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حرف آخر
تیام شبکه به منطور آسایش روانى مشترى شرایطى را فراهم کرده که سیستم هاى سرمایشى iCOOL به راحتى نصب و راه اندازى شوند 
و از خدمات گسترده پس از فروش بهره مند باشند. در طراحى این سیستم سعى شده جدیدترین فناورى ها و استانداردهاى طراحى 
سیستم هاى تهویه مطبوع و سیستم هاى سرمایشى مخصوص مراکزداده رعایت شود و هر محصول پس از تولید بارها تست شود تا 

نسبت به عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل شود. 

iCOOL سیستم سرمایشى یکپارچه 
در ســال هاى اخیر استقبال از سیستم هاى سرمایشى مراکز داده رو به افزایش است و کسب وکارها تمایل دارند به سوى 
محصوالتى بروند که عالوه بر موثر بودن و داشتن کارایى باال، کم مصرف و دوست دار محیط زیست نیز باشند. آگاهى نسبت به 
این موضوع سبب شد تا تیام شبکه بر اساس نیاز مشتریان سیستم هاى سرمایشى مراکزداده خود با برند iCOOL را روانه بازار 
کرده و سعى داشته است در این محصوالت نهایت تطبیق پذیرى، قابلیت اعتماد و رعایت استانداردها و نیازهاى مشترى را در 

نظر بگیرد. در این شماره مى خواهیم نگاهى کوتاه، به محصول سیستم سرمایشى یکپارچه iCOOL داشته باشیم:

سیستم هاى سرمایشى یکپارچه با هدف تامین بار سرمایشى فضاى داخلى اتاقک هاى 
کوچک، تابلوهاى برق و رك هاى بســته طراحى و ساخته شده اند. در این سیستم 
سرمایشى مجموعه کمپرسور، مبدل حرارتى، تجهیزات مکانیکى و کنترلى، همه در 
یک محفظه قرار دارند. طراحى محفظه به نحوى است که به سادگى بر روى دیوارة 
رك، یا تابلو برق قابل نصب است. کارکرد این کولر سبب ایجاد جریان هواى سرد در 

داخل محفظه رك/ تابلوى برق مى شود.

مهمترین کاربردهاى سیستم سرمایشى یکپارچه 
(Outdoor Racks) رك هاى خارجى •

رك هایى که در فضاى باز یا فضاى تهویه نشده نصب مى شوند، همواره در معرض 
شرایط محیطى هستند. این موضوع در فصل هاى گرم سبب ایجاد گرماى زیاد در 
داخل رك و ایجاد اختالل در کار تجهیزات IT مى شود. با نصب این سیستم بر روى 
دیوارة جانبى رك، به سادگى مى توان هواى داخل رك را همواره در محدودة دماى 

استاندارد  نگه داشت. 
 

• تابلوهاى برق:
در تابلوهاى برق معموال از فن هاى دیوارى براى تهویۀ هواى داخلى آن ها استفاده مى 
شود. اما در برخى از موارد به خصوص در تابلوهاى فشرده، بار حرارتى بیشتر از 
حدى است که صرفاً با تعویض هوا، دما به حد مناسب برسد. از این رو، با استفاده از 
یک سیستم سرمایشى روى دیوار مى توان دماى داخل تابلو را در محدودة مشخصى 

تنظیم کرد. 

• مراکز دادة سیار:
در مراکــز دادة ســیار، معموال فضــاى داخلى به 
اندازه اى نیست که بتوان سیستم سرمایشى متداول 
مرکــز داده را در داخل قــرار داد. این موضوع که 
سیستم یکپارچه در فضاى خارجى نصب مى شود، 
این سیســتم ها را به یک گزینۀ مناسب در طراحى 

مراکز دادة سیار تبدیل کرده است.

• BTS هاى مخابراتى در فضاى باز
• رك هاى مورد استفاده در اتاق هاى توزیع شبکه کامپیوترى

قابلیت ها و امکانات سیستم سرمایشى یکپارچه:
سیستم کنترل دماى هوشمند: سنسور دماى این سیستم با اندازه گیرى دائمى دماى 
هواى برگشت از محفظه، وضعیت خاموش/روشن بودن را تعیین مى کند و همواره 

در یک بازة  استاندارد قرار خواهد داشت.
سیســتم کنترل خودکار: برنامه ریزى سیستم کنترل اجازه مى دهد که این سیستم 
به طور خودکار، شــرایط اجزاى خود را بررســى نماید و در صورت وجود حالت 

غیرعادى، هشدارهاى الزم را صادر نماید.
سیستم تشخیص دود: سنسور دود جهت اعالم حریق.

طراحى ظریف و مصرف پایین: طراحى متراکم سیســتم باعث شــده است که این 
سیســتم نسبت به سیستم هاى متداول به مقدار قابل توجهى کوچک تر باشد و از 

طرفى مصرف انرژى آن نیز کمتر خواهد بود.
کنترل و نظارت از راه دور: در این کولر قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت

RS-485 وجــود دارد. به این ترتیب، امکان کنترل و نظارت از طریق شــبکه فراهم 

مى شود.

مشخصات فنى عمومى
• در دو ظرفیت 1000 و 2000 وات 

• مجهز به سیستم تاخیر زمانى جهت شروع مجدد پس از 
قطع و وصل برق

• مجهز به نمایشگر دیجیتال دما
BMS داراى سیستم •

• داراى ترموستات 
خودکار به منظور 
کنترل میزان برق 

مصرفى

20 وات 
مانى جهت شروع مجدد پس از 

 دما
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چگونـه مى تـوان یـک مرکـز داده را اطمینان پذیـر کـرد؟ چه سـطحى از افزونگى 
بـراى یـک مرکـز داده کافـى اسـت؟ مدیـران مراکـز داده بایـد بتواننـد بـه این دو 
پرسـش روشـن و واضـح پاسـخ دهنـد و درك درسـتى از ایـن دو عامـل حیاتى 
داشـته باشـند چـون خرابـى یک دسـتگاه یا قطعـى برق یـک واحـد رك مى تواند 

خسـارات و ضررهـاى غیرقابل تصـورى به وجـود بیاورد. 
منظـور از خرابـى مى توانـد قطعى برق، خرابـى تجهیزات، بالیـاى طبیعى، خطاى 
انسـانى، آتش سـوزى، سـیل و خرابى هـاى فیزیکـى یـا علـل متعـدد و گسـتردة 
دیگـرى باشـد. خرابـى مى توانـد بـه از دسـت رفتـن سـود و درآمـد منجر شـود 
یـا مشـتریان را ناراضـى کنـد و باعـث کاهـش بهـره ورى شـود. عوامـل زیادى 
در جلوگیـرى از خرابـى موثر هسـتند. نیروى انسـانى، تجهیزات و فرآیندها سـه 
ضلـع اصلـى مثلـث خرابـى یـک مرکـزداده هسـتند و ده هـا عامـل کوچـک دیگر 

پیرامـون این هـا شـکل مى گیـرد. 
مدیـران مرکـز داده بـراى جلوگیـرى از خرابـى بایـد اقدامـات بسـیارى ماننـد 
آمـوزش نیـروى انسـانى و اسـتخدام افـراد بـا مهارت هـاى فنـى بـاال و مرتبـط، 
توسـعه و اسـتقرار سیسـتم هاى افزونگـى، به روزرسـانى و نگـه دارى دایمـى 
از سیسـتم هاى قدیمـى، آزمایـش و مانیتـور فرآیندهـا و تجهیزات، شناسـایى به 
موقـع و سـریع عواملـى ماننـد آتش سـوزى، رطوبـت، نشـتى آب، جرقـه بـرق و 
جلوگیـرى از بـروز آن هـا، محافظـت از دسـتگاه هاى یو پـى اس و سیسـتم هاى 

برقـى و غیـره انجـام دهند. 
در مراکـز دادة حسـاس و مراکـز داده اى کـه نیازمنـد آپ تایـم و دسـترس پذیرى 
بسـیار باالسـت، سـطوح باالتـرى از افزونگـى اسـتفاده مى شـود. مثال بـراى هر 
سـرور یـا سـوییچ، یک مـاژول ثانویه جایگزیـن در نظر گرفته مى شـود یا امکان 
دسترسـى از راه دور بـه سـرور و همچنیـن سـوییچ یک سـرور به سـرور دوم 

راه دور فراهـم مى گـردد. 
در برخـى مراکـز داده، انواع سیسـتم هاى پشـتیبان گیرى محلـى و راه دور تنظیم 
مى گـردد تـا اطمینـان حاصل شـود اطالعـات و همین طور فرآیندها و سیسـتم ها 
هیـچ گاه از دسـترس خـارج نمى شـوند. قطعـات و سیسـتم هاى ثانویـه بـه طـور 
دوره اى تسـت و بررسـى مى شـوند تـا در صـورت بـروز خرابـى و مشـکل؛ 

بتواننـد عملکـرد صحیح و مـورد انتظـارى از خود نشـان بدهند. 
روش هـاى جلوگیـرى و غلبـه بـر خرابـى باعث مقاوم سـازى بیشـتر سیسـتم و 
افزایـش fault-tolerant مى شـوند و تضمینـى بـراى دسـترس پذیرى بـاالى 
سـرویس ها و سیسـتم هاى حیاتـى مرکـز داده خواهنـد بـود. طراحـى خـوب 
و سـاختارمند یـک مرکـزداده نیـز تاثیـر بسـیار زیـادى در بـروز خرابـى یـا 

حیـات دایمـى قطعـات و سیسـتم ها دارد. در طراحى هـاى خـوب، تمـام اجـزا و 
نیازمندى هـا در نظـر گرفتـه شـده و راهکارهـاى بازیابـى بحرانـى و اضطرارى 
همزمـان بـا مرکـزدادة اولیۀ پیاده سـازى مى شـوند. معمـوال مدیران مرکـز داده 

بـه سـه بخـش اصلـى بـراى ایجـاد قابلیـت اطمینان پذیـرى تمرکـز دارند:

1- سیستم ها و قطعات افزونگى 
فراهم سـازى سیسـتم ها و قطعـات افزونگى بـراى هر جز و بخش یـک مرکزداده 
مى توانـد نقـاط مشـکوك بـه خرابى و قطعـى را از بین ببرد. دسـتیابى بـه %100 
افزونگى بسـیار ایده آل گرایانه اسـت و هزینه نسـبتا باالیى دارد. هر مرکزداده اى 
نیـاز بـه افزونگـى دارد امـا بـا توجـه بـه نقـش و حساسـیت مرکـزداده و نـوع 
عملیـات و فرآیندهـا بایـد سیسـتم ها و قطعات افزونگـى انتخاب و بـه کار گرفته 
شـوند. همیشـه اسـتفاده از سـطح باالیـى از افزونگـى بـه معنـاى اطمینان پذیرى 
بیشـتر سیسـتم ها نیسـت، زیـرا احتمـال دارد موجب بـروز پیچیدگى بیشـتر در 

کنتـرل و مدیریـت مرکـزداده و عامـل بـروز خطا و خرابى شـود. 

