
 هر زمان و هر کجا، فورى یک مرکز داده مستقر کنید!
چرا افراد موفق و باهوش شکست مى خورند؟
مراکز دادة کارآمدتر با کمک هوش مصنوعى
پنج استراتژى به روزرسانى و مدرن سازى مراکز دادة قدیمى
استارت آپى که یک شبه ره صدساله رفت!
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60 درصد انرژى تجدیدپذیر در مراکزدادة دهۀ آیندة مایکروسافت
نوکیا مرکز دادة میکرو مى سازد
بزرگ ترین چالش امروز صنعت مرکزداده



این روزها مراکز دادة سیار و ماژوالر با استقبال بسیار خوبى روبرو شده اند، زیرا 
این مراکز دادة قابل حمل کانتینرمانند به راحتى در بحران هاى شهرى، بحران هاى 
نظامى و پدافند غیرعامل نصب و راه اندازى شــده و قابل استفاده هستند. شرکت 
تیام شــبکه نســل جدیدى از مراکز دادة ســیار با برند iBOX را براى سازمان ها، 
بانک ها، مراکز نظامى، شهردارى ها، و سایر ارگان ها عرضه کرده است که در زیر 

مى خواهیم با انواع و مشخصات  شان آشنا شویم:

iBOX مزایاى مراکزداده سیار
iBOX راهکارى مشــتمل برتمامى اجزاى زیرســاخت فیزیکــى مرکزداده در یک 

کانتینر اســت. امروزه بیش از 50 درصد هزینه ها و زمان ساخت و بهره بردارى 
از یک مرکزداده، متعلق به تامین و یا ســاخت تجهیزات زیرســاختى آن است که 
دیگر در مراکز دادة سیار وجود نخواهند داشت. این نوع مراکز داده باعث کاهش 
سرمایه گذارى اولیه شده و راه اندازى و استقرار سریعى دارند. همچنین؛ در برخى 
پارامترها مانند بهینه سازى مصرف انرژى، مدیریت پذیرى، سرعت آرایش پذیرى 

و صرفه جویى در زمان نسبت به مراکز دادة ثابت برترى دارند. 

iBOX انواع مراکز دادة سیار
 (Modular) و ماژوالر (ALL in One) به دو نوع کلى واحد iBOX مراکز داده ســیار
تقسیم مى شوند. در مرکز دادة سیار واحد کلیه زیرساخت هاى فیزیکى یک مرکز 
داده در یــک کانتینر کنار هم جمع مى شــوند که با توجه به نیــاز در دو مدل کم 
ظرفیت و پرظرفیت قابل عرضه هستند. تعداد یونیت رك ها در کانتینر و کاربرى 
آن، مبناى محاسبۀ ظرفیت کانتینر است. این کانتینرها براى مجموعه هایى مناسب 
اســت، که سیار بودن ســایت، اولویت اول شان اســت. این مدل از کانتینرها، در 
اندازه هاى اســتاندارد، قابل تولید هستند و از 2 تا 12 رك، بسته به اندازة کانتینر 

قابل جایگذارى هستند. 
اما مراکز دادة ماژوالر زیرساخت هاى 
فیزیکى یــک مرکز داده در دو یا چند 
کانتینر وابســته به هم جمع مى شود. 
در ایــن حالت، هر کانتینــر مى تواند 
شامل یک بخش از زیرساخت باشد. 
در ایــن نوع، مى توان مرکز داده اى با 
کانتینرهاى تجهیزات شبکه، سیستم 
سرمایشــى، برق و نظارت و کنترل 
ســاخت.  این مــدل از کانتینرها در 
پروژه هایى اســتفاده مى شــوند که 
محدودیت فضا دارند و داشتن سایت 
پشــتیبان ثابت در آن هــا از اهمیت 
باالیى برخوردار است. هریک از این 
کانتینرهــا در اندازه هاى مختلف 10، 
20، 30 و 40 فوت عرضه مى شــوند 
که هریک نیز مشــخصات و امکانات 
مختلــف و متنوعــى دارنــد. در این 
حالت؛ سازمان ها مى توانند برحسب 

نیاز خود یک اندازه را انتخاب کنند. 

iBOX ویژگى هاى کلیدى مرکز دادة سیار
♦ تجمیع کلیۀ تجهیزات زیرساخت فیزیکى (مانند رك، سیستم هاى ارتباطات 
شبکه، سیستم سرمایش، سیستم توزیع برق، سیستم هاى امنیت فیزیکى، 

سیستم هاى پایش و مدیریت و...) در یک کانتینر
Plug in اتصال به شبکۀ توزیع برق و شبکۀ داده به صورت ♦

♦ استفاده از سیستم سرمایش In Rack ،In Room یا SAF براساس سفارش 
مشترى

♦ استفاده از عایق هایى با مقاومت حرارتى باال و مقاوم در برابر انواع خوردگى 
و امکان به کارگیرى در شرایط مختلف آب و هوایى

♦ امکان استقرار در فضاهاى بسته و باز
♦ قابلیت طراحى و ساخت در اندازه هاى مختلف 10 تا 40 فوت

♦ امکان استقرار 2 تا 14 رك براساس سفارش مشترى
♦ امکان استقرار تجهیزات فعال مرکزداده با توان 20 تا 140 کیلووات

♦ امکان دستیابى به سطوح مختلف دسترسى بر اساس استانداردهاى معتبر 
ANSI/TIA-942 و ANSI/BICSI-002  جهانى مانند

♦ قابلیت سفارشى سازى مشخصات فنى محصول (فناورى سرمایش، سیستم 
تولید و توزیع برق، سیستم اعالم و اطفاى حریق و ...) بنا بر درخواست 

مشترى
♦ امکان استفاده از عایق هاى مختلف در ساخت سازه، جهت رسیدن به خواص 

مکانیکى متفاوت بر اساس شرایط کارى
 

iBOX زیرساخت هاى فیزیکى مرکز داده سیار
♦ تجهیزات مخابراتى و ارتباطى

♦ تجهیزات زیرساخت شبکه هاى رایانه اى و مخابراتى
♦ سیستم سرمایش اتاق کامپیوتر
♦ سیستم اعالم و اطفاى حریق

♦ سیستم کنترل دسترسى
♦ سیستم تهویۀ مطبوع فضاى داخلى

(BMS) سیستم کنترل و نظارت ♦
♦ ارتباطات بى سیم(Wireless)، ارتباطات ماهواره اى و لینک هاى 

مخابراتى جهت برقرارى ارتباط با مراکز مورد نیاز
UPS ♦

♦ ژنراتور 

سفارشى سازى و انعطاف پذیرى
شرکت تیام شبکه مى تواند براساس نیازهاى مشترى هرگونه مرکز 
دادة سیار و ماژوالرى مطابق طراحى و چیدمان مورد نیاز بسازد. 
هر ســازمانى مى تواند با توجه به نوع کاربرى خود یک مرکز دادة 
سیار iBOX سفارشى خود را استفاده کند و از امکانات و قابلیت هاى 

مختلف و منعطف عرضه شده در این کانتینرها سود ببرد.

مراکز داده سیار
هر زمان و هر کجا فورى یک مرکز داده مستقر کنید!
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ثبت نام
امسال؛ برخالف ســال هاى گذشته ثبت نام و جانمایى شرکت کنندگان به صورت 
غیرحضورى و آنالین از طریق ســایت نمایشــگاه صورت گرفت که نارضایتى 
برخى از شرکت ها را به همراه داشت که در نهایت نتوانستند در این نمایشگاه مهم 
و تاثیرگذار صنعت شــبکه و مخابرات حضور داشته باشند. سالن هاى پربازدید 
نمایشگاه عمدتا در اختیار اپراتورهاى مخابراتى یا ارایه دهنده گان اینترنت بود و 
از سوى دیگر شرکت هاى دولتى با اعمال نفوذ خود توانسته بودند در این سالن ها 
به هر متراژ مورد نظر غرفه اجاره کنند. در نتیجه؛ شرکت هاى بزرگ ایران ناچار 
شدند در سالن هاى جانبى و کم رونق نمایشگاه حضور داشته باشند یا به کل قید 

این نمایشگاه را بزنند. 

به روایت آمار
ایران تلکام 2016 همانند چند سال اخیر از 4 تا 7 مهرماه در محل نمایشگاه دایمى 
تهران برگزار شــد. کل فضاى نمایشــگاه 32 هزار مترمربع بــود که در آن 220 
شــرکت و واحد تولیدى از ایران و 95 شــرکت خارجى یا نمایندگى از 22 کشور 
جهان در 11 ســالن قرار داشتند. حضور کشورهایى مانند چین و هند و آسیاى 
شــرقى بسیار پررنگ تر بود اما شــرکت هایى از کشورهاى اروپایى مانند آلمان، 
انگلیس، روســیه و غیره نیز حضور داشــتند. همچنین؛ نمایندگانى از کشورهاى 
مطرحى مانند اسپانیا، اســلوونى، امارات متحده عربى، انگلیس، افریقاى جنوبى، 
جمهورى چک، ژاپن، سوئد، فرانسه، فنالند، قزاقستان، کانادا، کره جنوبى، لهستان، 
هلند و غیره نیز از تلکام امســال بازدید کردند. امســال؛ ارایه دهنده گان اینترنت، 
اپراتورهاى مخابراتى و تلفن همراه و شرکت هاى تابعه با تمام قوا در تلکام حضور 
داشتند و هریک سالن یا سالن هایى را به طور اختصاصى براى خود اجاره کرده 
بودند. همچنین؛ شرکت هاى دولتى مانند مخابرات ایران، تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویى، زیرســاخت، مرکز تحقیقات مخابرات، دانشگاه ها و غیره به طور فعالى 
حضور داشــتند و بخش عمده اى از سالن هاى نمایشگاه را پر کردند. در روز اول 
و مراســم افتتاحیه؛ با حضور محمود واعظى وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات، 
از شــبکه علمى کشور رونمایى شد و اطالعاتى درباره شبکه هوشمند مدارس و 

همچنین روند توسعه شبکه ملى اطالعات ارایه شد.  

