
پنل های توزیع برق سه فاز و توان باال
سوییچ به مراکز داده »مقیاس پذیر« در سال ۲۰۲۵
تاثیر راهروهای گرم و سرد مرکز داده روی دما و بهره وری مراکز داده
از ظهور یک شبه تا سقوط یک دهه ای
مرکز داده شما ۲۰ سال بعد کجا است؟
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سوییچ به مراکز داده »مقیاس پذیر« در سال ۲۰۲۵
ساخت مرکز دادة کف اقیانوس
تغییر فناوری مراکز داده



تامین برق مصرفی تجهیزات شبکه و مراکز داده یکی از اصلی ترین دغدغه های این صنعت است. تمام تجهیزات 
استفاده شــده در رک ها و اتاق های سرور باید به برق متصل باشند ولی هریک توان مصرفی متفاوت و انواع 
مختلفی دارند و استانداردهای امنیتی خاص خود را طلب می کنند. تیام شبکه با دانستن این مسئله و نگاهی 
 )Power Distribution Unit( تخصصی برآمده از سال ها تجربه، اقدام به طراحی و ساخت پنل های توزیع برق 

با نام تجاری iPower کرده است تا بتواند نیازهای بازار و مشتریان را تامین کند.

معرفی
دو پنل TPD-838-A و TPD-840-A3 به ترتیب ۳۸ و ۴۰ درگاه پریز برق دارند و از جریان برق سه فاز۳2 وتکفاز ۶۳ آمپری با توان 
باال پشتیبانی می کنند. این محصوالت به طور خاص برای استفاده در مراکز داده، اتاق های امن و مراکز حساس با حجم بار ترافیکی 
باال ارایه شــده اند. با توجه به تنوع نیاز مشــتریان کم مصرف و پرمصرف، سعی شــده است در این پنل ها انواع مختلفی از پریزهای 
متداول در این صنعت استفاده شود و تعداد هر پریز نیز پاسخ گوی تمام کاربری ها باشد. همچنین، نگاه ویژه ای به طراحی این پنل ها 
 وجود داشته تا به صورت عمودی در ستون های رک و سرورهای مختلف، قابلیت استفاده داشته باشند و عالوه بر نصب به صورت

 Zero Unit، فضای مفیدی از رک اشغال نشود. براي هر دو پنل، ابزارها و امکانات کافی جهت نظارت و کنترل ولتاژ و آمپر مصرفی 
به طور مستقیم و از راه دور فراهم شده است و حتا از راه دور نیز می توان جریان مصرفی تک تک دستگاه ها را مدیریت کرد. 

حرف آخر
پنل های توزیع برق iPower مجهز به آخرین اســتانداردها و کدهای ملی و بین المللی هستند و کامال مطابق با نیازهای بازار داخلی 
ایران و استفاده در رک ها و محصوالت شبکه این منطقه طراحی شده اند. به عالوه، طراحی خاص این پنل ها موجب شده است تا به جز 
مصارف مخابراتی، در شبکه های برق خانگی نیز به کار گرفته شوند. با توجه به ایمنی و رعایت نکات مربوط به حفاظت از تجهیزات 
الکترونیکی و تخلیة بار الکتریکی و انواع عایق های مورد نیاز در کابل برق و دوشــاخه و پریزها به عنوان انتخابی ایده آل پیش روی 

مصرف کنندگان این بازار قرار گرفته است. 

38 Outlets IP PDU مشخصات پنل
)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی •

• ابعاد ۶۶.۶×1۶9۶×۴۴.۴ میلی متر )عمق، ارتفاع و عرض(
• کابل ۳۰۰ سانتی متری با اندازة  ۳*1۰میلی متر مربع و با قابلیت انتقال 

IEC60309 جریان ۶۳ آمپر )تک فاز( و سه شاخة
• دارای ۳2 پریــز IEC320/C-13 جهــت ســهولت کاربرد و اشــغال 
 فضای کمتر و مجهز به سیســتم ارت با قابلیت انتقال جریان 1۰ آمپر از 

هر پریز
• دارای ۶ پریز IEC60320/C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال 

جریان 1۶ آمپر از هر پریز، جهت سرورهای تیغه ای 
• پشتیبانی از شدت جریان ۶۳ آمپر

220V~230V-50/60HZ طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران •
• دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی

• کارکرد در دمای ۰ تا 5۰ درجة سانتی گراد
• مجهز به نمایشگر Segment 7 جهت نمایش ولتاژ، شدت جریان، برق 

و انرژی مصرفی
• بدنه آلومینیومی به منظور زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط

 IP( امــکان مدیریــت و کنترل از راه دور براســاس پروتــکل اینترنت •
)Based

• مجهز به سیستم هشدار برای شدت جریان غیرمجاز
• دارای پورت سریال و Ethernet جهت ارتباط با شبکه

• مجهز به سیستم هشدار صوتی 
SNMP امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل •

)IP, Gateway, Subnet Mask, DSN( امکان تنظیم پارامترهای شبکه •
• قابلیت تعریف نام کاربری و رمز عبور، جهت باالبردن امنیت

• دارای 2 عدد Circuit breaker ، ۳2 آمپري به منظور محافظت دستگاه 
در برابر نوسانات جریان برق

• امــکان اتصال 9 دســتگاه جهت دســتیابی به 1۰۰ پــورت از طریق 
Master/Slave

40 Outlets IP PDU مشخصات پنل
)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی •

• ابعاد ۶۶.۶×17۳۰×۴۴.۴  میلی متر )عمق، ارتفاع و عرض(
• کابل ۳۰۰ سانتی متری با اندازة 5*۶ میلی متر مربع و با قابلیت انتقال جریان 

IEC60309 ۳2 آمپر )۳ فاز( و سه شاخة
• دارای ۳2 پریز IEC320/C-13 جهت سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر 

و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 1۰ آمپر از هر پریز
• دارای ۸ پریز IEC320/C-19 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 

1۶ آمپر از هر پریز، جهت سرورهای تیغه ای
• پشتیبانی از شدت جریان ۳2 آمپر سه فاز ورودی

 400V-50/60HZ طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران •
• دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی

• کارکرد در دمای ۰ تا 5۰ درجة سانتی گراد
• مجهز به نمایشــگر Segment 7 جهت نمایش ولتاژ، شدت جریان، برق و 

انرژی مصرفی
• بدنة آلومینیومی به منظور زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط

)IP Based( امکان مدیریت و کنترل از راه دور بر اساس پروتکل اینترنت •
• مجهز به سیستم هشدار برای شدت جریان غیرمجاز

• دارای پورت سریال و Ethernet جهت ارتباط با شبکه
HTTP/SNMP v1 پشتیبانی سرویس های شبکة •

• امکان تعریف میزان جریان مصرفی در بازة مورد نظر برای هر فاز
• مجهز به سیستم هشدار از طریق آالرم صوتی

SNMP امکان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتکل •
)IP, Gateway, Subnet Mask, DSN( امکان تنظیم پارامترهای شبکه •

• قابلیت تعریف نام کاربری و رمز عبور، جهت باالبردن امنیت
• دارای ۳ عــدد Circuit breaker ، ۳2 آمپري ســه فاز به منظور محافظت 

دستگاه در برابر نوسانات جریان برق
Master/ امکان اتصال 9 دســتگاه جهت دستیابی به 1۰۰ پورت از طریق •

Slave

پنل های توزیع برق سه فاز و توان باال
iPower نگاهی به دو پاور شاخص برند

تک فاز
63 آمپر

3 فاز
32 آمپر
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نگاهي به یك محصول
Product Review



آینده از آن  کسی است که دیجیتالی باشد

 بزرگ تریــن دورهمــی شــرکت های حــوزة کامپیوتــر، شــبکه، فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات دنیــا از 14 تــا 18 مارس
)24 تا 28 اســفندماه 1395( در شهر هانوفر آلمان برگزار شد. سبیت یک نمایشگاه صرف برای نمایش جدیدترین محصوالت الکترونیکی 
مصرفی مانند نمایشــگاه CES الس وگاس یا کامپیوتکس چین تایپه نیســت و بیشتر یک نمایشگاه برای ارائه ایده ها و فناوری های جدید، 
خالقیت ها و هنرهای دیجیتالی اســت. هم شــرکت کنندگان و هم بازدیدکنندگان دوست دارند بیشتر دربارة فناوری ها و ایده های نوین و 

ابداعی صحبت کنند تا مسحور گجت های جدید باشند.

گزارشی از نمایشگاه سبیت 2016 آلمان

سبیت از سال 197۰ هر ساله برگزار می شود و 
تاثیرگذاری بسیار عمیق و گسترده ای بر دنیای 
فناوری و دیگر حوزه های مرتبط دارد. هر ساله 
برای این نمایشــگاه یک شعار انتخاب می شود 
و محورهایی برای تمرکز بیشــتر توسعه های 
دیجیتالی، گزینش و معرفی می شــوند. شــعار 
نمایشــگاه امســال »آینده از آن  کسی است که 
دیجیتالی باشــد« انتخاب شده بود که به خوبی 
رویکرد این رویداد بزرگ و پراهمیت را نشــان 
می دهد. به عالوه؛ سبیت امسال روی تجارت ها 

و کسب وکارهای کوچک و چگونگی توسعه آن ها تمرکز کرده بود و توسعة دیجیتالی 
را به طور شــاخص در دستور کار خود داشت. به همین دلیل؛ سبیت را محلی برای 
تبدیل ایده ها به محصول می دانند و انبوهی از شرکت های استارت آپی و دانش بنیان 
نوپا به سوی این نمایشگاه هجوم می آورند. اهمیت این نمایشگاه برای دولت آلمان به 
حدی است که هر ساله صدراعظم این کشور برای افتتاح و بازدید از نمایشگاه وقت 
می گذارد. حتا در برخی سال ها مانند امسال چند رئیس جمهور از کشورهای دیگر هم 
در مراسم افتتاحیه حضور پیدا می کنند تا ارتباط و پیوندی جدی میان اقتصاد آلمان 
و آن کشورها در حوزه فناوری ایجاد شود. در سال های گذشته رئیس جمهور برزیل 

و امسال رئیس جمهور سوئیس در مراسم افتتاحیه حضور داشت. 
از سبیت امسال نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر بازدیدکنندة تخصصی در مساحت تقریبی 
۴5۰ هزار مترمربع، بازدید کردند. به همین دلیل اســت که همگان بر این باور هستند 
که ســبیت بزرگ ترین نمایشگاه فناوری دنیا است. امســال، ۳5۰۰ شرکت و غرفه 
از 7۰ کشــور دنیا، از جمله ایران در ســبیت حضور داشتند و آخرین دستاوردهای 
علمی و تحقیقاتی را در معرض دید و قضاوت مخاطبان تخصصی خود قرار دادند. 

