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مدیران خود را درست کنید؛ گفتوگوباعباسهادیپور



شــرکتتیامشــبکهباجمــعآورینیازمندیهایبازاروآگاهــیازجدیدترینو
پیشــرفتهترینفناوریهایطراحیوســاختپنلهایتوزیعبرقمناسبرکها؛
پنلتوزیعبرق20پریزیTPD820Mراتولیدوروانهبازارهایداخلیایرانکرده
اســت.اینپنلمبتنیبرIPاســتومیتواندباشــبکهواینترنتدرارتباطباشدو
برخیاطالعاتپایهایوسیستمییااعالمهشداررابرایمدیرانشبکهازطریق
ایمیــلارســالکند.همچنین؛اینپنلتوزیعبرقبــراینصبدررکهایعمودی
طراحیشدهوازانعطافپذیریکاملباتعدادپورتهایمناسببرایکاربریهای
مختلفبرخورداراست.بهعالوه،امکانتوسعةآنبرحسبنیازهایموردیوجود
داردومجریانشــبکههایکامپیوتریهیچگاهبامحدودیتوبنبستدراستفاده
ازدســتگاههاوتجهیزاتشــبکهروبرونخواهندشد.درادامه،نگاهیبهمهمترین

ویژگیهاومشخصاتپنلتوزیعبرقTPD820Mخواهیمداشت:

ویژگیها
)Zero Unit(طراحیویژهمناسببراینصبدررکهابهصورتعمودی

ابعاد45×1725×66میلیمتر)بهترتیبعمق،ارتفاعوعرض(
کابل180سانتیمتریدراندازة6×3میلیمترمربعباقابلیتجریان32آمپریتک

IEC60309فازوسهشاخة
مجهزبه16پریزIEC60320/C-13جهتســهولتکاربردواشغالفضایکمتربا

سیستمارتوقابلیتعبورجریان10آمپریازهرپریز
مجهزبه4پریزIEC60320/C-19باسیستمارتوقابلیتعبورجریان16آمپری

ازهرپریزبرایسرورهایتیغهای
پشتیبانیازشدتجریان32آمپری

)220V~230V -50/60HZ(طراحیویژهمطابقباسیستمبرقایران
دارایپریزهاوقابهایماژوالرکشویی

کارکرددردمایصفرتا50درجةسانتیگراد
سیمکشییکپارچةداخلیجهتکاهشخطراتقطعیبرق
مجهزبهنمایشگرLCDجهتنمایشولتاژوشدتجریان

بدنهآلومنیومیبهمنظورزیباییوهمخوانیبیشتربامحیط
دارایدوپورتبراینصبسنسورهایدماورطوبت

)IP Based(امکانمدیریتوکنترلازراهدوربراساسپروتکلاینترنت
مجهزبهسیستمهشداربرایولتاژوشدتجریانغیرمجاز

امکانثبتتاریخچةهشدارهاووقایع
دارایپورتسریالواترنتجهتارتباطباشبکه

SNMPامکانارسالهشدارهاازطریقایمیلباپروتکل
SNMP(v1/v2/v3)/HTTP/SIMP/SMTP/NTP/پشــتیبانیســرویسهایشــبکه

TelNET/Optional WiFi

)BMS(قابلیتاتصالبهسیستمیکپارچه
مجهزبهسیستمهشدارازطریقآالرمیانمایشگرگرافیکی

امکانخاموش/روشنهرپورتبهصورتمجزا
امکانتعریفتاخیرزمانیجهتروشنشدنپورتهابهصورتسلسلهمراتبی

امکانتعریفمیزانجریانمصرفیدربازةموردنظربرایهرپورت
Master/Slaveامکاناتصال9دستگاهجهتدستیابیبه100پورتازطریق

با پیشرفت فناوری سرورها و تجهیزات پسیو شبکه و پیچیده تر شدن 
سیستم های شبکه ای، پنل های توزیع برق رک ها دیگر مانند گذشته 
فرم ثابت و ســاده ای ندارند و نقشی بیشتر از تامین و توزیع برق برای 
دســتگاه های دیگر را برعهده دارند. پنل هــای توزیع برق کنونی در 
رک های پیشرفته، خود یک دستگاه هوشمند مبتنی بر IP با قابلیت 
اتصال به شــبکه و اینترنت هستند که باید بتوانند برخی ویژگی های 
مانیتوری و کنترلی را نیز ارائه بدهند. همچنین، مدیران شــبکه نیاز 
دارند از پنل های توزیع برقی در رک ها استفاده کنند که انعطاف پذیری 
و قابلیت های مورد نیاز در پروژه های مختلف را برایشان فراهم کنند. 
از جملة این قابلیت ها، امکان توسعة تعداد پورت ها، امکان استفاده از 
پورت های با میزان آمپر متفاوت برای دستگاه های مختلف، سیستم های 
هشدار قطعی برق یا دما و رطوبت و همچنین طراحی و انتخاب متریال 

مناسب برای کارهای با ترافیک باری سنگین داده ای است. 

پنلتوزیعبرق
IP20پریزیمبتنیبر

iPower TPD820M
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امسال بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت 
الکترونیــک از 23 الی 26 آذرماه در فضا و مختصات کاماًل متفاوتی نســبت به 
سال های گذشته برگزار شد. الکامپ 2015 این بار از ابتدا متولی مشخص و تخصصی 
داشــت و تمام ســازمان ها و نهادهای مرتبط، با یکدیگر وحدت و تعامل کاملی 
داشــتند. شرکت های دولتی با تمام قوا در سالن دولت الکترونیک حضور داشتند 
و کسب وکارهای نوپا برای اولین بار فرصت عرض اندام و خودنمایی در بزرگ ترین 
رویداد فناوری کشور را یافتند. نمایشگاه امسال از نظر بازدیدکننده، تعداد غرفه 

و مساحت نیز بی سابقه بود. 

نقشهپروازبهسویآینده
نگاهی به نمایشگاه الکامپ 2015

یکمشتجنبوجوش
دالیــلزیادیبرایمتفاوتبودننمایشــگاهامســالوجودداشــتکــهدرمجموع
باعثموفقیتورضایتمندیکاملدرصنفآیتیشــد.ازابتدایامســالمجوز
برگزاریالکامپبهنامســازماننظامصنفیرایانهایکشــورصادرشدوبرخالف
نمایشگاههایقبلیازماههاقبلمتولیمشخصیداشت.سازماننظامصنفیرایانهای
نیزبابرنامهریزیوتعیینکارگروههایمختلفوانتخابدبیرنمایشگاههاومجری
محیطی،تالشوافریدرهرچهبهتربرگزارشــدناینرویدادداشــت.تشکیلستاد
خبریقویوفعالنمایشــگاهبرایاطالعرســانیبهموقعوپوشــشخبریکامل
برنامههــا،تعامــلباوزارتارتباطاتوســازمانفناوریاطالعــاتبرایحضور
دولتیها،ارائهتســهیالتبهشــرکتهایعضوسازمانبرایحضوردرنمایشگاه،
دعوتازکسبوکارهاینوپا)استارتآپی(برایحضوررایگاندرنمایشگاهوارائه
ایدههاونوآوریهایشان،طراحیلوگویجدید،وهمزمانمذاکرهباشرکتهایبزرگ

ایــنصنعتبرایاسپانســریوکارهایتبلیغاتمحیطی،
برخیازدســتاوردهایســازماننظامصنفیرایانهایدر
نمایشگاهالکامپامســالبودند.درنتیجه،شاهدبودیمکه
الکامپدرمســاحتی22هزارمتریباحضور450شرکت
ازجمله80شرکتاستارتآپی،40نهاددولتیوشرکتهای
غولوبزرگصنعتآیتیومخابراتبرگزارشد.برایاین
نمایشگاهبیشاز12بیلبوردو30استندبورددرشهرتهران
جهتتبلیغاتدرنظرگرفتهشدوشبکههایمختلفخبری
صداوسیمابهپوششکاملایننمایشگاهمشغولبودند.

تیامشبکه؛نگینصنعتشبکه
معموالاعتباروموفقیتیکنمایشگاهراباحضوربزرگان
ارزیابیمیکنند.شــرکتتیامشبکههمانندسالهایقبل
درالکامپ2015حضوریقویوپررنگداشــتوعالوه
براسپانســریایننمایشگاهدرغرفهمجهزخودمیزبان
مشــتریانوفعاالنصنعتشبکهومخابراتبود.رویکرد
اصلیتیامشــبکهدرنمایشــگاههامعرفیمحصوالتو
تولیداتداخلکشــوروتشــویقبازاربهحمایتازتولید
داخلیوبهرهگیریازمزایایبیشمارآنمانندجلوگیری
ازخروجارز؛کارآفرینی،تسهیلکسبوکارداخلیوارائه
راهکارهایمتناســببانیازهایبومیکشــوراست.تیام

شــبکهدرایننمایشــگاهتجهیزاتپســیوبابرندiRACKمانندرک،کنسولدراور
وتجهیــزاتجانبــی،پنلهایتوزیعبرقبابرندiPower،جدیدترینسیســتمهای
سرمایشــیبابرندiCOOLشــاملفناوریهــایDXوChilled Water،جدیدترین
راهکارهایمرکزدادهدردوبخشثابت،شــاملراهرویســرد/گرم،اتاقکسرد/
گرم،راهروییکردیفهو...بابرندiDCومرکزدادةسیاربابرندiBOXرادرمعرض
دیدبازدیدکنندگانقرارداد.دربخشمراکزدادةســیار،محصوالتاینشرکتدر
کانتینرهایفرماندهیوکنترل،بحرانشهری،بحراننظامی،کانتینرهایپشتیبان
مرکزداده،کانتینرهایترافیکشهری،اتاقسروریامرکزدادهموقت،قابلاستفاده
هستند.یکیدیگرازمحصوالتمورداستقبالدرایننمایشگاهکنسولمانیتورینگ

BMCبرایهوشمندسازیساختمانهابود.

تیامشــبکهدرایننمایشگاهســعیکردکاالهایباکیفیتوتولیدداخلرابهنمایش
بگذاردتانشانبدهدمیتوانبااتکابهنیروهایمتخصصوخبرهوالبتهبهکارگیری
فناوریهایپیشــرفتهروزدنیامحصوالتیقابلرقابتدر
بازار،طراحیوتولیدکرد.ازجملهمیهمانانغرفهتیامشبکه
درنمایشگاهالکامپمیتوانبهدکترسورناستاری،معاون
علمیوفنــاوریرئیسجمهورورئیسبنیادملینخبگان؛
نصرالهجهانگرد،معاونوزیرارتباطاتوفناوریاطالعات؛
سیدابوالحسنفیروزآبادی،رئیسمرکزملیفضایمجازی
ورئیسواعضایسازماننظامصنفیرایانهایاشارهکرد.