کیفیت؛ کیفیت؛ کیفیت
اینترنت اشیا، نسل پنجم شبکۀ موبایل (5G)، بسترهاى واى فاى، واقعیت مجازى، 
اینترنــت باندپهن، کیف پول همراه و خدمات مبتنى بر NFC، اپراتورهاى مجازى، 
فناورى TD-LTE، ویدیوکنفرانس، شبکه هاى بى سیم گستردة سازمانى و تجهیزات 
مخابراتى و ارتباطى عمده ســرفصل هاى این نمایشگاه بودند. یک سالن کامل به 
شــرکت هاى خارجى اختصاص یافته بود که آن ها انــواع کابل هاى فیبر نورى و 
مســى را در کنار رك ها، ســوییچ ها، روترها و تجهیزات شبکه پسیو به معرض 
نمایش گذاشتند. شــرکت هاى تولیدکنندة داخلى نیز از این فرصت استفاده کرده 
و محصــوالت خود از جمله کابل هاى فیبر نورى، تجهیــزات رادیویى و ارتباطى 
بى ســیم و ماهواره، رك، تجهیزات شــبکۀ پسیو و انواع دســتگاه هاى UPS را به 
بازدیدکنندگان معرفى کردند. اما؛ آنچه که هنوز جایش در نمایشگاهى مانند تلکام 
خالى اســت؛ عرضۀ جدیدترین و به روزتریــن فناورى ها و محصوالت روز دنیا 
در کنــار راه کارهاى کامل و جامع براى مقوله هایى مانند خانه هوشــمند، شــهر 
هوشمند، شــبکه هاى بى سیم شهرى، مراکزداده و تجارت الکترونیک است. غالب 
شــرکت کنندگان، فناورى یا دانش و محصولى براى عرضه نداشــتند و ســعى 
مى کردنــد با برگــزارى چند کارگاه، قرعه کشــى و اهداى جوایــز یا فعالیت هاى 

سرگرم کننده؛ غرفۀ خود را شلوغ و پربازدید جلوه دهند. 

حرف آخر
در حال و هواى پســابرجام هم شرکت هاى ایرانى امیدوارند رشد و توسعۀ بیش 
از پیش در صنعت شبکه و مخابرات رخ دهد و هم خارجى ها خود را در این زمینه 
مشــتاق نشان مى دهند و هر دو گروه بر ســر یک نکته هم دل هستند: چشم انداز 
صنعت شبکه و مخابرات ایران در آینده بسیار روشن و نویدبخش است. درب هاى 
این صنعت به سوى فناورى ها و راه کارهاى جدید گشوده شده است و ظرفیت هاى 

مغفول ماندة عظ یمى در حال شناسایى و شکوفایى هستند. 
انتظــار مى رود تلکام آتى روند رو به رشــد خود را حفظ کند و هرچه بیشــتر به 
ســوى میزبانى از تولیدکنندگان داخلى، محصوالت بومــى، راه کارهاى ایرانى و 
حضور شــرکت هاى دانش بنیان برود و گردهمایى بــراى ارایه فناورى و دانش 

شناخته شود!

گزارشى از نمایشگاه ایران تلکام 2016 
ایران تلکام 2016 چند ویژگى شــاخص نسبت به سال هاى قبل داشت: حضور پررنگ شرکت هاى خارجى یا نمایندگى آن ها؛ سایه افکندن تبلیغات و فعالیت هاى اپراتورهاى تلفن همراه 
بر فضاى نمایشگاه و انتشار اخبار متعددى از افتتاح، رونمایى، پرده بردارى و ارایه فناورى و محصول جدید. البته وضعیت ایران در دوران پسابرجام و همچنین افتتاح فاز اول شبکه ملى 

اطالعات و شبکه تحویل محتوا نیز در این میان بى تاثیر نبودند تا یک فضاى رقابتى هم براى شرکت کنندگان و هم براى بازدیدکنندگان بسازند. 

گمشده در غوغاى زرد و سفید و بنفش
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Cisco Meeting Server معرفى شد

آى بى ام قوى ترین پردازندة سرور دنیا را مى سازد

استاندارد جدید اترنت: رسیدن به مرز 5 گیگابیت

شــرکت آى بى ام جزییات تازه اى دربارة پردازندة آینده 
Power9 خــود در اختیــار رســانه ها قرار داده اســت. 

 Power9 براساس اطالعات جدید با جرأت مى  توان گفت
قدرتمندترین پردازندة سرور و ابررایانه اى دنیا در سال 
2017 خواهد بود و پردازنده هاى ســرورى شرکت هایى 
مانند اینتل و حتا AMD به گرد پاى این غول محاســباتى 

دنیا نمى رسند. 
آى بى ام مى گوید Power9 را در دو مدل 24 و 12 هسته اى 
با فناورى ساخت 14 نانومترى FinFET وارد بازار خواهد 
کرد. مدل 24 هســته اى از چهار thread پردازشى بهره 
مى برد و هشت کانال حافظۀ نهانى دارد و مجهز به رابط 
PCI-Express 4.0 اســت. Power9 اولین پردازنده اى در 

دنیا اســت کــه از رابــط PCI-Express 4.0 با پهناى  باند 
16 گیگابیتى بهره مى برد. آى بى ام براى افزایش سرعت 
میان پردازنــدة اصلى و پردازندة گرافیکــى از فناورى 

و رابط فوق پیشــرفته NVLink 2.0 انویدیا نیز اســتفاده 
مى کند. این رابط ســرعتى 25 گیگابیتى، میان هسته هاى 
محاسباتى اصلى و هسته هاى گرافیکى راه اندازى مى کند. 
این پردازنده براى کاربردى هایى مانند یادگیرى ماشینى 
طراحى شــده و کمک پردازنده هاى مخصوص یادگیرى 

عمیق را دارد. 
به عــالوه؛ مجهــز بــه رابــط CAPI 2.0 بــراى طراحى 
چیپ سِــت هاى FPGAs و  ASICs اســت. این پردازنده که 
فقط براى سرورها است و براى کامپیوترهاى دسکتاپ 
اســتفاده نمى شــود؛ از پردازنده هــاى ماشــین هوش 
مصنوعى ابرقدرت واتسون این شرکت هم قوى تر است 
و قیمتى حدود 600 دالر خواهد داشت و همچنین مى تواند 
در معمارى سخت افزارهاى پروژة OCP استفاده شود و 
شرکت هاى مشترى مى توانند پیکربندى هاى مختلفى از 

آن را خریدارى کنند یا خودشان فراهم بسازند.

شــرکت سیســکو یکى از بزرگان صنعت ویدیوکنفرانس 
اســت و همیشــه راه کارهاى اختصاصى خــود را در این 
حوزه معرفى مى کند. جدیدترین محصول این شرکت براى 
Cisco Mee است که  ng Server مصارف ویدیوکنفرانس؛
امکان اجراى هر جلســۀ ویدیوکنفرانسى را فراهم مى کند. 
کاربران مى توانند در اتاق هاى کنفرانس و جلسه به راحتى 
از طریق پلتفرم معروف و در دسترســى مانند اسکایپ و 
محصول جدید سیســکو با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این 
محصول با مرورگرهاى مبتنى بــر WebRTC و تجهیزات 
ســخت افزارى ویدیوکنفرانــس شــرکت هاى ثالثى مانند 
Polycom و Avaya نیز ســازگارى دارد. سیسکو مى گوید 

کاربران با استفاده از دســتگاه همراهى مانند گوشى هاى 

آیفون یا تبلت هاى گلکســى سامســونگ نیز مى توانند به 
این سیســتم متصل شده و در جلســات ویدیویى حضور 
داشــته باشند. این محصول سیسکو با استفاده بهینه تر از 
پهناى باند، ســعى مى کند هزینه ها را کاهش داده و کیفیت 
ویدیوکنفرانس را افزایش دهد. کســب وکارهاى کوچک با 
چند کاربر ولى صدها مشــترى مى توانند از این سیســتم 
براى ارتباط با یکدیگر استفاده کنند و شرکت هاى کوچک تر 
مى توانند به تعداد کاربران یا مشتریان خود مجوز خریدارى 
کنند و هیچ محدودیتى در ارایه مجوزهاى نرم افزارى وجود 
ندارد. سیسکو براى این سیستم یک اپلیکیشن اختصاصى 
 iOS نیز عرضه کرده است که فعال فقط براى سیستم عامل

عرضه شده است. 

در حال حاضر؛ کاربران خانگى با اســتفاده از کابل هاى 
Cat5e و Cat6 موجــود در بازار نمى توانند روى شــبکه 

اترنت ســرعتى بیشــتر از یک گیگابیت بر ثانیه داشــته 
باشــند اما موسســۀ IEEE یک اســتاندارد جدید اترنت 
به نــام NBASE-T (یــا IEEE P802.3bz) منتشــر کرد که 
امکان رســیدن به ســرعت هاى 5 گیگابیت بر ثانیه را با 
همیــن کابل ها امکان پذیر مى کند. کاربــران خانگى براى 
دســتیابى به سرعت هاى بیشــتر از یک گیگابیت باید به 
ســراغ کابل هاى گران قیمت Cat6a یــا Cat7 بروند اما با 
اســتاندارد جدید اترنت مى توانند بدون تغییر کابل کشى 
شبکه یا هزینۀ اضافى از شبکه هاى چند گیگابیتى استفاده 
کننــد. در اســتاندارد جدید IEEE حداکثر ســرعت روى 

کابل هاى Cat5e به مــرز 2.5 گیگابیت و روى کابل هاى 
Cat6 به مرز 5 گیگابیت مى رسند. موسسۀ IEEE از سال 