2-  سیستم هاى پشتیبان گیرى
این مورد شـامل پیکربندى مناسـب ژنراتورها و دسـتگاه هاى UPS مى شـود. یک 
پیکربنـدى صحیـح کمـک مى کنـد در صـورت بـروز خرابى و مشـکل بـراى یک 
ژنراتـور؛ واحـد تامیـن انـرژى بعـدى به طـور خـودکار و بـدون هیچ گونه قطعى 
یـا توقـف لحظـه اى وارد سیسـتم شـود. همین طـور بایـد واحدهـاى UPS طورى 
در مرکـزداده قـرار بگیرنـد و پیکربنـدى شـوند کـه خرابـى و از کار افتادگى یک 
دسـتگاه، خللـى در کل مرکـزداده ایجـاد نکنـد و به راحتـى بتـوان بـا UPS جدیـد 
جایگزین سـازى صـورت گیـرد تـا نسـبت به تعمیـر و رفـع خرابى اقدام شـود. 

3- سیستم هاى تشخیص و نظارت
ایـن سیسـتم ها تـا حدود بسـیار زیـادى مى تواننـد عوامل محیطـى و فاکتورهاى 
موثـر بـر خرابـى سیسـتم ها را شناسـایى و از بـروز آن هـا جلوگیـرى کننـد و 
بهتریـن ابـزار بـراى جلوگیـرى از حمـالت سـایبرى بـه مرکـز داده هسـتند. این 
سیسـتم ها مى تواننـد عواملى مانند رطوبت، دمـا، آب، آتش سـوزى، جرقه هاى برق، 
جریـان هـوا، دسترسـى هاى غیرمجاز امنیتى و فیزیکى، دود و غیـره را نظارت و 
گزارش دهـى کننـد تـا مدیران مرکـزداده به موقع وارد عمل شـوند. سیسـتم هاى 
نظـارت تصویـرى در مراکـز دادة مـدرن یکـى از عوامل افزایش دسـترس پذیرى 

باال هسـتند. 

دسـترس پذیرى بـاال در یـک مرکـز داده به طور مسـتقیم به قطعات و سیسـتم ها وابسـته اسـت. چـون این 
قطعـات و سیسـتم ها هسـتند کـه باید به طـور دایـم و طوالنى مدت فعال باشـند و بـه درسـتى کار کنند تا 
دسـترس پذیرى بـاال تعریـف شـود. این وضعیت بـا نگـه دارى دایم و منظـم، اضافـه کردن برخـى تجهیزات 
بـراى ایجـاد افزونگى بیشـتر و اطمینـان از انجام صحیح عملیات میسـر مى شـود. بنابراین براى رسـیدن به 

دسـترس پذیرى بـاال باید بـه سـراغ اطمینان پذیـرى و افزونگى مرکـز داده برویم. 

ایجاد قابلیت هاى چگونه یک مرکز  داده باالترین دسترس پذیرى را دارد؟
اطمینان پذیرى و افزونگى

ضمیمه شماره 5184

نکته و ترفند مرکزداده
Report



 سیسکو معمارى DNA را عرضه کرد

پایان عصر ابررایانه هاى پر قدرت

Xeon E7 v4؛ نسل بعدى پردازندة  سرور

شرکت سیسکو راهکار Cisco DNA را با هدف آماده سازى 
 Digital-Ready شبکه هاى صنعتى براى انتقال به شبکه هاى
به    Digital Network Architectureراهکار کرد.  معرفى 
شرکت هاى صنعتى، مهندسان، توسعه دهند گان، مشتریان 
و شرکاى تجارى کمک مى کند با آغوش باز به سراغ تغییرات 
از  بتوانند  موفقیت  با  و  رفته  خود  شبکه هاى  در  بزرگى 
 Digital-Ready شبکه هاى سنتى صنعتى به سوى شبکه هاى
سوییچ  کنند. شبکه هاى Digital-Ready داراى 5 عنصر کلیدى 
اینترنت اشیا، خودکارسازى، امنیت، کالود و اطمینان پذیرى 
هستند. DNA کمک مى کند شرکت هاى صنعتى به سرعت و با 
امنیت و بهره ورى باالترى به سوى نسل جدید شبکه ها حرکت 
سراغ  به  مى توانند   DNA از استفاده  با  کسب وکارها  کنند. 
سرویس هاى موبایل، سرویس هاى مبتنى بر تحلیل اطالعات 

و اینترنت اشیا بروند و با وجودى که سرویس هاى دیجیتالى 
گسترده ترى به مشتریان مى دهند اما درگیر پیچیدگى هاى 
شبکه هاى جدید نشوند و امنیت الزم را داشته باشند. نسل 
جدید شبکه هاى Digital-Ready قابل برنامه ریزى، معمارى 
باز و انعطاف پذیر هستند و تمامى نیازمندى هاى الزم براى 

حضور در فضاهاى دیجیتالى را فراهم مى کنند.
DNA امکان حرکت از پلتفرم هاى سخت افزارمحور به سوى 

پلتفرم هاى نرم افزارمحور را فراهم ساخته و امور دستى را 
به فرآیندهاى خودکار تبدیل مى کند. سیسکو انتظار دارد 
مشتریان  از  اکوسیستمى   ،DNA معمارى  از  استفاده  با 
و همکاران تشکیل شود که در نهایت به نوآورى، امنیت، 
مقیاس پذیرى و افزایش مهارت هاى الزم براى نسل جدید 

شبکه هاى کامپیوترى منجر گردد. 

شرکت اینتل نسل بعدى پردازنده هاى پر قدرت خود 
پردازنده هایى  کرد؛  عرضه  بازار  به  و  معرفى  را 
 24 با  پرقدرت  سرورهاى  پیکربندى  براى  که 
ترابایت حافظه رم ساخته شده اند. خانواده جدید 
Xeon E7- شامل دو مدل Xeon E7 v4 پردازنده هاى

8800 و E7-4800 هستند. هریک از این پردازنده ها 

مى توانند حداکثر از 24 هستۀ پردازشى و 48 نخ 
(Thread) پردازشى و حداکثر 60 مگابایت حافظۀ 

با  و  ببرند  بهره   (Cache Memory) داخلى  نهان 
فناورى ساخت 14 نانومترى وارد بازار خواهند 

شد. این پردازنده ها از GPU داخلى بهره نمى برند 
اما هریک مجهز به چهار کانال DRAM هستند و 
در مجموع از 3072 گیگابایت حافظۀ رم روى هر 
پردازنده پشتیبانى مى کنند. تعداد خطوط PCIe این 
پردازنده ها 32 عدد و در مدل Xeon E7-8800 تا 
هشت سوکت پشتیبانى مى شود. اینتل مى گوید این 
پردازنده ها براى کارهایى مانند بانک هاى اطالعاتى 
نرم افزارى و پردازش حجم عظیمى از اطالعات در 
مقیاس هاى بسیار زیاد و همین طور تجزیه و تحلیل 

اطالعات مناسب  هستند. 

به نظر مى رســد تصور عمومى از ابررایانه هایى که فقط 
در ســرعت و قدرت با هم رقابت داشــتند در حال تغییر 
است و بیشتر شــرکت ها به دنبال ساخت ابررایانه هایى 
براى اهداف و منظورهاى خاص هستند تا اینکه سرعت و 
قدرت خود را به رخ رقبا بکشانند. در جدیدترین تحوالت 
این بازار؛ شــرکت HPE نســل جدیدى از سیســتم هاى 
محاســباتى با کارایى باالى خــود را براى اهداف خاص 
معرفى کرده است. در این سیستم ها بیشتر از اینکه حجم 
پردازش اطالعات مدنظر باشد؛ پردازش موثر و هدف مند 
جلب توجه مى کند. سرورهاى Apollo 6500 جدید HPE به 
پردازنده هایى موسوم به «یادگیرى عمیق» مجهز شده اند 
که شاخه اى از رشــته یادگیرى ماشینى محسوب شده 
و بیشــتر براى تحلیل تصاویر و صداهــا به کار گرفته 
مى شوند. HPE براى ساخت پردازنده هاى یادگیرى عمیق 

از هشــت کارت GPU انویدیا روى دو سوکت پردازنده 
استفاده کرده اســت تا بهترین کارایى را براى پردازش 
تصاویر و صداهــا از یک پردازنده به دســت آورد. در 
سرورهاى استاندارد به ازاى هر پردازنده یک پردازندة 
 HPE گرافیکى استفاده مى شود ولى در سرورهاى جدید
شاهد آن هستیم که براى هر پردازنده از چهار پردازندة  
گرافیکى استفاده شده اســت. همچنین تغییرات دیگرى 
در این ســرورها ایجاد شده اســت که از جمله مى توان 
به کاهش تعداد هســته هاى پردازشى پردازنده ها از 20 
هسته به هشت هسته به منظور کاهش سربار سیستم و 
افزایش قدرت پردازش هاى گرافیکى اشاره کرد. به نظر 
مى  رسد در آینده بیشتر از اینکه شاهد طراحى و ساخت 
ابررایانه هــاى پر قدرت باشــیم؛ ابررایانه هاى با اهداف 

خاص وارد بازار مى شوند.
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مرکز دادة مناسب مناطق گرمسیرى