محورهای مهم سبیت 2۰1۶ را، واقعیت مجازی 
و پرینترهــای ســه بعدی به خــود اختصاص 
داده بودند و در گوشــه گوشــة این نمایشگاه 
دســتگاه های مجهز به این دو فناوری به چشم 
می آمدند. البته بخش های دیگری مانند  ربات ها، 
تحوالت دیجیتالی، کالود، اینترنت اشیا، بیگ دیتا، 
کسب وکارهای اجتماعی، امنیت، موبایل و غیره 
نیز مخاطبان خاص خود را داشتند. همچنین، در 
این نمایشگاه محصوالت جدیدی در حوزه های 
گوناگون مانند نرم افزارهای مدیریت ارتباط با 
کاربران، مدیریت هوشــمند سیستم ها، امنیت در اینترنت و تجارت امن الکترونیکی، 
تازه هــای نرم افزار، ســخت افزار و قطعات رایانه، پزشــکی الکترونیک و تجهیزات 
دیجیتالی پزشــکی، دوربین های عکاسی و فیلمبرداری، سیستم پست الکترونیکی و 

بایگانی هوشمند و دفاع سایبری رونمایی شد. 
در مدت 5 روز برگزاری نمایشــگاه ســبیت بیــش از 2۰۰ نفر طــی کنفرانس ها و 
نشست های تخصصی دربارة جنبه های مختلف فناوری اطالعات سخنرانی کردند. 
به عنوان نمونه، در سبیت امسال فقط بیش از 7۰ ساعت دربارة دستاوردهای فیزیک 
در دنیای فناوری اطالعات صحبت شده است. برآورد می شود نزدیک به 5 هزار نفر 

از این سخنرانی ها استقبال و استفاده کرده اند. 
در نمایشــگاه امســال نیز پاویون ایران بــه نمایندگی از شــرکت های فناوری حضور 
داشــت و به طور ویژه باید از اپلیکیشن »تلیار« یاد کنیم که با یک غرفة جداگانه در بخش 
استارت آپ ها توانست در این نمایشگاه حضور قدرتمندی داشته باشد و خوش بدرخشد. 
تلیار یک رســانة اجتماعی مشاوره اســت  که با هدف باال بردن آگاهی عمومی جامعه و 

همچنین ایجاد کارآفرینی برای قشر نخبه و تحصیل کرده جامعه، ایجاد شده است. 
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شــرکت سیســکو نســل جدیــدی از محصــوالت 
 HyperFlex Systems مرکــز دادة خــود بــه نــام
را معرفــی کــرد. ایــن محصــوالت جدیــد مرکــز 
 hyper-converged پلتفــرم  بــر  مبتنــی   داده، 
بــوده و از ترکیــب دو ایــدة ذخیره ســازی نرم افزار 
 )software defined storage( محــــــــــــور 
 و نرم افزارهــای خدمــات رسانـــــي- اطالعاتـــــی
)data services software( همــراه با سیســتم های 
UCS ســاخته شــده اند. سیســکو می گوید این مراکز 
دادة جدیــد کــه بیش از دو ســال و نیم بــرای طراحی 
و توســعه  آن وقت صرف شــده اســت؛ نرم افزارهای 
مدیریــت مراکز دادة ســنتی را در کنــار منابعی مانند 
تجهیزات ذخیره ســازی، ســرور و شبکه در یک باکس 
قــرار داده، که طبیعتا ســریع تر و چابک تر خواهند بود. 
تفاوت اصلی محصوالت جدید سیسکو با سیستم های 

UCS قبلی در اســتفاده اســتارت آپ های مراکز داده از 
نرم افزارهــای کاربردی جدید، با همکاری شــرکتی به 
نام Springpath اســت. این نرم افزارها به ماشــین ها 
اجازه می دهند به طور موثر تر و با پیوســتگی بیشتری 
با محیط ها و زیرســاخت های رایانش ابری کار کنند که 
در نتیجه آن مشــتریان می توانند سرویس های مبتنی 
بر درخواســت، مانند ســرویس های مایکروسافت را 
راه اندازی و اســتفاده کنند. همچنیــن، مراکز دادة جدید 
شامل نرم افزارهایی برای کمک به شرکت ها در مدیریت  
فناوری هــای   Containers هســتند.   Containers
رویکردمدارانة جدیدی در دنیای مراکزداده هســتند که 
شــرکت هایی مانند Uber و Yelp از آن ها برای ساخت 
موثر و کار با نرم افزارهای بسیار پیچیده خود استفاده 
می کنند. مراکز داده جدید سیســکو در ســه ماهة سوم 

سال وارد بازار خواهند شد. 

بنیاد اوپن پاور از عرضة نســل جدیدی از ســرورهای 
اوپن پاور با پردازنده های Power 8 آی بی ام و همکاری 
انویدیا خبر داد. ســرورهای اوپن پاور اصطالحا برای 
کاربردهای HPC یا در سیســتم های با توان پردازشی 
و محاســباتی بســیار باال به کار گرفته می شوند. بنیاد 
اوپن پاور با قدمتی دو ســاله بیش از 2۰۰ عضو دارد و 
نسل اول سرورهای خود را همان دو سال پیش عرضه 
کرد اما اکنون نســل دوم این ســرورها با همکاری سه 
شــرکت آی بی ام، انویدیا و ویســترون عرضه خواهند 
شــد. انویدیا نیز در این ســرورها از شتاب دهنده های 

گرافیکی Tesla P100 خود در کنار اینترکانکشــن های 
مبتنی بــر فناوری NVLink اســتفاده می کنــد. پهنای 
بانــد اینترکانکشــن های NVLink برابــر 2۰ گیگابیت 
بر ثانیه اســت. هر پردازنــدة Power8 حداکثر از یک 
ترابایت حافظة رم در پهنای  باند 2۳۰ گیگابایت پشتیبانی 
 می کنــد؛ در حالی که بهترین پردازنده های ســرور اینتل،

Xeon E5 v4 تنهــا از 7۶/۸ گیگابایــت پهنــای  باند روی 
حافظه هــای رم DDR4 بهــره می برنــد. به همیــن دلیل، 
سرورهای اوپن پاور برای کاربردهای بسیار سطح باال و 
مکان هایي با حداکثر بار ترافیکی پردازشی طراحی شدند. 

شرکت سازندة تجهیزات الکترونیکی معروف اشنایدر 
در آینده ای نزدیک می خواهد دستگاه های UPS بسازد 
که درون شان از باتری های Li-ion استفاده شده است. 
این نوع باتری ها ســبک تر و کوچک تر هستند ولی توان 
خروجی بیشــتری نســبت به باتری های سرب اســید 
)VRLA( دارنــد. همچنین، این باتری هــا کمتر داغ کرده 
و گرم می شــوند و هزینه نگهداری بــه مراتب کمتری 
دارنــد. پیش بینی می شــود باتری های جدید اســتفاده 
شــده در UPS عمر مفید طوالنی تری هم داشته باشند. 
شــرکت اشــنایدر می گوید باتری هــای VRLA موجب 
ســاخت محصــوالت UPS بــا هزینه کمتــر و قابلیت 

اطمینان پذیری بیشتر می شوند اما باتری های مبتنی بر 
Li-ion جذاب تر هســتند. اشنایدر می گوید دستگاه های 
UPS مجهز به باتری های لیتیوم یون از نیمة دوم ســال 
2۰1۶ وارد بازار خواهند شــد و روی سیستم های سه 
 فازی مانند MGE Galaxy 7000، Symmetra-mw و

Galaxy VM  عرضــه می شــوند. همچنیــن، ســایر 
محصوالت این شــرکت در ســال 2۰17 به باتری های 
جدید مجهز خواهند  شــد. الزم به ذکر است باتری های 
لیتیوم-یون در غالب تجهیزات همراه و دیجیتالی کنونی 
مانند اســمارت فون ها، تبلت ها، نوت بوک ها و تجهیزات 

هوشمند به کار گرفته می شوند. 

مرکز داده جدید سیسکو

OpenPower سرورهای جدید

اشنایدر به زودی یو پی اس لیتیوم یون می سازد
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چند ســالی است که شرکت های ســازندة مراکز داده به 
اقیانوس ها هجوم آورده اند و برای قرار دادن سرورهای 
خود در کف دریا رقابت می کنند. مراکز دادة زیر آب دارای 
مزیت های بی شماری هستند که هر سازنده ای را ترغیب 
و تهییــج می کند. شــرکت مایکروســافت در جدیدترین 
حرکتــش؛ پــروژة Natick را کلید زده اســت که هدفش 
آزمایش ســاخت یک مرکزدادة کامل در کف اقیانوس و 
دریاهای آزاد اســت. در این آزمایش یک عدد رک درون 
یک محفظه فوالدی مهر و موم شــده، بدون هیچ گونه راه 
نفــوذ آب، در عمق 9 متری آب های اقیانوس آرام به مدت 
ســه ماه قرار داده شده است. این رک با استفاده از انرژی 
برق و فیبر نوری کار می کند. مایکروسافت می خواهد در 
آینده ای نزدیک رک های با اندازة بســیار بزرگ را تا عمق 

2۰۰ متری زیردریا بفرستد و از سوی دیگر با انرژی های 
تجدیدپذیر به کار بیندازد. مایکروســافت می گوید قدرت 
جزر و مد دریا می تواند تولید انرژی کند و از ســوی دیگر 
حجم آب بسیار زیاد برای خنک کردن جداره های خارجی 
سیســتم ها استفاده شود. در پروژة Natick رک استفاده 
شــده طوری طراحی شــده که به مدت دو ســال نیاز به 
تعمیر، نگه داری، تعویض و ارتقا نداشته باشد. اگرچه کف 
اقیانوس ها و دریاها غیرقابل دســترس هستند ولی طبق 
آمارها بیش از نیمی از جمعیــت جهان در اطراف دریاها 
و ســواحل سراســر جهان زندگی می کننــد. مراکز داده 
می توانند نیازهای پردازشی و ذخیره سازی زیرساخت ها 
و صنایــع اطراف دریاها را تامین کنند در حالی که از نظر 

هزینه ای و امنیت، بسیار رضایت بخش به نظر می رسند.