2014 کار روى این اســتاندارد جدید را شــروع کرده و 
پس از طى کردن مراحل آزمایشگاهى و پیاده سازى هاى 
محدودة پایلوت؛ اکنون به طور رســمى منتشــر شــده 
اســت. البته؛ این اســتاندارد ابتدا در شبکه هاى صنعتى 
و گســترده به کار گرفته شده اســت و شاهد استفاده از 
اکسس پوینت ها و ســوییچ هاى NBASE-T در شبکه هاى 
بزرگ بودیم اما کم کم به سوى شبکه هاى خانگى و ادارى 
کوچک سرازیر خواهد شد و پیش بینى مى شود در همین 
سال به روزرسانى ها شــروع شود و در سال 2017 این 

استاندارد فراگیر شود. 
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60 درصد انرژى تجدیدپذیر در مراکزدادة دهۀ آیندة مایکروسافت

نوکیا مرکز دادة میکرو مى سازد

بزرگ ترین چالش امروز صنعت مرکزداده

غول ردموند طرحى را منتشــر کرد که نشان مى دهد 
مراکزدادة این شــرکت در اوایل دهــۀ آیندة میالدى 
نزدیک به 60 درصد از انرژى هاى تجدیدپذیر استفاده 
مى کنند و فقط حــدود 40 درصد به انرژى هاى منابع 
طبیعى و برق وابسته هســتند. در گام اول این طرح؛ 
قرار اســت تا ســال 2018 نزدیک بــه 50 درصد کل 
انرژى مراکزداده تجدیدپذیر باشد. تاکید مایکروسافت 
بر اســتفاده از انرژى پاك براى مراکزداده اش در پى 
پیوســتن شــرکت اپل به کنسرســیوم 77 عضوى 
شــرکت هاى بزرگ فناورى براى اســتفاده از انرژى 
پــاك؛ رخ داد. اپــل در نظر دارد صــد در صد انرژى 
مراکــز دادة خود را از انرژى هاى تجدیدناپذیر تامین 
کند. مایکروسافت نیز با راه کارهاى کالود مى خواهد 
مصــرف انرژى حمــل و نقلى را کاهــش دهد و در 

مراکز دادة خود از انرژى خورشــید بهره بگیرد. این 
شــرکت اعتقاد دارد مقدار بســیار زیادى از انرژى 
مصرفى به خاطر انقالب اطالعاتى رخ داده اســت و 
شرکت هاى پیشــرو در راه کارهاى کالود باید براى 
این مشــکل راه حلى ارایه دهند. مایکروسافت به طور 
شــفاف اعالم کرده اســت در مراکز دادة نسل بعدى 
خــود از انرژى هایى ماننــد باد، آب، هواى ســرد و 
خورشــید به طور مســتقیم اســتفاده خواهد کرد و 
درصد به کارگیرى انــرژى الکتریکى و کربن کاهش 
خواهد یافت. مایکروسافت اعالم کرده است در برخى 
از مراکــز دادة خود، نزدیک بــه 44 درصد از انرژى 
تجدیدپذیر استفاده مى شود و همچنین در حال بستن 
قراردادهاى جدید با شرکت هاى مختلف براى تامین 

ده ها مگاوات انرژى خورشیدى است. 

شــرکت مخابراتى نوکیا شــروع به ســاخت مرکز داده هاى 
میکروى متمرکز کرده اســت که براى اســتفاده هاى ســریع 
در کســب وکارها کوچک شــده اند. این مراکز داده،  مبتنى بر 
  Open Compute Project سخت افزارهاى اوپن سورس پروژه
هســتند، و از قــدرت محاســباتى باال در کنار سیســتم هاى 
سرمایشــى بهره مى گیرنــد. نوکیا مى گوید هدفش ســاخت 
مرکز دادة ماژوالر براى اســتفاده در لبه هاى شــبکه اســت. 
ایــن کانتینرها امکان جابه جایى و نصب ســریعى دارند و از 
پیــش پیکربندى شــده و یکپارچه  هســتند و حتا مشــتریان 
مى توانند نرم افزارهاى کاربــردى خود را در آن نصب کنند. 
این مراکزداده کمک مى کنند مشــتریان ســریع تر زیرساخت 
و امکانات الزم براى توســعۀ کسب وکارشان را آماده سازى 

نمایند و یا به ارایه یک سرویس جدید بپردازند؛ زمان ساخت 
تــا بهره بردارى نیز در این شــیوه به شــدت کاهش مى یابد. 
نوکیا معتقد اســت بــازار مراکــز دادة ماژوالر ســاالنه 34 
 OCP درصد رشــد دارد و به خاطر قابلیت هاى سخت افزارى
به راحتى در ســایت هاى کوچک و متوسط قابل نصب و اجرا 
هستند. سخت افزارهاى OCP امکان افزایش قدرت محاسباتى 
و سرمایشــى را به صورت ماژوالر فراهم کرده اســت و هر 
مشترى براســاس نیازهاى خود مى تواند از یک میزان هستۀ 
پردازشــى، حافظۀ رم، چیپ ِست هاى گرافیکى مجتمع شده و 
سیستم هاى انرژى و سرمایشى، بهره ببرد. این سیستم ها در 
هر زمان، امکان به روزرسانى و توسعه دارند و پیکربندى هاى 

سخت افزارى قابل تغییر و انعطاف پذیر ارائه مى دهند. 

در کنفرانــس DCD Colo + Cloud که به نوعى یکى 
از گردهمایى هــاى بزرگ شــرکت هاى فعال مرکز 
داده در امریــکا اســت؛ کارشناســان بزرگ ترین 
چالــش و معضل کنونــى این صنعــت را ازدیاد 
تقاضا براى مرکزداده و ذخیره ســازى و نیز نبود 
بهره ورى در مراکز دادة فعلــى، عنوان کردند. در 
این کنفرانس اعالم شد براى هر تقاضاى یک مرکز 
داده نزدیک به 17 مرکز داده، ساخته مى شود ولى 
این ها به صورت پراکنده و جزیره اى هســتند و از 
بهره ورى و کارایى الزم بهره نمى برند. از یک سو؛ 
کسب وکارها به شدت نیازمند اجارة فضاى مرکز 
داده براى ذخیره سازى اطالعات خود هستند و از 
ســوى دیگر مى بینیم که هزینه هاى PUE و LUE به 

شــدت باال رفته است و صاحبان مراکزداده نگران 
افزایــش هزینه هاى انرژى و اجارة فضا هســتند. 
این در حالى اســت که مراکــز دادة فعلى از فضا و 
انرژى در دســترس خود به نحــو مطلوب و موثر 
استفاده نمى کنند و به نوعى در یک بن بست گرفتار 
شــده اند. مراکــز داده باید راه کارهایــى در پیش 
بگیرند که بتوانند خدمات و فضاى ذخیره ســازى 
بیشترى به مشتریان بدهند؛ تجهیزات سخت افزارى 
و زیرســاخت متراکم ترى نصب کنند در حالى که 
هزینه هاى آن ها نیز افزایش نیابد. خبر خوب براى 
صنعت مرکزداده این است که اطالعات در هر ثانیه 
در حال افزایش اســت اما مراکزداده باید آمادگى 

میزبانى از این اطالعات را داشته باشند. 
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وضعیت کالود
 (SDDC) و مراکزداده نرم افزارمحور 

در سال 2016
موضوع ها و رویکردهاى تازه:
کالود و محاسبات نرم افزارمحور

شاخص هاى کلى مثبت:

50 درصد60 درصد70 درصد
مزایاى محسوس ROI را لمس کردندسریع تر مى خواهند استقرار دهندمورد پذیرش واقع شده

افزایش موارد استفاده در

55 درصد مجازى سازى ذخیره سازى
50 درصد کالود عمومى

40 درصد بارکارى کالود ترکیبى

50 درصد مجازى سازى شبکه
40 درصد زیرساخت هاى همگراى ترکیبى

نگرانى اول کسب وکارها و شرکت هاى IT حرفه اى: امنیت

67 درصد مى گویند امنیت باعث کندى مهاجرت مى شود
55 درصد اعتقاد دارند مشکالت امنیتى و نفوذ اطالعاتى رخ مى دهد

70 درصد نیاز به کارشناسى بیشتر و انطباق با مسایل و بررسى هاى داخلى دارند

در حقیقت
بزرگ ترین شکاف و مشکل امنیتى سازمان ها به درك نادرست از مقوله امنیت و برخى تصورهاى غلط 

برمى گردد و این سازمان ها از مراکزداده قدرتمندى از نظر امنیتى و فیزیکى برخوردار نیستند(52 درصد). 
در موارد دیگر (44 درصد) مى گویند مشکالت بین فقدان راه حل، عدم بلوغ کامل راه کارها و قابلیت هاى 

همکارى تقسیم مى شوند.
 به هرحال...

 70 درصد مى گویند امنیت مانع کمترى است. 
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درصد90 

درصد90 

درصد95 

درصد95 

درصد95 

مى گویند خودکارسازى کارآمد – نیاز به فرآیندهاى دستى را کاهش مى دهد در حالى 
که امنیت افزایش خواهد یافت. این یکى از اهدف کلیدى فناورى ها و استراتژى هاى 

مراکز دادهء نرم افزارمحور براى استقرار سیستم هاى مقیاس پذیر بزرگ است. 

مى گویند سیاست هاى جدید وقتى به طور دایمى اجرا شوند باعث دستیابى به سازگارى، 
امنیت و برآورده شدن نیازهاى کسب وکارى مى شوند. 

مزایاى کالود و مراکزداده 
(SDDC) نرم افزارمحور

مى گویند پلتفرم ها و استراتژى هاى کنونى SDDC نیازهاى امنیتى را 
در باالترین سطح تامین مى کنند.

اعتقاد دارند امنیت بهتر مزایاى دیگرى مانند کاهش هزینه ها 
یا افزایش کارایى با خود به همراه مى آورد. 

مى گویند استقرار استراتژى هاى بهینه شده SDDC مزایاى وسیع ترى در یک سیستم 
فراهم مى کنند و باعث بهبود سرورها و مجازى سازى مى شوند. 