راه اندازى بزرگ ترین مرکز داده بورس جهان

کاهش مصرف انرژى مراکز داده با هوش مصنوعى

Coloca را  on کشــور چین بزرگ ترین مرکزداده
بــراى بازار بورس اوراق بهادر شــنژن راه اندازى 
کرد. ایــن مرکــزداده مى تواند میزبــان بیش از 5 
هزار کابینت ســرور براى مشــتریان باشد و حتا 
مشتریان خارج از کشــور چین مى توانند اطالعات 
خــود را روى ایــن مرکز داده ذخیره ســازى کنند. 
ایــن مرکــز داده مى تواند 300 هــزار معامله را در 
یــک ثانیه انجام دهــد و به مرز زمان پاســخ گویى 
1.1 میلى ثانیه برســد. ســرعت پردازش معامالت 
این مرکز داده نســبت به قبل از به روزرســانى سه 
برابر شــده و مدت زمان پاسخ گویى نیز یک صدم 
کاهش یافته است که در مقایسه با دیگر مراکز دادة 

بازارهاى بورس جهانى رکورد محسوب مى شود. 
البته مراکــز داده اى در امریکا و ژاپن به مرز زمان 
پاسخ گویى صد میکروثانیه رسیده اند. در تمام دنیا 
مرســوم اســت که بازارهاى بورس از مراکز دادة 
قدرتمندى براى ذخیره ســازى و پردازش اطالعات 
و معامالت و همچنین سرویس دهى به شرکت هاى 
حاضر در بورس استفاده مى کنند. براى شرکت هاى 
تجارى نیز بهتر اســت اطالعات خــود را روى یک 
فضاى اشتراکى قرار دهند تا اینکه سرورهاى خود 
را به داخل شرکت بکشانند. با این روش؛ مدت زمان 
پاســخ گویى و پردازش معامالت به کمترین زمان 

خود خواهد رسید. 

کشــور ســنگاپور در نظر دارد با به کارگیــرى فناورى هاى 
زیســت محیطى جدید بــراى اولین بار در دنیــا مراکزداده اى 
مناسب مناطق گرمسیرى بسازد. این مرکزداده که قرار است 
توسط موسسۀ IDA این کشــور و با همکارى و قراردادهایى 
با شرکت هاى معروفى مانند فوجیتســو، دل، اچ پى، هواوى و 
اینتل در کنار مراکز تحقیقاتى داخلى ســنگاپور مانند دانشگاه 
فناورى نانیانگ ســاخته شود؛ در دماى 38 درجه سانتى گراد 
و بــا رطوبت باالى 90 درصد کار خواهــد کرد. مراکز داده به 
طــور معمولى باید در بازة دمایى 20 تــا 25 درجه کار کنند و 
رطوبت نســبى دما نیز 50 تا 60 درصد باشــد اما مرکز دادة 
TDC اگــر بتواند در دماى 38 درجــه و رطوبت 90 درصد کار 

کند؛ 40 درصــد کاهش مصرف انرژى و به طور قابل توجهى 

کاهش انتشار کربن خواهد داشــت. ساختن مراکز داده براى 
کار در دماهاى باالتر رویکرد جدیدى نیست اما به طور معمول 
براى مناطق اســتوایى با اســتفاده از سیستم هاى سرمایشى 
هواى ســرد جهت کاهش هزینه هاى سرمایشى است. اجراى 
یک مرکزداده در دماى باال مى تواند به جهان ثابت کند مى توان 
دماى محیط را افزایش داد بدون اینکه به کار مرکزداده آسیبى 
وارد شود. هنوز جزئیات زیادى دربارة این مرکزداده منتشر 
نشده است اما برخى تست ها نشان مى دهد براى دما هیچ گونه 
کنترلرى اســتفاده نمى شــود یا اینکه ممکن است براى هر دو 
پارامتر دما و رطوبت هیچ گونه کنترلرى به کار گرفته نشــود. 
قرار است ساخت این مرکزداده در سه ماهۀ سوم سال 2016 

شروع و یک سال به طول بینجامد. 

همیشه مصرف باالى انرژى در مراکز داده یک معضل 
بزرگ براى شرکت هاى آى تى و کسب وکارها محسوب 
مى شود. سرد نگه داشتن سرورها یک دردسر بزرگ 
است و برخى شرکت ها مانند فیس بوك چاره کار را در 
بردن ســرورها به قطب شمال دیدند اما شرکت گوگل 
یک راهکار متفاوت را در پیش گرفته است. این شرکت از 
واحد DeepMind مبتنى بر هوش مصنوعى در مراکز 
داده اســتفاده مى کند تا با اندازه گیرى و رصد میزان 
مصرف انرژى در بخش هاى مختلف مرکز داده، بتوان 
این دردســر بزرگ را برطرف کرد. در اولین تست ها 
نتیجه بسیار خوب بوده و نزدیک به 40 درصد میزان 
مصرف برق براى سیستم هاى سرمایشى کاهش یافته 
و بــه طور کلى نزدیک بــه 15 درصد کاهش مصرف 
انرژى در سراســر مرکز داده دیده شده است. گوگل 

در ســال 2014 نزدیک به 4,402,836 مگاوات ساعت 
برق بــراى مراکز داده خود مصرف کرده اســت که 
اکنــون اگر 15 درصد این میزان در یک ســال کاهش 
یابد؛ صدها میلیــون دالر صرفه جویى مالى به همراه 
خواهد داشــت. گوگل در ســال 2014 شرکت هوش 
مصنوعــى DeepMind را با مبلــغ 600 میلیون دالر 
خریدارى کرده اســت. در DeepMind با اســتفاده از 
شــبکه هاى عصبى 120 پارامتر مربوط به مراکز داده 
بررسى و مانیتور مى شود. هوش مصنوعى با تحلیل 
اطالعات به دست آمده از سنسورهایى که در سراسر 
مرکز داده و قفسه هاى سرورها کاشته شده اند؛ سعى 
مى کند گزارش هایــى بدهد که منجر به مصرف بهینه 
انرژى در همه بخش ها از جمله سیستم هاى سرمایشى  

مى شوند.
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زندگى در مرکز داده
︴︣ات ﹝︪︐︣ک ﹋︀ر﹝﹠︡ان ﹝︣ا﹋︤داده  ︠﹩︀︨︀﹠︫
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مراکزداده شامل زیرساخت هاى فناورى اطالعات و ارتباطات و محل ذخیره سازى اطالعات سازمان ها و کسب وکارها هستند. بنابراین، مرکزداده براى 
هر شرکتى بسیار مهم است و باید به طور دایمى و 24 ساعت 7 روز هفته مورد نگهدارى و پشتیبانى قرار گیرد و به درستى کار کند.

  این امر نیز تنها با وجود نیروهاى فنى آموزش دیده و مجهز به مهارت هاى الزم براى این کار میسر مى شود. اینجا است که موضوع ایمنى نیروهاى کار 
در مرکزداده اهمیت یافته و مدیران مرکزداده ملزم به فراهم سازى سازوکار محافظت از نیروى انسانى در مرکزداده هستند. 

نقش نیروى انسانى در مراکزداده

︉ و﹋︀ر ﹝︣ا﹋︤داده ︩ ︋︣﹡︡ه ﹋︧ ﹫︎

گسترش ظرفیت ها
بازار مراکزداده یک رشد 11.4 درصدى CAGR را از سال 2015 تا 2020 تجربه خواهد کرد. چون تمام سازمان ها 
تمایل دارند فناورى اطالعات خود را براى ارایه سرویس هاى بیشتر، سرعت بیشتر، جوابگویى به نیازهاى مشتریان و 

کاهش هزینه ها توسعه دهند. 

مصرف انرژى موثر
مراکز داده نزدیک به 100 تا 200 برابر مصرف انرژى الکتریکى بیشترى نسبت به دفاتر ادارى دارند. بنابراین، به 
منابع تامین انرژى بزرگى نیاز دارند. به همین خاطر، به سراغ بهینه سازى مصرف انرژى و بازطراحى مراکز داده براى 

کاهش مصرف انرژى و هزینه هاى مرتبط با آن مى روند و به دنبال جایگزین سازى انرژى هاى تجدیدپذیر هستند. 

هزینه هاى دان تایم
مراکز داده وظایف حساس و حیاتى برعهده دارند و هزینه هاى دان تایم آن ها بسیار باال است. میانگین این هزینه 

627418 دالر و دامنه آن 74 هزار تا 1.7 میلیارد دالر است. 



محافظت از مهم ترین دارایى شرکت
کارمندان مراکز داده آموزش هاى بسیار زیادى دیده اند، به خوبى مهارت هاى الزم را کسب کرده اند و 
هزینه و زمان زیادى براى آن ها از سوى شرکت صرف شده است، پس باید بااهمیت ترین دارایى شرکت 

باشند. اما کار در هر مرکزداده اى با یک سرى خطرات عمومى همراه است:
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خطرات الکتریکى
هر سال بیش از 400 کشته و 10 هزار مصدوم و آسیب دیدگى بر اثر برق گرفتگى در سراسر جهان رخ مى دهد. کارمندان مراکزداده باید به 

خوبى نسبت به این موضوع آموزش دیده باشند و از ابزار و شیوه هاى خاص استانداردشده استفاده کنند. 

تعادل سازى مطمئن و موثر
سیستم هاى سرمایشى و منابع انرژى به طور گسترده اى در مراکزداده استفاده مى شوند و مى توانند همراه با خود خطراتى در پى داشته باشند. 
بسیارى از مراکز داده به دنبال بهینه سازى مصرف انرژى، کاهش مصرف انرژى و بهره ورى بیشتر سیستم هاى سرمایشى هستند اما باید مواظب 

خطرات این فرآیندها باشند. اتاقک هاى گرم/سرد و سیستم هاى سرمایشى گاهى اوقات بسیار خطرناك ظاهر مى شوند. 

UPS باترى هاى پشتیبان گیرى اضطرارى/ سیستم هاى
این سیستم ها نیز خطرات بالقوه دیگرى براى کارمندان مراکز داده هستند. اتصاالت الکتریکى، مواد شیمیایى، آتش سوزى، دست زدن و نشت ها 

همگى مى توانند آسیب زا باشند. گاهى اوقات جابه جایى این تجهیزات خطرآفرین است و باید اصول ایمنى به طور کامل رعایت شود. 