یکمشتامیدوآرزو
یکیدیگرازاتفاقاتخوشومثبتنمایشگاهامسال؛صادر
شــدنمجوزبرگزاریاینرویدادمهمدرســالآیندهبود.
سازماننظامصنفیرایانهایکلکشورازهماکنونمیداند
بایدالکامپبعدیرامجریگریکندوشروعبهبرنامهریزی
وهدفگذاریکردهاســت.الکامپبستریبرایگردهمایی
شــرکتهایفعالدراینصنعتونیرویمحرکهایبرای
فعالیتبیشتربازار،ورونقگرفتنبهترکسبوکارهااست.
هرچهایننمایشگاهباشکوهتروقدرتمندترباحضورهرچه
بیشتربزرگانوبازیگرانبازاردرکنارکسبوکارهاینوپا
وصاحبایدهبرگزارشود؛تاثیراتمثبتشافزونترخواهد
بــودوجنبوجوش،رونقوفعالیتبیشــتررابهارمغان

میآورد.
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سهبرابریترافیکمراکزدادهتاسال2019

سیسکوهمچنانبرایSDNظرفیتسازیمیکند

تویوتامرکزدادةمتصلبهخودروهارامیسازد

تحقیقاتشرکتسیسکونشانمیدهدترافیکدرجریانبینمراکزدادةسراسر
جهاندرفاصلةســالهای2014تا2019بیشازســهبرابرخواهدشدوهرساله
شاهدافزایش10/4زتابایتیاینحجممبادلةاطالعاتهستیم.اینمقداراطالعات
برابربا26ماهاستریمموسیقیمدامتوسطهرفردیرویزمیناست.براساس
آخرینگزارشهایموسســةجهانــیGlobal Cloud Index،کالودخصوصیو
عمومینزدیکبه80درصدرویترافیکمراکزداده،رشدداشتهاستکهازحجم
2/1زتابایتدرســال2014بهمیزان8/6زتابایتدرســال2019خواهدرســید.
ترافیکبارکاریسنتیدرفاصلهاینسالهابهنسبترشدکمتریراشاهدخواهد
بود.حجمترافیکاطالعاتســنتیدرســال2014رویمراکزدادة1/3زتابایت
بودهکهدرســال2019بهحجم1/8زتابایتمیرســد.مدیرانسیسکومیگویند
گزارشهایموسسةجهانیGCIنشانمیدهدمحاسباتابریدرحالتبدیلشدن
ازیکسرویسبومیومنطقهایبهیکمحصولوراهکارجهانیوسراسریاست؛
ورشــد30درصدیرادرهرمنطقهایازجهانطیپنجســالآیندهتجربهخواهد
کرد.سیسکومیگوید؛شرکتهایگستردهوسازمانهایبزرگبعدازطیکردن
مراحلآزمودنوارزیابیفناوریهایابری؛اکنونبهاینپلتفرموراهکاراعتمادو

SDN،یکیازاولویتهاواهدافاصلیشــرکتسیســکوطیچندسالاخیربوده

وســرمایهگذاریهاوتوجههایویژهاینســبتبهتوسعهوساختنیکسکوی
اســتانداردسراســریمشترکداشتهاســت.اینشــرکتدرادامةاینرونددر
ابتدایســالجدیدمیالدییکبســتةنرمافزاریجدیدبرایسکویزیرساختی
نرمافزارمحــورACI (Application Centric Infrastructure) خودعرضهکرد.این
نرمافزار،امکانساختوتوسعةتعدادمحصوالتSDNسراسریبیشتریروی
APIهایمتنباز،اســتانداردهایمتنبازواکوسیستمهایگستردةپذیرفتهشده

توسطمشتریرافراهممیکند.نرمافزارجدید،ظرفیتهایبرنامههایکاربردی
یــااصطالحــًاbaremetalوبرنامههایکاربردیمجازیمانندVMware VDSو
Microsoft Hyper-Vراافزایشخواهدداد،تابتوانندرویمحیطهایچندسکویی

اجراشوندوخودکارسازیبیشتربرایمراکزدادهبههمراهداشتهباشند.هدف
سیسکوازارائهایننرمافزاردستیافتنبهمحصوالتیاستکهانعطافپذیریو
انتخابآزادوبیشتریبرایمشتریانفراهممیکنندواجازهمیدهندمحصوالت
سیسکودریکسیستمکلیمشترکبادیگرمحصوالتشرکتهایبازارسازگار
وکاماًلهمســوباشــد.ACIسیســکواکنونازهرنوعخدماتخودکارسازیدر

خودروهایهوشــمندوخــودرانیکیازاصلیترینفناوریهایآیندههســتند
ومحوریتآنهانیزاتصالدایمیخودروهابهمراکزاطالعاتیاســت.شــرکت
تویوتادرنمایشــگاهCESامسال،خبرازســاختیکمرکزدادةاختصاصیبرای
جمعآوریوتحلیلاطالعاتمناســبومرتبطباخودروهایشداد.اینشــرکت
 Dataبــزرگخودروســازدرمدلهایجدیدمحصوالتشازسیســتمیبــهنام
Communication Moduleاســتفادهکردهاســتکهامکانارتباطواســتفادهاز

اطالعاترویشــبکههایســلولیموبایلرافراهممیکند.تویوتامیگویدبرای
پردازشاطالعاتخودرویی،نیازمندزیرســاختهایگستردةITاستوبههمین
دلیلمیخواهدToyota BigData CenterرادرمحلToyota Smart Centerبسازد.
TBDCمیتوانداطالعاتجمعآوریشدهتوسطDCMراتجزیهوتحلیلوپردازش

ودرگامبعدیســرویسهایســطحباالیامنیتاطالعاتوکنترلخصوصیرا
اســتقرارواجراکند.»خودروهایمتصل«یکیازمنابعجدیدرشــداطالعات،و
ترافیکدرمراکزدادههستندوانتظارمیروددرسالهایآیندهتقاضاهایبیشتری
برایتبادلاطالعاتباخودروهایثابت،درحالحرکت،ذخیرهسازیوپردازش

اطمینانکردهاندوآمادگیدارندمسئولیتهایحیاتیرابهمحاسباتابریواگذار
کننــد.مصرفکنندگاننهایینیزمطابقباانتظاراتموجود،درخواســتخدمات
بیشــتریرویذخیرهسازیودسترســیبهاطالعاتدارند.اینآماروارقامیک
فرصــتبیبدیلبرایارائهدهندگانخدمــاتابریوبازیگرانصنعتمراکزداده

فراهممیکندتاکسبوکارشانراپیشببرند.

الیههای4تا7شــبکةشــرکتهایثالث،پشــتیبانیمیکند.همچنین،سیســکو
 VMware vRealizeپشتیبانیازابزارهایجدیدخودکارسازیخدماتابریمانند
AutomationوOpenStackرابهACIاضافهکردهاست.مشتریانبااینابزارهای

 Open(جدیدبهراحتیمیتوانندرویاستانداردهایمتنبازسوییچهایمجازی
vSwitch(بسازند.

 اطالعاتودرنهایتایجادظرفیتهایجدیدارتباطاتبینخودرویییاایستگاهـ
خودروییوجودداشــتهباشد.خودروهابهعنوانبخشیازاینترنتاشیانیازمند
زیرســاختهایارتباطیاختصاصیخودهســتند.بهنظرمیرسدبهزویشاهد

ساختمراکزدادهتوسطدیگرخودروسازهایمعروفدنیانیز،باشیم.
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گفت وگو با عباس هادی پور؛ 
مدیرعامل شرکت کهکشان 
رایانه الوند

معرفی
شرکتکهکشانرایانةالونددرزمینةشبکةدادهها،مشاورهونظارتبرطرحهای
انفورماتیکی،خدماتپشــتیبانیوتامینتجهیزاتفعالیتمیکندوباداشتندفتر
مرکــزیاراکوالبتهدفترتهرانســعیداردخدماتباکیفیتومتفاوتیبهبازار
ارائهدهد.اینشــرکتهاازواحدهایفروش،پروژههاوپشــتیبانیتشــکیلشده
استکههریکازاینواحدهاوظایفونقشهایتعریفشدهوشفافیدارند.واحد
فروشاینشرکتکابلواتصاالتشبکهبابرندUNICOM،رکهایiRack،پنلهای
توزیعبرقiPOWER،سیستمهایسرمایشیمرکزدادهبابرندiCOOLرادراستان
مرکــزیتوزیعمیکندوازاینمحصوالتبهوفوردرپروژههایخوداســتفاده
میکند.برخیازپروژههاییکهبامحصوالتشــرکتتیامشــبکهاجراشــدهاند؛
بیمارســتانامامخمینی)ره(شــهرخمین،ادارةکلپستاستانمرکزی،شرکت
بیمةآســیا،آزمایشــگاهایران،شرکتتوزیعبرقاســتانمرکزی،ماشینسازی
اراک،دانشــگاهصنعتیاراک،شهرداریاراک،ادارةکلراهآهناراک،بیمارستان
حضرتزینبکبری)س(شهرخمینومرکزآموزشیدرمانیحضرتولیعصر
)عج(هســتند.شرکتکهکشــانرایانهالونددرطولدودههفعالیتخودموفقبه
اخذگواهینامههایمعتبریمانندسیستممدیریتکیفیت،سیستممدیریتفناوری
اطالعات،گواهینامةایمنیوبهداشــتشغلیوسیستممدیریتزیستمحیطیو

غیرهشدهاست.

پرورشمدیرانردهباال
یکیازچالشهایشرکتهاینوپاوکسبوکارهاییکهبراساسیکایدهوخالقیت
جدیدواردبازارمیشــوندومتشــکلازچندنیرویجوانعمدتافارغالتحصیل
رشــتههایفنیمهندســیهســتند؛عدمبرخورداریازمدیرانباتجربهودانش
کافیاســت.گاهیاوقاتمشــاهدهمیشودکســبوکارهایجدید،محصوالت
بســیارباکیفیتــیکهنیازبازارهســتندتولیدمیکنند؛ازایــدهونوآوریخوبی
اســتفادهمیکنندودرمســیرصحیحموفقیتقراردارندامابعدازچندیبهمرز

ورشکســتگیمیرســندوازحاصلدسترنجآنهاشرکتهایسودجویدیگر
بازاربهرهمیبرند.بااطمینانمیتوانگفتضعفاینکســبوکارهادرمدیریت
صحیحوعدماستفادهازمدیرانکارآزمودةبازاراست.غالباینکسبوکارهابه
دالیلزیادیمانندحقوقومزایانمیتوانندمدیرانموفقبازارراجذبخودکنند؛
بنابراینبنیانگذارانآنکسبوکاربایدبهفکرساختنمدیرانردهباالبرایخود
باشندتابااطمینانخاطرمسئولیتهاراواگذارکنند.مدیرانیکهپیشاهنگباشند
وازخصوصیاتیمانندانســجام،شجاعت،یکپارچگی،انصاف،تجربه،عقالنیت،
محکمبودن،انعطافپذیری،همدلیوآیندهنگریبرخوردارباشند.یککسبوکار
هرچقدرهمکهدرجذبنیروهاینابغةدانشگاهیموفقباشد؛نابغههابهخودی
خودقابلاحترامنیستندوبایدتبدیلبهمدیرانیپیشاهنگبرایهربخششوند.
جاناسکولی،مدیرعاملقبلیشرکتپپسیوقتیدرسال1983واردشرکتاپل
شدودراولینجلسةمدیراناینشرکتحضوریافت؛فهمیدمیانگینسنمدیران
اپل27ســالاســتودرمیانآنهاافرادیماننداستیوجابزجوانوپرانرژیبا
ایدههایانتزاعیوجوددارد.پس؛اولینفکریکهبهذهنشخطورکردساختنچند
مدیربرایاینشــرکتبودواینکهبایدجابزجوانوخامرامجهزبهمهارتهای