صنایعى که به خوبى SDDC را پیاده سازى و استقرار دادند، در حالى که 
سطح امنیت قبلى خود را نگه داشته یا ارتقا بخشیدند:

32 درصد35 درصد

35 درصد

40 درصد

35 درصد

32 درصد

42 درصد

شرکت هاى تحقیقاتى و 
تحلیلى اطالعات

شرکت هاى فناورى

خدمات  دهنده هاى اضطرارى

انرژى و خدماتى

کسب وکارهاى مدیریتى 
و مشاوره اى

خدمات بانکى، مالى اعتبارى 
و تراکنشى

آموزش و دانشگاه ها 
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1- افزایش دماى فعالیت مرکز داده
ســال هاى طوالنى تصور مى شــد مراکز داده باید در دماهــاى محیطى پایین و 
سرد کار کنند و همانند گوشت و مرغ درون کانتینرهاى بسیار سرد و فریزشده 
نگه دارى شــوند. اما تحقیقات مختلف در ســال هاى اخیــر و به خصوص تحقیق 
گسترده ســازمان تجهیزات گرمایشــى، سرمایشــى و تجهیزات تهویۀ مطبوع 
ASHRAE امریکا نشــان مى دهد نیازى نیســت مراکز داده حتما در دماى محیطى 

پایین کار کنند و ســرورها و تجهیزات جدید مى توانند در دماى باال به طور قابل 
اعتمادى کار کنند. در ســند 2008 موسسۀ ASHRAE براى مراکز دادة کالس یک، 

محدودة دمایى 56 تا 80 درجۀ فارنهایت پیشنهاد شده است. 
در سند سال 2011 این موسســه محدودة دمایى 59 تا 90 درجۀ فارنهایت براى 
تجهیزات سرورى حرفه اى Enterprise پیشنهاد شده است و سرورهاى معمولى 
در کنــار دیگر تجهیزات مرکز داده مى توانند در دماى 41 تا 113 درجۀ فارنهایت 
فعالیت کنند. بنابراین؛ نیازى نیســت براى تامین سرمایش مرکز دادة فعلى خود 
هزینه هــاى زیــادى را متحمل شــوید و مى توانید از محصــوالت و راه کارهاى 

سرمایشــى جایگزین یا مکمل، مانند هوا و باد اســتفاده کنید. وقتى دماى فعالیت 
مرکــز داده را افزایش مى دهید؛ اجازة نصب تجهیزات جدید خواهید یافت یا اینکه 
برخى سرورهاى قدیمى را با مدل هاى جدیدتر جایگزین کنید و نگران خنک کنندگى 
آن ها نباشید. زیرا سیستم هاى جدید قدرت تحمل دماى باالیى دارند و در دماهاى 

باالتر هم با کارایى خوبى کار مى کنند. 

2- به روزرسانى سرورها و سیستم ها، براى تقویت و بهره ورى بیشتر
سرورها بیشترین مصرف انرژى در یک مرکز داده را دارند؛ چون پردازنده ها و 
حافظۀ رم، قطعاتى با مصرف انرژى بســیار باال هستند. بدیهى است سازمان ها 
مى توانند با به روزرســانى ســرورهاى خود و جایگزین کردن مدل هاى جدید یا 
اســتفاده از سیستم ها و راه کارهاى زیرســاخت یکپارچه اى مانند UCS سیسکو، 
بهره ورى مرکز دادة خود را تا حدود زیادى افزایش داده و از سوى دیگر مصرف 

انرژى و هزینه هاى جانبى آن مانند سرمایش را کاهش دهند. 
 Kroll Factual Data کریس استفن از کارشناسان فنى و طراح مرکز دادة موسسۀ

ممکن است مراکز دادة قدیمى دیگر نتوانند به نیازهاى محاسباتى، سرمایشى و درخواست هاى ساختارى بى درنگ پاسخ دهند و از مزایاى فناورى هاى 
جدید بهره بگیرند؛ و مدیران کسب وکار به این نتیجه برسند که زمان خداحافظى با مرکز دادة قدیمى فرارسیده است و باید به سراغ ساختن یک 
تاسیسات جدید باشند. خوش بختانه؛ این تنها راه حل نیست و برخى مراکز داده را مى توان با به روزرسانى و بازسازى در ازاى هزینه هاى قابل قبول 
مدرن سازى کرد. مرکز دادة مدرن به کسب وکارها کمک مى کند تا سراغ بازارها و استانداردهاى جدیدى بروند و زیرساخت هاى فناورى اطالعات خود را 
بهبود ببخشند تا در نهایت محصوالت و خدمات بهتر و بیشترى با سرعت باالترى ارایه دهند و بهره ورى باالترى داشته باشند. در ادامه پنج استراتژى 

به روزرسانى را بررسى مى کنیم که مى توانند به مراکز دادة قدیمى، زندگى دوباره ببخشند:

پنج استراتژى به روزرسانى و مدرن سازى مراکز دادة قدیمى
بدون نیاز به ساخت مرکز دادة جدید 
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مى گوید: «برندهاى معتبر دنیا گام هاى بســیار بزرگى در کاهش مصرف انرژى 
در سرورهاى تیغه اى و سیســتم هاى زیرساختى یکپارچه اى مانند UCS و دیگر 
سیستم هاى یکپارچه برداشته اند.» وى تاکید مى کند: «تقریبا تمام سرورهاى جدید 
به میزان قابل توجهى ساده تر مدیریت مى شوند و در اندازه هاى استاندارد مناسب 

رك ها طراحى شده اند که فضاى کمترى بگیرند.» 
براى مثال پردازندة دو هســته اى قدیمى Xeon 7130M اینتل در حدود 150 وات 
 Xeon L7455 مصرف انرژى دارد در حالى که پردازندة ســرورى شش هسته اى
فقــط 65 وات انرژى مى خواهد. با به روزرســانى ســرورها؛ مراکز داده از تعداد 
هسته هاى محاسباتى بیشترى ســود برده و قدرت محاسباتى بیشترى خواهند 
یافت، در حالى که مصرف انرژى در آنها 50 درصد کاهش یافته است. به عالوه، 
سرورهاى جدید از انواع سیستم هاى سرمایشى توکار مانند انواع فن ها با درجۀ 
چرخش قابل تنظیم، اســتفاده مى کنند که باز هم در کاهش هزینه هاى سرمایشى 

تمام شده بسیار مناسب هستند. 
از ســوى دیگر؛ سرورهاى جدید میزان حافظۀ بیشــترى دارند که امکان تعریف 
ماشین ها و سرورهاى مجازى بیشــترى را مى دهند و سطوح باالترى از تقویت 
اجزاى مختلف را در سرورها فراهم مى کنند. یعنى یک میزان بار کارى را مى توان 

با تعداد سرور کمتر انجام داد و در خرید تجهیزات جدید صرفه جویى کرد. 

3- تغییر طراحى سیستم ها و رك ها براى بهره ورى در تامین سرمایش و انرژى
گاهى اوقات بازنگرى در طراحى و چینش تجهیزات مراکز داده به شما کمک مى کند 
در ســطح جدیدى از بهره ورى مصرف انرژى و تامین ســرمایش قرار بگیرید. 
 CRAC براى مثال؛ ممکن اســت در یک اتاق ســرور، یک واحد سیستم سرمایشى
داشــته باشید. اکنون، با به روزرسانى ســرورها و به کارگیرى سرورهاى جدید 
به همان میزان قدرت محاسباتى در دسترس دارید اما تعداد سرورها تقلیل یافته 
 CRAC و به یک چهارم رســیده اســت. در اینجا، دیگر نیازى به استفاده از همان
نیســت و مى توانید از سیستم هاى سرمایشى کوچک تر و جایگزین استفاده کنید 
و در مصرف انرژى و هزینه هاى سرمایشــى صرفه جویى داشته باشید. در این 
مثال؛ فضاى نســبتا زیادى از اتاق ســرور شما آزاد شده است که مى تواند براى 

فعالیت هاى دیگر مصرف شود. 
رابــرت مک فالین از متخصصان مرکــز داده در دنیا مى گویــد: «در مراکز دادة 
جدید بیشــتر از راه کارهاى سرمایشى ردیفى استفاده مى شود.» وى اعتقاد دارد 
راه کارهاى سرمایشــى ردیفى، دقیقا در مکانى که مشــکل وجود دارد، نصب و 
اســتفاده مى شــوند و دیگر نیازى به بازسازى کل سیســتم یا تغییر کل سیستم 

سرمایشى مرکز داده نیست. 
همچنین؛ با بازطراحى کابل هاى شــبکه، سیم هاى برق و خطوط آب در کف مرکز 
داده؛ مى توان از سیســتم  سرمایشــى زیرزمینى موثرترى استفاده کرد. طراحى 
نامناسب یک سیستم تهویۀ هوا یا اجراى نامناسب یک سیستم آب رسانى مى تواند 
به شــبکه برق یا کابل هاى مرکز داده خســارت هاى جدید وارد کند و اُفت کارایى 
را به همراه داشته باشد. طراحى و چینش رك ها و فضایى که اشغال مى کنند نیز 
قابل چشــم پوشى نیســت! طراحى نحوة قرارگیرى رك ها مى تواند تاثیرات قابل 
مالحظه اى روى استفاده بیشــتر از فضا براى نصب تجهیزات بیشتر یا سیستم 
سرمایشــى موثرتر داشته باشــد. در برخى مراکز داده از رك هاى با عمق زیاد 
استفاده مى کنند که منجر به سیم کشى و کابل کشى بیشتر مى شود و در نتیجه با 
انبوهى از کابل و ســیم روبرو هســتیم که روى هم افتاده یا از رك ها و تجهیزات 

دیگر آویزان هستند. 