اینتــل پیش بینی می کند طی ده ســال آینــده بیش از 7۰ 
تــا ۸۰ درصد شــرکت هایی که کارهای محاســباتی و 
 پردازشــی دارنــد، به ســوی مراکــز دادة مقیاس پذیر 
)Scale Data Center( خواهنــد رفــت. اینتــل می گوید 
جهان در حال حرکت به ســوی محاســبات مقیاس پذیر 
در مراکز داده است. شرکت هایی مانند فیس بوک، گوگل، 
مایکروســافت و آی بی ام مراکز دادة مقیاس پذیر خود را 
ساختند و امروزه از تجهیزات زیرساختی و سیستم های 
IT خــاص خود بهره می برند. اینتــل می گوید لزوما تمام 
شرکت ها به دنبال ساخت مرکز داده اختصاصی خود در 
حد و اندازة مایکروســافت و گوگل نیستند ولی آن ها هم 
همــان اصول مراکز دادة مقیاس پذیر را در پیش گرفته و 

دوست دارند سیستم های محاسباتی مقیاس پذیری داشته 
باشند، زیرا چون غالب این شرکت ها نیاز دارند بخش هایی 
مانند تجهیزات ذخیره ســازی، ســرور، محاســبات و 
شبکه ســازی را در یک مرکز داده مقیاس پذیر اســتفاده 
کنند. تا سال 2۰25، بسیاری از بخش ها مانند خودروهای 
خودران، بهداشــت و درمان و از جمله سه بخش اصلی 
محاسبات ابری )زیرساخت IT، پلتفرم و پاسخ دهی مبتنی 
بر نرم افزار( نیاز به فضاهای بزرگ و مقیاس پذیر دارند. 
اینتل پیش بینی می کند پتانسیل و ظرفیت بسیار بزرگ و 
نهفته ای در این بخش وجود دارد؛ به طوری که نزدیک به 
۴۰ درصد شرکت های بزرگ جهان آماده حرکت به سوی 

مراکز دادة مقیاس پذیر هستند. 

دنیــای فنــاوری در حال تغییــر اســت و رویکردهای 
جدیدی مانند اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، پرینترهای 
ســه بعدی، ویدیوهای سه بعدی، سیســتم های نظارتی، 
هوش مصنوعــی و غیره به ســرعت در حال پس زدن 
فناوری های قدیمی هستند. اما نکته مهم این اتفاق آن است 
که همین رویکردها فقط در حوزة خودشان موجب بروز 
تغییرات نمی شوند و در دنیای مراکز داده نیز فناوری های 
موجود را دگرگون خواهند کرد. کارشناسان پیش بینی 
می کننــد مراکز دادة آینده تحت تاثیر چنین فناوری هایی 
قــرار بگیرد و مثال پردازنده های محاســباتی-گرافیکی 
انویدیــا در مراکــز داده از پردازنده های اینتل، پیشــی 
بگیرند. همچنیــن، ابررایانة واتســون بتواند در حوزة 
هــوش مصنوعی تحوالت بزرگی به وجــود بیاورد. به 
عالوه؛ برخالف تصور عمومی بابت ترس از نقض حریم 
خصوصی، مردم بیشتر از گذشته به سوی برنامه های 

کاربردی هجوم خواهند آورد و در اثر آن نیاز به مراکز 
داده بــا ویژگی های جدیــد و نرم افزارمحور، بیشــتر 

احساس می شود. 
مردم در آینده با اســتفاده از مزایاي به اشتراک گذاري 
اطالعات در شــبکه با حرکات چشم خود خرید خواهند 
کرد. مثال دیگر، لغو پروازها در هنگام برخاستن هواپیما 
توســط برنامه های کاربردی است؛ چون با تحلیل حجم 
وســیعی از اطالعات آب و هوایی یــا ترافیک هوایی مي 
توان با اطمینان پیش بیني کرد که 2۰ دقیقه بعد از پرواز، 
طوفــان هوایی در راه اســت. واتســون آی بی ام ممکن 
است جای بسیاری از ســرویس های خدمات رساني به 
مشتریان را بگیرد و جنبه های نوینی از هوش مصنوعی 
را به نمایش بگذارد. به همین جهت، کارشناســان مراکز 
داده انتظار دارند رویکردهای جدید در دیگر حوزه های 

فناوری به زودی روی مراکز داده نیز تاثیر بگذارد. 

ساخت مرکز دادة کف اقیانوس

سوییچ به مراکز داده »مقیاس پذیر« در سال 2۰2۵

تغییر فناوری مراکز داده
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تازه های مراکز داده
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هزینه دان تایم مراکز داده
افزایش تقاضاها روی مراکز داده موجب باال 

رفتن هزینه های دان تایم شده است. 

دالیل دان تایم 
مراکزداده

در آستانه انفجار دیتای 
موبایل بر اثر استریم 

ویدیو

منظور از هزینه دان تایم مراکز داده 
افزایش ۳۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۰

به طور متوسط هزینه قطع 
برق یک مرکز داده برابر 
47۰۳7۵ دالر خواهد بود

که هر فرد در سیاتل برای 
خرید و دانلود یک آهنگ 

هزینه می کند.

افزایش هزینه 107 درصدی 
خرده فروشی های آنالین 
بین سال های 2010 تا 2015

25 میلیارد دستگاه
تخمین دستگاه های متصل به اینترنت 

در سال 2020 در مقایسه با 4/9 میلیارد 
دستگاه در سال 2015

2/409/991 دالر
باالترین تخمین هزینه 
دان تایم برای یک سری 

امکانات در یک مطالعه موردی

رشد هزینه 300 درصدی برخی 
از حمل کنندگان اسمارت فون ها 

بین سال های 2014 تا 2015

64 درصد از این شرکت ها در 
امریکا هستند.

از هر 5 مرکز داده یکی 
بر اثر خطای انسانی

هزار درصد افزایش حمالت سایبری بین 
سال های 2010 تا 2016

 اکنون حمالت سایبری عامل قطعی 22 
درصد مراکزداده در دنیا هستند. 8 ضميمه شماره 181

اینفوگرافی
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شرکت نفت و گاز پارس به عنوان یکی از شرکت های 
زیر مجموعة شرکت ملی نفت ایران در اول دی ماه 
۱۳77 تأسیس شــد. این شرکت مسئولیت توسعة 
کلیة فازهای میدان گازی پارس جنوبی و توســعة 
میادین گازی پارس شــمالی، گلشن و فردوسی را 
بر عهده دارد. هدف اصلی شرکت نفت و گاز پارس، 
ارزش آفریني فزاینده و پایــدار در زنجیرة ارزش 
نفت و گاز کشور از طریق اکتساب ارزش پیشینه از 
میادین مشترك و غیرمشترك حوزة ماموریت خود 

در طول عمر مفید بازدهي میادین می باشد.
شرکت نفت و گاز پارس، خلق ارزش برتر و ارتقای 
ســطح رضایت مندي ذي نفعان کلیدي )مشتریان، 
سهامداران، کارکنان، تامین کنندگان و...( را از طریق 
تولید و توســعة یکپارچه و دانش محور، رویکرد 
سیستمي خلق سازمان چشم انداز محور، یادگیرنده، 
ســالم و متعالي، به کارگیري و تداوم اصل بهبود 
مســتمر کیفیت و بهره وري، اساســي ترین محور 
خط مشــي جامع خود مي داند و به همین منظور در 
جهت توسعه و تعالي پایدار یکپارچه و دانایي محور 
و تحقق چشــم انداز و اهداف سازماني خود )تبدیل 
به یکي از پنج شرکت برتر نفت و گاز جهان( رعایت 
کلیه الزامات قوانیــن و مقررات بین المللي مرتبط 
با پیشگیري از آلودگي هاي زیست محیطي، بهبود 
مستمر سطح ایمني، بهداشــت و سالمت کارکنان 
و ســازمان، سیســتم مدیریت یکپارچه )IMS( بر 

 ISO 9001 (2003)، (2004) مبناي استانداردهاي
در  را   OHSAS 18001 (2007) و    ISO14001
دســتور کار قرارداده و راهنماهاي مرتبط با آن را 
براي تعمیق اجراي اســتانداردهاي مذکور به کار 

گرفته است.
از ایــن رو، بــا توجــه بــه امکانات موجــود در 
زیرساخت های شبکه و مرکز دادة کنونی و همچنین 
آینده و گستردگی پروژه های عظیم این شرکت، و 
این که حجم انبوهی از اطالعات در مرکز دادة فعلی 
وجود دارد که نیاز به نگه داری و ذخیره سازی دارند 
و با در نظر گرفتن ضرورت و الزام فراهم ســازی 
ابزارهایی برای جستجو و پویش اطالعات ذخیره 
شده، نیاز به حفظ اطالعات حیاتی شرکت، و تامین 
امنیت مرکــز داده با توجه به الزامــات قانونی و 
نیازهای آتی شرکت، مســئوالن مربوطه را بر آن 
داشت تا جهت بهینه سازی زیرساخت های ارتباطی، 
و نیز طراحی و پیاده ســازی مراکــز دادة تهران و 

عسلویه برنامه ریزی کنند.
راهبرد عملیاتی این شــرکت، چابکی و ســرآمدی 
عملیاتی و سالمت فراگیر سازمانی است. از این رو، 
در فاز مطالعاتی، به لحاظ اهمیت و حساسیت باال، 
روی زیرساخت شــبکه های کامپیوتری براساس 
آخرین فناوری های موجــود و نیازهای این مرکز 
تاکید شد و برای این شرکت، مرکز داده ای با استفاده 
از توان فنی مهندســی شرکت های داخلی در زمینة 

تولیــد تجهیزات مورد نیاز در طراحی مراکز داده و 
اســتفاده از فناوری های خنک کننده و سرمایشی 
 ICT اتاقک سرد پیشنهاد شــد. مدیر و کارشناسان
شرکت نفت و گاز پارس روی استفاده از تجهیزات 
داخلی تاکید زیادی داشــته و با وجــود تمایل به 
اجرای این پروژه توسط شرکت های داخلی کشور؛ 
بر استفاده از جدیدترین فناوری ها و تجهیزات روز 
دنیا و مطابق با محصوالت کشــورهای پیشرفته 
اصرار داشــتند. به همین دلیل، پــس از تحقیق و 
بررسی شــرکت-های داخلی فعال در این زمینه و 
پس از طی مراحل قانونی، طراحی و مشــاورة این 
پروژه با در نظر داشــتن نیازهای فعلی و احتمالی 

آینده، بر عهدة شرکت تیام شبکه قرار گرفت.
مشــاوره و طراحی تفصیلی این پــروژه در مدت 
زمان ۸ ماه در خصوص مرکز دادة شــرکت نفت و 
گاز پارس در تهران و عســلویه و همچنین تست، 
مستندســازی، بهینه سازی و گسترش زیرساخت 
شبکة اطالعاتی شرکت هم در تهران و هم در منطقة 

عسلویه توسط شرکت تیام شبکه، انجام شد.
اکنون، این شــرکت با داشتن طرح های زیرساخت 
فیزیکی مراکــز داده، در صورت تامین منابع مالی، 
اجــرای این طرح ها را در اولویــت کاری خود قرار 
داده تا بتواند فضای الزم برای نگهداری اطالعات و 
تجهیزات رایانه ای خود را برای سال های آتی فراهم 

نماید.