الزمبرایمدیریتاپلکند.
نکتةکلیدیکهکسبوکارهابایدمدنظرقراردهند؛ساختنمدیرانیبرایخودشانو
سالهایآیندهاست.نمیتوانبهبازاررفتوچندمدیرخریدیااستخدامکردوهر
شرکتیبایدبهفکرساختنمدیرانخودباشد.مدیرانیکههمچونآدمهایبزرگ
بتواننددرپشتصحنهحضورداشتهوکارنظارت،سرپرستیوتعییناستراتژی
رابرعهدهبگیرند.روشهایمختلفیبرایمدیرســازیدریککســبوکاروجود
دارد؛بهمدیرانبالقوهســهامبیشــتریبدهیدودرسودشریکشانکنید؛مدیریت
واحدهایبزرگشــرکترابهایشــانمحولکنیدوازدوربهسویچیزیکهباید
بشوندهدایتشانکنید؛مدیرانضعیفراکناربگذاریدوشجاعتآزمایشمدیران
جدیدراداشــتهباشید؛چونمدیرانضعیفهمیشهمدیرانیضعیفترازخودبه

همراهدارند.

مدیرانخودرا
درستکنید

می خواهیم با مدیرعامل شرکتی به گفت وگو بنشینیم 
که دو دهه از فعالیتش می گذرد و اگرچه با تعداد معدود 
مهندس فنی شــروع به کار کــرده، اما اکنون یکی از 
موفق ترین شرکت های صنعت آی تی در استان مرکزی 
است و در پروژه های بزرگ استانی نقش به سزایی ایفا 
می کنــد. در این گفت وگو دنبال رمــز و راز ماندگاری 
یک کســب وکار هستیم که بر اساس خالقیت و نیروی 
جوانی تاسیس شده اما کم کم به مرز پخته گی می رسد 

و مدیرانی موفق و پیش برنده می سازد. 
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ازســویدیگــر،وقتیپایهزینههــایعملیاتیبهمیانمیآید؛محاســباتابری
کمکزیادیخواهدکرد.درحالتعادیراهاندازییکســرویسجدید،هزینههای
بســیاریبهسیســتمتحمیلمیکندواگرفرضکنیمتوانپرداختاینهزینههاو
سرمایهگذاریبیشتروجودداشتهباشد؛تازهبایدمنتظربهرهبرداریوموفقیتاین
ســرویسباشیم.اگرسرویسجدیدناموفقباشد،سرمایهبههدررفته،وانبوهی
ازمشکالتمانندکارکنانجدید،فضایاختصاصیافتهوتجهیزاتبدوناستفاده
پیشرویمااست؛امابامحاسباتابریمیتوانخیلیسریعسرویسهایجدیدی
باهزینهبسیارکمتروبدوننیازبهسرمایهگذاریکالنراهاندازیکرد.محاسبات
ابریامکانتوسعةپلهاییککسبوکاررافراهممیکندومیتواندتضمینیبرای
موفقیتســرویسهایجدیدباشد.درادامهنشــانخواهیمدادچگونهمحاسبات
ابریدرسال2015موجبموفقیتکسبوکارهاوانجامسریعتروباهزینهکمتر

خدماتITشدهاست.

پشتیبانگیریمراکزدادهرویکالود
چهاتفاقیمیافتداگرسازمانهابتوانندباهزینةموثریازکسبوکارهایخودروی
مراکزداده،پشتیبانگیریکنندیادرمواقعبحرانیاقدامبهبازیابیکسبوکارخود
نمایند؟اینمفهومتاچندسالپیشغیرممکنبود.امادرسال2015بهیکاستاندارد
برایبســیاریازشــرکتهایتجاریوکســبوکارهایمتوسطوکوچکبازار
درآمدهاست.درمحاسباتابری،سرورهایمجازیساختهمیشوندوبراساس
تقاضاوسیاســتهایتعیینشــدهاجراخواهندشــد.بهاینمعنیکهسرورهای
مجازیجدیدمیتوانندازتمامفرآیندهایتولیدیابخشیازمحصوالتوخدمات،
نسخهتکراریتهیهکنند.سرورهایمجازیقابلیتاینرادارندکهازتماماطالعات
تولیدیاردوبدلشدهرویخدماتداخلیاخارجییککسبوکار،پشتیبانگیری
کردهودرموقعلزومواردسیستمکنند.درمحاسباتابری،اینعملیاتدرزمان

بسیارکمیرخمیدهد.
امروزه،ســازمانهامیتوانندازپلتفرمهایمحاســباتابریبرایساختننسخة

تکراریبرخییاهمةظرفیتهایمراکزدادهبهدوروشمختلفاستفادهکنند:
1-میتوانبایکشــرکتثالتقراردادبســتتابراساسسیاستهایشماوهر
زماننیازبود،ســرورهایمجازیجدیدیبههمراهپشتهونرمافزارهایبازیابی

اطالعات،راهاندازیکند.
2-برایپاســخگوییســریعتربهمواقعبحرانی؛خودکسبوکاراقدامبهساختن
ســرورهایمجازیجدیددرجهتپیشــبرداهدافوسیاســتهایتجاریکندو
اجازهبدهداینسرورهادرتمامزمانهااجراشدهومشغولپشتیبانگیریکامل

در بازار رقابتی امروز، محاسبات ابری نه تنها فرصت های نوآوری و خالقیت بیشتری 
برای کســب وکارها فراهم می کند؛ بلکه موجب انجام دادن سریع تر کارها و هزینه 
کردن موثرتر نسبت به گذشته می شود. این پلتفرم برای خدمات IT مبتنی بر تقاضا 
و پاسخ گویی، بسیار کارآمد نشان داده شده است. از آن جایی که شما می توانید در 
یک ســرویس ابری از سرورهای مجازی با سازگاری و سرعت فوق العاده مناسبی 
بهره ببرید و منابع محاســباتی IT، مانند تجهیزات ذخیره سازی و پردازشی بدان 
اختصاص دهید؛ به طور طبیعی و خودکار محاسبات ابری، خدمات جدیدی به ارمغان 

می آورد که منجر به تولید بیشتر نسبت به روش های سنتی می شود.

پنجتاثیربزرگمحاسباتابری
برکسبوکارهادرسال2015

ازسایتباشند.طبیعیاستکهاینسرورهایمجازیبایدهمراهبانسخةکاملی
ازنرمافزارهایپشتیبانگیریوبازیابیبحرانیباشندتادرزمانهایموردنیاز

بتواننداقدامبهبازگرداندناطالعاتسرویسهارویسایتکنند.

درکســبوکارهابهوفورازهردوروشاســتفادهمیشود.انتخابهریکازاین
روشهاارتباطتنگاتنگیباسیاســتهاونوعکسبوکارهایآنشرکتدارد.یک
ســازماناعتقادداردتمامتخممرغهابایددریکســبدباشندوسازماندیگریبه
اصلبرونسپاریوتکهتکهکردنخدماتوزیرساختهاپایبنداست.بههرحال،
انتخابعدمیکشیوهدرستمتناسبباسرویسهاوزیرساختIT،ممکناست
منجربهچالشهاومشــکالتجدیدیدرمرکزدادهشود.هردویاینروشهادر
محاســباتابریهزینةبسیارکمترینســبتبهروشهایسنتیدارند.عالوهبر
آن،سریعترهستندوغالبسازمانهاترجیحمیدهندبهسراغاینروشهابیایند.

تامینپویایذخیرهسازیوفایلریپلیکیشندرکالود
اگــریکمدیرITباشــیدباچالــشپایانناپذیرافزایشحجماطالعــاتونیازبه
تجهیزاتذخیرهسازیبیشتروبعدفراهمسازیسرویسهایدسترسیواستفاده
ازاطالعاتآشــناییداریدوهنوزازآنخالصیپیدانکردهاید.دراینجا،مشــکل
فقطذخیرةحجمانبوهیازاطالعاتنیستبلکهدرسرویسهایجدیدبایدامکان
میزبانیودسترســیبهاطالعاتبرایبخشهایمختلففراهمشــودوحتیدر
برخیســرویسهابایدکاربرانبهصورتآنالینوتماموقتدسترسیبیدرنگ
بهاطالعاتداشتهباشند.بههمیندلیل،تامینمنابعذخیرهسازیومشکالتمرتبط
باآنبهیکیازچالشهایدایمیوناگزیرکســبوکارهایمتوسطوبزرگتبدیل
شدهاست.تامیننیازهایذخیرهسازیبرایسرویسهایاپروژههایجدیدعالوه
برهزینه،مشــکالتدیگریمانندلزومپاسخگوییسریعبهنیازهایکسبوکارو
درراستایاهدافسازمان،دارد.همینطور،غالبایافتنجواباینسوالکه»چقدر

فضانیازاست؟«بسیارسختخواهدبود.
اماذخیرهســازیمبتنیبرکالود،پاســختماماینمشــکالتاســتچونمنابع
ذخیرهســازیبهصورتپویاودرزمانهاییواقعیوبرحســبنیازوتقاضای
کسبوکار،اختصاصپیدامیکنند؛بهطوریکهکسبوکارهااحساسخواهندکرد
یکفضایذخیرهسازینامحدوددراختیاردارندوچالشتامینمنابعذخیرهسازی
برایهمیشهازمیانبرداشتهشدهاستوحتیدرآیندهباافتتاحسرویسهایجدید
نیزمشکلزانخواهدبود.کسبوکارهایکوچکومتوسطکهمیخواهندخدمات
جدیدیبدهنددیگرنیازیبهخریدتجهیزاتذخیرهسازیوتامینمنابعپردازشی
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وانــرژیبــرایآنهاندارنــد.بهعالوه؛درابتدایشــروعکارخودنیز،نیازیبه
خواباندنیکســرمایهزیادنیســت.سرویسهایجدیددرماههایاولیهنیازیبه
منابعذخیرهسازیبزرگندارندوممکناستبعدازیکیاچندسالبهرشدبرسند
وآنجااستکهبایدمنابعذخیرهسازیبهصورتپویااختصاصیابد.بنابراین؛
ذخیرهســازیمبتنیبرابردرعیناینکهصرفهجوییاقتصادیدارد؛هرزمانکه

کسبوکاراحساسکردبایدمنابعبیشتریتحویلبگیرد؛میتواندهزینهکند.
ســازمانبااستفادهازذخیرهسازیمبتنیبرابرمزایایدیگریهمکسبمیکند.
مثاًلضمنانعطافپذیریدرذخیرهســازیودسترســیبهاطالعاتمیتواننداز
ســرویسهایفایلریپلیکیشنهماستفادهکنندیااینکهمطمئنباشنددرصورت
رخدادنهرگونهاتفاقیازاطالعاتشانمحافظتمیشود.همچنین،غالباًاطالعات
رویسرویسهایابریازهرجاوباهرپلتفرمیازراهدورقابلدسترسیهستند.
اینســرویسهابرایســازمانهایچندپلتفرمیشاملدسکتاپوموبایل،بسیار

ارزشمندهستند.