عدم رعایت استانداردها و مقررات
کارمندان مرکزداده باید به طور مرتب استانداردهاى جدید محیط زیست یا ایمنى محل کار را مطالعه نمایند و به روز باشند و مدیران مرکزداده 
نیز این مقررات و استانداردها را پیاده سازى کنند. هر مرکز داده به مرور زمان نیاز به تغییراتى در سیاست هاى کارى خود براى افزایش ضریب 

ایمنى کارمندان دارد. 

چگونگى محافظت از کارمندان به عنوان اولویت اول

مدیریت تغییرات
در هنگام تغییرات و به روزرسانى ها یا نصب تجهیزات جدید مطمئن شوید استانداردها و مقررات 
ایمنى رعایت شده باشند. گاهى اوقات در همین تغییرات برخى نکات فراموش مى شوند و بعد 

آسیب هاى جدى به مرکزداده و نیروى انسانى وارد مى شود. 

افزایش ایمنى، آگاهى و آموزش کارمندان
تامین امنیت کارمندان فراتر از یک جلسه آموزشى است و باید به طور مداوم مهارت هاى خود را ارتقا دهند و در کالس هاى 

آموزشى شرکت کنند. خطرات جدید و احتمالى به طور دوره اى تذکر داده شوند و در معرض دید آن ها باشند. 

به کارگیرى نیروهاى حرفه اى در هر فاز
امنیت نیروهاى انسانى یک مرکزداده با به کارگیرى افراد حرفه اى از طراحى تا نصب تجهیزات و نگهدارى و پشتیبانى تامین مى شود. این 

افراد با استانداردها و قوانین روز آشنایى دارند و سعى مى کنند همیشه به روز باشند. 



خنک ســازى ســرور و رك یکى از چالش هاى اصلى مراکز داده امروزى است. 
بســیارى از راهکارهــاى سرمایشــى امروزى مبتنى بر اســتفاده از سیســتم 
تهویــۀ هواى اطراف کابین ها و گردش هواى ســرد و گــرم در اطراف تجهیزات 
ســخت افزارى داراى دماى باال هستند. برخى از مراکز داده از راهروهاى هواى 
گرم و ســرد براى کاهش مصــرف انرژى و صرفه جویى در هزینه ها اســتفاده 
مى کننــد. همچنین رطوبت محیط باید به شــدت کنتــرل و در یک بازة معینى نگه 
داشته شود چون افزایش یا کاهش رطوبت هواى اطراف دستگاه هاى الکترونیکى 

خطرناك و آسیب زا است. 
مراکــز داده مبتنــى بر هواى ســرد گران قیمت هســتند و هزینه هاى ســاخت و 
راه انــدازى آنها باال اســت. بیش از 15 درصد از کل انــرژى باید صرف گردش 
هواى ســرد در اطراف دســتگاه هاى الکتریکى شود و از ســوى دیگر نزدیک به 
15 درصد از کل انرژى نیز توســط فن هاى رك ها و سرورهاى تیغه اى مصرف 
خواهد شــد. فن ها نه تنها ناکارآمد نشــان مى دهند بلکه در سیستم هاى امروزى 

یک راهکار شکست خورده محسوب مى شوند. فن ها محدودیت هاى تراکم انرژى 
دارنــد و راه اندازى و نگه دارى از آنها با هزینه هاى باال و ســخت همراه اســت و 
فضاهاى مفیدى از مراکز داده را اشغال مى کند. مشکالت سیستم هاى سرمایشى 
مبتنى بر هواى ســرد بــه اتالف انرژى و فضا محدود نمى شــود و تماس هوا با 
تجهیزات الکتریکى مى تواند منجر به تولید اکسیداســیون و خرابى شود. اگر هوا 
آلوده باشد شــاهد خرابى هاى بیشترى مانند مسدود شدن فیلترها خواهیم بود. 
گرمــاى بیش از اندازه یا نویز فن ها مى تواند مشــکالت دیگرى در سیســتم ها و 
تجهیزات مراکز داده به وجود بیاورد و براى مقابله با این مســایل باید تجهیزات 

دیگرى نصب و استفاده شود. 
تمامى این مشــکالت، منجر به حرکت به سوى سیستم هاى سرمایشى مایع سرد 
شــده اســت و مراکز دادة مبتنى بر خنک کننده هاى مایع، از تمامى این مشکالت 
خالص خواهند شــد. درك این قضیه بسیار ساده اســت: مایع هزار بار موثرتر 
از هوا مى تواند دســتگاه هاى الکترونیکى را خنک کند. هوا یک رســاناى عایق با 

آیا کسب وکارهاى هوشمند و ســازمان هاى بزرگ نیاز دارند تا چشم اندازى از فناورى آینده داشته باشند؟ براى 
چه تغییراتى باید خودشــان را آماده سازند؟ ممکن است امروز شما یک مرکزداده با بازدهى و کارایى خوب داشته 
باشید و جوابگوى نیازهاى شما باشد و از سوى دیگر مصرف انرژى و نگه دارى آن برایتان به صرفه باشد اما آیا با توسعۀ 
کسب وکار و سرویس ها و افزایش دستگاه ها و سیســتم هاى پردازشى و ذخیره سازى؛ وضعیت به همین روال خواهد 
ماند؟ در آن شــرایط، احتماال به سراغ سیستم هاى سرمایشى پیشرفته تر و بزرگ تر مى روید. آیا خنک کننده هاى مایع 
مى توانند یکى از گزینه هاى انتخاب شما باشند؟ آیا آینده به مراکز داده خنک کننده مایع تعلق دارد یا اینکه هنوز براساس 
سیســتم هاى جریان هوا است؟ در این مطلب مى خواهیم کمى درباره مراکز داده با خنک کننده مایع صحبت کنیم و مزایا و 

انواع آن ها را معرفى کرده و با یکدیگر مقایسه کنیم.

آیا در آینده نیاز به مراکز دادة مایع سرد 
خواهید داشت؟
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ظرفیت گرمایى ناچیز است که جرم سبکى نیز دارد؛ به همین دلیل هواى گرم زود 
به ســمت باال حرکت کرده و هواى سرد به سوى زمین کشیده مى شود و مراکز 

داده به طور دایم درگیر گردش هواى گرم و سرد هستند. 
برخى از سیستم هاى کامپیوترى اولیه نیز مبتنى بر خنک سازى مایع سرد بودند 
اما چون فناورى هاى این روش، گران، سخت و همراه با برخى کثیف کارى ها است 
و نگه دارى از آن بسیار مشکل است؛ خیلى زود کنار گذاشته شد و فقط در موارد 
خاص اســتفاده مى شــود. باید یادمان باشد کمترین نشــت مایع روى تجهیزات 
الکترونیکى مى تواند فاجعه بار و همراه با خسارت هاى سنگین باشد. سیستم هاى 
سرمایشى هواى سرد نســبت به مایع سرد، نصب و راه اندازى ساده ترى دارند 
و معموال در ســاختمان ها به صورت آماده قابل استفاده هستند. به همین خاطر؛ 
ســازندگان مراکز داده و اتاق هاى سرور به سوى اتاقک هواى سرد گرایش پیدا 
کردند اما در چند سال اخیر، فناورى نسبت به سال هاى دور تغییرات بسیار زیادى 
داشته اســت و فناورى هاى مایع سرد بسیار ســاده تر و راحت تر با قیمت هایى 
مقرون به صرفه و مناســب عرضه مى شــوند. برخى از راهکارهاى سرمایشــى 
مبتنى بر مایع ســرد از به روزترین و پیشرفته ترین فناورى ها استفاده مى کنند و 
سیستم هایى ســبک و تمیز ارایه مى دهند که راه اندازى و نگه دارى از آنها بسیار 
راحت تر از گذشــته شده است. همچنین سیستم هاى سرمایشى مایع سرد بسیار 
مقیاس پذیرتر و ارزان تر شده اند و کاربردهاى چندگانه مانند استفاده از آب گرم 
خروجى از مرکز داده براى سیســتم هاى گرمایشى ســاختمان یا غیره یافته اند. 
در حال حاضر، ســه فناورى مشخص براى ســرمایش تجهیزات الکترونیکى با 
In-)سرمایش ردیفى ،(Cold plates) استفاده از مایع مطرح اســت: صفحات سرد
 .(immersion cooling) و غوط ه ور بودن در یک مایع دى الکتریک (row cooling

سیستم صفحات سرد را در کامپیوترهاى اورکالك و سیستم هاى بازى دیدیم و 
به طور خاص براى سیستم هاى با اجزاى داغ و بسیار داغ سرورها طراحى شده 
اســت. به عنوان نمونه؛ پردازنده هاى پر قدرت چند هســته اى که مصرف انرژى 
باالیى هم دارند از این سیســتم سرمایشــى مایع بهره مى برند. به طور کلى، این 
روش براى ســرمایش نقطه هاى گرمایى در یک دســتگاه است و به دنبال سرد 
کردن کل دستگاه نیست. در این روش؛ فن و تجهیزات دیگرى که براى سرمایش 
قطعات استفاده مى شوند توسط صفحات مایع سرد خنک نخواهند شد. به عالوه، 
این سیســتم براى سرمایش برخى تجهیزات مانند ســوییچ ها بى اثر است چون 
این تجهیزات یک نقطه مشــخص گرمایى ندارند. در سیستم هاى صفحات سرد، 

سرمایش به طور موثر 50 درصد بهتر از سیستم هاى مبتنى بر هوا است. 

در سیســتم هاى سرمایشى ردیفى تالش 
مى شــود یک اتاق کوچــک و جمع وجور 
در اطراف تجهیزات آى تى ســاخته شود 
این فناورى مى تواند سرمایش را به طور 
موثر 60 درصد بهتــر از هوا تحویل دهد 
اما هنوز نیازمند یک سیستم تهویۀ هواى 
مطبوع و مناســب با معمــارى و طراحى 

مرکزداده است. 

در سیســتم immersion cooling تجهیزات الکترونیکى به طور کامل در یک مایع 
نارســاناى دى الکتریک غوطه ور خواهند بــود و دیگر نیازى به فن ها و اتاق هاى 
سرمایشــى نیست. در این فناورى، یک چرخه بسته سعى مى کند گرما را به طور 
کامــل از اطراف تجهیزات الکتریکــى دور کند. در سیســتم هایى که مایع تماس 
مســتقیم با وســایل الکتریکى دارد، مایع در جاى خودش باقى مانده و فقط سعى 
مى شود گرماى آن گرفته و به بیرون منتقل شود اما در سیستم هاى دو فاز، مایع 
به طور مرتب تعویض خواهد شــد و در حین گردش در سیســتم خنک مى شود. 

