرگ، بعد يك چوب ماهيگيرى گرافيت 
به همراه يك چرخ ماهيگيرى 4 بلبرينگه. بعد پرسيدم كجا 
ميريد ماهيگيرى؟ گفت: خليج پشــتى، من هم گفتم پس به 
قايــق هم احتياج داريد و يك قايــق توربوى دو موتوره به 
او فروختم. بعد پرســيدم ماشين تان چيست و آيا مي تواند 
اين قايق را بكشد؟ كه گفت هوندا سيويك، من هم يك بليزر 

دبليو دي 4 به او پيشنهاد دادم كه او هم خريد.“
مديــر با تعجــب پرســيد: ”او آمده بود كــه يك قالب 

ماهيگيرى بخرد و تو به او قايق و بليزر فروختى؟“
پســر به آرامى گفت: ”نه، او آمده بود يك بســته قرص 
سردرد بخرد كه من گفتم بيا براي آخر هفته ات يك برنامه 

ماهيگيرى ترتيب بدهيم، شايد سردردت بهتر شد!“

بابام دو هفته اى ميشه تا ميام پاى كامپيوتر مياد بغلم ميشينه دستمو 
ميگيره و ُچرت ميزنه!

ديشب بهش ميگم: بابا اين كارا واسه چيه؟
ميگه : تلويزيون گفته فرزندان خود را در دنياى مجازى تنها رها نكنيد!

جواب معماى ساعت: 
 عدد جا افتاده 9 است. با توجه به شرايط زير

ساعت1: 6+1+6+0= 13
ساعت 2: 6+5+1+1= 13
ساعت 3: 3+3+6+1= 13

بنابراين ساعت 4 نيز بايستى به صورت: 1+2+1+9 = 13 باشد.

يك مرد كور در جزيره اى غير مســكونى به تنهايى به مدت يك روز زندانى شده 
اســت. در جيب وى چهار قرص است كه دو تا سفيد و دو تا قرمز هستند. قرص ها 
بجز در رنگ، از نظر ظاهرى كامال مشــابه هســتند. مرد بايد يك قرص سفيد و يك 
قرص قرمز بخورد و گرنه خواهد مرد. اگر دو قرص هم رنگ بخورد هم خواهد مرد. 

اما ترتيب خوردن قرص مهم نيست.
اين مرد كور چطور بايد قرص هايش را درست بخورد؟
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