مهاجرتبرنامههایکاربردیبهکالود
همانندذخیرهســازیابریمیتوانبرنامههایکاربردیسازمانیونرمافزارهای
اتوماسیوناداریوتولیدیرابهپلتفرممحاسباتابریمنتقلکردوبههرکداممنابع
موردنیازازجملهتوانپردازشی،انرژی،حافظةرموپهنایباندشبکهاختصاص
داد.درچندســالگذشته؛بسیاریازشــرکتهاوسازمانهایمتوسطوبزرگ
اقدامبهانتقالبرنامههایکاربردیوخدماتیخودبهرویکالودکردند.چوناین
حرکتبرایآنهامزایایبیشماریدرپیدارد.پلتفرممحاسباتابریبرحسب
ITتقاضابههریکازبرنامهها،منابعیبهصورتپویااختصاصمیدهدومدیران
دیگرخیالشانراحتاستباچالشهاییمانندکندیسرعتدسترسی،پهنایباند،
حافظهوپرشدنفضایبانکاطالعاتیروبرونیستند.درواقع؛نرمافزارهاروی
محاسباتابریبهسادگیمقیاسپذیرمیشوند.فرآینداینانتقالبسیارسادهاست:
برایشــروعبایدیکسرویسدهندةمحاسباتابریانتخابکرد.بعدسرورهای
مجازیجدیدســاختهمیشوندورویمحاسباتابریپیکربندیخواهندشد.در
مرحلةبعدیبرنامههایکاربردیبهرویاینسرورهامنتقلشدهویکارتباطامن،
میانســرورهایمجازیوسازمانمربوطهایجادمیشود.درنهایت،سرورهای
داخلیشــرکتکهمیزبانبرنامههایکاربردیوتولیدیبودند،خاموششــدهو

سرورهایمجازیرویمحاسباتابریشروعبهکارمیکنند.همانندسرویسهای
ابریدراینجانیزمحیطهایابریاولویتاولســازمانخواهدبود.همانطورکه
گفتیم؛بااینمهاجرتبرنامههایکاربردیبهطورطبیعیمقیاسپذیریرابهارث
میبرندوبرحسبنیازمنابعبهصورتپویاتخصیصخواهندیافت.دراینشرایط،
درفصلهاییمانندتعطیالتنوروزییاتابســتانیکهمشــتریانافزایشخواهند
یافــت؛مدیرانITســازماندغدغهایازبابتایــننرمافزارهاندارند.مزیتدیگر،
کاهشهزینههابرایخریدسختافزارهایجدیداست.حتیهنگامیکهبرنامههای
جدیدیدرسیســتماســتقرارپیداکنند،سازماننیازبهتغییرمعمارییاتجهیزات
ســختافزاریجدیدوایجادظرفیتهایتازهنداردبلکهکافیاستتقاضایمنابع

بیشتریرویپلتفرممحاسباتابریداشتهباشد.

ساختپورتالمدیریتپروژةمبتنیبرکالود
احتمــاالچنینچیزیبههمکاریوتعاملبیشــتراعضایتیممنجرخواهدشــد.
درچندســالاخیر،باافزایشنیروهایکاروهمینطورنیازبههمکاریوتعامل
وهماهنگــیبســیارباالمیانهریــکازآنهاکهلزومادرکنــاریکدیگرودریک
 Microsoftمحــلجغرافیاییخاصنیســتند؛راهکارهایهمکاریکاریماننــد
Lync،MicrosoftExchangeوMicrosoftSharePointمبتنــیبــرمحیطهــاو
سرویسهایابریبااستقبالبیشتریروبروشدند.اولینمزیتایناستکهاین
پورتالهارویمحاسباتابریتمامویژگیهاوارزشهایخودراباهزینهایکمتر
ولیبادسترسیبهترنسبتبهمواقعیکهبومیاستفادهمیشدند؛ارائهخواهندداد.
برایمثال،Microsoft Lyncظرفیتهایتعاملیوهمکاریبسیارگستردهایروی
خدماتابریارائهمیدهدوفراترازبرقرارییکارتباطامن،ازطیفوســیعیاز
توابعصوتیوتصویریبهرهمیبرد.باهردستگاهیکهبهاینترنتووبمتصل
شودمیتوانازایننرمافزارمدیریتپروژهاستفادهکرد.حتیقابلیتبرگزارییک
ویدیوکنفرانسرویاســتانداردH.264رافراهممیکند.چنیننرمافزارهاییروی
محیطهایابریبینشورویکردسازمانهادرقبالنیرویکارراتغییرمیدهند،
زیراپاســخگوییســریعترودردسترسبودنبیشــترکارمندانرادرپیدارند.
مزیتبعدیایناستکهسازمانبیشتربایدبهفکرایجادیکرابطمیانکارمندان
ومحیطابریباشندونیازینیستدرگیرپیچیدگیهایفنیاستقراریانگهداری
اینپورتالهاشوند.غالباینپورتالهاازسازگاریباالییدرسینککردنایمیلها
وتقویــمودیگــرابزارهایدفتریبرخوردارندوازاینجهتنیزمزیتهاییبرای

سازمانبهوجودمیآید.

استفادهازPBXمبتنیبرکالودبرایادارهوسرویسهایصوتیموبایل
درســالهایاخیرشــاهدرشــدوتوسعةخدماتابریبرایاســتفادةبیشتراز
ســرویسهایصوتیبودیم.VOIPبهطورگســتردهبهعنوانیکراهکارکاهش
هزینههایعملیاتیمورداستفادهقرارمیگیرد.سازمانهابرایارتباطهایصوتی
خودبهاستفادهازخدماتابریصوتیرویآوردهاندوازسویدیگرارائهدهندگان
خدماتابریروزبهروزسرویسهایباکیفیتوانعطافپذیرتریعرضهمیکنند.
ســازمانهابااستفادهازاینسرویسهابهنوعیزیرساختهایگرانومعمولی
ارتباطاتصوتیدرونسازمانیگذشتهرادورمیزنندویکصرفهجوییبزرگ
اتفاقمیافتد.اماصدایدیجیتالمزایاییبهمراتببیشترازکاهشهزینهازطریق
PBXاســتفادهازپیبیایکسهایدیجیتالیدارد.دررویکردجدید،جایگزینکردن
سنتیباPBXمنطقیاجراشدهرویپلتفرمهایابریبهسازمانهااجازهمیدهد
بهصورتچشــمگیریبهاســتفادهازســرویسهایصوتیسرعتبخشندوبا
بهینهســازیبتوانندتقریباًازهمهجنبههایایننوعسرویسهابهرهبرداریکنند.
برایمثال،تغییرمســیریکتماسورودیبهیکمکانفیزیکیجدیدبهسادگیو
تنهابااستفادهازیکنرمافزارامکانپذیراست.همچنین،بهسادگیمیتواناطالعات
تماسهایپاسخدادهشدهرابرایرسیدنبهیکسریالگوریتمهاتجزیهوتحلیل
ودرنتیجهازطریقدادهکاویاستراتژیهایکسبوکاریجدیدیطرحریزیکرد.

مزیتبعدی،افزایشانعطافپذیریشرکتهااست.
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بیشتر از مسایل فناوری گونه؛ مشکالت انسانی دخیل هستند

چالشهایامنیتیمراکزداده

اجرای کنترلرهای امنیتی زمان بر هستند

امنیت شبکه مجموعه ای مستعد از خطاهای انسانی است

٪69

٪57
٪43

٪74
سازمان ها می گویند حداکثر 
چهار ساعت زمان نیاز دارند 
تا یک قانون جدید فایروال را 
روی برنامه هــای کاربردی 

شبکه اجرا کنند

سازمان ها در دو سال گذشته 
حداقــل یک یا دو ســرویس 

مرکز داده خراب شده دارند

به روزرســانی  می گوینــد 
تجهیزات امنیتی چندین روز 

یا هفته ها طول می کشد.

گزارش آســیب پذیری امنیتی یا مشکل کارایی دادند و وقفه های 
سرویســی با پیکربندی های خطاها در یک ســال گذشته گره 

خورده است.
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خیلی سخت است کنترلرهای امنیتی را بعد از وقوع یک اتفاق تغییر داد

قطعه بندی مرکز داده می تواند کمک کننده باشد ولی تعداد 
انگشت شماری انجام می دهند

سازمان ها نیاز به راه کارهای دیگر دارند

٪75

٪47

٪59

٪68

٪77

٪35

٪35

٪99

٪72 ٪61

گزارش دادند روشی برای پاک سازی 
قوانین فایروال یا ACL تاریخ گذشته 

ندارند.

می گویند هکرها به سادگی توانایی 
حرکت در تمام بخش های مرکز داده 

را دارند

ســازمان خیلی کم یا اصال ابزارهای مشــاهده پذیری امنیتی 
جریان هــای ترافیکی در برنامه های کاربردی یا ســرویس ها 

ندارند

ســازمان می خواهنــد از خودکارســازی و 
ارکستراکسیون برای شتاب بخشی به استقرار 

برنامه های کاربردی بهره ببرند.

از سازمان ها قابلیت کمی 
برای انجام این کار دارند

قابلیــت کمی بــرای تدارک 
تطابــق پیکربندی هــــای 
امنیتی و سرویسی برحسب 
سیاست های کسب وکاری را 

دارند

به هر حال و......

احســاس می کنند پاک سازی قوانین 
فایــروال یا ACL تاریخ گذشــته یک 

پروسه زمان بر است.

اعتراف کردند قطعه بندی مرکز داده 
می تواند مشکالت را حل کند

از تیم های امنیتی درک می کنند کدام 
برنامه های کاربردی یا سرویس های 

موجود ACL باید حذف شوند.