4- طرح هاى سرمایشى مکمل یا جایگزین
سیستم هاى گرمایشــى مکانیکى و تهویۀ جریان هواى HVAC جزء اصلى مراکز 
دادة مــدرن امروزى هســتند ولى پــر هزینه، با مصرف انرژى بســیار باال و به 
طور بالقوه عامل عدم دسترس پذیرى باالى مرکز داده هستند. وقتى یک سیستم  

سرمایشــى از کار بیفتد؛ در کمتر از چند دقیقه، کل مرکز داده از کار خواهد افتاد. 
یکى از راهبردهاى دســتیابى به یــک مرکز دادة جدید و امــروزى بدون نیاز به 
ساخت آن و به روزرسانى مرکز داده قدیمى؛ بازسازى و بازنگرى در سیستم هاى 
سرمایشــى اســت تا بتوان دماى هواى مرکز داده را افزایــش داد و از تجهیزات 
کمترى اســتفاده شــود تا مصرف انرژى هم کاهش یابــد. روش هاى جایگزین 
محبوب مى توانند چیلرهاى آبى (water economizers)، سیســتم هاى سرمایشى 

تبخیرى و سیستم هاى سرمایشى هواى آزاد (air economizers) باشند. 
در حال حاضر؛ شــرکت ها و راه کارهاى زیادى روى سیســتم هاى سرمایشــى 
طبیعى متمرکز شــده اند و از آب سرد رودخانه ها و دریاچه ها، هواى سرد مناطق 
کوهســتانى و سردسیر، مناطقى که بیشتر فصول ســال بارانى و برفى هستند، 
بادهاى طبیعى و انرژى خورشــیدى اســتفاده مى کنند. این راه کارها؛ به شــدت 
ارزان قیمت بوده و با کاهش مصرف انرژى و هزینه هاى عملیاتى همراه مى شوند. 
همچنین، در راه کارهاى جدید ســعى مى شــود به جاى سیستم هاى سرمایشى 
بزرگ و سراســرى از محصوالت سرمایشى متمرکز و ماژوالر استفاده شود تا 
سازندگان مراکز داده بتوانند به جاى نصب یک سیستم سرمایشى بزرگ در مرکز 
داده از چند سیستم سرمایشــى کوچک در فضاهایى که نیاز هست؛ بهره ببرند. 
در این وضعیت، نیازى به تغییر کل سیســتم سرمایشى مرکز دادة قدیمى وجود 
ندارد. محصوالت جدید گرمایشى و سرمایشى سعى دارند در فضاهاى کوچک تر 
پیاده سازى و مستقر شوند و با بهره گیرى از جدیدترین فناورى ها؛ جریان هواى 

گرم و سرد کمترى را منتقل یا تغییر دمایى دهند. 

5- دسترس پذیرى و قابلیت اطمینان در سیستم توزیع برق
مراکز داده قلب کسب وکارها هستند و باید همیشه در دسترس باشند. قطعى چند 
دقیقه اى یک مرکز داده مى تواند میلیون ها تومان ضرر مالى به همراه داشته باشد؛ 
پس باید سیستم  برق رسانى آن ها مجهز به انواع تجهیزات پشتیبان با ظرفیت هاى 
مناسب باشد تا در مواقع لزوم وارد شبکه توزیع برق سراسرى مرکز داده شوند. 
به روزرسانى سیستم هاى برق اضطرارى(UPS) به مدل هاى جدیدتر مى تواند در 
بهبود مصرف انرژى این دســتگاه تاثیرگذار باشــد و هم ظرفیت هاى جدیدى از 
مدیریت برق رسانى و توزیع انرژى هوشمند به همراه انواع ابزارهاى گزارش گیرى 
و اندازه گیرى به همراه خود بیاورد. مک فارلین مى گوید: «وقتى یک UPS جایگزین 
مى شــود؛ امیدواریم که سیستم، بهره ورى بیشترى کسب کند و در برخى مواقع 
مى توان پیکربندى هاى افزونگى [N+1] را انجام داد که امکان استفاده از راه کارهاى 
ماژوالر یا افزایش ظرفیت سیســتم را فراهم مى کنند.» این کارشناس مرکز داده، 
هشدار مى دهد برخى مواقع به روزرســانى دستگاه هاى UPS کافى نیست و باید 
سیم کشى هاى برق در ساختمان هاى قدیمى نیز جایگزین شوند یا سیم کشى هاى 

جدیدى صورت گیرد. 
یک روش دیگر افزایش دسترســى پذیرى و قابلیت اطمینان در سیستم برق مرکز 
داده؛ به روزرســانى واحد هاى توزیع انرژى (PDU) رك ها است. مى توان دستگاه 
مدیریت هوشــمند انرژى به رك ها اضافه کرد تا دما، رطوبت و المان هاى دیگرى 
به طور مرتب اندازه گیرى و گزارش گیرى شوند و تحت نظر باشند. یک سازمان با 
به روزرسانى دستگاه هاى UPS و PDU مى تواند گزارش گیرى کاملى از وضعیت 
سیستم برقى مرکز دادة خود داشته باشد و بر این  اساس تصمیم گیرى هاى بهتر 

و هوشمندانه ترى دربارة هزینه هاى انرژى بگیرد. 
اگــر بــراى مراکــز داده مقــدور باشــد؛ مى تواننــد از انرژى هــاى جایگزیــن 
دیگــر مانند انرژى خورشــیدى یا ســلول هاى ســوختى اکســید جامــد مانند

Bloom Energy Servers به جاى برق اســتفاده کنند تــا در مواقع بحرانى (قطعى 

برق سراســرى یک شهر یا کشور) بتوانند از انرژى جایگزین استفاده کنند. البته؛ 
اســتفاده از انرژى جایگزین  در مرکز داده نیازمند ارزیابى هاى دقیق و همه جانبه 
و در نظر گرفتن شرایط مختلف مانند مقرون به صرفه بودن و شرایط کسب وکار 

آن مرکز داده است. 
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پیش درآمد
 واقعیت این اســت که افراد باهوش حواس شــان به همه چیز هســت و در لحظه 
مى توانند تصمیم هاى سرنوشت سازى بگیرند. این افراد خطر را زود حس و درك 
مى کنند و قدرت آینده نگرى و پیش بینى دارند و از ریســک و شکست نمى ترسند. 
مدیــران باهوش و موفق غالبا توانســتند کسب وکارشــان را از هیچ بســازند و 
ســال ها در بازار یکه تازى کنند؛ براى هر مشــکلى یک راه کار داشته باشند و به 
قول معروف سرد و گرم چشیدة روزگار باشند. بنابراین؛ انتظار نداریم که ببینیم 

این افراد شکســت بخورند و بدتر اینکه کسب وکارشان نابود شود یا 
ورشکسته شود و براى همیشه از صحنۀ بازار حذف شوند. 

شــرکت هایى مانند کداك، نوکیا و یاهو نمونه هاى خوبى 
براى این موضوع هســتند. اپل در دوران شــکوفایى 

اســتیو جابز کم، محصول شکســت خورده 
نداشته است؛ استیو 

بالمِر باهوش و باتجربه نزدیک بود مایکروسافت را به قهقرا ببرد و همگان تصور 
مى کردند به زودى اچ تى سى برند اول بازار اسمارت فون ها خواهد شد در حالی که 
این شــرکت اکنون در باتالق دســت وپا مى زند. بلک برى با آن سابقه درخشان و 
گوشى هاى موبایل دوست داشتنى، تصمیم گرفت دیگر هیچ گوشى موبایلى تولید 
نکند و زیراکس متحول ترین محصول و ایدة تاریخ دنیاى کامپیوترها را به سادگى 
دو دســتى تقدیم اپل کرد بدون اینکه متوجه باشد این کار به چه اشتباه هولناکى 

منجر می شود. 
شاید در نظر اول؛ دالیل ساده و پیش پا افتاده اى براى تمام این 
شکست هاى پس از موفقیت به ذهن مان برسد. این مدیران 
و شرکت ها یا شــانس نداشتند، یا مغرور شدند و به 
گوش  دیگــران  حرف 

در طول تاریخ مدیران باهوش و نابغه اى را ســراغ داریم که پس از رســیدن به قله هاى موفقیت و پیروزى؛ به یک باره طعم شکست را 
چشــیدند و به پایین پرت شدند. اینکه این مدیران دوباره توانستند موفقیت را در آغوش بگیرند یا خیر؟! موضوع دیگرى است اما ما 

مى خواهیم به جواب این سوال برسیم که «چرا افراد باهوشى که راه موفقیت را مى دانستند؛ شکست خوردند؟».

چرا افراد موفق و باهوش شکست مى خورند؟
واکاوى دالیل شکست پس از رسیدن به موفقیت
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ندادند و یا برنامه اى براى آینده نداشتند. اما حقیقت این است که واکاوى شکست 
پس از موفقیت هاى پایدار سختتر و پیچیده تر از این چند دلیل ساده است. سیدنى 
فینکلشتاین، استاد دانشکده مدیریت کسب و کار در درتمونت، شش سال به دنبال 
پاسخى براى این پرسش بود. او و همکارانش 51 کسب و کار را که بدترین شکست 
در جهان تجارت را تجربه کرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند؛ با مدیران اجرایى 
و افراد این شرکت ها در رده هاى مختلف مصاحبه کردند که در نتیجه این تحقیقات، 

به دالیل عمدة زیر رسیدند:

خودشیفتگِى دست نیافتنى 
شــاید بشــود اولین دلیل شکســت افراد و کســب وکارهاى باهــوش و موفق را 
اطمینان خاطــر از بابت «دســت نیافتنى و بهتریــن بودن تا ابد» دانســت. مدیرى 
چندین ســال اســت کســب وکارش در دنیا حرف اول را مى زند و هیچ رقیبى حتا 
در نزدیکى هایش دیده نمى شــود. ایده ها و راه کارهایى دارد که براى همیشــه در 
اختیارش هستند و به توانایى، قدرت، سود زیاد و سهام داران با وفاى خود مى بالد. 
این گونه مدیران هیچ گاه تصور یک شکست واقعى را نمى کنند و باور ندارند عاملى 
یا کســى باشد که بتواند آن ها را از آسمان به زمین بکشاند. به همین دلیل در علم 
مدیریت مى گویند یک مدیر همیشه باید شکست احتمالی و دالیل آن را پیش بینی کند. 