سرمایش موثر این سیستم در مقایسه با هوا نزدیک به 90 درصد بهتر است. 

اگر یک ســازمان بخواهد به سوى فناورى هاى سرمایشى مایع بیاید و در ضمن 
اهدافــى مانند کاهــش هزینه هاى ســرمایه گذارى، کاهش هزینه هــاى عملیاتى، 
اطمینان پذیرى، نویز، حذف کربن و مشــکالتى از این دســت را نیز مدنظر داشته 
باشد؛ بهتر است به سراغ سیستم immersion cooling برود. این سیستم مزایایى 

به شرح زیر دارد:

• باالترین راندمان حرارتى در میان فناورى هاى موجود را دارد. 
• نیازى به رك یا فن یا تجهیزات سرمایشى مشابه این ها ندارند. 

• بدون اکسیداسیون یا خوردگى اتصاالت الکتریکى است. 
• کاهش دهندة نوسانات گرمایى است. 

• دماى تجهیزات الکتریکى را به شدت کاهش مى دهد. 
• بدون فرســایش یا خرابى تجهیزات الکتریکى ناشى از تماس با بدنه رك یا 

فن است. 
• در معرض تخلیۀ الکتریسیته قرار نمى گیرد. 

• به ذرات محیط، رطوبت یا دما حساسیت ندارد. 
• اتالف انرژى را به وسیله برخى روش ها مى توان دوباره استفاده کرد.

عالوه بر موارد باال، سیســتم سرمایشــى immersion cooling مزایاى آشکارى 
ماننــد عدم نیــاز به خرید و نصــب و راه انــدازى چیلر، اتاق هاى گــردش هوا، 

سیستم هاى کنترل رطوبت، تجهیزات تصفیه آب و تجهیزات پاالیش هوا دارد. 
به طور کلى، سیستم هاى سرمایشى مایع سرد راهکارهاى تمیز و هوشمندانه اى 
ارایــه مى کننــد که هم بازده باالتــر و مصرف انرژى بســیار پایین ترى دارند و 
هم مى توان انرژى مصرف شــده را دوباره بازیافت و براى کاربردهاى دیگرى 

هدایت کرد. 
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هزینه یا سرمایه
هیچ کســى با تبلیغات و برندســازى مخالفتى ندارد اما مشکل جایى بروز مى کند 
که برخــى مدیران، تبلیغــات را «هزینه» و برخــى دیگر از مدیــران، تبلیغات را 
«ســرمایه گذارى» تلقى مى کنند؛ و براســاس این تلقى تصمیم هــاى تاثیرگذارى، 
در سراســر شرکت و سازمان و اســتراتژى هاى جارى و آینده گرفته مى شود. 
بــه عنوان مثال؛ مدیرانى که تبلیغات را هزینه مى دانند، هرگاه در دوران ســختى 
کسب وکارشان قرار گرفتند یا اینکه با کمبود بودجه جارى روبرو شدند؛ بالفاصله 
به سراغ کاهش تبلیغات و هزینه هاى مربوط به آن مى روند در عوض مدیرانى که 
تبلیغات را ســرمایه مى پندارند؛ در سخت ترین شرایط سعى مى کنند بودجه هاى 

تبلیغاتى را دست نزنند و همیشه براى برندسازى خود سرمایه گذارى کنند. 
پس ما باید اول مشــخص کنیم تبلیغات «هزینه» است یا «سرمایه»؟ کارشناسان 
بازاریابــى و امور تبلیغات قاطعانه مى گویند: «تبلیغاتــى که هدف مند و اثربخش 
باشــد، سرمایه گذارى محســوب مى شــود.» بنابراین، هر تبلیغ یا هزینه اى براى 
تبلیغات و برندســازى، سرمایه محسوب نمى شود. برخى مدیران با تصور اینکه 
هرچقدر بیشتر براى تبلیغات هزینه کنند، در آینده موفق تر خواهند بود؛ بى حساب 
و کتاب، منابع مالى و پولى موجود در شرکت و کسب وکارشان را، براى تبلیغات 
هزینه مى کنند و به انتظار فردا مى نشینند. این گونه مدیران از این نکته غافل هستند 
که تبلیغات غیرموثر نه تنها کمکى به آینده نمى کند بلکه باعث شکســت و نابودى 

کسب وکار مى شــود. در واقع، هزینه هاى تبلیغات زمانى تبدیل به سرمایه گذارى 
مى شود که اثربخشى مناسبى داشته باشد. 

تبلیغات اثربخش
اثربخشى تبلیغات به «درجه و میزانى از برآورده شدن اهداف تبلیغات یا کسب وکار» 
گفته میشود. به عبارت دقیق تر، تبلیغاتى موفق تر است و سرمایه گذارى براى آینده 
محسوب مى شود که بتواند تمام یا بخشى از اهداف و مقاصد تبلیغ کننده را تامین 
کند. اجازه بدهیــد در اینجا یک مثال بزنیم. فرض کنید یک شــرکت، محصوالت 
حرفه اى مراکزداده و سرورهاى مجازى را در ایران عرضه مى کند. اگر این شرکت 
بازارهــاى موبایل و تبلت را براى تبلیغات بنرى خــود انتخاب کند، یا اینکه روى 
سایت هاى عمومى و خبرى اینترنت بنرهاى آنالین بگذارد؛ طبیعتا نخواهد توانست 
جامعه مخاطبان و هدف خود را پوشــش داده و محصوالت و برند خود را تبلیغ 
کند. مشخص است این نوع تبلیغات حاصل و نتیجه اى نخواهد داشت و اهداف آن 
شرکت تامین نمى شود. شرکت موردنظر ما باید بازارها و سایت هاى تخصصى 

شبکه و مخابراتى را پیدا و تبلیغاتش را بر روى این مراکز متمرکز سازد. 
پس، براى تبلیغات باید برنامه و هدف مشــخصى داشت و از سوى دیگر سیستم 
و ســاز و کارى براى ارزیابى و ســنجش تاثیرگذارى تبلیغات، و تطابق با اهداف 
تعریف شده به کار گرفت. از شاخص هاى اثربخشى تبلیغات مى توان به این موارد 

هر کســب وکارى فارغ از کوچک، متوســط و بزرگ بودن به دنبال 
کاهش هزینه ها و از سوى دیگر سرمایه گذارى براى تضمین موفقیت 
در آینده است. تبلیغات یکى از چالش برانگیزترین تصمیم گیرى هاى 
مدیریتى و اجرایى کســب وکارها است که همیشه رابطۀ مستقیمى 
با «هزینه» دارد. بســیارى از مدیران روى خوشى به تبلیغات نشان 
نمى دهند؛ چون باعث افزایش هزینه هاى جارى شــده و معموال در 
کوتاه مدت اثربخشــى ملموســى ندارد و حتا ممکن است در دورة 
مدیریت آن ها هیچ گونه بازخورد یا نتیجۀ موثر و مثبتى نداشــته 
باشد. بنابراین این ســوال مطرح مى شــود «چرا امروز باید براى 

تبلیغات و برندسازى هزینه کنیم؟» 

امروز براى آینده 
ــد! ــه کنی هزین

تبلیغات؛ هدردهى هزینه ها یا سرمایه گذارى بلندمدت؟!
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اشاره کرد: «میزان رضایت مشتریان، میزان تأثیر خدمات بر محیط زیست، میزان 
تســهیل امور جارى جامعه، میزان رضایت کارکنان، میزان دسترســى مردم به 
خدمات، میزان اعتماد مشــتریان و میــزان قابلیت اعتمــاد.» رویکردهایى مانند 
تصویب بودجه هاى تبلیغاتى بیشــتر در هر سال یا افزایش هزینۀ تبلیغات بدون 
نیازسنجى و ارزیابى هاى همه جانبه و دقیق تبلیغات پیشین، پسندیده نیست و غالبا 
با شکست و یا اثربخشى بسیار کمى روبرو مى شوند. برعکس این امر نیز صادق 
است، اینکه طى یک سال با وجود هزینه هاى تبلیغاتى زیاد؛ کاهش فروش و سود 
رخ دهد و پس از آن براى ســال بعد، به سراغ کاهش هزینه هاى تبلیغاتى یا حذف 

آن ها برویم؛ باز هم انتخاب یک استراتژى اشتباه است. 

چرا تبلیغ؟
ســوالى که بارهــا و بارها در حوزة تبلیغــات مطرح مى شــود؛ چرایى رفتن به 
ســوى تبلیغات است؟ بســیارى از مدیران جواب درستى براى این سوال ندارند. 
محصوالت خوب تولید مى کنند و محصوالت شــان در بــازار به فروش مى رود؛ 
بنابراین چرا باید براى تبلیغات هزینه کنند؟ از ســوى دیگر برخى مدیران تصور 
مى کنند چون نمى توانند با شــرکت هاى بزرگ و باســابقه بازار رقابت کنند و این 
شــرکت ها ســهم عمده اى از بازار را در اختیار دارند؛ پس دیگر نیازى به تبلیغات 
نیســت و بهتر اســت به جاى هزینه کردن روى تبلیغات، که دور ریختن بودجه 

و ســرمایه اســت؛ روى افزایش کیفیت محصول و کاالهایشان یا گشتن به دنبال 
بازارهاى جدید هرچند کوچک دوردست تمرکز کنند. 