از سازمان ها واقعا مرکزداده شان را 
قطعه بندی می کنند

تنها

اما  تنها

؟؟ ؟
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ســطحقابلقبولیاستفادهکرد.موسسةبینالمللیمدیریتپروژه)PMI(،مدیریت
خطرپذیریرابهفازهای:شناساییخطر،اندازهگیریخطر،ارائهپاسخ)عکسالعمل
درمقابلخطر(وکنترلخطر،تقسیمبندیمیکند.براساساینتقسیمبندی،مدیریت
خطرپذیری،چیزیجز»کلیةفرایندهایمرتبطباشناسایی،تحلیلوپاسخگوییبه
هرگونهعدماطمینانکهشاملحداکثرسازینتایجرخدادهایمطلوبوبهحداقل
رســاندننتایجوقایعنامطلوب«نیست.درمنابعمختلف،تعاریفدیگرینیزارائه
شدهاست.بنابریکنظریةدیگر،مدیریتخطرپذیریفرایندیشاملدوفازاصلی
اســت:فازتخمینخطر)شاملشناسایی،تحلیلواولویتبندی(وفازکنترلخطر
)شــاملمراحلبرنامهریزیمدیریتخطر،برنامهریزینظارتبرخطرواقدامات

اصالحی(.
بههرحال،مدیریتخطرپذیریبخشــیازدانشمدیریتپروژهاستومیکوشد
خطرهایاحتمالیبرسرراهکسبوکار،توسعهبازار،تولیدیاهرفعالیتدیگریرا
شناسایی،ارزیابیوبراساسآنتصمیمگیریکندتاخطراتوتاثیراتاینخطرات

بهحداقلممکنبرسد.

استراتژیهایمدیریتخطرپذیری
کارشناســاندرمدیریــتخطرپذیریبــهدنبالیافتنراهکارهــاورویکردهایی
هستندکهبتوانندابتدایکخطرراشناسایی،سنجشوارزیابیکنندوسپسبعد
اســتراتژیهایمناســبباآنخطرراانتخابواعمالکنند.بهطورکلی،مدیریت
خطرپذیریبایدیکیازچهاراستراتژی»انتقالخطربهبخشهایدیگر«،»جلوگیری
واجتنابازخطر«،»کاهشاثراتمنفیخطر«و»پذیرشقسمتییاتمامیپیامدهای

تقریباً تمامی کارشناســان اقتصادی بر 
غیرخطی بودن تحوالت و سیر حرکتی 
بازار در عصــر حاضر اتفاق نظر دارند. به 
طوری که نمی توان رویدادهای آینده را 
پیش بینی کرد یا برایشان فرمول و معادلة 
مشخصی به دســت آورد. فناوری ها با 
شتاب روزافزونی وارد زندگی بشر شده 
و بر پیچیدگی فرآیندها و درگیر شــدن 
عوامل بیرونی و محیطی دیگر می افزایند 
و همزمان روال ها و رویکردهای ســنتی 
را پــس زده و تجربه های گذشــته را 
بی ارزش می کنند. در این شرایط، رقابت 
و موفقیت برای کسب وکارها سخت تر و 
غیرقابل اعتمادتر می شود. هیچ مدیری 
نمی تواند با اطمینــان همراه با تضمین 
دربارة آینده و رفتار بازار ســخن بگوید 
و برای چالش هــای نامرئی، راهکارهای 
پیشگیرانه ارائه دهد. در این فضا، مدیریت 
 )Risk Management( خطرپذیــری
یکــی از رویکردهای نوینی اســت که 
می توانــد به تقویت و اثربخشــی یک 
کســب وکار کمک کرده و منجر به اتخاذ 
استراتژی ها و تصمیم های کالن مدیریتی 
شــود که به موفقیت نزدیک تر هستند. 
اما وقتی صحبت از مدیریت خطرپذیری 
می شود؛ پای احتمال و عدم اطمینان به 
میان می آید و اینکه تا چه اندازه باید به 

سوی خطر رفت؟

تعریفمدیریتخطرپذیری
قبــلازاینکــهبــهســراغتعریف
مدیریتخطرپذیــریبرویم؛باید
یکتعریفسادهاز»خطر«داشته
باشــیم.بهطورعمومــی»خطر«
برابــربااحتمالوقوعزیانیاعدم
اطمینانازیکنتیجهیاحاصلکار
اســت.خطربهانواعمختلفیمانند
خطرناک،سوداگرانه،استراتژیک،
عملیاتــیوغیــرهتقســیمبندی

میشود.
بــهصــورتعمومــی،مدیریت
ریســک،کاربردسیســتماتیکاز
سیاســتهایمدیریتی،رویههاو
فرایندهــایمربوطبهفعالیتهای
تحلیل،ارزیابیوکنترلخطراست.
مدیریتخطرپذیریعبارتاســت
ازفرایندمستندســازیتصمیمات
نهاییاتخاذشــدهوشناســاییو
میتوان معیارهایی بهکارگیــری
ازآنهــاجهــترســاندنخطرتا

مدیریتخطرپذیری
رویکردی نوین در کاهش تهدیدات و برون رفت از چالش های کسب وکار
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خطر«راانتخابکند.درزیربهتفصیلدربارةاینچهاراستراتژیصحبتمیکنیم:

انتقال خطر:اســتراتژیانتقال،یعنیموجبآنشــدنکــهبخشدیگریخطررا
قبولکند؛کهمعموالًاینکاربهوســیلةبســتنقراردادیاانجاماقداماتاحتیاطی

اتفاقمیافتد.
اجتناب از خطر:استراتژیاجتناب،یعنیانجامندادنفعالیتیکهباعثخطرمیشود.
بهعنوانمثال،ممکناستکهیکداراییخریدارینگرددیاورودبهیککسبوکار،

موردچشمپوشیقرارگیردتاازمشکالتودردسرهایآنهااجتنابشود.
کاهش خطر:استراتژیکاهش،یعنیبهکارگیریشیوههاییکهباعثکاهششدت

زیانمیشود.
پذیرش خطر:استراتژیپذیرش،یعنیقبولزیانوقتیکهرخمیدهد.درواقعخود

تضمینییاتضمینشخصی،دراینطبقهجایمیگیرد.

هــربنگاهکســبوکار،بایدتیمهایمدیریتخطرپذیریداشــتهباشــدتابتواند
بهطــورمداومبهشناســاییخطرهــاوارزیابیآنهابــرایدرپیشگرفتنیکی
ازاســتراتژیهایاشــارهشده،بپردازد.اینجاســتکهپارادایمیاالگویمدیریت
خطرپذیریمطرحمیشود.درپارادایم،مدیریتخطرپذیری،مجموعهایازوظایف
بههمپیوستهتعریفمیشودکهبهدنبالیکماموریتهستند:شناساییخطرها،

تحلیل،برنامهریزی،پیگیری،کنترلوارتباطات.
بهاعتقادبرخیازکارشناســانمدیریتپــروژه؛مدیریتخطرپذیریدارایهفت

فازاست:
1(شناساییعواملخطر

2(تخمیناحتمالرخدادخطرومیزانتأثیرآن
3(ارائهراهکارهاییجهتتعدیلخطرهایشناساییشده

4(نظارتبرعواملخطر
5(ارائهیکطرحاحتمالی

6(مدیریتبحران
7(احیایسازمانبعدازبحران.

دراینفرآیندهاومجموعةفعالیتهاممکناســتاحتمالوقوعچندینخطرباهم
وجودداشــتهباشــد.دراینشرایط،بایدتیممدیریتخطرپذیریبتواندخطرهای
بــااحتمالوقوعکــمراازخطرهایبااحتمالوقوعزیادمجزاکردهوبراســاس
اولویتبندیخطرهاومیزانزیاندهی،استراتژیهایمناسبراانتخابکند.مثاًل
ممکناستبراییکخطربااحتمالوقوعکموزیاندهیکم،استراتژی»پذیرش«
وبــراییــکخطردیگربااحتمالوقوعباالوزیاندهیباال،اســتراتژی»اجتناب«
انتخابشود)شکل1(.درچنینشرایطیاستکهکسبوکارهامیتوانندکمترین

خطروزیاندهیرادربازارهایرقابتیپیچیدهوغیرقابلپیشبینی،متحملشوند
وحیاتکســبوکارخودراکمتربهورطةنابودیبکشانند.شرکتهایتجاریو
ســازمانهایبزرگاقتصادیبایدچندینتیممدیریتخطرپذیریداشتهباشندو
درهمهحالآمادهوقوعیکخطراحتمالیومقابلهباآنبراســاسسیاســتهاو

استراتژیهایمناسبودانشمحورباشند.

مراحلپیادهسازیاستراتژیهایمدیریتخطرپذیری
چگونهبایدخطرهاراشناســاییوتحلیلکردتابراســاساطالعاتبهدستآمده
یکاســتراتژیمناســببرگزید؟اینفرآیندممکناستدرهرسازمانیباشرکت
دیگریمتفاوتباشــدوهمانطورکهگفتیمیکفرآیندپیوســتهومجموعهایاز
فعالیتهایدایمیاســتولیبهطورســادهمیتوانگامهــایزیررادرمدیریت

خطرپذیریمتصوربود:
ابتــدابایدنســبتبهشناســاییخطرهایمحتملپــروژهاقدامکــرد.اینکاربا
دســتهبندیساختارکارهاوباپرسشچندسوالازخودیااعضایگروهپروژه،
امکانپذیراســت.مثاًل:درموقعنیازبهمنبعیامنابعیکهدردســترسنیســتند؛
چهاتفاقیخواهدافتاد؟اگرکنترلیدرموردمولفهایکهبرپروژهاثرگذاراســت
نداشــتهباشیم،چهاتفاقیمیافتد؟بدترینســناریوچیست؟چهچیزیباعثآن
میگردد؟چهقدروقوعایناتفاقمحتملاســت؟عواقبآنچیســت؟ممکناست
ســواالتدیگــریهممطرحشــودکهســرآغازخوبیخواهندبود.هرســوالی
کــهبــهذهنخطورمیکنــدرامیتوانپیگیــریکردتاخطراتاحتمالیکشــف

شوند.
درگامدوم،تعیینکنیدکهآیانیازبهمقابلهوپیشــگیریازخطرهســتیابایدتا
زمــانوقوعآنصبرکرد.اگرخطرهارامشــخصکنیدوتصمیمبگیریدکههیچ
عملینبایدانجامگیرد؛بازبهترازآناستکهآنهاراشناسایینکردهباشید.پس
ازاینمرحلهتمامخطرهایشناساییشدهراکّمیکنید؛ابتداخطرهارادستهبندی
وسپساحتمالوقوعهرخطرراتعیینکنید.راهدیگر،نسبتدادندرصدوزنیبه
هریکازخطرهااست.مشکلاصلیاینروشآناستکههموارهدادههایتجربی
بهاندازةکافیدردسترسنیستندتااینکاربهدقتانجامگیرد.دراینروشمعمواًل
افــرادباتجربهایمبادرتبهایــنکارمیکنندکهتجاربجامعیازانواعرویدادها
درپروژههایمختلفکســبکردهاند؛مجموعدرصدهایتخصیصیبهرویدادها

بایدعدد100باشد.
درمرحلــةبعدبههرخطر،یکمقدارنســبتدهید.اینمقدارمیتوانددرصورت
نیازبرحسبهزینهیازمانباشد؛بهعنوانمثالاگرهدفتعیینزماناتمامپروژه
است،هرایدهایدرموردمدتزمانفعالیتهامیتواندیکسناریویخطرمحسوب
شود.دراینمرحلهمیتوانمقدارحقیقیخطررابامحاسبةحاصلضربمقادیر
تخصیصدادهشــدهبهخطرواحتمالوقوعآنبهدســتآوردوباتوجهبهنتایج
حاصلمیتواننسبتبهانجامعملییابهتعویقانداختنآن،تصمیمگیرینمود.
بعدازانجاممراحلمدیریتخطر،میتوانیدفرایندهاینگهداریمجموعةخطرهارا
آغازکنید.برایاینکاربازنگریدورهایخطرهاراآغازکنیدکهمبتنیبرپیچیدگی

ومدتپروژهووقوعتغییراتپروژهاست.