قاطى شدن رویا با واقعیت
هر مدیرى براى خود و شرکتش رویاها و تصورات بلندباالیى دارد که اتفاقا بسیار 
خوب هستند. اما برخى مدیران پس از رسیدن به موفقیت شروع به رویاپردازى هاى 
بى پایان مى کنند و دیگر نمى دانند تفکرات شــان بخشــى از رویاهایشان است یا 
بخشــى از واقعیت هاى موجود در کسب وکارشان. این گونه مدیران به جاى دیدن 
واقعیت ها و تهدیدات، مدام در حال بزرگ تر کردن رویاهاى خود هســتند و باور 
دارند هر رویایى دســت یافتنى است. آن قدر مشــغول رویاها و برنامه هاى آیندة  
خود مى شوند که دیگر خبرى درســت و جامع از وضعیت شرکت شان ندارند و 
گاهى واقعیت ها (براى مثال گزارش هاى مالى) را نمى توانند بپذیرند. آن ها را انکار 
مى کنند و چشم بر فسادها یا نادرستى ها مى بندند و استراتژى هاى اشتباه مدیران 
رده پایین تر را که هم ســو با رویاها و ذهنیت هاى خودشان است؛ امضا مى کنند. 
رویاپــردازى و آینده نگرى با واقعیت مرز بســیار باریکى دارنــد که گاهى افراد 

باهوش قابلیت تشخیص آن را از دست مى دهند. 

باهوش ترین فرد داخل اتاق
افراد باهوش از اســتعداد و هوش و توانایى هاى خــود خبر دارند و گاهى اوقات 
تصور مى  کنند دیگر به کمک کسی نیاز ندارند. در تمام جلسه ها حرف اول و آخر 
را مى زنند و به نظر و پیشــنهاد و مشاوره هاى دیگران گوش نمى دهند. فردمحور 
مى شــوند و چون مى دانند باهوش ترین هستند؛ سریع تصمیم مى گیرند و اجرا 
مى کنند. مطمئن هستند همیشــه موفق خواهند بود و دوست ندارند به فردى 
یا گروهى پاسخ گو باشند. باور دارند بهترین تصمیم همان تصمیمى است 
که خودشان گرفتند و در بزنگاه هایى که گرفتار مى شوند؛ از پاسخ گویى 
طفــره مى روند و فرار مى کنند چون باز تصــور مى کنند دیگران به 

انــدازه آن ها نمى فهمنــد و دانش و 
اســتعداد الزم را ندارنــد. غالب 

اوقات این وضعیت منجر به 
تصمیم گیرى ها و اشتباه هاى 
بزرگ مى شود. هرچقدر افراد 
باهوش تر باشــند؛ اشتباه آنها 

نیز بزرگ تــر و ویران کننده تر خواهد بود. هوشــمندى و ذکاوت، تضمینى براى 
موفقیت یک کسب وکار نیست!

لشگر بله قربان گویان
افراد باهــوش به دنبال دیگران حرکت نمى کنند و منتظــر نظر و تصمیم دیگران 
نیستند. برعکس؛ دوست دارند همیشه مورد تایید و تشویق قرار بگیرند و بر هوش 
و نظر تخصصى و کارشناسى شان صحه گذاشته شود. بنابراین؛ برخى مدیران 
باهوش و موفق به تدریج سعى مى کنند لشگرى از افراد بله قربان گو و ضعیف را 
در اطــراف خود قرار دهند و افراد داراى فکر و ایده کم کم از آنها دور مى شــوند. 
طرفدار وفادارى هســتند و تمام ذهن و فکر خود را مشــغول اطرافیان وفادار و 
دوستان ناســپاس مى کنند. در این شرایط؛ دیگر فردى باقى نمى ماند که بخواهد 
یک تصمیم نادرست، محصول اشــتباه، استراتژى غلط و یک وضعیت خطرناك 
را هشدار بدهد. مدیران الیق و کاربلد از شرکت و کسب وکارشان بیرون انداخته 
مى شوند یا به گوشه اى مى خزند و سعى مى کنند اطراف مدیر دیده نشوند. کسى 
نیســت به مدیر شــرکت تلنگر بزند و او را به چالش بکشاند؛ ایده ها و نظریه هاى 
مخالف را با جرات بیان و از آنها دفاع کند و همین طور منابع شــرکت را بر منافع 
مدیر ارجحیت دهد. در این کسب وکارها هیچ صداى مخالفى به گوش نمى رسد و 

در نتیجه شکست به طور خاموش و خزنده از در وارد مى شود. 

عبور از خط قرمز
افراد باهوش تصور مى کنند تابلو و عالیم هشــداردهنده براى افراد عادى نصب 
شــده  اســت و آن ها مى توانند پا را روى پدال گاز بگذارند و با ســرعت و شتابى 
غیرمجاز به پیش برانند. شرکت هاى بسیار زیادى را مى توان مثال زد که مدیرش 
به چراغ هاى قرمز و عالیم هشداردهنده توجهى نکرده و براساس تصمیم و نظر 
خودش رفتار کرده است؛ روى یک محصول یا ایدة آینده نگرانۀ مفهومى، بیش از 
اندازه ســرمایه گذارى کرده است؛ بدون توجه به وضعیت شرکت، استخدام هاى 
جدیدى داشته یا شعبه هاى جدیدى افتتاح کرده است؛ با امید موفقیت بیشتر دست 
به خریدهاى بزرگ از موجودى شــرکت زده و تصمیم هــاى مهم و تاثیرگذارى 
گرفته است بدون اینکه جوانب مختلف آن را سنجیده باشد. مدیران باهوش، افراد 
دیگر را مزاحم و ســد راه پیشرفت و توسعه شرکت مى بینند و همیشه از آنها به 
عنوان ترمز موفقیت نام مى برند. این طور توجیه مى کنند که افراد بزرگ و باهوش 
موفق، باید بتوانند ریسک کنند و دل به خطر بزنند و از آینده هراسى نداشته باشند. 

تاریخچه و کارنامۀ درخشان
یک ایدة موفق، محصول پرفروش، تجربۀ کارى درخشــان، کارنامۀ 
سراســر پیروزى و نظایر این ها مى تواند عامــل به زمین خوردن یک 
کسب وکار یا مدیر باشد. این افراد مدام به موفقیت ها و پیروزى هاى قبلى 
خود متکى هستند و مى خواهند دوباره تکرارشان کنند. بدون توجه 
به دالیل رسیدن به موفقیت در گذشته، فرمول موفقیت خود را بارها 
و بارها تکرار مى کنند و باور دارند تنها راه موفقیت همانى اســت که 
در گذشــته پیموده شده است. این مدیران در دقایق و لحظات سخت و 
دشوارى که مهم و تاثیرگذار هستند؛ به طورناخودآگاه به سراغ تجربیات 
گذشته انباشته شده در ذهن شان مى روند و قدرت سازگاري با شرایط و 
محیط جدید را ندارند. بنابراین؛ همیشه استراتژى ها و تصمیم گیرى هاى 
شکســت خورده و اشــتباهى براى آینده مى گیرنــد و در یک حلقۀ  تکرار 
گرفتار مى شوند. درست همانند یک ســرمربى فوتبال که براى هر بازى 
بخواهــد از تکنیک و اســتراتژى 
بازى  پیروزى بخــش 

اول استفاده کند. 
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مدیریت زمان وسیله اى است که مى تواند شما را از جایى که هستید به جایى که مى خواهید باشید برساند. (برایان تریسى)

توانایى شما در به تعویق انداختن خوشى هاى کوتاه مدت، تعیین کننده میزان پیشرفت مالى شما در درازمدت است. (برایان تریسى)

ارزش هر چیزى را مى توان با مقدار زمانى که حاضرید صرف آن کنید، اندازه گیرى کرد. (برایان تریسى)

براى آنکه درآمدتان بیشتر شود باید بیشتر چیز یاد بگیرید. (برایان تریسى)

یک روش عالى براى موفقیت در کار این است : افکارتان را روى کاغذ بیاورید. (برایان تریسى)

همۀ کارشناســان، لینکدین را یک شــبکه اجتماعى موفق، رو به رشد، سودده و 
نمونۀ کاملى از شــرکت هاى نوپاى دهۀ اخیر دنیاى فناورى مى شناسند. بهترین 
دلیل براى این ادعا، خریدارى شدنش توسط مایکروسافت با قیمتى گران است که 
همه را شــوکه کرد. مایکروسافت در ســال هاى اخیر وضع رو به راه مالى ندارد 
و از چندین جبهه تهدید مى شــود؛ پس چرا باید براى یک شــبکه اجتماعى این قدر 
هزینه کند؟ چه اتفاقى مى افتد که یک شرکت استارت آپى قیمتى 5.5 برابر یاهو پیدا 
مى کند؟ در ادامه برایتان خواهیم گفت چگونه مدیران یاهو به اســتخدام لینکدین 
درآمدند و ارزش این شبکه اجتماعى را به جایى رساندند که به نقل از تحلیل گران 

وال استریت رشدى 19 درصدى را هر سال تجربه مى کند. 

اگر حرفه اى هستى بیا عضو شو
رید هافمن کلید شبکه اجتماعى لینکدین را در سال 2002 زد و از همان ابتدا ایده اش 
«ساختن محلى براى تجمع متخصصان مشاغل» بود. اگر قصد دارید کار جدیدى 
را آغاز کنید، از خودتان بپرســید: «چه کارى مى توانم انجام دهم که پیش از این 

نمونه اش وجود نداشته و یا امکانش نبوده است؟» آیا سرویس یا محصول جدید 
من مى تواند جایگزین بازار فعلى شــود یا بازار جدیــدى خلق کند؟ وقتى هافمن 
لینکدیــن را بنیانگذارى کرد، صنعت فنــاورى در یک بحران عمیق بود. او به تمام 
فرصت هایــى که اینترنت ایجاد مى کرد به خوبــى توجه کرد و این ایده در ذهنش 
نقش بســت که باالخره هر فردى به یک پروفایل شغلى آنالین نیاز دارد. نوآورى 
این کار در آنجا بود که افراد به جاى آن که منتظر پاســخ از ســوى شرکت ها یا 
وب ســایت هایى باشــند که فرم تقاضاى کار را در آنجا پر کرده اند، مى توانستند 

مستقیماً به بهترین فرصت هاى شغلى دسترسى داشته باشند.
وى خوب مى دانســت بــراى اینکه یک شــبکه اجتماعى مخصــوص حرفه اى ها 
بســازد؛ باید به ســراغ حرفه  اى ها برود. به همین دلیل؛ به سراغ مدیران باتجربه 
و کارکشته اى از شرکت هاى یاهو، گوگل، مایکروسافت، پى پال و الکترونیک آرتز 
رفت. این شــبکه اجتماعى به طور رسمى از پنجم مى 2003 شروع به کار کرد و 
از همان ابتدا مدل کســب وکارش برپایۀ فروش تبلیغات و اشتراك گذارى کاربران 

با یکدیگر بود. 