در اینجــا باید دالیل اصلــى تبلیغات را مرور کنیم. در علــم بازاریابى و مدیریت 
بازار؛ تبلیغات، ابزارى براى جهت دهى انتخاب مشتریان به سوى یک کاالى خاص 
محسوب مى شود. در هر صنعت و بازارى، تنوع کاال زیاد و وسعت انتخاب مردم، 
بســیار گسترده است. بنابراین، یک شرکت براى فروش بیشتر و کسب سهمى از 
بازار باید به ســراغ ابزارها و پارامترهایی جهت حل مشــکل انتخاب، و راهنمایى 
خریداران در راســتاي تســهیل و تسریع انتخاب و خریدشــان برود. یکى از این 
ابزارها، تبلیغات اســت و البته ابزارهاى دیگــرى مانند عرضۀ محصوالت متنوع 
جدید، افزایش کیفیت کاالها، خدمات پــس از فروش و گارانتى و غیره نیز وجود 
دارند. یک کسب وکار جدید اگر مى خواهد در میان بزرگان بازار، سهمى از فروش 
براى خود دســت وپا کند، و محصوالتش در ویترین فروشــگاه ها دیده شــود و 
جلب توجه کند؛ چاره اى جز رفتن به ســراغ تبلیغات ندارد. موثرترین راهکار براى 
معرفى محصول و برند، تبلیغات اســت و استمرار در آن مى تواند به تدریج ذهن 
خریدار را آماده استقبال و خرید آن کاال یا محصول سازد. از سوى دیگر، بزرگان 
بازار نیز براى تداوم حضور خود، نیازمند تبلیغات هســتند چرا که قطع تبلیغات 
به مرور مى تواند به معناى خروج از بازار و کاهش ســهم فروش باشد. در دنیاى 
امروز، تنوع محصوالت و دشــوارى انتخاب خدمــات و کاال را با این میزان تنوع 
محصول، فقط مى توان با تبلیغات موثر و برنامه ریزى شده تسهیل کرد. در واقع، 
تمام کســب وکارها با مشکل نقدینگى و محدودیت هاى مالى براى تبلیغات روبرو 
هستند اما شرکتى موفق است و مى تواند با تبلیغات خودش را از دیگر رقبا متمایز 

سازد که از منابع موجود در دسترس، بهترین استفاده را ببرد. 

مدیریت تبلیغات
مدیریت تبلیغات شــامل تجزیــه و تحلیل، طرح ریزى، اجــرا و کنترل برنامه هاى 
تبلیغاتى یک ســازمان به منظور برندســازى و افزایش ســودآورى و ارزش آن 
ســازمان است. تبلیغات، فعالیت هاى خاصى اســت که در بازارى کردن کاالها با 
هدف آگاه ســاختن مردم از محصوالت و خدماتى که به فروش مى رســد به کار 
میرود. تبلیغ در حالى که مردم را آگاه مى ســازد و کاال را مشــهور مى کند، آنان 
را نیز به امرى ترغیــب مى نماید. مدیریت تبلیغات، وظیفه اصلى هدایت و تعریف 
استراتژى هاى تبلیغاتى براى اثربخشى بیشتر را عهده دار است. مدیریت تبلیغات 
بایــد بتواند تبلیغاتى طراحى و به نحوى در رســانه هاى مختلف مکتوب، آنالین، 
رادیو و تلویزیون، محیطى و شــهرى به نمایش بگــذارد که باعث افزایش آگاهى 
خریداران شــود و عالوه بر ایجاد باور بهترین بودن آن کاال، احساسات خریدار 
را نیز برانگیخته سازد. اگر تبلیغات بتوانند این سه عامل را در خریدار تثبیت کنند، 
به جاى هزینه به سود و سرمایه گذارى براى آینده تبدیل خواهند شد و اثربخشى 
موردنظر را ایفا مى کننــد. همچنین مدیریت تبلیغات باید بتواند هدف گذارى دقیق 
و آینده نگرانه اى روى تبلیغات داشــته باشــد. هدف گذارى تبلیغات باید منجر به 
عواملى مانند کاهش زمان، کاهش هزینه، سنجش اثربخشى تبلیغ، کمک به ارزیابى 
راه حل هاى موجود و تعیین شاخص هاى مناسب براى انتخاب رسانه و پیام شود. 

نتیجه گیرى
شاید بسیارى از مدیران کســب وکارهاى امروزى باور داشته باشند که تبلیغات 
هزینه نیســت اما در چگونگى تحقق این شــعار با مشکل روبرو باشند  و در عمل 
دیدگاهى هزینه اى نســبت به تبلیغات پیدا کنند. نقطه شــروع تبلیغات، تخصیص 
منابع مالى و پول نقد نیســت. تنها کســب وکارهایى که درك درستى از اهداف و 
خواســته هاى خود دارند و برنامه تبلیغاتى خود را دقیق و حســاب شده طراحى 
مى کنند، مى توانند از رقباى خود پیشــى بگیرند، در غیر این صورت پیام تبلیغاتى 

آنها نیز در هیاهوى جنگل تبلیغاتى گم خواهد شد.
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بازگشت به تاریخ
شــرکت یاهو در سال 1994 توســط جرى یانگ و دیوید فیلو تاسیس شد اما به 
فاصله چهار ســال پس از تاسیس قابلیت یاهو آى دى و چت دو نفره به سرویس 
ایمیل یاهو افزوده شد تا شروعى براى بزرگ ترین مسنجر دهه هاى اول اینترنت 
و ارتباطات مجازى باشــد. به نظر مى رسد مدیران یاهو در همان سال ها متوجه 
شــدند ایمیل نمى تواند یک ابزار ارتباطى مناســبۀ میان افراد باشــد و بیشتر یک 
ابزار کســب وکارى و رســمى اســت. یاهو در آن زمان به دنبال ایجاد یک بستر 
ارتباطى سریع و ســاده و صمیمى میان کاربران بود؛ ایده اى که کامال درست و 
به جا بود. یاهو به مرور، چت روم ها و فضاهاى مجازى ارتباط گروهى را به یاهو 
مسنجر افزود و به سراغ شکلک هایى رفت که امروزه به نام ایموجى مى شناسیم. 
این حرکــت خالقانه یاهو خوب جواب داد و باعث شــد خیلى ســریع محبوبیت 
زیادى کسب کند به طورى که حتا بعدها ابزارهاى دیگر ارتباط جمعى یاهو مانند 

«یاهو 360» و «یاهوباز» نتوانســتند محبوبیت یاهومســنجر را کسب کنند. یاهو 
در دوره پادشــاهى یاهومســنجر به طور دایم دنبال افزودن قابلیت هاى جدید و 
عرضه نســخه هاى بهتر با دوره هاى به روزرسانى سریع تر بود. چند ماهى یک 
بار، نسخه جدیدى از یاهومسنجر منتشر مى شد که همگان را شگفت زده مى کرد. 
رابط کاربرى تغییر یافته، شــکلک ها بیشــتر و مدیریت چت روم ها ساده تر شده 
و حتــا زبان هاى جدیدى بدان افزوده مى شــد. به نظر مى رســد در یک دوره اى، 
یاهومســنجر امیــد اول مدیران یاهو بــود و براى محبوبیت و رونق بیشــترش 
دســت به هر کارى مى زدند اما پس از آن مدیران جدید تصور کردند آینده یاهو 
در یاهومســنجر نیســت و دوران انزوا و کاهش کاربرانش شروع شد. یاهو در 
ســال 2012 چت روم ها را به بهانه مشکالت امنیتى و حریم خصوصى خانواده و 
کودکان بست. بعد نسخه هایى از این نرم افزار پیام رسان براى سیستم عامل هاى 
مــک و لینوکــس و ویندوز موبایل ارایه نداد. در حالى که به ســرعت اینترنت در 

تیرماه بود که شــرکت یاهو به طور رسمى اعالم کرد دیگر از نسخه قدیمى برنامه یاهومسنجر خود پشــتیبانى نخواهد کرد و تمام نسخه هاى قبلى آن از دسترس خارج مى شوند. یاهو 
اعالم کرد از 5 آگوســت (15 مردادماه) این نرم افزار پیام رسان کار نخواهد کرد و تعطیل مى شود. در طول تاریخ دنیاى کامپیوتر و اینترنت، یاهومسنجر اولین برنامه اى نیست که محکوم 
به تعطیلى مى شــود و حتما آخرین برنامه نخواهد بود اما یاهومســنجر با نرم افزارهاى دیگر تفاوت هاى بارزى دارد؛ از جمله اینکه کسى را در اطراف مان نمى شناسیم که با آى دى هاى 
عجیب و غریب، بى خوابى هاى شبانه، رابط کاربرى، فروم ها، شکلک ها، آیکون ایموجى خنده زردرنگ با دندان هاى سفید و BUZZ!!!! خاطره نداشته باشد. همۀ ما از شنیدن خبر تعطیلى 
یاهومسنجر ناراحت شدیم و غمگین بودیم در حالى که شاید چندین سال پیش براى آخرین بار از این پیام رسان استفاده کردیم. چرا یاهومسنجر در سال هاى اخیر افول کرد و از رقباى 

تازه وارد خود شکست خورد؟

اینترنت 
عوض شد اما 

یاهومسنجر 
عوض نشد!

خداحافظى با یک دنیا خاطره و شکلک 

می توان مدیر مردم نبود ولى آنان را دوست داشت، اما بدون عشق به مردم نمی توان آن ها را مدیریت کرد.

مدیریت یعنی هنر جلب پیروي داوطلبانه دیگران.

موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست می شود.

مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است. چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید، نمی توانید درون او را بشناسید.

مدیر عامل آگاه کسی است که به جاي رویین تن شدن، به همکاران خود اعتماد کند.
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حال تغییر شــکل و ماهیت بود و شــبکه هاى اجتماعى مانند فیســبوك و توییتر 
رشد مى کردند و شاهد مسنجرهاى پیشرفته روى موبایل بودیم؛ یاهومسنجر به 
تغییرات روى خوش نشــان نداد و فقط به افزودن چند قابلیت پیش پاافتاده بسنده 

کرد تا اینکه امروز شاهد تعطیلى کاملش هستیم. 