نتیجهگیری
درکســبوکارهاوپروژههایبزرگ،خطریکرویداد،ناشــناختهاماقابلکنترل
اســت.ایــنمجموعههاهمیشــهآمادگیروبروشــدنبایکخطــررادارندوبه
جایفراریاکتمانآنســعیمیکنندبهتریناســتراتژیوتصمیمرااتخاذکنند
تاکمترینزیانوخســارتراببینند.درکســبوکارهاینوپــاوچاالک؛خطرها
مقدمــهایبرایفرصتهاهســتندواگردرســتشناســایی،تحلیــلوارزیابی،
کنترلوهدایتشــوندچهبســابهموفقیتورشــدمنجرگردند.دردنیایامروز؛
مدیریتخطرپذیرییکامربدیهیوحیاتیاســتوبدونآننمیتوانرفتارهای
غیرخطیپیچیدهبازار،مشتریان،رقباوفناوریهایآیندهرارصدوبرنامهریزی

کرد.
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اگرعبارت»منشکستخوردم«راباعبارت»چیزیرایادگرفتمکههرگزدوبارهانجامشنمیدهم«جایگزینکنید،یکذهنیتکامالمتفاوترقممیخورد.)جفریگیتومر(

وقتیهمهشرایطباهمبرابرباشندمردمدوستدارندبادوستانشانمعاملهکنند.وقتیهمهشرایطباهمبرابرنباشند،بازهممردمدوستدارندبادوستانشانمعاملهکنند.

قبلازشروعمعاملهاولباآنهادوستشوید،وگرنهاصالشروعنکنید.)جفریگیتومر(

انسانهایمثبتوموفقهمیشهدربارةراهحلهافکروصحبتمیکنندوانسانهایناموفقدرموردمشکالت.شماجزءکدامگروههستید؟)برایانتریسی(

برایاینکهدرکسبعادتهایمدیریِتزمانپیشرفتکنید،ازشخصدیگریکهبهطورفوقالعادهایمنظمومرتباستتقلیدکنید.)برایانتریسی(

دورانشکوهوجالل
قبلازاینکهبهســراغدالیلافولشــرکتنتاسکیپبرویمبهتراستکمیدربارة
تاریخچهاینشرکتکهفعالیتهایشفراترازیکنرمافزارمرورگروببود؛صحبت
کنیم.شــرکتارتباطاتموزاییکدرســال1994توســطدونفربهنامهایمارک
اندریســنوجیمز.اچکالرکدرزمینةتولیدنرمافزارهایاینترنتیتاسیسشد.در
واقع؛هدفاصلیاینشرکتارائهمرورگروب،پورتالهایخدماتیوبوخدمات
اینترنتیبود.موزاییکخیلیسریعودرهمانسالبهشرکتخدماتکامپیوتری
نتاســکیپ)Netscape(تغییرنامداد.اولیندفترشــرکتنتاسکیپدر"مانتین
ویوکالیفرنیا"بود.نتاسکیپابتدامرورگرنویگیتور)navigator(راارائهدادکه
درهمانزمانخودبیشاز80درصدبازاردراختیارشبود.جالباســتبدانید
نتاسکیپدرهمانسالاولشروعبهفعالیتشبرایامنسازیمرورگرهایوب،
پروتکلSSLرامعرفیکرد.مرورگرنویگیتورخیلیسریعوبهخاطرمسایلحقوقی
بهمرورگرنتاســکیپتغییرنامیافتوبیشترکامپیوترهایدسکتاپآنزماناز
جملهکامپیوترهایآیبیاموحتیمایکروســافتازآناستفادهمیکردندتااینکه
درسال1995ودرحالیکهنتاسکیپدرحالاوجگیریبود؛نسخةاولمرورگر

اینترنتاکسپلرربرایسیستمعاملویندوزمایکروسافتمتولدشد.
شــرکتنتاسکیپدرفاصلةسالهای1995تا1999سلطانبیمنازعدنیایوب
بودوهمانطورکهگفتیمدرسال1999بیشازنوددرصدکامپیوترهاازنتاسکیپ
استفادهمیکردند.دلیلعمدةاینموفقیتبهخاطرشرکتهایهمکاروتجاریبود
کهازاینمرورگرپشتیبانیمیکردندوهنوزسیستمعاملمایکروسافت،کاربران
خودشراپیدانکردهبود.شــرکتنتاســکیپدراینســالهاتمامتالشخودرا
رویجذبســرمایهومتقاعدکردنکامپیوترسازانبرایاستفادهازمرورگروب
نتاسکیپودیگربرنامههاوخدماتشتحتوبآنگذاشتهبودوالبتهموفقیتهایی

همکسبکرد.

دورانجنگسرد
فاصلةسالهای1995تا2003بهزعمبسیاریازکارشناسان،دورانجنگسرد
مرورگرهابود.اینترنتاکســپلرردرســال1995اختراعشدوبهطورپیشفرض
رویسیستمعاملویندوزمایکروسافتوبهتبعآنرویبسیاریازکامپیوترهای
دســکتاپنصببودوکاربرانبهناچارازآناســتفادهمیکردند.نتاســکیپتا
ســال1995حاکمبالمنازعوببودولیازاینســالبهبعداینترنتاکســپلررکه
بهنســخههایبعدیرســیدهبودباجذابیتهایگرافیکیوبصریخودوبهلطف
نصبپیشفرضرویسیستمعاملویندوز95کمکمسهمیازبازارگرفت.یکیاز
بدترینشکستهاینتاسکیپبههمانسال1995برمیگرددکهشرکتاینترنتی
بزرگAOLپشــتیبانیازاینمرورگرراقطعوبهسراغاینترنتاکسپلرررفت.در
همانبرهه،نتاسکیپتالشکردمرورگروبمحبوبش،هماننداینترنتاکسپلرر
بههمراهویندوز95عرضهشــودوحتیمتوســلبهدعاویحقوقیهمشدولی
مایکروسافتزیربارنرفتوسیاستهایانحصاریخودراادامهدادکهدرنهایت
منجربهنابودینتاســکیپشد.درســال1999یکاتفاقبزرگبرایشرکتنت
اســکیپرخداد.شــرکتAOLاینشرکترابهمبلغ10میلیارددالرخریداریوبه

کاربران یک دهه اخیر، وب و وب گردی را با اینترنت اکسپلرر، فایرفاکس، 
کروم، سافاری، اپرا و ده ها مرورگر وب یا نرم افزارهای دیگر می شناسند 
اما از نت اسکیپ چیزی نمی دانند و هیچ خاطره یا نوستالژی ای ندارند؛ 
بزرگ ترین و معروف ترین شــرکت دهه اول وب که مخترع و صاحب 
اولین مرورگــر وب و محبوب ترین مرورگر وب دنیا بود. می گویند در 
سال 1990 بیش از 90 درصد کاربران از مرورگر وب نت اسکیپ استفاده 
می کردند. چرا نت اســکیپ در دهة اول وب اوج گرفت و به یک باره در 

دهة دوم سقوط کرد و در دهة سوم نیست و نابود شد؟

قربانیبزرگ
یکجنگمرورگرها
چرا محبوب ترین شرکت وب بعد از 
دو دهه به فراموشی سپرده شد
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هرموفقیتبزرگینتیجةهزارانتالشکوچکوعادیاستکهموردتوجهوستایشدیگرانقرارنمیگیرد.)برایانتریسی(

سودکردنبدونریسک،تجربهکردنبدونخطر،پاداشگرفتنبدونتالش،بهاینمیماندکهبدوناینکهمتولدشویدانتظارزندگیکردنداشتهباشید.)برایانتریسی(

برایاینکهبهحداکثربهروریدستپیداکنید،باتکرارپیدرپیاینجملهبهخودتاننظموترتیببدهید:»ُخب،برگردیمسرکار...«.)برایانتریسی(

وقتازبینرفتنیاست،نمیتوانآنراپساندازکرد.فقطمیتوانآنرابهروشهایمختلفخرجکرد.)برایانتریسی(

آموزش،کلیدموفقیتاستولیچونسختووقتگیراستوبیشترانسانهاتنبلهستندکسیبراییادگیریاهمیتقائلنمیشود.)برایانتریسی(

فکرکردنهمراهباپیشبینیراتمرینکنید.چهاتفاقیممکناستپیشبیایدودرآنصورتچهکاربایدبکنید؟)برایانتریسی(

زیرمجموعههایخودشاضافهکرد.درابتداتصورمیشدادغامAOLونتاسکیپ
منجربهبزرگترینغولدنیایوبخواهدشدولیآیندهنشاندادکهاینعملیک

اشتباهبزرگبودوتقریباًتیرخالصرابهمغزنتاسکیپواردکرد.
درســال2002نیزمرورگروبفایرفاکسواردعرصةکارزارمرورگرهایوب
شــد؛مرورگریکهازکدهایبرنامهنویسینتاســکیپاستفادهمیکردوپروژة
متولدشــدهازدلاینشــرکتبود.تاریخچةشرکتموزیالونحوةتولدمرورگر
 Mozilla(فایرفاکسهمشــنیدنیاست.نتاسکیپدرســال1998پروژةموزیال
Organization(رارویموتورGeckoپایهگذاریکردکهکدهایبرنامهنویسیآن
درپروژههایبعدیشرکتوهمچنینزیربنایمحصوالتموزیالمانندمرورگر
فایرفاکس)FireFox(استفادهشد.نامگذاریشرکتموزیالعجیبوغریباستو
داستانهایزیادیدربارهاشرواجیافتهاست.برخیپروژةموزیالرانقشةتجاری
وکســبوکاربعدینتاســکیپمیدانند.براساسگزارشسایتZDnet،ترکیب
دوعبــارت"Mosaic Killer")نابودکنندةمرورگرموزاییک(وGodzillaبهمعنی
قدرتیشــبیهگودزیالکهمیتواندمرورگرموزاییکرانابودسازد،منجربهابداع
نامMozillaشدهاست.امادرادامه،نتاسکیپنتوانستپروژةموزیالرانگهدارد
وباعدمتمایلAOLدرمشــارکتدرپروژههایموسســةموزیال،کهتوسطزیر
مجموعهاششرکتنتاسکیپادارهمیشد،درسال2003میالدیAOLباکمکی
2میلیوندالریموسسةموزیالرامستقلساخت.برایناساسباانحاللموسسه
موزیال،بنیادموزیال،توســعةمحصوالتخویشرادرذیلشرکتهمکارموزیال
ادامهداد.درهمانسال،اولیننسخههایفایرفاکسبرایسیستمهایاوپنسورس

ولینوکسعرضهگردیدوخیلیزودبهویندوزراهیافت.