مى خواهیم درباره اســتارت آپى صحبت کنیم که چندى پیش به قیمت 26.2 میلیارد دالر توسط مایکروسافت خریدارى شد و گران ترین خرید تاریخ این غول بزرگ 
نرم افزارى لقب گرفت. طول عمر این استارت آپ زیاد نیست و اگرچه به طور رسمى از سال 2002 شروع به فعالیت کرده است ولى از سال 2012 به بعد روند رو به رشد 
جهشى خود را آغاز کرد و اکنون قیمتى 5.5 برابر شرکتى مانند یاهو با قدمتى 21 ساله و آن تاریخچه درخشان و کاربران میلیونى در اوایل دهه 2000 میالدى دارد. این 
استارت آپ برخالف سایر شبکه هاى اجتماعى؛ بیش از 450 میلیون کاربر تخصصى دارد که در طول یک ماه 106 میلیون نفر بازدیدکننده دارند و درآمدى 933 میلیون 

دالرى را نصیب مالکانش مى کنند. 

استارت آپى که یک شبه ره صدساله رفت!استارت آپى که یک شبه ره صدساله رفت!
نگاهى به مسیر زندگى شبکه اجتماعى لینکدین که در حوزة کسب و کار فعالیت دارد
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نوآورى ها به وسیله کسانى به وجود مى آید که حتى در آن رشته کار نکرده اند. (برایان تریسى)

پذیرش مسئولیت مهمترین نشانه رشد و بلوغ یک انسان است. (برایان تریسى)

ادیسون براى پرورش گیاه ماده خام الستیک سازى، هزار و هفتصد بار آن را تجربه کرد؛ یعنى هزار و هفتصد بار شکست خورد. (برایان تریسى)

آنچه به نظر مى رسد بزرگترین مشکل زندگى شماست ممکن است تبدیل به بزرگترین موقعیت شما شود. (برایان تریسى)

شما آهن ربایى زنده هستید؛ در مورد هر چه بیندیشید، همان را به سمت خود مى کشید. (برایان تریسى)

هافمن از ابتدا مى دانست چه مى خواهد: «مهم نیست که کسب و کار نوپاى شما به 
دنبال ایده هاى بزرگ یا ایده هاى کوچک اســت، رنج و ســختى که باید در این راه 
تحمل کرد به یک اندازه است – پس چرا هدف هاى بزرگ را انتخاب نکنیم؟ بزرگ 
یعنى چه؟ یعنى یک محصول یا سرویســى که مى تواند بازار خاصى را به وجود 

بیاورد یا این که بازار را در دست بگیرد.»
اما لینکدین همانند هر شــرکت و ایدة نوپاى دیگرى؛ ســه ســال طول کشید تا به 
سوددهى برســد. در مارس 2006 به سوددهى رســید و همین طور روند رو به 
رشــد خود را حفظ کرد. هافمن هنوز مشغول جمع آورى بهترین هاى شرکت هاى 
فنــاورى بود. جف وینر که از مدیران ارشــد اجرایى یاهو بود را به خدمت گرفت 
و در ســال 2010 اولین دفتر بین المللى خود را در دوبلین ایرلند دایر کرد. از یک 
شــرکت به نام Tiger Global Management یک کمک مالى و سرمایه گذارى 20 
میلیون دالرى براى ادامه کار دریافت کرد تا در ژانویه ســال 2011 به سرمایه اى 
103 میلیون دالرى برسد و آمادة هجوم به بازار و یک جهش بزرگ باشد. لینکدین 
ده سال روند رو به رشد خاموش خود را طى کرده بود و اکنون نوبت پیشتازى و 
جوالن دهى بود. شروع به فروش سهام عمومى کرد و بیشتر روى فروش تبلیغات 

متمرکز شد. 
در همان ســال ها جزو صد شرکت برتر درة سیلیکون  امریکا محسوب مى شد و 
همگان برایش یک چشم انداز بزرگ و موفقیت آمیز ترسیم مى کردند چون هم ایدة 
خوب و بزرگى داشــت؛ هم عجله اى براى پول دار شدن نداشت و زودتر از موعد 
محصــول و خدماتش را عرضه نمى کرد. در پایان همان ســال 2011 ارزش این 
شــرکت به 1.575 میلیارد دالر رســید و در سال 2012 درآمد خالص چهار ماهه 
اولش نســبت به دورة مشابه در سال قبل رشدى 140 درصدى داشت. در چهار 
ماهۀ دوم سال 2012 درآمدى 210 تا 215 میلیون دالر کسب کرد و از شرکت هاى 
معروفى مانند توییتر هم پیشــى گرفت. در ســال 2013 شبکۀ اجتماعى حرفه اى 
لینکدیــن بیش از 259 میلیون نفر کاربر در بیش از 200 کشــور و منطقۀ مختلف 
جهان به دست آورد. تعداد کاربران این شبکۀ اجتماعى با رقبایى مانند Viadeo با 
50 میلیون نفر کاربر و XING با 10 میلیون نفر کاربر قابل مقایســه نیست. در هر 
ثانیه دو نفر به عضویت لینکدین در مى آیند و به این شــکل روند عضویت در این 

شبکه رشد ثانیه اى دارد. هندوستان 
با داشتن 20 میلیون کاربر لینکد ین،  
بــه عنــوان برترین کشــور از نظر 
سرعت رشــد تعداد کاربر در سال 
2013 شــناخته شد. لینکدین در طى 
این ســال ها بحران هایى مانند هک 
شدن 6.4 میلیون حساب کاربرى را 
از ســر گذراند و در مقابل مشکالت 
و  رســانه ها  انتقــادات  هجمــۀ  و 

کارشناسان دوام آورد. 

براى اینکه موفق شوى؛ خودت را بین حرفه اى ها بینداز
یکى دو سالى بود؛ زمزمه هایى مبنى بر خرید و فروش لینکدین به گوش مى رسید تا 
اینکه در خردادماه گذشته، مایکروسافت به طور رسمى این شبکۀ اجتماعى بزرگ 
را با مبلغ بسیار زیاد 26.2 میلیارد دالر خرید و به دارایى هاى خود اضافه کرد. با 
وجودى که چند ماه از این خرید گذشته است؛ بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند 
مایکروسافت بزرگ ترین اشتباه عمرش را کرد و برخى دیگر باور دارند لینکدین 
برگ برنده و نجات بخش مایکروســافت در دهۀ بعدى است. برنامۀ مایکروسافت 
این اســت که بســیارى از پلتفرم هایش مانند آفیس 365، وان درایو، پلتفرم ابرى 
Azure و محصــوالت دیگر را روى لینکدین عرضه کند و پیوندى محکم میان این 

شــبکه اجتماعى و محصوالتش به وجود بیاورد. لینکدین یک بازار مصرف کنندة 
500 میلیون نفرى بالقوه است. بیل گیتس به این معامله خوش بین است و مى گوید: 
«من فکر مى کنم این یک معاملۀ بزرگ است و لینکدین دستاوردهاى زیادى را به 
ارمغان مى آورد.» مخالفان؛ داســتان نوکیا و مایکروسافت را یادآورى مى کنند و 
برهان مى آورند که مایکروسافت در زمان خرید نوکیا مطمئن بود هم گوشى هاى 
این شــرکت و هم پلتفرم سیســتم عاملى ویندوزفون خود را نجات مى دهد اما در 

نهایت نوکیا را کشت و ویندوزفونش نیز در حال مردن است!
جــف وینر، دربــاره این معاملــه مى گوید: «ما بــاور داریم که ملحق شــدن به 
مایکروســافت ما را قادر مى سازد تا با شتاب بیشترى به سمت جلو حرکت کنیم 
و ابعــاد تجارت خود را گســترش داده و فرصت هاى جدیــدى را براى هر کدام 
از اعضاى شــبکۀ اجتماعى لینکدین ایجاد کنیم.» هافمن پس از انتقال لینکدین به 
مایکروسافت هنوز رییس هیئت مدیره باقى مى ماند و جف وینر مدیرعاملى اش را 
ادامه خواهد داد. لینکدین هنوز به دنبال نوآورى و پیاده ســازى ایده هاى جدید در 
شــبکه اجتماعى خودش است و هراسى بابت تجربه کردن ندارد. در حال حاضر؛ 
شــرکت و نیروى کار متخصصى نیســت که عضو لینکدین نباشد و از پتانسیل 
کاربــران چند صد میلیونى آن براى کاریابى، ایجاد فرصت هاى جدید شــغلى و 
توســعۀ روابط و لینک هاى ارتباطى خود ســود نبرد. بســیارى از کسب وکارها 
درآمدشان مبتنى بر لینکدین است و به جاى هدر دادن میلیون ها تومان پول براى 
بازاریابى غیرهدفمند در میان عامۀ  مردم؛ ســعى مى کننــد یک تبلیغات واقعى و 

هدفمند روى لینکدین داشته باشند. 
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همان طور که کســب وکارها و شرکت هاى بسیار زیادى در سراسر دنیا به سوى 
فناورى هــاى کالود حرکت کرده انــد و اطالعات خود را روى بســترهاى کالود 
ذخیره ســازى مى کنند؛ کم کم در بازار شاهد این گرایش هستیم که کسب وکارها 
نیازمند مراکز دادة هوشــمندتر هســتند و بدان به عنوان بخشى از طرح و برنامۀ 
آینده شــان نگاه مى کنند. هزینه هاى عملیاتى مراکزداده بســیار باال است و بخش 
مهمى از این هزینه هاى عملیاتى روزانه مربوط به سرمایش تجهیزات و سرورهاى 
مرکزداده اســت. به طورى که این موضوع اکنون به یک چالش بزرگ تبدیل شده 

است. 