سفر داده ها به اعماق زمین
پروژه مرکزداده نفت و گاز پارس در تهران و عسلویه
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مزایای موثر اتاقک های گرم/سرد
هزینه های باالی انرژی و ســرمایش در مراکز داده، شــرکت ها را مجبور به راهکارهای 
هوای گرم/هوای ســرد کرده است. یکی از این استراتژی های جدید، استفاده از اتاقک ها 
و راهروهای گرم و ســرد اســت که مانع از تداخل این دو جریان شده و دمای تجهیزات 
در بیرون و درون مرکز داده را یکنواخت و ثابت نگه می دارد. به طور معمول، شرکت ها 
در ســاخت و سازهای جدید خود از راهکار اتاقک گرم استفاده می کنند ولی ممکن است 
اســتفاده از کف کاذب و دیگر مقاوم سازی ها در تاسیســات جدید با هزینه های بسیار 
زیادی روبرو باشد یا فضای مورد نیاز کمی به جهت پیاده سازی این سیستم در دسترس 
باشــد و در نتیجه به سوی راهکار اتاقک ســرد بروند. برای برخی از مراکز داده به دلیل 
وجود محدودیت ها، راهکار اتاقک ســرد بهترین انتخاب و یک گزینة عملیاتی محســوب 
می شود. هر دو راهکار صرفه جویی های قابل توجهی نسبت به روش های سنتی دارند و 
به خصوص در بحث مصرف انرژی بسیار موثر ظاهر می شوند. به طور خالصه، مزایای 

عمدة استفاده از اتاقک های گرم/سرد به شرح زیر است:
  سیستم های سرمایشي می توانند روی باالترین دمای قابل تامین تنظیم شوند: که در 
نتیجه در مصرف انرژی صرفه جویي و باعث افزایش ظرفیت های سرمایشــي می شود. 
همچنین، سیســتم های سرمایشي می توانند مرکزداده را در یک دمای امن برای کارکرد 

صحیح تجهیزات نگه دارند. 
  از بین بردن نقاط داغ: اتاقک ها اجازه می دهند هوای ســرد مورد نیاز برای خنک  کردن 
تجهیزات تامین شــود؛ بدون اینکه نیاز به تداخل با هوای گرم وجود داشــته باشد. یعنی 
هوای اطراف تجهیزات مرکزداده همیشه در یک دمای خنک مناسب قرار گرفته و در نتیجه 
از داغ شدن برخی بخش ها به طور ناگهانی یا بر اثر افزایش بار کاری جلوگیری می شود. 
  افزایش ساعت مود اکونومایزر: هنگامی که هوای بیرونی محفظه ها کمتر از هوای درون 
است؛ کمپرسورها نیاز به افزایش سطح کار خود برای انتقال جریان هوای گرم به بیرون 
از محفظه ها را ندارند. وقتی سیســتم سرمایشــي می تواند دمای هوای بیرون و درون 

تجهیزات مرکزداده را برای مدت زمان زیادی یکسان و در حالت استاندارد نگه دارد؛ دیگر 
نیازی به کار کردن کمپرسورها نیست و در نتیجه ساعت های بیشتری در حالت خاموش 

و آماده به کار خواهند بود و در مصرف انرژی صرفه جویی می شود. 
  هزینه های رطوبت افزایی/رطوبت زدایی کاهش خواهد یافت: با از بین بردن تداخل میان 
هوای گرم و ســرد، سیستم سرمایشي می تواند دمای هوای مرکزداده را افزایش دهد و 
باالتر از دمای نقطه شبنم )dew point( کار کند. مزیت این وضعیت، عدم حذف رطوبت از 

هوای در جریان است که موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و آب می شود. 
  اســتفاده بهتر از زیرســاخت های فیزیکی و در نتیجه عملکرد تجهیزات مرکزداده با 
کارایی و بهره وری باالتر: وقتی بتوان دمای هوای اطراف تجهیزات شــبکه را ثابت و در 
یک دمای استاندارد نگه داشت؛ مدیران مرکزداده می توانند به سراغ استفاده از تجهیزات 
با اندازه های بزرگ تر بروند یا اینکه با تعمیر و بازبیني )اورهال کردن( تجهیزات، کارایی 

و بهره وری بیشتری از امکانات موجود دریافت کنند. 

اتاقک سرد
یک سیستم  CACS(Cold-Aisle Containment System) راهروي سرد محافظت و محصور 
شده، باعث مي شود بقیة بخش های مرکز داده هوای داغ را پس بزنند و از خود دور کنند. با 
استفاده از اتاقک سرد، هوای سرد و گرم از یکدیگر مجزا می شوند. توجه داشته باشید که 
این سیستم نیازمند ردیفی از رک ها است که براساس راهروی گرم و سرد، نصب و چینش 
شــده اند. تصویر 1، مفهوم اتاقک های سرد را در یک مرکزداده با دستگاه های سرمایشي 
و فضای کف مناسب نشان می دهد. استقرار سیستم CACS در این مرکز داده با محصور 

هر دو اتاقک هوای گرم و هوای سرد می توانند وعده ها و بهره وری در سیستم سرمایشي 
مراکزدادة ســنتی را تحقق ببخشند. در حالی که در هر دو رویکرد با کمترین تداخل 
هوای گرم و سرد روبرو هستیم، اما در عمل این دو روش با تفاوت هایی در پیاده سازی 
و اجرا روبرو هســتند که با توجه به محیط خاص هر مرکزداده، PUE و ساعت های مود 
اکونومایزر قابل توجه خواهند بود. انتخاب اتاقک گرم نسبت به اتاقک سرد مي تواند 
تا 15 درصد در PUE صرفه جویی داشته باشد البته در مواردی استفاده از اتاقک سرد 
بهترین گزینه است. در این مقاله، می خواهیم هر دو رویکرد را مورد بررسی قرار دهیم 

و دالیل انتخاب هریک را برای مراکز داده توضیح دهیم.

تاثیر راهروهای گرم و سرد 
مرکز داده روی دما 

و بهره وری مراکز داده
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کردن باالی راهروی ســرد همراه اســت که یک طراحی بسیار مناسب برای غالب مراکز 
داده اســت. برخی از مراکز داده از پوشــش های مختلف پالستیکی برای محصور کردن 
راهروی ســرد یا بستن ابتدا و انتهای راهرو و همین طور سقف راهرو برای جلوگیری از 
هدر رفتن هوای سرد و تداخل با هوای گرم استفاده می کنند. تصویر 2، مدلی از طراحی یک 
مرکز دادة بومی را نشان می دهد. البته، در بازار، برخی برندها، اقدام به ارایه انواع پنل های 
مجزاکننده سقف و درب می کنند تا هوای سرد از فضای هوای گرم مجاور محصور شود. 
در طراحی های جدید اتاقک های سرد، خود اتاقک دارای سقف و درب های از پیش طراحی 
شــده ای است و کار ســازندگان مراکزداده را بسیار ســاده می کند. به عنوان یک راهکار 
مناسب، می توان از کولرهای In-row در ردیف رک ها استفاده نمود. به این ترتیب، همواره 
هوای خارج از اتاقک، سرد شده و با فشار مثبت به داخل راهروی سرد جریان می یابد.  نکته 
قابل توجه در این روش، ســادگی نصب اتاقک سرد است، زیرا کولرها به نحوی طراحی 

می شوند که به راحتی در طرح اتاقک کنار رک ها قرار گیرند.

اتاقک  گرم
سیستم HACS (Hold-Aisle Containment System) یک راهروی محصور شده از هوای 
گرم برای جمع آوری گرمای تولید شده توسط تجهیزات مرکزداده است و باعث مي شود 
هــوای بخش عظیمی از اتاق خنک باشــد و از تداخل با هوای گرم جلوگیری شــود. در 
واقع، در HACS ســعی می شود گرمای تولید شــده توسط تجهیزات مرکزداده به سوی 
راهروی گرم محصور شــده، هدایت و از سوی دیگر در اثر مجاورت گستردة تجهیزات 
با هوای ســرد، دماي استاندارد برای کارکرد صحیح آن ها فراهم  شود. مراکزداده ای که 
می خواهند از سیستم HACS استفاده کنند؛ باید به سراغ طراحی ردیفی رک ها و جداسازی 
فضای هوای گرم از هوای ســرد بروند. راهروی گرم باید محیطی کامال بســته باشــد، 
و جریــان هوای داخل آن به بیرون از اتاق تجهیزات هدایت شــود. تصویر ۳، طرح کلی 
از یک سیســتم HACS با طراحی ردیفی رک ها و سیســتم سرمایشــي را نشان می دهد. 
در تصویر ۴ می توانید یک مدل واقعی و پیش ســاختة اتاقک گرم را مشاهده کنید. روش 

دیگر، پیاده ســازی اتاقک گرم، استفاده از دودکش برای هر رک و کانتینر و هدایت هوای 
گرم با اســتفاده از دودکش و لوله های بزرگ به یک فضای بیرونی اســت. در این روش 
که در تصویر 5 مشــاهده می کنید، فضای اطراف رک ها و تجهیزات توسط سیستم هاي 
سرمایشي سرد نگه داشته می شود و دیگر از یک راهروی محصور شده هوای گرم خبری 
نیست. روش طراحی سیســتم HACS، برای مراکز دادة بسیار بزرگ و مراکز داده ای که 
تجهیزات شان در فضای بسیار وسیعی مستقر شده یا استفاده از مودهای اکونومایزر در 
دسترس، روش مناسبي است. معموال در پیاده سازی چنین روشی خود طراح مرکزداده 
باید طرح هایی برای هدایت هوای گرم به خارج از محیط مرکز داده داشــته باشد که گاها 
نیازمند لوله کشی های دودکشی زیاد یا استفاده از سیستم های هدایت شوندة دستی برای 
فضاهای بســیار بزرگی از عبور جریان هوا اســت. به هر حال، روش دوم پیاده سازی 
سیســتم اتاقک راهروی هوای گرم برای مراکز دادة بزرگ یا طراحی های جدید مناسب 
اســت. توجه داشته باشــید که این روش طراحی را می توان برای سیستم های راهروی 
هوای سرد نیز استفاده کرد. راهکار کولرهای In-row، مشابه آنچه در اتاقک سرد مطرح 
شد نیز یک روش مناسب در پیاده سازی اتاقک گرم به شمار می رود. در این روش، کولرها 
همواره هوای گرم داخل اتاقک را ســرد نموده و به جلــوی رک ها تزریق می کند. نصب 
کولرها در بین رک ها این مزیت را نیز دارد که نیاز به لحاظ نمودن پارامترهای مختلف در 

جانمایی کولرها تا حد زیادی مرتفع می گردد.