دورانجنگمرورگرها
فاصلةســالهای2002تا2010بهدورانجنــگعلنیورودررویمرورگرهای
وبمعروفاســت.دورانافولنتاســکیپازسال1999شروعشدولیباورود
فایرفاکسجنگقدرتمرورگرهایوب،علنیونفسگیرشدوقواعدبازیدردنیای
وبنیزبهطورهمزمانعوضشد.کسبوکارهایاینترنتیپوستاندازیکردندو
دستبهتغییرطراحیونرمافزارهایخودزدند.استانداردهایجدیدوارددنیای
وبشدندوبهیکبارههمهچیزعلیهیکیازبزرگترینغولهایاینترنتیدنیاشد.
درســال2003،شــرکتAOLبســیاریازکارمندانشــرکتنتاسکیپازجمله
کارمندانبخشبرنامهنویسیوتوسعةنسخهجدیدمرورگرنتاسکیپرااخراج
کرد.اینبرنامهنویسانمستقیمازنتاسکیپبهبنیادموزیالرفتندونسخةجدید
فایرفاکسرامنتشــرکردند.شــایداگرAOLکمیبیشتربهاینکارمندانفرصت
میدادهیچگاهفایرفاکسمعروفنمیشــدواکنونهمةمادرحالاستفادهازیک
مرورگروبنتاســکیپبودیم.برنامهنویســاناخراجیتمامابداعهاوایدههای
جدیدخودکهمبتنیبراســتانداردهایتازةدنیایوببودندرابهجاینتاسکیپ

درفایرفاکسپیادهسازیکردند.
روندنزولینتاسکیپادامهداشتتااینکهدرسال2006تنهاکمترازیکدرصدبازار
 Netscape(مرورگرهایوبرادراختیارداشت.آخریننسخةمرورگرنویگیتور
Navigator 9(بــهصورترایگاندر15اکتبر2007واردبازارشــد.عماًلدریکم

مارس2008شرکتAOLحمایتمالیخودازمرورگراینترنتنتاسکیپراقطع
کردوتولیدتمامیمحصوالتوبرنامههایاینشرکتمتوقفشد.البتهنتاسکیپ
بهعنوانزیرمجموعهایازAOLدرزمینةارائهخدماتاینترنتی)ISP(فعالیتدارد
وازمرورگرفایرفاکسپشــتیبانیمیکند.ازهمانابتدایاضافهشدننتاسکیپ
بهAOLمشــخصبوداینشرکتاعتقادیبهمرورگروبنداردوبیشتربهدنبال

منابعوسرویسهایاینترنتینتاسکیپاست.

نتاسکیپچگونهدرآمدزاییمیکرد؟
سوالجالبیکهبرخیازکاربرانمیپرسنددربارةشیوههایدرآمدزاییشرکت
نتاسکیپاست.واقعادرسالهایاولیهوب،چگونهمیتوانستندازآنکسبدرآمد
کنند؟هزینههاینتاسکیپازکجاتامینمیشد؟بایددرجواببگوییمکهنتاسکیپ
رابیشــتربامرورگروبآنمیشناســیمولیاینشرکتدراصلیککسبوکار
اینترنتیاستودردهةخودششباهتزیادیبهشرکتگوگلداشت.نتاسکیپ
انواعســرویسهاوســرورهایاینترنتیرابهشــرکتهاوسازمانهایبزرگو
کوچکارائهمیداد؛زبانهایبرنامهنویسیراتوسعهمیدادکهازجملهآنهاباید
بهاختراعوتوسعةزبانبرنامهنویسیجاوااسکریپاشارهکرد.برنامهنویسیوب
راتوسعهودنبالمیکردوبانوشتننرمافزارهایمختلفتحتوبوفروشآن
بهشرکتهایموجوددربازار،درآمدزیادیجمعآوریمیکرد.حتیاینشرکت
درزمانــیکهتقریباًمرورگروبنتاســکیپجنگمرورگرهــاراباختهبود؛یک
غــولاینترنتــیبزرگبودوباغولهایدیگریمانندAOLوگوگلرقابتمیکرد.
نتاســکیپدرفاصلــةســالهای2000تا2010درحوزههــایمختلفیازتولید
نرمافزارومحصوالتفناوریتامیزبانیســایتوســروروخدماتحرفهایبه

سازمانهافعالیتداشتوحتیدرایناواخرواردبحثکالودهمشد.

چراوبمدیوننتاسکیپاست؟
بنیانگذاراننتاسکیپدردورانیکهوبسایتهاچیزیبیشترازنظریهپردازیهای
اغراقآمیزتوخالینبودندومرورگرهایوبمتنی،بدونرقابتوکمترینجذابیت،
بهدنبالمشتریمیگشتند؛یکایدةدانشگاهیرابهیکمحصولموفقوکاربرپسند
بدلســاختندوچشماندازجدیدیدردنیایمرورگرهایوبپدیدآوردند.درست
استکهنتاسکیپنتوانستدرسالهایابتداییظهوراینترنتهمانندرقیباصلي
خوداینترنتاکســپلورر،ازآزموناســتقامتومقاومتســربلندبیرونبیایداما
دعواهاودشــواریهاییکهاینشرکتداشــتوپیشرفتهاوانواعاستانداردها
وپروتکلهاییکهبهوبهدیهکرد،زمینهســازنوآوریهاوپیشــرفتهایمهمو
بزرگیشدند.پروتکلSSL،زبانبرنامهنویسیجاوااسکریپتکهیکیازبزرگترین
تحوالتوباســت،انواعبرنامههاوســرویسهایایمیلPOPوIMAP،سرویس
LDAPبرایسرورهایلینوکس،سرویسهایپروکسی،انواعبرنامههایتحتوب
برایســرورهایلینوکسیویونیکس،برنامههایتقویموفشردهسازیاطالعات
هنگامارسالرویوبودههابرنامةدیگر،همگیدستاوردهاینتاسکیپبهدنیای
http://isp.netscape.وبهستند.اکنونازتماماینشرکتیکسایتبهنشانی

comباقیماندهاست.
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مراکــزدادةماژوالریکراهحلمشــترککســبوکارهابــرایتقاضاهایروبه
افزایشامروزیهســتند.تاچندسالپیش،بسیاریازشرکتهایسازندةمراکز
دادهرویخوشــیبهمراکزدادةماژوالرنشــاننمیدادندواستداللشاناینبود
کهبامحدودیتهایطراحیوسفارشیســازیبرایزیرســاختهایموردنیاز
بازارروبروهســتند.امادرحالحاضر،بسیاریازاینسازندگاندرنظریةخود
تجدیدنظرکردهاندوبهمزایایبیشــمارمراکزدادةماژوالراعترافدارند؛چون

متوجهشــدنداینسیستمهادرفضایکنونیبازارچقدرمیتوانندانعطافپذیرو
شــاملتواناییهایمنحصربهفردباشند.بازارنیزازمراکزدادةماژوالراستقبال
میکند؛چونپاســخیمناسبوسریعبهنیازهایروزافزونبخشITسازمانها
استودرعینحالنیازبهسرمایهگذاریوزمانطوالنیبرایبهرهبرداریندارد.

چراماژوالر؟
امروزه،بهحداکثررســاندنقدرتمحاســباتیوذخیرهســازییــکمرکزداده
صرفنظــرازاینکهدرچهکســبوکاریاصنعتیهســتید؛یکنیازوضرورت
مطلقاســت.اگرچهقبالتوســطافزودنبرخیتجهیزاتوکانتینرهایســروری
ســعیمیکردندظرفیتهایمراکزدادهراافزایشدهندامادرحالحاضرمراکز
دادةماژوالریکیازبهترینانتخابهاوراهکارهابرایافزایشقدرتپردازشــی
وذخیرهســازیدرکنارصرفهجوییدرهزینههاومتنوعترینگزینههاپیشپای

کسبوکارهاهستند.
مراکــزدادةمــاژوالربهطورمنحصربهفردبرایپاســخگوییبهیکنیازخاص
کسبوکارهاطراحیشدهاندامانگاهیهمبهنیازهایآیندهدارندوازقابلیتهایی
برایتوسعهبهرهمیبرند.اینانعطافپذیریبهمدیرانITاجازهمیدهدبرحسب
نیازهایفعلیشرکتدستبهطراحیبزنندوبعدباتغییرنیازهادرآینده،ظرفیتهای
مرکزدادهراتوسعهدهند.امادرمراکزدادةثابتبایددرهنگامطراحی،نیازهای
آیندهپیشبینیوحدسزدهشــوندویکهزینهعمدهبرایســالهایبعددرنظر
گرفتهشود.بعدوقتیمرکزدادهشروعبهکارمیکند؛نیازهایجدیدپیشبینینشده
هزینههایاضافیبهسیستمتحمیلمیکنندوعملیاتفعلیمختلخواهدشد.مراکز
دادةماژوالرطوریطراحیوساختهمیشوندکهبتوانندفرآیندهایتولیدیقابل
پیشبینیسایتهایکارخانههاوشرکتهایصنعتیراانجامبدهند.اینفرآیندها
کهبارهاوبارهاتکراریاتغییرمیکنند،افزایشقابلیتاطمینانوسرعتتولیدرا
بههمراهخواهندآوردومراکزدادةماژوالرتضمینمیکنندنیازهایاینفرآیندها
باتغییرماژولهاتامینخواهدشــد.درمقابل؛مراکزدادهازماژولهاییکسانو

غیرقابلتغییروتعویضتشکیلشدهاندوبرایوظایفآیندهآمادهنیستند.
عالوهبرقابلپیشبینیبودن؛مراکزدادةماژوالرتوســطکارشناســانیساخته
میشوندکهدرشرکتهاوصنعتحضورداشتهوفرآیندهایتولیدیرابهدقت
میشناسند.بنابراین،مراکزدادةماژوالردرصدیازکاراییوکارآمدیرادارندو
بهصورتپیشفرضدرمقایسهبامراکزدادةسنتیازکیفیتخدماتدهیبهتری
برخوردارهســتند.درمراکزدادةســنتیگاهیبعدازطییکدورةاولیه،نیازبه
ساختوسازجدیدیاتغییرمعماریاستکهتاخیراتوهزینههایجدیدیدرپی
دارد.گاهیاوقاتعواملخارجیبالقوهمیتوانندبرخیمالحظاترابهمرکزداده

تحمیلکنندکهبازهمهزینههایسربارعملیاتیجدیدیبههمراهدارند.