چرا دیگر یاهومسنجر خندان نیست؟
تحلیل هاى زیادى در میان رسانه ها پیرامون دالیل شکست و تعطیلى یاهومسنجر 
مطرح شــده اســت که ما در اینجا به اختصار ســعى مى کنیم به مهم ترین موارد 
اشــاره کنیم. دلیل اول؛ بدون شک بدون رقیب بودن یاهومسنجر براى سال هاى 
دراز و متمادى اســت که ایــن حس را در مدیران این شــرکت به وجود آورد که 
یاهومسنجر شکســت ناپذیر است. یاهومســنجر قابلیت چت صوتى و ویدیویى 
داشــت و همه کاربران لذت مى برند و همه جا از آن صحبت مى کردند و تعریف ها 
و تمجیدها به شرکت یاهو سرازیر مى شد اما واقعیت این است که در آن بازه هیچ 
مسنجر بزرگ و قابل رقابتى با یاهومسنجر وجود نداشت. اما کم کم فیس بوك از 
دل اینترنت سر برآورد و مایکروسافت به یک باره اسکایپ را خرید. از سوى دیگر 
گوگل به ســراغ گوگل تالک رفت و شاهد ظهور برنامه هاى مسنجر موبایلى مانند 
واتس آپ، وایبر و وى چت بودیم. فیسبوك یکى از عوامل اصلى به زمین خوردن 
یاهومســنجر شناخته شده اســت. کاربران نســل جدید اینترنت به دنبال چت و 
ارتباط هایى بهتر از یاهومسنجر بودند و دوست داشتند صمیمى تر و راحت تر با 

میلیون ها کاربر دیگر در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند.

در اینجا مى توان عامل دوم شکســت یاهومســنجر را معرفى کــرد: پلتفرم هاى 
موبایل، شــرکت هاى بــزرگ و اســتارت آپ ها به ســوى پلتفرم هــاى موبایل 
هجوم آوردند اما شــرکت یاهو حاضر نشــد یاهومســنجر را براى نسخه هاى 
سیســتم عاملى موبایلى مانند ویندزفــون و iOS و اندروید عرضه کند. یک نفر با 
نصب اپلیکیشن فیسبوك روى موبایل و نوت بوك و کامپیوتر رومیزى؛ تمام این 
دســتگاه ها را با هم ســینک مى کرد و افراد اجازه داشتند پروفایل هاى خودشان 
را بســازند. اما یاهومسنجر چشــمانش را به روى همۀ این تغییرات وب بست و 
هنوز اصرار داشــت باکس چت قدیمى خود را حفظ کند. شــرکت یاهو نه تنها در 
یاهومســنجر بلکه در دیگر ســرویس ها و محصوالت خــود از دنیاى پر قدرت 
موبایل و پس از آن صوت و ویدیو روى موبایل چشم پوشــى کرد که در نهایت 

شاهد فروپاشى کل شرکت یاهو هستیم. 

اتفــاق بعدى در دنیــاى اینترنت این بود که مســنجرها از حالــت خصوصى و 
شخصى بیرون آمده و کاربرى هاى اجتماعى و کسب وکارى پیدا کردند. در دهه 
جدید، نرم افزارهاى پیام رســان و شبکه هاى اجتماعى دیگر فقط براى لذت بردن 
شــخصى یا چت خصوصى و ارتباط دو نفر بــا یکدیگر یا حضور در گروه هاى 
مختلف فضاى مجازى نبودند بلکه بسیارى از شرکت ها کسب وکارشان را روى 

این ســرویس ها منتقل کردنــد. کارمندان از راه دور با دفاتر اصلى شــرکت در 
ارتباط بودند؛ بازاریاب ها و مدیران فروش شــرکت ها از فیسبوك و واتس آپ و 
وایبر براى تبلیغ محصول و ســرویس خودشــان بهره مى برند و استارت آپ ها 
مســنجرها را تنها ابزار پر قدرت تبلیغى خود به شــمار مى آوردند. در این فضا؛ 
بدیهى اســت محصولى محبوبیت بیشــترى پیــدا مى کند و پرطرفدار اســت که 
بســترهاى الزم براى چنین اســتفاده هایى را فراهم کند. در این حوزه نیز شاهد 
هیچ حرکتى از ســوى یاهو نبودیم. در یک مقطعى یاهو امکان تبلیغ گذاشتن روى 
یاهومســنجر را فعال کرد اما این ایده آنقدر بد طراحى و اجرا شــد که باعث آزار 
و اذیت کاربران مى شــد و روش هایى براى حذف این تبلیغات دســت به دســت 
مى شد. هرچقدر شرکت هاى دیگر در این حوزه از خودشان انعطاف پذیرى نشان 
مى دادند و مطابق با نیازهاى روز، دســت به طراحى اپلیکیشن هاى مسنجر خود 
زدنــد؛ یاهو اصرار بر طراحــى و قانون هاى قدیمى خودش داشــت و هیچ گونه 

انطباق توسعه اى در پیش نگرفت. 

فناورى شــاه کلید بعدى موفقیت رقباى تازه وارد یاهومســنجر بود. در حالى که 
وایبــر و واتس آپ به راحتى نصب و اجرا شــده و در کمتر از چند ثانیه براى هر 
کاربر فعال مى شــوند؛ ثبت نام و استفاده از یاهومســنجر همان پروسه و روال 
قبلى چندین ســاله را داشت. کاربران دنیاى امروز نیازى به ایمیل یاهو یا آى دى 
یاهو نداشــتند و فقط مى خواهند خیلى ســریع با استفاده از یک شماره موبایل با 
خانواده، دوســتان، همکاران و هرکس دیگرى چت کنند و در ارتباط باشند. یاهو 
هیچ گاه در مقابل پیچیدگى هاى فناورى به ســوى تغییر برنامه ها و سیاست هاى 
خود نرفت یا قدرت به روز شــدن را نداشــت و نتوانست رضایت و نیاز کاربران 

امروزى را تامین کند. 

باز هم داستان تکرارى فریب آینده 
دربارة شرکت یاهو فقط محصول یاهومسنجر با شکست مواجه نشده است بلکه 
کل این شرکت که روزى روزگارى بزرگ ترین غول دنیاى وب بود و بسیارى از 
افراد اینترنت را مصادف با Yahoo مى دانســتند؛ در حال فروپاشى و فراموشى 
است و دیر یا زود توسط شرکت دیگرى خریدارى خواهد شد. تاکنون چندین بار 
پیشــنهاد خرید یاهو در رسانه ها مطرح شده که در مورد آخر شرکت مخابراتى 
ورایــزون گفته یاهو را بــا 4.8 میلیارد دالر مى خرد. طى ســال هاى متمادى که 
وب و اینترنت در حال پوســت اندازى و تغییر ماهیت بودند و کســب وکارها دایم 
رنگ عوض مى کردند و شــرکت ها به تغییرات جدید واکنش نشان مى دادند؛ یاهو 
گرفتار غرور و خودبزرگ بینى بود و فریب آینده را مى خورد. این شــرکت بدون 
آنکه چشــم انداز و پیش بینى از آینده داشته باشد و بتواند حدس بزند قرار است 
چه اتفاقى بیفتد؛ به تغییرات و امکانات کوچک بســنده کرده و دوســت نداشت با 
داشته هاى قبلى خود خداحافظى کند. نتیجه تمامى این سیاست ها؛ باقى ماندن یک 

مشت خاطره از یاهومسنجر در ذهن کاربران است.  

آن هایی که از جاي خود می جنبند، گاهی می بازند و آن هایی که نمی جنبند، همیشه می بازند.

مدیران پیروزمند دنیاي امروز، رمز پیروزي سازمان خود را بهره مندي از انسان هاي فرهیخته می دانند.

نقش مدیر این است که به درون فرد نفوذ کند و هوشمندي بی همتاي او را کشف کند و به عملکرد تبدیل نماید.

به کارکنان خود بگویید هیچ گاه اجازه ندهند قربانی واقع شوند، اما اگر چنین احساسی دارند بهتر است بروند جاي دیگري کار کنند.

اگر می خواهید دلیل خوب کار نکردن کارکنان خود را بدانید، کنار آینه بروید و دزدانه بدان نگاه کنید.
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دلیل اول:
 صرفه جویى در سرمایش با نگه داشتن مرکزداده در دماى مطمئن 

یکى از روش هاى صرفه جویى در هزینه ها و انرژى دســتگاه هاى سرمایشى؛ افزایش 
دماى محیط تا حد دماى مطمئن و مجاز اســت. براى این کار کافى است سنسورهاى 
دما را در رك ها قرار دهید تا به طور دقیق وضعیت دماى هر دستگاه را به شما گزارش 
کنند و به طور زنده و بى درنگ بتوانید همه بخش هاى مرکزداده را مانیتور کنید. برخى 
از سنســورهاى دما یا رطوبت طورى طراحى شده اند که مى توانند دماى باال، وسط و 
پایین یک رك را گزارش کنند. مدیران مرکزداده مى توانند با اســتفاده از این اطالعات 
دماى کلى مرکزداده را در یک وضعیت پایدار و مطمئن قرار دهند و در بهینه ســازى 
بیشتر سیستم هاى سرمایشى کمک کرده باشند. به عنوان مثال، با استفاده از اطالعات 
به دســت آمده از سنسورهاى دما مى توان یک یا چند واحد CRAC را خاموش کرد. به 
عالوه، سنســورهاى دما کمک مى کنند نقاط حســاس و داغ رك ها و دستگاه ها را پیدا 
کرده و به دنبال دالیل آن رفته و از ســوى دیگر مانع خرابى و بروز آســیب در مرکز 

داده شد. 