تاثیر اتاقک  روی محیط کاری
صرف نظر از اینکه کدام اتاقک راهروی هوای گرم یا سرد را برای مرکزداده مان انتخاب 
کنیــم و اینکه با چه روش و طراحی پیاده ســازی اش خواهیم کرد؛ باید توجه کنیم هنوز 
نیروهــای فنی باید در این مرکزداده کار کنند. منطقة بیــرون از اتاقک باید در یک دمای 
مناسب نگه داری شود به طوری که اســتاندارد OSHA یا دستورالعمل های ISO 7243 را 
نقض نکند. توجه کنید برای محیط های خارج از اتاقک های هوای گرم/ســرد تفاوت های 

زیر وجود دارد)تصویر ۶(:
  در اتاقک سرد، محیط بیرون از اتاقک با دمای هوای اتاقک گرم، برابر است. 
  در اتاقک گرم، محیط بیرون از اتاقک با دمای هوای اتاقک سرد، برابر است. 

با دانســتن فرض باال باید گفت در سیســتم CACS دمای باالی اتاقک گرم باعث می شود 
محیط بیــرون از اتاقک گرم، به دمایی برســد که در برخی موارد بــرای نیروهای فنی 
مشکل ساز باشد. در سیستم HACS دمای باالی راهروی گرم باعث می شود که نیروهای 
فنی برای مدت محدودی بتوانند در این فضا حضور داشــته باشــند و از سوی دیگر در 
محیط خارج از راهرو هیچ مشــکلی از نظر دمایی وجود نخواهد داشت چون هوای سرد 
در جریان است. در مستندات و دفترچه راهنماهایی که درباره این دو سیستم منتشر شده 
اســت؛ به خوبی توضیح داده شده که هر سیســتم راهروی گرم/سرد باید در چه دامنة 

دمایی تنظیم و نگه داری شود که برای کار نیروهای فنی مشکل ساز نباشد. 

جمع بندی
پیشــگیری از تداخل هوای گرم و ســرد یکی از کلیدی ترین استراتژی های سیستم های 
سرمایشــي در مراکــز داده با بهره وری باال اســت. هر دو سیســتم CACS و HACS در 
مقایســه با راهکارهای سرمایشي ســنتی از بهبود مصرف انرژی و افزایش بهره وری 
 حکایــت دارند. روش های نوین پیاده ســازی اتاقک گرم و ســرد بر مبنــای کولرهای

In-row، نیز ســبب می شوند تا ضمن حفظ ســادگی طراحی و اجرای اتاقک، بهره وری 
مناسب در یک مرکز داده ایجاد شود.
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تعریف
برای شــناخت دقیق ذات »مدیریت منابع انســانی« بهتر اســت ابتدا یک تعریف 
کوتاه و شــفاف از این بحث مدیریتی داشته باشــیم. گری دسلر، نویسنده  کتاب 
مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management  که سال ها است 
در دوره های مدیریت در سراســر جهان به عنوان منبع درســی این حوزه مورد 
اســتفاده قرار می گیرد، واحد مدیریت منابع انسانی و وظایف آن را به شکلی کلی 
این طور تعریــف می کند: »واحد مدیریت منابع انســانی، از میان وظایف مختلف 
مدیریتی، مســئولیت کلیه فعالیت ها و خط مشی های مربوط به کارکنان سازمان 
را بر عهده دارد.« اگر بخواهیم دقیق تر و ســاده تر بگوییم: »جذب همکاران جدید، 
آمــوزش همکاران، ارزیابی عملکــرد کارکنان و پاداش دادن بــه آنها و به طور 
خالصــه ایجاد محیطی ســالم و منصفانه برای کارکنان در زیرشــاخه مدیریت 

منابع انسانی قرار می گیرد.«
اگر بخواهیم تعریفی افق محور از مدیریت منابع انسانی ارائه بدهیم باید گفت: »واحد 
مدیریت منابع انســانی قرار اســت کمک کند تا ســازمان، در افق زمانی بلند مدت، 
بــا کمترین هزینه، حداکثــر کارایی را از کارکنان برای حرکت در راســتای اهداف 

استراتژیک سازمان، کسب نماید.«
بنابرایــن، واحد مدیریت منابع انســانی بایــد »افق های زمانــی بلندمدت« برای 
سازمان  را ترسیم کند. این واحد، یک واحد تدارکاتی یا ستادی نیست و برخالف 
دیدگاه های اشــتباه پیرامون آن برای کار کشــیدن بیشــتر از کارمندان در یک 
شــرکت به وجود نیامده اســت و نقش و وظیفه ای بســیار بزرگ تر و بیشتر از 
حضور و غیاب یا تشــویق و تنبیه نیروها دارد. مدیریت منابع انســانی به دنبال 
تغییــر نگــرش از فضای فیزیکی به فضای انســانی اســت. وقتــی می خواهیم 
خروجی های زمانی بلندمدت از نیروی انســانی داشــته باشــیم؛ بــه ناچار باید 
به ســراغ جنبه ها و فضاهای انســانی نیروی کار برویم. بهترین مثال برای این 
موضوع نیروی کار باتجربه اســت که ممکن اســت در فضای فیزیکی خروجی 

مدیریت 
منابع انسانی

کمتری داشــته باشــد ولی در عوض مملو از تجربه است و در فضاهای انسانی 
خروجی بلندمدت بیشــتری دارد. در بلندمدت، حداکثــر خروجی تنها با آرامش، 
 رضایت، انگیزه، شــوق و اشــتیاق و حتا رضایت اعضای خانواده یک سازمان 

حاصل می شود. 

وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی
اصوال هر شــرکت یا کسب وکاری )اینجا یک سوپرمارکت هم کسب وکار محسوب 
می شــود( که تعداد نیروی انسانی بیشــتر از یک نفر داشته باشد، نیازمند مدیریت 
منابع انســانی است. در سازمان ها و شرکت های بزرگ این نقش مدیریتی در قالب 
یک واحد نمایان خواهد شد و چندین زیربخش دارد ولی در کسب وکارهای کوچک 
اغلب زیرمجموعه وظایف مدیرعامل یا مدیراجرایی قرار می گیرد و این شخص باید 
وظایف مدیریت منابع انسانی را عهده دار باشد. بنابراین، در هر کسب وکار و شرکت 
تجاری/غیرانتفاعی نیازمند واحد مدیریت منابع انســانی هستیم و وظایفی تعریف 
شده باید انجام شود؛ خواه یک واحد رسمی فیزیکی باشد یا جزو مجموعه وظایف 

مدیرعامل، در نظر گرفته شود.
با این مقدمه به سراغ وظایف کلیدی واحد مدیریت منابع انسانی می رویم. بخشی از 

وظایف تئوری و تعریف شدة واحد مدیریت منابع انسانی به شرح زیر است:
• کمک به استفادة بهینه و مدیریت استراتژیک منابع انسانی

• مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
• شناخت و مدیریت فرهنگ سازمانی

• همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی
• تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان

• آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
• حفظ و تقویت انگیزة کارکنان

• بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان

دربارة »مدیریت منابع انســانی« زیاد شنیده و خوانده ایم اما شاید هنوز جنبه های 
مهمی از این علم و نقش مدیریتی در ســایه باشند. آیا مدیریت منابع انسانی فقط 
مختص ســازمان های متوسط و بزرگ اســت و کسب وکارهای کوچک به این نقش 
مدیریتی نیازی ندارند؟ آیا مدیریت منابع انســانی به دنبال کار کشیدن بیشتر از 
نیروها و کارمندان است؟ آیا مدیریت منابع انسانی یک واحد مستقل سازمانی است یا 
بخشی از وظایف مدیرعامل تعریف می شود؟ آیا واحد مدیریت منابع انسانی فقط یک 

واحد ستادی و تدارکاتی است یا این که باید درگیر تصمیم های استراتژیکی شود؟
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• ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند
• تدوین شاخص های عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی

• برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از اســتقرار نظام 
ارزیابی عملکرد

• تفسیر آیین نامه ها و قوانین اداری و ستادی سازمان
• مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان

• اســتقرار و توسعة سیســتم اطالعات مدیریت منابع انسانی )برای سازمان های 
متوسط و بزرگ(

اما همان طور که در ابتدای این مقاله گفتیم؛ واحد مدیریت منابع انسانی باید به دنبال 
افق های زمانی بلندمدت برای ســازمان ها باشــد و این جز با رضایت مندی نیروی 
انســانی در همه زمینه ها به دســت نمی آید. برخی امور در نظر اول بسیار ساده و 
پیش پاافتاده به نظر می رسند ولی جزو مهم ترین وظایف واحد مدیریت منابع انسانی 
هستند. براي مثال، یکی از وظایف اصلی و کلیدی این واحد »حفظ انگیزة کارکنان« 
اســت. به دلیل اهمیت بــاالی بحث انگیزه، عموماً در فهرســت وظایف واحد منابع 
انسانی، حفظ انگیزة کارکنان را هم فهرست می کنند. برخی منابع علمی هم، ترجیح 
می دهنــد حفظ انگیزه را نه به عنــوان یکی از وظایف،  بلکه به عنوان ماموریت واحد 
منابع انسانی مطرح کنند. یکی دیگر از وظایف بسیار خطیر این واحد؛ مدیریت فرآیند 
ترک ســازمان اســت. به هر حال، دیر یا زود، همکاران ســازمان،  به دالیل مختلف 
مجموعه را ترک می کنند. یکی ممکن اســت بازنشسته شــود. دیگری ممکن است 
مهاجرت کند. یکی ممکن اســت فوت کند. دیگری ممکن است به دنبال شغل بهتری 
برود یا یک نفر ممکن است اخراج شود. هیچ کدام از اینها رویدادهای ساده ای نیستند؛ 
نه برای کسی که سازمان را ترک می کند و دوستان و اطرافیانش؛ نه برای کسانی که 
در سازمان می مانند. در این زمان، واحد مدیریت منابع انسانی نقش و وظیفه حیاتی 

خود را در سازمان ایفا می کند. 

تفاوت مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
در مباحث مدیریتی و سازمانی یک بحث دیگر هم تحت عنوان »مدیریت کارکنان« 
وجود دارد که غالبا با »مدیریت منابع انســانی« اشــتباه گرفته می شود و گاهی 
مدیریــت منابع انســانی تا حد مدیریت کارکنان تنزل پیــدا می کند. این دو مبحث 
شــباهت ها و تفاوت هایــی دارند. شــباهت های هر دو در این اســت که به دنبال 
پیاده سازی استراتژی های کالن سازمان هستند، به طور مستقیم با نیروی انسانی 
سروکار دارند و باید هماهنگ کننده نیازهای سازمانی با کارکنان باشند، همچنین 
گاهی ارزش ها و ابزارها و معیارهای مشترکی برای آموزش، توسعه، تشویق و 
تنبیه دارند. اما ســه تفاوت اصلی میان مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان 
وجــود دارد. اول، مدیریت کارکنان عموما به ســراغ نیروی انســانی غیرمدیر 
می رود ولی مدیریت منابع انسانی با مدیران کار دارد. دوم، مدیریت منابع انسانی 
یک فعالیت واحد و یکپارچه در ســطح مدیران و دیگر سیاســت گزاران سازمان 
اســت و جنبه های اســتراتژیکی دارد ولی مدیریت کارکنان بیشــتر عملکردی و 
عملیاتی اســت و با سطوح پایین نیروی انسانی سازمان درگیر می شود. سومین 
تفاوت هم در نگرش به مدیریت ارشد است. مدیریت منابع انسانی نقش مدیرارشد 
را مهــم و تاثیرگــذار در مدیریــت فرهنگی ســازمان می دانــد و برایش جایگاه 
 ویژه ای در نظر می گیرد ولی مدیریت کارکنان به این نوع تقســیم های سازمانی 

بدبین است. 