آیامرکزدادةماژوالربرایشمامناسباست؟
مرکزدادةماژوالریکراهکارفنیبرایچالشرشدسریعاطالعاتوفشارهایرو
بهجلوینیازهایکاربراندربازاراســت.آنهاازطریقاستقراریکمدلکارآمد
مرکزدادهسعیمیکنندبهظرفیتهایجدیدپاسخدهندوبهنوعیاستانداردهای
جدید،هزینهموثروسرعتاجراراتضمینکنند.امااینمدلبرایهمهجامناسب
نیســتواگــردریکاندازةخــاصآنرادرنظربگیریمدرهرکســبوکاریجا
نمیشــود.نبایدتصورکردمرکزدادةماژوالرراهکارمناســبیبرایهرشرکت
تجاریاست.مسائلمتعددیبایددراینمیاندرنظرگرفتهشوند.افرادیکهمراکز
دادةماژوالرراارزیابیمیکنند؛بهخوبیازمزایایمتنوعوبسیاراینسیستمها
مانندقابلیتهایسفارشیســازی،طراحیهایقابلتکرار،مصرفموثرانرژی،

صرفهجوییدرهزینههاوحتیمباحثمالیاتیآگاهیدارند.
سفارشی ســازی:دریکصنعتخاص،شــرکتهایزیادیهستندکهنیازهای
فنــیمنحصربهفردیبرایمراکزدادهخوددارندوخدماتومحصوالتشــانبا
مراکزدادةسفارشــیشدهدیگرشرکتهاســازگاریندارند.مراکزدادةماژوالر

مراکزدادهماژوالر
سفارسی سازی برای امروز؛

انعطاف پذیری برای فردا

با هم گرایی ای که در حوزه های دستگاه های موبایل، شبکه های اجتماعی، 
محاسبات ابری و اینترنت اشیا رخ داده است، بسیاری از شرکت های 
تجاری متوســط تا بزرگ بازارهای محلی و بین المللی، به تکاپو برای 
استفاده از اطالعات شان برای هر چیزی از جمله ذخیره سازی و خدمات 
آنالین افتادند. به گزارش سیسکو، در سال گذشته، ترافیک اطالعات 
موبایل به تنهایی نزدیک به 18 برابر اندازة کل اطالعات دیجیتالی تولید 
شده روی اینترنت در سال 2000 است. با این وضعیت، به نظر می رسد 
مراکز دادة ماژوالر تنها گزینة کسب وکارهای در حال رشد برای مقابله با 
سرعت روزافزون نیازهای اطالعاتی، استانداردهای جدید، آیندة قابل 

پیش بینی و مقیاس پذیری هستند. 
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اینقابلیترادارندکهبهطورکاملبراســاسنیازهایفنیمشــتریانپیکربندیو
سفارشیســازیشوند.عواملیمانندتعمیرونگهداریودسترسی،سیستمهای
سرمایشــیوسیستمهایکنترلیمکانیکیوالکتریکیمیتوانندبرایهرشرکتی
متفاوتازدیگرانباشــند.هرچندمنابعتغذیه،دیوارهــا،کفپوشها،وچیزهای
مشابهازقبلطبقاستانداردهایرایجساختهشدهانداماسیستمهاییکهبااطالعات
سروکاردارندمیتوانندباتوجهبهنیازمشتریبهطورمنحصربهفردنصبشوند.
تکرارپذیری:آیابایدتجهیزاتجدیدبهمرکزدادةفعلیاضافهشــوندیایکمرکز
دادةجدیدازابتدادریکمکانجغرافیاییدیگراستقرارپیداکند؟مراکزدادةماژوالر
اینمزیترابرایصاحبانمشاغلدارندکهیکطراحیومعماریثابترادردفعات
مختلفدرمکانهایجدیدبسازند.انتخابیکطرحیکساندرسایتهایدیگریک
ســازمانوســاختندوبارههمانماژولهایقبلیتوسطهمانتیمقبلیسازنده
مرکزدادهماژوالر،باعثکاهشهزینههاوافزایشسرعتمیشود.بهعالوه،این
تضمینوجودداردکهمرکزدادهجدیدباسیستم،سازگاریکاملداشتهباشدو
ازیکسایتبهسایتدیگرمشکلزانباشد.استفادهازطراحیومعماریتکراری
بهنوعیسوءاســتفادهازدانشوتجربةسازمانیبراینصبوراهاندازیمراکز
دادةجدید،بدوندرگیرشــدنباچالشهایتکراریاســتکهمزیتهایمتعددی

رابههمراهدارد.
مصرف موثر انرژی:براســاسگزارشرســانههایمختلــف،انرژیموردنیاز
یــکمرکزدادهبرابربامصرفانرژیالکتریکی180هزارخانهاســت.بنابراین،
هزینههایانرژیزیادهستندوغالباًروبهافزایشخواهندبود.مصرفانرژیبه
یکیازمهمترینمسایلهرمرکزدادهدردنیایامروزتبدیلشدهاستودرهنگام
طراحییکیازفاکتورهایتاثیرگذاراست.کاهشمصرفیابهینهسازیمصرف
اجزایمختلفمرکزداده،مانندسیستمهایسرمایشی،سیستمهایمحاسباتیو
پردازشی،چراغها،سیستمهایمکانیکیوتجهیزاتدیگریکهبابرقکارمیکنند،
آرزویمدیرانITاستودرحالتایدهآلتردوستدارندهمیشهاینمصرفرادر
کمترینمیزانممکننگهدارند.مشکلاینجااستکهنمیتوانیکمرکزدادهرافقط
براساسکاهشوبهینهسازیمصرفانرژیطراحیکرد.بایدنیازهایاطالعاتی

شــرکتیکهمیخواهدازمرکزدادهاســتفادهکندرانیزســنجید.
اینجاستکهمراکزدادةماژوالربرخالفمراکز

دادةکانتینــریکاماًلوبه
طــورصددرصــدقابل
تنظیمهســتند؛بهطوری
کهالزامــاتفنیونحوة
مصرفانــرژی،طوری
پیکربندیمیشــوندکه
یکمصرفانرژیبهینه

وموثربهدستآید.

آمادهبرایرفتن
وقتــییککســبوکار
روبــهرشــدتصمیــم
میگیــردرویمراکــز
دادهسرمایهگذاریکند؛
مالحظاتوفاکتورهای
تعیینکننــدهمتعــددی

بایدبررســیوارزیابیشوند.برخی
ازایــنمالحظاتوفاکتورهاعبارتنداز:میزانســرمایه

وهزینةاختصاصیافته،انتخابمکان،طراحیفعلیوطرحهایتوســعه،
تکرارپذیری،سفارشیســازی،تامینومصرفبهینةانرژیوغیره.دراینمیان
عاملبسیارپراهمیتترازدیگرفاکتورها،داشتنیکطرحوبرنامهبلندمدتبرای

بخشITاســت.برنامةبلندمدتبهشــماکمکمیکندتابدانیددرحالحاضرچه
میخواهیدودرآیندهبایدچهانتظارهاییداشــتهباشــید.اگردرنهایتدســتبه
انتخــابزدیــدوتصمیمگرفتیدازیکمرکزدادةماژوالربهعنوانمناســبترین
راهکاردردســترس،ســودببرید؛نبایدعجلهکنیدودرلحظــاتآخرپروژهاین
مرکزدادهرااضافهکنید.بهتراســتابتداباشرکتهایمشاورهایوشرکتهای
سازندهمراکزدادهماژوالرصحبتکردهومشورتبگیریدتامطمئنشویدشرایط
اولیهاستفادهازاینمرکزدادهماژوالرراداریدودرگامبعدیکدامیکازمحصوالت
موجوددربازاربرایکســبوکارشمامناسباست.فرآیندطراحیمرکزدادهرا
مرورکردهوتمامگزینههایبالقوهفنیراارزیابیکنید.بعدازاینمراحلاستکه
میتوانیدمرکزدادةماژوالرراتهیهکردهوبراینصبآندرسازمانوپاسخگویی
ITبــهنیازهایمدیریتیاقدامکنیــد.بهتریننتایج،زمانیاتفاقمیافتندکهمدیران

سازمان،کارشناسانفنیسازمان،طراحانمرکزداده،تیمفنیسازندة
مرکزدادهودیگرمشــاورانباتعاملوهمکارییکدیگریک

مرکزدادهرابهخوبیطراحیوپیادهسازیکنند؛به
طوریکهبرایپاسخگوییبهنیازهایفعلی

وآیندهآنکسبوکاربرنامهریزی،
وظرفیتهاییبرایرشــددر

آیندهدرنظرگرفتهشــده
باشد.
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حکایت

لطیفه معما

 كــاريــكاتــور

اتوبوسها

حلمسائل

میگویندشخصیسرکالسریاضیخوابشبرد.
وقتیکهزنگرازدندبیدارشد،باعجلهدومسألهراکه
رویتختهسیاهنوشتهبودیادداشتکردوبهخیالاینکه
استادآنهارابهعنوانتکلیفمنزلدادهاستبهمنزلبرد
وتمامآنروزوآنشببرایحلآنهافکرکرد.هیچیک
رانتوانستحلکند،اماتمامآنهفتهدستازکوششبر
نداشت.سرانجامیکیراحلکردوبهکالسآورد.استاد
بهکلیمبهوتشدزیراآنهارابهعنواندونمونهاز

مسائلغیرقابلحلریاضیدادهبود.
اگرایندانشجواینموضوعرامیدانستاحتماالًآنرا
حلنمیکردولیچونبهخودتلقیننکردهبودکهمسأله
غیرقابلحلاست،فکرمیکردبایدحتماًآنمسألهراحل

کندوسرانجامراهیبرایحلمسألهیافت.
حلنشدنبیشترمشکالتزندگیمابهافکارخودمون

برمیگردد.

مردممللمختلفاوقاتخودراچگونهميگذرانند؟
امریکا:8ســاعتکار،8ســاعتاستراحت،2ســاعتماندندرترافیک،
2ســاعتتفریحناسالم،2ساعتتماشــايتلویزیون،2ساعتکاربا

اینترنت
آلمان:8ساعتکار،8ساعتخواب،2ساعتاضافهکار،2ساعتتماشاي
مسابقاتتلویزیوني،2ساعتمطالعه،2ساعتفکرکردنبهخودکشي
عربستانسعودي:8ساعتتفریحهمراهباکار،6ساعتتفریحهمراهبا

خریددرخیابان،10ساعتخواب
هندوســتان:8ساعتجستجويکار،6ســاعتخواب،6ساعتتماشاي
فیلم،2ســاعتجســتجوبرايمحلخواب،2ساعتبرايردشدناز

خیابان
ایران:8ســاعتخواب،8ساعتاســتراحت،2ساعتحرکتدرترافیک،
1ســاعتکار،3ســاعتبحثدرمــوردگذراناوقــاتتعطیالتو

بینالتعطیلین،2ساعتبحثدرموردفلسفهوسیاست
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300دانشآموزیکمدرســهمیخواهندبهاردوبرونــد.ازتعداداتوبوسهایی
کهقراربودبــرایبردندانشآموزانبیایند؛دواتوبــوسنمیتوانندبیایندوبقیه
اتوبوسهاهرکدام5نفراضافهسوارمیکنندتاهمهسوارشوند.تعداداتوبوسهای

موجودچندتااست؟
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