︀ ﹝︣﹋︤ داده ﹝︡رن ا︨︐﹀︀ده از ا﹡﹢اع   ︋﹩﹝︡﹇ و ﹩︐﹠ ﹊﹩ از ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ︑﹞ ︤︀﹉ ﹝︣﹋︤داده︨ 
﹠︧﹢ر﹨︀ی  ️ ﹝﹫︴﹩ در ︑﹞︀م ﹁︱︀﹨︀ی ﹝︣﹋︤داده ا︨️.︨  ︨﹠︧﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ و ز︧ــ
﹫︩ از ︡، ا︑︭︀ل ﹋﹢︑︀ه،  ︣﹝︀ی︋   ︨،︡ از ︩﹫ ︧﹫︀ری ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹡﹠︡ ﹎︣﹝︀ی︋  ﹝﹫︴﹩ از︋ 
 ︳ــ︣ا ︣ ا︔︫︣  ︀ر ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و از ﹋︀ر ا﹁︐︀دن د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀︋   ︋﹤﹫﹚︑ ،﹩﹎رد﹎﹩ و ز﹡﹌ زد﹢︠
﹠︧ــ﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹫︀︑﹩  ︾﹫︣︵︊﹫︺﹩ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.︨ 
︪ــ﹠︡. ﹝︡ا﹁︺︀ن ا︨︐﹀︀ده از  ︊﹢د︋  ــ︣﹝︀﹥ ای را ﹋︀﹨︩ داده و ﹋︀را﹩ و آپ ︑︀﹛ را︋  و︨ 
﹠︧﹢ر﹨︀ی ﹝﹫︴﹩ در ﹝︣﹋︤ داده ا︨︐﹀︀ده  ️ ﹝﹫︴﹩ ا︮︣ار دار﹡︡ ﹋﹥ از︨  ︧︀وری ﹨︀ی ز﹠﹁
︩ ︨﹢زی، دود، آب  ︀در ﹋﹠﹠︡ ︑︀ از آ︑  ︮﹩︺﹇﹢﹞ ﹤ ︫﹢د ز︣ا ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹨︪︡ار﹨︀ی ﹐زم و︋ 
ــ﹢د. در ادا﹝﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ۵ د﹜﹫﹏ ا︮﹙﹩  ︀ز ﹝︀﹡︡ن درب ﹨︀ و ا︑﹑ف ا﹡︣ژی ︗﹙﹢﹎﹫︣ی︫  و︋ 

︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫﹛: ﹠︧﹢ر﹨︀ را در ﹉ ﹝︣﹋︤ داده︋   ︨﹟ا︨︐﹀︀ده از ا

5 دلیل استفاده از سنسورهاى 
محیطى در مراکز دادة مدرن
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دلیل دوم: 
جلوگیرى از نقاط داغ و تضمین آپ تایم با نظارت بر جریان هوا

بســیارى از مراکز داده به چیزى بیشتر از صرفه جویى و کاهش هزینه هاى مصرف 
انرژى نیاز ندارند. یکى از روش هاى رســیدن به این نقطه نیز نظارت بر جریان هواى 
اطراف دستگاه ها و رك ها است. سنسورهاى جریان هوا اجازه مى  دهند جریان هواى 
سرد/گرم مانیتور شود تا اطمینان حاصل شود که سیستم سرمایشى کار خودش را 
به درستى انجام مى دهد و جریان هوا به خوبى و در وضعیت مناسبى قرار دارد. از این 
طریق مى توان اطمینان یافت اطراف درهاى ورودى رك ها جریان هواى سرد به اندازه 
کافى وجود دارد و مشــکلى براى دستگاه هاى داخل رك ایجاد نمى شود. سنسورهاى 
ســنجش فشار هوا مى توانند تفاوت فشــار هوا در بخش هاى مختلف و همین طور در 
جریان هواى گرم و ســرد را شناســایى کنند. این سنســورها تمامى این اطالعات را 
بــه واحــد CRAC مى دهند و از آن جا مى توان همه چیز را تحت نظر و کنترل داشــت و 
تصمیم هاى الزم را گرفت. سنســورهاى سنجش فشــار هواى نصب شده در کف و 
زیرزمین مرکز داده مى توانند بازخوردهایى به واحدهاى CRAH و CRAC یا سیســتم 
مدیریت ســاختمان بدهند که ســرعت فن تغییر کرده اســت و نیاز به بازدید از آن در 

زیرزمین و تنظیم دوباره هست. 

دلیل سوم: 
تامین امنیت کابینت ها با سنسورهاى مراقبتى درب ها

براى اطمینان از امنیت کل مرکز داده الزم اســت از بســته بــودن درب هاى رك ها و 
کابینت ها اطمینان حاصل شود و این جز با سنسورهاى مخصوص درب ها و اطالعاتى 
که از وضعیت هر درب ارایه مى کنند؛ میســر نمى شود. سنسورهاى مربوط به بسته 
بــودن درب ها مى توانند با انواع سیســتم هاى هشــدار، از جمله چراغ هاى هشــدار، 
به دوربین ها بفهمانند درب یک رك باز شــده اســت. همین طور این سنسورها براى 
شناســایى و گزارش موارد دیگرى مانند دود و آتش، استفاده مى شوند. سنسورهاى 
تماســى مى توانند تشــخیص بدهند یک درب الکتریکى در حال باز شدن است و آن را 
ببندند تا شــما وضعیت درب را بررسى و مشکالتش را برطرف سازید و امنیت الزم، 
دوباره برقرار شود. برخى سنسورها مى توانند بروز نشتى آب را تشخیص بدهند و به 
سرعت از جرقه و آتش سوزى یا خرابى دستگاه هاى الکترونیکى جلوگیرى کنند. به هر 
حال سنسورهاى محیطى نقش بسیار باالیى در تامین امنیت فیزیکى و امنیت سالمتى 
دستگاه ها دارند و در چند سال اخیر به یکى از الزامات اصلى محصوالت مرکزداده و 

رك تبدیل شده اند. 

دلیل چهارم: 
بهبود آپ تایم مرکزداده با اخطارهاى سنسورهاى محیطى

در مراکزدادة مدرن از سنســورهاى محیطى براى محافظت از دستگاه ها و تجهیزات 
بسیار حیاتى و با ارزش استفاده مى کنند تا بتوانند تا حد ممکن خرابى و از کار افتادگى 
یک دســتگاه را کاهش دهند و متحمل هزینه هاى بسیار زیادى هم بابت نزول آپ تایم 
و هم بابت تعمیر و نگه دارى از تجهیزات شــوند. سنسورهاى رطوبتى با نظارت دایم 
بر درصد رطوبت هوا ســعى مى کنند از تخلیه الکترواستاتیکى و مشکالت مربوط به 
کاهش یا افزایش رطوبت دمــا جلوگیرى کنند. همان طور که در بخش هاى قبل گفتیم، 
سنسورهاى آب سعى مى کنند نشت هاى لوله هاى خنک کننده هواى سرد را گزارش کنند 
تا دستگاه هاى الکتریکى دچار مشکل نشوند. مدیران مرکز داده مى توانند به شکل هاى 
مختلفى هشــدارها و اخطارهاى سنسورهاى محیطى را دریافت کنند و به موقع براى 
جلوگیرى از یک خرابى و خاموشى دست به کار شوند. چراغ هاى هشدار، سیستم هاى 
اطالع رســانى از راه دور و سیستم هاى اطالع رســانى در محل و روى صفحه نمایش 

همگى ابزارهایى هستند که سنسورها براى هشداردهى استفاده مى کنند. 

دلیل پنجم: 
اتخاذ تصمیم هاى استراتژیک براى تغییر و اصالح محیط مرکزداده

سنســورهاى محیطى به مدیران مرکزداده و کسب وکارها اجازه مى دهند مشکالت و 
عیوب طراحى فیزیکى مرکزداده خود را تشــخیص داده و بفهمند چه فضاها یا نقاطى 
باید تغییر کنند یا اصالح شــوند و از این رهگذر بتوانند مصرف انرژى و سرمایش را 
بهبود بخشــیده و در هزینه هاى ســالیانه صرفه جویى کنند. سنسورهاى محیطى در 
کنار راهکارهاى مدیریت زیرســاخت مرکز داده (DCIM) اجازه مى دهند دماى واقعى 
را بــه صورت بى درنگ اندازه گیرى کــرده و به طور بالقوه بتوان میزان صرفه جویى 

در انرژى را تخمین زد. 
با بهبود اکوسیســتم مرکز داده این اطمینان حاصل مى شــود که دســتورالعمل ها و 
 PUE اســتانداردها رعایت شده و کاهش هزینه هاى عملیاتى اتفاق افتاده و براى بهبود

تالش شده است. 
سنســورهاى محیطى ابزارى براى کشــف ظرفیت هاى پنهان مراکز داده هســتند و 
بســترى براى به کارگیرى صحیح و بهتر امکانات و تجهیزات فراهم مى کنند. از سوى 
دیگر،  این سنسورها مى توانند سرمایه ها را به سمت و سوى دقیق ترى براى رسیدن به 
اهداف مدنظر ســوق دهند و از سرمایه گذارى و اتالف انرژى و زمان روى یک مشکل 

ظاهرى جلوگیرى شود. 
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حکایت

لطیفه

معما

 کــاریــکاتــور

معماى عدد مفقوده:

رقابت سازنده

در یک کارخانه فوالد ســازي، سرپرســت شیفت تعداد 
مهره هــاي تولیدي یــک گروه را در طی هر شــیفت ثبت 
می کرد و مدت ها بود که تعداد مهره ها از 6 فراتر نمی رفت.

ســرانجام روزي شیفت اول توانست این رکورد را پشت 
سر بگذارد و یک مهره بیشتر تولید کند.

سرپرســت شیفت اول یک عدد 7 بزرگ با گچ روي زمین 
مقابل کــوره ثبت کــرد. همان گونه که انتظــار می رفت، 
سرپرست شــیفت دوم، عدد نوشته شده را دید و رقابت 
آغاز شد. کارکنان شــیفت دوم بر تالش خود افزودند و 
صبح روز بعد که شیفت اول سر کار حاضر شد عدد 8 را 

مقابل خود دید. چند هفته بعد این عد 9 و سپس 10 شد.
بســیاري از شرکت ها گمان می کنند رقابت میان اعضاي 
گروه هاي کاري یک ویژگی منفی اســت. بی تردید رقابت 
بیش  از حد مخرب اســت، اما هیچ گاه نباید سازمان را از 
رقابت ســالم محروم کرد چون این رقابت باعث انگیزش 
گروه هــاي کاري و منجر به اصالح عملکردها می شــود. 
رقابت ســالم، کارکنان را از یکنواختی می رهاند و به باال 

رفتن توانایی ها می انجامد.

اینترنت ایران از سیستم انرژي خورشیدي استفاده می کنه 
چون شبا قطع میشه

هوا بارونی باشه، قطع میشه
مودمت تو سایه باشه، قطع میشه
خودت تو سایه باشی، قطع میشه
عینک آفتابی بزنی، قطع میشه

خوب طبیعیه باالخره هر سیستمی شاید مشکل فنی داشته 
باشه دیگه! نخند! بخندي هم قطع میشه!!! 

ــث ســمت ــوق، عــدد داخــل مثل ــن اعــداد ف ــه رابطه هــاى موجــود بی ــا توجــه ب  ب
ــد؟ راســت را حــدس بزنی

جواب معماى «شهرهاى متصل به هم»:
اگر این شهرها طبق تصویر به یکدیگر متصل شوند، با بستن مسیر AB ارتباط 

شهرهاى سمت راست و چپ با هم قطع خواهد شد.
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