چالش های مدیریت منابع انسانی
در دنیــای امروز تفاوت های بســیار زیادی با چند دهه پیــش و مهم تر از آن با 
صد ســال پیش دیده می شــود. شکل کســب وکارها تغییر یافته است، فناوری و 
ابزارهــای فناورانه وارد کارزار شــده اند، بازارهای رقابتی و به شــدت رقابتی 
در کشــمکش با یکدیگرند، مدل توســعه ســازمان ها و حتا اهداف و معیارهای 
توسعه، تغییر یافته است و از همه مهم تر نیروی انسانی دنیای امروز تفاوت های 
اساسی با نیروی انسانی در گذشته نه چندان دور دارد. تمام این مقوله ها تاثیری 
مســتقیم و عمیق روی مدیریت منابع انســانی دارند و این علم را دســت خوش 
تغییراتی کرده اند. فقط در مورد ورود فناوری به حوزة مدیریت نیروی انســانی؛ 
چالش های متعددی به وجود آمده و چندین نقش جدید در واحد مدیریت اطالعات 
مانند »مباشــر سرمایه انســانی«، »تســهیل کننده دانش«، »برقرارکنندة رابطه«، 
»متخصص در کســب آرایش و آمادگی ســریع« و غیره تعریف شــده است. در 
کســب وکارهای جدید مهارت های رهبری پروژه یا ســازمان، فرهنگ مشارکت 
عمومی، مهارت های ارتباطی و مســئولیت پذیری، اهمیــت دوچندانی دارند و به 
همین دلیل مدیریت منابع انســانی برای توســعه و ترویج آن ها به شــدت درگیر 
چالش های جدید اســت. از سوی دیگر، بســیاری از نیروهای انسانی، کار از راه 
دور یا کار با دستگاه های موبایل و حرکت دایم دارند که مدیریت منابع انسانی را 

با چالش های جدی مواجه می کنند. 

آینده
به واســطه تغییر محیط کسب و کار، مدیریت منابع انســانی نیز لزومًا باید تغییر 
کند. نظر به ضرورت پاســخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط، اتخاذ تصمیمات 
اثرگذار درخصوص آینده، مدیریت منـــابع انســانی باید انعطاف پذیری بسیار 
باالیی از خود نشــان دهد. آینده غیرقابل پیش بینی است و مشکل می توان تعیین 
کرد که چه پیش خواهد آمد. از این رو انعطاف پذیری و کسب دانش کافی درجهت 
پاســخگویی به این عدم قطعیت ها، مهم اســت. حتا ممکن اســت شــرح وظایف 
واحدهای مدیریت منابع انسانی تغییر کند و عالوه بر نیروی کار، سرمایه فکری 
هر ســازمان نیز برعهده این واحد باشــد. در کسب وکارهای جدید گاها سرمایه 
فکری، بســیار بیشتر از سرمایه انسانی اهمیت دارد و تاثیرگذار است و به همین 
جهت واحد مدیریت منابع انســانی باید با بازنگــری در درون خود برای مواجه 

شدن با شرایط بازار رقابتی جدید، مهیا شود.
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برایم بسیار جالب است که هر وقت بهترین پیشــنهاد و بهترین راه حل را مي خواهم غالباً کارکناني که با آن مشکل در حال دســت و پنجه نرم کردن هستند، بهترین 

پاسخ ها را به من مي دهند. )تیم گیباور(

کارکنان باید آنگونه شــوند که بتوانند پیشــنهادهاي خود را رو در رو با مدیران مطرح کنند. بزرگترین وظیفه مدیران جســتجو و دســتیابي به گنج پر بهاي آرا و 

اندیشه هاي انسان ها و پرورش شخصیت آنان است. )جک ولش(

پیشرفت هاي امروز قبل از اینکه مدیون انقالب تکنولوژیک باشد، مدیون انقالب مدیریتي بوده است. )برایان تریسي(

اشخاص پیرامون شما 95 درصد موفقیت یا شکست شما را در زندگي رقم مي زنند، دقت کنید با عقاب پرواز مي کنید یا اردک. )برایان تریسي(

ناول مترادف شبکه
نــاول برای بســیاری از فعاالن بــازار، همراه و مترادف با نام »شــبکه« اســت. 
عمده فعالیت این شــرکت در دهه 9۰ میالدی روی محصوالت نرم افزاری شــبکه 
ســازمانی و اینترپرایس بود. در واقع؛ شــاید بازار نرم افزار شــبکه اینترپرایسی 
که اکنون می شناســیم حاصل تالش ها و محصوالت این شــرکت باشــد. چرا این 
حرف را می زنیم؟ چون در دهه 9۰ بیش از 7۰ درصد ســازمان ها و شــرکت های 
بــزرگ تجاری، از محصول NetWare شــرکت ناول اســتفاده می کردند که یک 
سیستم عامل تحت شبکه عالی برای مدیریت و کنترل سیستم ها بود. ناول فرمانده 
بالمنازع دنیای نرم فزار شــبکه بود. این شرکت در ســال 1979 تاسیس شد ولی 
به یک بار رشــد و ظهور چشم گیری داشــت. همان طور که مایکروسافت در حال 
رشــد ســریع در این دهه در بازار کامپیوترهای دســکتاپ بود؛ ناول هم در بازار 
نرم افزارهای شبکه رشد سریعی را تجربه می کرد و از همین جا ماجراهای رقابت 

این دو شرکت آغاز گردید. 

حسادت و بغض مایکروسافت
اولین مشکل ناول از مایکروسافت شروع شد. ناول موفقیت چشم گیرش را مدیون 
پلتفرم شبکه NetWare بود و شاید بشود گفت خودش را پشت این سیستم پنهان 
کرده بود. اما این پلتفرم مورد توجه و حسادت مایکروسافت قرار گرفت. گفتیم در 
آن برهه مایکروســافت در حال رشد ســریع و سوار شدن بر بازار کامپیوترهای 
دســکتاپ بود ولی به طبع دوســت داشــت در دنیای نرم افزارهای شبکه و بازار 
پرســود این بازار هم سهم بزرگی داشته باشد. مایکروســافت در بازار شبکه به 
هر شرکتی که در حال رشد سریع بود و داشت بزرگ و بزرگ تر می شد؛ حسادت 

از ظهور یک شبه
تا سقوط یک دهه ای
نگاهی به دالیل افول شرکت ناول
اگر بخواهیم فهرســتی از بزرگ ترین شرکت های ورشکسته دنیای 
آی تی و فناوری تهیه کنیم؛ بی گمان نام »ناول« را باید جزو اولین برندها 
بیاوریم چون یک شرکت بزرگ و معروف تجاری با محصوالتی مجهز به 
فناوری های برجسته و گسترده بود که اکنون در حال فراموشی است. 
اگرچه داستان ســقوط ناول مشابه داستان سقوط دیگر شرکت های 
آی تی اســت ولی بازهم جالب و جذاب است و درس ها و عبرت های 
مهمی دارد. دالیلی که هریک می توانســتند یک شرکت بزرگ را به 
ورطه نابودی بکشــانند، همزمان به سراغ ناول رفتند و این شرکت را 

وارد یک دوره طوالنی مدت تنزل و سقوط کردند. 

تاریخچه
شرکت ناول در سال 1979 با نام Novell Data Systems Inc یا NDSI در اورم 
ایالت یوتاه امریکا به عنوان یک شــرکت سازنده ســخت افزار برای سیستم های 
CP/M تاســیس شد. برخالف بسیاری از شرکت های آی تی در این دهه نه با یک 
شــخص بلکه با همکاری و سرمایه چندین نفر شروع به کار کرد که در میان شان 
دو ســه نفری تجربه و ســوابق کاری و مدیریتی خوبی در شــرکت های مطرح 
دنیا داشتند. شــروع کار ناول چندان رضایت بخش نبود و میکروکامپیوترهایی 
که می ســاخت در برابر رقبا ضعیف بودند. به همیــن دلیل، ناول برای رقابت در 
بازار به ســوی برنامه ســازی ارتباط چندین میکروکامپیوتــر با یکدیگر رفت و 
تیم های نرم افزاری از چندین شــرکت مانند ERI گرد آوری کرد. موسسان ناول 
در شــرکت های دولتی و پروژه های بزرگ سازمان های فناوری این کشور نفوذ 
و ارتباط داشــتند و از این طریق می توانســتند برای هوشمندسازی سیستم های 
 NDSI 19۸۳ کامپیوتری یا ارائه نرم افزارهای خاص پروژه هایی بگیرند. در سال
به Novell تغییر نام داد و دقیقا یک ســال بعد به سراغ ارایه نرم افزارهایی برای 
سخت افزارهای شبکه ســازمانی و به طور ویژه طراحی یک سیستم عامل  شبکه 
)NOS( چند پلتفرمی رفت که به نام NetWare شناخته می شود و شاخص ترین 
و موفق ترین محصول این شرکت برای چندین دهه در بازار نرم افزارهای شبکه 

بود.
در واقــع، ناول با طراحی ســخت افزار و میکروکامپیوتر شــروع کرد ولی وقتی 
فهمید نمی تواند با شرکت های موجود در این بازار رقابت کند؛ به سراغ یک بازار 
تازه و رو به رشد رفت و با استفاده از لینک هایی که در سازمان های بسیار بزرگ 

داشت؛ مشتریان را جذب کرد. 
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در دنیاي کسب و کار، آینه عقب همواره شفاف تر از شیشه جلوست. )وارن بافت(

انجام نادرست کار درست، خیلي بهتر از انجام درست کار نادرست است. )راسل اي کاف(

اگر به هدف خود ایمان داشته باشید، فرصت ها در برابرتان رژه خواهند رفت و اگر بر این باورید که کارها درست از آب در نمي آیند، موانع یکي یکي در برابرتان قد 

علم خواهند کرد. )وین دایر(

جدي ترین اشتباهات نتیجه پاسخ هاي غلط نیستند، بلکه محصول پرسش هاي غلط هستند. )پیتر دراکر(

قابلیت انعطاف داشته باشید. تنها همین یک خصوصیت، که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید، موفقیت شما را تضمین مي کند. )آنتوني رابینز( 

اگر پیوسته بگویید، اتفاقات بدی خواهد افتاد، شانس پیشگو شدن را پیدا می کنید! )وین دایر(

می کرد و یک رقابت ناســالم و جنگ علنی را برعلیه اش به راه می انداخت. بنابراین؛ 
ناول خیلی ســریع ســر لوله تفنگ مایکروســافت را روی شقیقه خود حس کرد و 
به همین دلیل به ســراغ پلتفرم رقیب یعنی لینوکس و توســعه توزیع اوپن ســوزه 
)OpenSUSE( لینوکس رفت. ناول دقیقا در اوایل دهه 2۰۰۰ به ســراغ توسعه یک 
نسخه از هسته لینوکس رفت تا شاید از زیر سایه و نگاه مایکروسافت خارج شود. 

تکبر 
بســیاری از شرکت های کوچک و متوســط بازار وقتی حس می کنند زیر ذره بین 
نگاه بزرگان آن بازار هســتند؛ پیش خودشــان می گویند »حتما چیز مهمی داریم« 
و همین جمله شــروع یک تکبر و خودبزرگ بینی می شود که کار دست شان خواهد 
داد. بســیاری از کارشناســان بازار اعتقاد دارند ناول هم به خاطر موفقیت سریع 
NetWare و هم دنباله نگاه ها و توجه های خاص مایکروســافت به این شــرکت، 
دچار تکبر شــد. چرا خود را بزرگ و پیروز همیشگی ندانند؟ بر بازار شبکه تسلط 
داشتن، محصول خوب، نام تجاری غالب، سود خوب، شبکه توزیع خوب در سراسر 
جهان و یک کسب وکار سیستم عاملی شبکه ای خوب، همگی می تواند دالیل تکبر یک 
شرکت شود. نزدیک ترین رقیب ناول در این بازار شرکت Banyan با سیستم عامل 
VINES بود  که اصال خطر و تهدیدی برایش محسوب نمی شد. نزدیک به 17 پلتفرم 
در بازار نرم افزار شــبکه از جمله Artisoft و مایکروســافت بود ولی هریک روی 
حوزه های دیگری کار می کردند یا محصول شان این قدر ضعیف و خنده دار بود که 
مدیران ناول از جانب شــان احساس خطری نمی کردند. مایکروسافت محصوالت 
NOS خود را روی سیســتم عامل داس و ویندوز ۳ همراه با سخت افزارهای شبکه 
3Com ارایــه می کرد که مضحک به نظر می رســیدند. همــه این دالیل و وضعیت 

 بــازار به تکبر و اطمینــان از خود ناول افــزود و آن ها به دنبــال پلتفرم و چالش 
جدیدی نبودند. 

از دست دادن تمرکز
ناول وقتی تصور می کرد بازار نرم افزار شــبکه تا ابــد برای خودش باقی خواهد 
ماند؛ وسوســه شد وارد بازارهای دیگر هم بشود و یک مایکروسافت جدید باشد. 
بنابراین؛ شــروع به خریدن کســب وکارهای کوچک در حوزه های مختلف کرد و 
هم زمــان در چندین جبهه و بازار با شــرکت های بزرگی از جمله مایکروســافت 
وارد رقابت و یقه گیری شــد. ناول شــرکت WordPerfect را برای رقابت با ورد 
مایکروســافت خرید، Quattro Pro را برای رقابت با اکسل مایکروسافت خرید. 
همچنیــن؛ انبوهی از ایده ها و طرح های جدید را رونمایی و وعده داد تا ســال های 
آینده محصوالت شــان وارد بازار خواهند شد. همین اســتراتژی را مرورگر وب 
نت اســکیپ در برهه ای کــه در اوج بود پیش گرفت و اکنون کم و بیش از شــرکت 
گوگل می بینیم. اشــتباه بزرگ شــرکت ناول این بود که یک جنگ در چند جبهه را 
برعلیه شــرکت هایی مانند مایکروســافت آغاز کرد و به اشتباه تصور می کرد در 

تمام جبهه ها برنده خواهد بود چون بازار شبکه در دست اش است. 

جنگ مغلوب شد
تمــام افرادی که چندین ســال در حوزه نرم افزارهای شــبکه کار کردند به خوبی 
می دانند که در آن ســال ها چه اتفاقی افتاد. مایکروسافت با یک استراتژی صحیح 
خــودش را از 3Com جــدا کرد و سیســتم عامل ویندوز NT را توســعه و روانه 
بازار کرد. NT یک سیســتم عامل اختصاصی برای بازار شــبکه بود و با توجه به 
عقبه بســیار قوی ویندوزهای قبلی کم کم شروع به تسخیر بازار NetWare کرد. 
البتــه، این ماجرا به صورت ضربتــی و ناگهانی اتفاق نیفتاد و به مرور زمان بازار 
نرم افزارهای شبکه از دست ناول خارج و در دست مایکروسافت قرار کرد. در این 
برهه، ناول می توانســت و زمان کافی را داشت که چشم انداز جدیدی برای خودش 
ترســیم کند و با تغییر برخی رویه ها دوباره به بازار برگردد ولی باز هم به دالیلی 
این اتفاق رخ نداد. وقتی یک شــرکت بزرگ در سراشــیبی ســقوط به قعر یک دره 
قرار می گیرد؛ خیلی ســخت می توان جلویش را گرفت. ناول همزمان در جبهه های 
دیگر هم مانند توســعه توزیع لینوکس به خاطر نداشــتن یک استراتژی مشخص 

کسب وکاری و درآمدزایی شروع به شکست خوردن کرد. 

االن ناول کجاست؟
ابتدا در ســال 2۰1۰ و در حالی که همگان تصور می کردند شــرکت وی ام ویر ناول را 
می خرد؛ موسســه   Attachmate با قیمت 2.2 میلیارد دالر تصاحب اش و تقسیم اش 
کرد و در ســال 2۰1۴ نیز شــرکت Micro Focus ناول را خرید. هنوز برند و برخی 
دارایی های معنوی این شرکت مانند نام دامنه و غیره به اسم ناول هستند ولی در تملک 
شــرکت میکروفوکوس قرار دارند. بخش توسعه توزیع لینوکس اوپن سوزه آن هنوز 
فعال اســت که تنها بخش سود ده این شــرکت در اواخر کارش بود و بقیه بخش ها و 

محصوالت به فراموشی سپرده شده و غبار تاریخ احتماال تا ابد مدفون شان می کند. 
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2۰ ســال در حوزة فناوری به اندازة 1۰۰ سال در دیگر حوزه ها است. اثبات این گفته، 
تغییرات کلی و قابل توجه در نگرش و رویکردهای یک کســب وکار طی یک ســال در 
بخش فناوری اطالعات می تواند باشــد. هر کســب وکاری در طول ســال باید به این 
موضوع بیندیشد که چگونه کسب وکار خود را توسعه داده و آن را مقیاس پذیر کند و 
همچنین چگونه فناوری ها و رویکردهای جدید را در ســطوح مختلف، عملیاتی سازد. 
پس از آن باید کم کم و به تدریج فناوری های جدید را به همراه رشــد نمایی اطالعات، 
وارد سیستم کند و محتوایی پویا برای رانش کسب وکار به سوی جلو تدارک ببیند. با 
این شرایط، تصور می کنید مرکز دادة کسب وکار شما پس از 2۰ سال کجا خواهد بود 

و از چه فناوری ها یا تجهیزاتی استفاده خواهد کرد؟
ســوال اصلی این است: استراتژی شــما برای زنده ماندن مرکز داده تان در 1۰ یا 2۰ 
ســال آینده چیست؟ آیا شرکت شما همگام با فناوری های روز دنیا رشد می کند؟ اگر 
جواب مثبت اســت، حتما به چندین مرکز داده در مکان های مختلف برای رســیدن به 
اهداف تان نیاز خواهید داشت. از سوی دیگر ممکن است بخش CFO نگاهی محتاطانه تر 
داشته باشد و به دنبال توجیه اقتصادی برای هزینه های ساخت این مرکز داده باشد. 
به عالوه، شــما بایــد تخمین بزنید در 5، 1۰ و 2۰ ســال آینده چه میزان مشــتری یا 
بازدیدکننده دارید و در این مدت مرکز دادة شما چقدر کهنه شده است. پیت ترنر، مدیر 
اجرایی موسســة آپ تایم دراین باره می گوید برای هیــچ مرکز داده ای نمی توان طول 
عمر تعیین کــرد: »طراحی مرکز داده ای با حداکثر انعطاف پذیری برای امید به زندگی 
بیشــتر، غیرممکن است.« هر مرکز داده به مرور زمان نیاز به تعویض تجهیزات دارد؛ 
دقیقا مانند یک خودرو که با گذر زمان نیاز به تعویض الستیک پیدا مي کند. تنها کاری 
که می توانید انجام دهید انتخاب زیرســاختی است که به شما اجازة تعویض تجهیزات 
مختلف را بدهد. در ادامه ســعی می کنیم این زیرســاخت و رویکردها را مرور کنیم و 
به شــما بگوییم به کارگیری چه فناوری ها یا تکنیک هایی می تواند امید به زندگی را در 

مرکزدادة شما افزایش دهد. 

)SDDC( پلتفرم مراکز دادة نرم افزارمحور
قطعا »اینترنت اشیا« و »کالود« تاثیر زیادی در آیندة مراکز داده خواهند داشت. ما این 
تاثیر را در الیه های مختلف یک پشــتة مرکز داده از تجهیزات تا مدل های کســب وکار 
و برنامه هــای کاربردی مشــاهده می کنیم. بنابراین، در آینــده نیازمند یک همکاری 
تنگاتنگ و به هم پیوســته در کنار ارتباط و اتصال منطقی الیه های مختلف یک مرکز 
داده هســتیم. به جای آن که هر الیه )حامل ها، تجهیزات، سخت افزار، نرم افزار و غیره( 
به طور مجزا مدیریت شوند؛ باید نوعي یکپارچگی سراسری را اعمال کنیم و در نهایت 
یک ارکستراســیون و خودکارســازی میان تمامی الیه ها ایجاد کنیم. در حال حاضر، 
فناوری SDN و به طور مشخص پلتفرم مراکز دادة نرم افزارمحور چنین چشم اندازی 
را، ایجاد مي کند. اگرچه هنوز شــاهد یک استاندارد مشترک یکپارچه در بازار نیستیم 
ولی می شــود پیش بینی کرد رویکرد اصلي آینده بــرای انعطاف پذیری و یکپارچگی 

تمامی بخش های یک مرکز داده، SDDC است. 

بهینه سازی شبکه
در مراکز داده یک مکان فیزیکی به نام »کالود« وجود دارد که شامل تمامی پلتفرم ها از 
جمله IaaS، PaaS و SaaS شده و خانه نامیده می شود. این مکان فیزیکی یک گپ فناوری 
محســوب می شود و برای پشتیبانی از نیازهای آیندة کسب وکارها الزم است این گپ 
رفع شود. چالش کنونی این است که شبکه همانند یک زنجیره می ماند که ضعیف ترین 
لینک می تواند روی کارایی کلی شبکه تاثیر بگذارد و حتا ریزترین مسایل را درگیر کند. 
شــبکه های آینده نیاز به حامل های چندگانه با نفوذی دارند تا بتوانند یک افزونگی در 
شبکه ایجاد کنند. احتماال دامنة چنین ستون فقراتی به الیة دوم شبکه برای بهینه سازی 
ســرعت و امنیت نیز کشیده خواهد شــد تا کمترین تاخیر را روی سریع ترین شبکه، 
برای برنامه های کاربردی مبتنی بر تقاضا، و بی درنگ داشته باشیم. بنابراین، به دنبال 
رویکردها و بهبودهایی باشید که شما را در این مسیر قرار دهند و مطمئن باشید جریان 

اصلی آیندة مراکز داده را دنبال می کنید. 

کلید اصلی: خودکارسازی
بسیاری از وظایف خودکاری که امروز در مراکز داده قابل مشاهده است؛ در آینده به 
تکامل خواهند رسید و به طور کامل خودکارسازی خواهند شد. این چشم انداز توسط 
فناوری هایی مانند SDDC وعده داده شــده اســت. انتخاب نحوة خودکارســازی یک 
مرکز داده به شــدت وابسته به نوع آن مرکز داده و فعالیت های کسب وکاری است که 
مرکز داده درگیر آن اســت. موتورهای پردازشــی در مراکز داده طوری توسعه داده 
می شــوند که هر روز هوشمندتر شــوند تا به نهایت خود برسند و بتوانند یک فرآیند 
کامل تصمیم گیری را به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انســان، راهبری کنند. 
این همان ورود هوش مصنوعی به دنیای مراکز داده اســت. کارشناســان پیش بینی 
می کننــد در آینده ای نه چندان دور، تمام بخش های مراکزداده درگیر هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشــینی خواهند شــد و این ها به جای انسان تصمیم گیری خواهند کرد و 
کارها را انجام می دهند. ترکیب موتورهای پردازشی خودکارسازی وظایف، با برخی 
ترفندهای جدید بهینه سازی شبکه ها، باعث دسترسی به یک افزونگی مجتمع شده است 
و منجر به افزایش ظرفیت های خطایابی، و تصحیح خطا خواهد شد. این قابلیت باعث 
می شود کســب وکارهایی که از مراکز دادة N+1 بهره می برند؛ انعطاف پذیری بیشتر 
و بیشــتری داشته و در تعیین و انتخاب استراتژی های مختلف برای مراکز دادة خود، 

حداکثر آزادی را داشته باشند. 

موقعیت مرکز داده را فراموش نکنید
توسعه دهند گان برنامه های کاربردی در حال حاضر روی طراحی های جدید و نوینی 
کار می کننــد که تاثیر زیــادی روی طراحی مراکز داده و حتــا موقعیت فیزیکی آن ها 
می گذارد. در گذشــته، به طور سنتی مراکز داده به طور مجتمع و یکپارچه در یک مکان 
فیزیکی ساخته می شــدند و تمام اطالعات و برنامه های کاربردی در این مکان بودند 
اما اکنون رویکردهای جدید طراحی نرم افزار در حال هدایت مراکز داده به سوی »لبه « 
اســت؛ یعنی مکان هایی محلی که کســب وکارها به طور مستقیم با مشتری در ارتباط 
هســتند و مصرف کنندگان بدون واســطه از خدمات و برنامه های کاربردی استفاده 
می کنند. دلیل این اتفاق، باالتر رفتن ســرعت انتقــال اطالعات و کاهش تاخیر در ارائه 
خدمات است. به عالوه، کسب وکارها می توانند بازارهای جدیدی را پیدا و استفاده کنند 
و دیگر محدود و وابسته به یک منطقة خاص جغرافیایی نیستند. برنامه های کاربردی 
در این زمینه کمک می کنند خدمات در لبه های مرکز داده، به مشتری تحویل و اطالعات 
در تجهیزات زیربنایی مرکز داده از راه دور، ذخیره شــود. برخی کســب وکارها در 
رویکردهای جدیدی به دنبال یک مرکز داده شریک و همکار قابل اعتماد و انعطاف پذیر 
در سراسر کشور می گردند تا با استفاده از تجهیزات زیرساختی آن بتوانند هم خدمات 
خــود را در بازارهای جدید ارائه بدهند و هم اطالعات را به طور امن و با پردازش های 
استاندارد و صحیح نگه داری کنند. بنابراین؛ از امروز می توانید روی مکان مرکز دادة 
جدید خود اســتراتژی های جدیدی را پیاده سازی کنید و محدود به یک مکان فیزیکی 

خاص نباشید. 

مرکز داده شما
2۰ سال بعد کجا است؟

استراتژی ها و رویكردهایی برای ایجاد امید به 
زندگی بیشتر در مراکز داده
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طرحی برای آینده: مرکزداده به عنوان خدمات
روش دیگری برای آینده نگری در مرکز داده این اســت که مرکز داده را به عنوان 

یک ســرویس نــگاه کنید. در این روش نیازی نیســت برای مرکــز داده به فکر خرید 
زمین و ســاختمان و هزینه های زیاد باشــید، بلکه کافي است به دنبال یک ارائه دهندة 
میزبانی ســرور )Colocation( باشــید که از قبل زیرساخت ها و نیازمندی های شما 
را آماده کرده اســت. در گام بعد، اســتراتژی هایی برای نگه داری مرکز داده در زمان 
حال و سال های آینده روی زیرســاخت های این ارائه دهنده تعیین می کنید؛ به طوری 
که بتوانید در ســال  های آینده مرکز داده را توسعه داده و انعطاف پذیری های الزم را 
برای ارائه سرویس های جدید اعمال کنید. »مرکزداده به عنوان خدمات« می تواند برای 
کســب وکارها ارزش افزودة زیادی به همراه بیاورد چون همانند کار در خانه اســت. 
شــما با اســتفاده از یک شــریک از راه دور، خدمات مورد نیاز را ارائه می دهید بدون 
اینکه درگیر بســیاری از مسایل و مشــکالت فیزیکی و اساسی یک مرکز داده باشید. 
کسب وکار شما همانند یک پالگین است که می تواند روی هر زیرساخت مرکز داده ای، 
ســوار و اجرا شود. معموال در چنین شرایطی، امکانات و تنوع  بیشتری در محیط های 
خدماتی فراهم می شــود و دیگر محدود به یک معماری یا اکوسیســتم خاص نخواهد 
بود و همچنین گزینه های بیشــتری در اختیار دارید که می توانید برای سکوهای دیگر 
رقابتی نیز خدمات خود را ارائه دهید. امروزه، برای کسب وکارها، محیط های ترکیبی و 
برنامه های کاربردی فارغ از پلتفرم قابل اجرا روی حامل های شبکه ای مختلف، اهمیت 

بیشتری نسبت به کالود دارند. 

جمع بندی
شما دو گزینه برای 

اســتراتژی های  تعییــن 
بلندمــدت مرکز داده دارید. گزینه 

اول، برآورد نیازمندی های کســب وکار 
و ســپس هزینه کردن و ســرمایه گذاری کالن 

و هنگفــت برای توســعة مرکــز داده و خرید زمین و 
ســاختمان و تجهیزات گســترده مورد نیاز برای ساخت یک 

مرکز داده انعطاف پذیر است. گزینة دوم، یافتن یک شرکت ارائه دهندة 
میزبانی مجهز به فناوری ها و تجهیزات به روز و جدید برای میزبانی مرکز 

داده و خدمات شما است. میزبان مرکز دادة شما باید امکانات و محصوالت مختلفی 
در اختیارتان بگذارد و این ظرفیت را داشــته باشــد تا بتواند خدمات مرکز داده را در 
سایر نقاط یک کشور ارائه دهید و روش های بهینه سازی شبکه را اعمال کنید. میزبان 
مرکز داده باید قابل اعتماد و امن باشد و برای آینده ظرفیت های رشد و به روزرسانی 

را داشته باشد. 
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 كــاريــكاتــور

شهرهای متصل به هم

مشکل من و تختخواب

از همان دوران کودکي تا همین االن هم که بزرگ شــده ام، 
همیشه فکر مي کنم شب ها کسي زیر تختم پنهان شده است.

خالصه تصمیم گرفتــم به یک روانپزشــک مراجعه کنم. 
آشناي یکي از دوستانم روانپزشــک بود. پیش او رفتم و 

مشکلم را گفتم. 
روانپزشک گفت: »باید یک سال، هفته اي یک جلسه ویزیت 

بشي تا درمانت کنم.«
ویزیت هر جلســه 1۰۰ هزار تومان مي شــد. هم هزینه اش 

زیاد مي شد و هم خیلي وقت گیر بود. 
چنــد ماه بعــد که رفته بــودم به دوســتم ســري بزنم، 

روان پزشک هم آنجا بود. پرسید: »پس چرا نیومدي؟«
گفتم: »خب، جلســه اي پنجاه هزار تومان، براي یک ســال 

خیلي زیاد بود. یک نجار من رو مجاني معالجه کرد.«
پزشــک با تعجب گفت: »عجب! مي تونم بپرسم اون نجاره 

چطور تو را معالجه کرد؟«
گفتــم: »به من گفت: اگه پایه هاي تختخــواب را بُبري دیگه 

هیچکس نمي تونه زیر تختت قایم بشه!«

مشتري زنگ زده به پشتیباني میگه: آقا ببخشید اینترنتم 
قطع شده تو سایت نمیره ... !!

پشتیبان: کدوم چراغتون روشنه؟ کدوم خاموش؟
مشتري: چراغای هال و پذیرایی روشنه! چراغای حموم 

و دستشویي خاموش !!
من دقیقا سرمو کجا بکوبم مرگم طبیعی جلوه کنه ؟؟؟

جواب معمای اتوبوس ها: 
از  کدام  هر  سهم  که  بیایند  دانش آموزان  بردن  برای  اتوبوس   12 بود  قرار  ابتدا  در 
اتوبوس ها 25 دانش آموز می شود. اکنون که 2 اتوبوس نمی توانند بیایند در نتیجه 1۰ 

اتوبوس اعزام شده و هر کدام 5 دانش آموز بیشتر سوار می کنند. 

در یک نقشــه شبکه ای راه های منطقه، هر شــهر دقیقا به سه شهر دیگر به طور 
مســتقیم جاده دارد. آیا امکان دارد که با بســتن یکــی از جاده ها، ارتباط بعضی از 

شهرها را با بعضی شهرهای دیگر، قطع کرد؟

رویكردهاي متفاوت در تصمیم گیري و حل مسئله
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