شروع ماجرا
اخیرا؛ گوگل فناورى DeepMind را براى هوشمندسازى بیشتر مراکزداده معرفى 
کرد که روى هوش مصنوعى متمرکز است و با استفاده از یادگیرى ماشینى سعى 
مى کند میزان مصرف انرژى در بخش ها و تجهیزات مختلف را ردیابى و مدیریت 
کند تا از هدر رفت انرژى جلوگیرى شود. گوگل در گزارش خود مدعى است این 
سیســتم را در برخى مراکز دادة خود پیاده سازى کرده و موفق شده است تا 40 
درصد مصرف انرژى مرتبط با سیستم هاى سرمایشى این مراکزداده را کاهش 
دهد. کاهش 40 درصدى مصرف انرژى و به تبع آن هزینه هاى عملیاتى سرمایش 

مرکزداده، یک موفقیت و جهش بزرگ است. 
همۀ ما مى دانیم که سرورها و مراکزداده گوگل چقدر بهینه سازى شده و پیشرفته 
هستند و در یک وضعیت کارآمد کار مى کنند. وقتى ابزار DeepMind مى تواند در 
چنین مراکزى این حجم از کاهش مصرف انرژى ایجاد کند؛ باید انتظار داشت در 
مراکز دادة معمولى شــرکت هاى مختلف با کاهش انرژى بیشترى روبرو باشیم. 
این وضعیت در مقیاس هاى بزرگ و براى مراکز دادة بســیار گســترده با حجم 

زیادى از تجهیزات شبکه، ســرور و دستگاه هاى ذخیره سازى اطالعات مى تواند 
بسیار امیدبخش و بهبوددهنده ظاهر شود. گوگل اعتقاد دارد این بهره ورى جدید 
به دســت آمده نه تنها به گوگل بلکه به شرکت هاى دیگرى که از مراکز دادة گوگل 

استفاده مى کنند؛ سود خواهد رساند و برایشان مقرون به صرفه است. 

چرا مراکز داده به هوش مصنوعى نیاز دارند؟
مراکز داده برحسب اندازه هایشان گاهى اوقات میلیون ها گالن آب، در طى یک سال 
براى تامین سرمایش ســرورها و تجهیزات شبکه استفاده مى کنند. سیستم هاى 
سرمایشى و خنک سازى این مراکز داده از چیلرهاى بزرگ، صدها متر لوله کشى 
آب، دستگاه هاى پمپاژ و برج هاى خنک کننده تشکیل شده اند. این مراکز داده غالبا 
محیط هاى پیچیده و درهم هستند و بسیار سخت است که با استفاده از ابزارهاى 
ســنتى مصرف انرژى را در آنها بهینه ســازى کرد. هر مرکــز داده، معمارى و 
تجهیزات و فناورى خاص خودش را دارد و از روش هاى مختلف و متفاوتى براى 
تامین ســرمایش تجهیزات و محیط بهره  مى گیرد؛ بنابراین بهینه سازى مصرف 
انرژى یک سیســتم غیرخطى مى شــود و نمى توان براى هر چندین مرکز داده به 
یک شــکل عمل کرد. بهینه سازى هاى مبتنى بر شهود انسانى و کارشناسان فنى، 
ظرفیت هاى پنهان کاهش مصرف سوخت و میزان دقیق هدر رفت انرژى را نشان 

نمى دهند و همراه با خطا هستند. 
به عالوه؛ سیستم هاى سرمایشــى نمى توانند به سرعت نسبت به تغییرات داخلى 
و خارجى آب و هوا عکس العمل نشان بدهند زیرا مهندسان مرکز داده نمى توانند 
قوانین و ســناریوهاى الزم براى این وضعیت ها را توســعه دهند. هر مرکز داده 
محیط و معمارى متفاوتى دارد و مهندسان مربوطه نمى توانند براى هر یک از این 

مراکز داده یک سناریو طراحى و پیاده سازى کنند. 

شرکت گوگل با اســتفاده از فناورى هوش مصنوعى و ابزار DeepMind توانسته است مصرف انرژى براى تامین 
سرمایش مراکز داده خود را تا 40 درصد کاهش دهد. به نظر مى رسد این خبر سرآغاز فصل جدیدى در صنعت شبکه 
و مرکز داده باشد. زیرا از این پس کسب وکارها مى توانند با کمک هوش مصنوعى و فناورى هاى یادگیرى ماشینى و 

یادگیرى عمیق، مراکز داده کارآمدترى بسازند.

مراکز دادة کارآمدتر با کمک هوش مصنوعى
رویکرد جدیدى براى افزایش سود کسب وکارها 
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DeepMind چیست و چگونه کار مى کند؟
گوگل در ابتداى سال 2014 کار روى یک ابزار هوش مصنوعى مبتنى بر یادگیرى 
ماشینى را براى بهینه ســازى مراکز داده آغاز کرد و DeepMind در پایان همان 
سال آماده شد. یادگیرى ماشینى شاخه اى از علم هوش مصنوعى است که تالش 
مى کند براســاس اطالعات در دسترس و موجود مواردى در آینده را حدس زده 
و پیش بینى کند. چند ماهى اســت که تیم توســعه دهنده و مدیریت DeepMind با 
تیم مراکز دادة گوگل شروع به همکارى و کار مشترك با هدف کارآمدتر  ساختن 
مراکز داده کرده اند. این تیم ها شــروع به پیاده ســازى سیســتمى از شبکه هاى 
عصبى بــراى گزارش گیرى از منابع، تجهیزات و بخش هــاى مختلف مرکز داده 
کرده و ســناریوهاى مختلفى براى بهبود مصرف انرژى در هر بخش را آزمایش 
کرده اند و به اجرا درآورده اند. آن ها ســعى کردند پارامترهاى مختلف مرکز داده 
را اندازه گیرى کنند تا یک فریم ورك کارآمدتر و ســازگارتر براى مراکز دادة پویا 
و بهینه بسازند. این تیم در یک بازة زمانى سعى کرده است تا اطالعاتى از هزاران 
سنسور درون مرکز داده جمع آورى و پایش کند. پارامترهایى مانند دما، رطوبت، 
میزان مصرف انرژى، ســرعت پمپ ها، ست پوینت ها و غیره را براى هر محیط و 
بخش سنجش، و با هم مقایسه کنند. سپس؛ براساس این اطالعات گردآورى شده 
سعى کردند شبکۀ عصبى پیاده سازى شــده توسط DeepMind را برنامه ریزى 
کنند و آمــوزش دهند. چون در اولین گام؛ هدف از بــه کاربردن DeepMind در 
یک مرکزداده کاهش و بهینه ســازى مصرف انرژى بوده است؛ شبکه عصبى را 
PUE (power usage effec در آینده برنامه ریزى  veness ) براساس میانگین واحد
کردند و آموزش دادند. PUE نرخ تولید انرژى براى مصرف در واحدهاى مختلف 
IT را تعریــف مى کند و معیار خوبى براى ارزیابى میزان مصرف انرژى در حال 
و آینده یک مرکز داده اســت. در گام بعدى؛ دو شــبکۀ عصبى عمیق دیگر، براى 
پیش بینى دماى حرارت در آینده، و میزان فشار مرکزداده در یک ساعت آینده را 
آموزش دادند. هدف از تمام این شــبکه هاى عصبى و پیش بینى ها رسیدن به یک 

شبیه سازى از عملیات  و فرآیندهاى پیشنهادى براى یک مدل PUE بهینه است. 
همان طــور که در ابتداى این مطلب گفتیم؛ در نتیجۀ پیاده ســازى این شــبکه هاى 
عصبى و ابزار یادگیرى ماشینى DeepMind مصرف انرژى در مراکز دادة تحت 
آزمایش، حدود 40 درصد کاهش یافته اســت و PUE نیز حدود 15 درصد کاهش 
دارد که به طور مســتقیم روى هزینه هاى ســربار عملیاتى تاثیرگذار اســت. این 

سیستم کمترین PUE براى یک مرکزداده را تاکنون تولید کرده است. 

سود بیشتر در گروى هوش بیشتر
تیم توســعه دهندة DeepMind به نشریۀ بلومبرگ بیزینس ویک گفتند با استفاده 
از هــوش مصنوعى مى تواننــد 120 پارامتر یک مرکز دادة گوگل شــامل فن ها، 
سیســتم هاى سرمایشــى و حتا وضعیت پنجره ها را کنترل کنند. این خبر براى 
 DeepMind مدیران مراکزداده شــوك آور و شگفت انگیز است ولى براى مدیران
پیش  پا افتاده است و تصور مى کنند که مى توان پارامترهاى بیشترى را درون یک 

مرکز داده تحت نظر گرفت. 
به همین خاطر، تیم توســعه DeepMind مى خواهند به ســراغ بخش هاى دیگرى 
از مراکز داده بروند و با پیاده ســازى شبکه هاى عصبى یادگیرى ماشینى تالش 
کنند بخش هــاى مختلفى از یک مرکز داده را بهینه ســازى و کارآمدتر ســازند. 
آن ها مى خواهند سیســتمى براى کشــف و شناســایى خطاها و دستگاه هاى در 
شــرف خرابى و معیوب یک مرکزداده بســازند تا آپ تایم افزایش یابد و نیاز به 
نیروهاى فنى کمترى براى نگه دارى و پشــتیبانى از ســرورها و تجهیزات شبکه 
باشــد. همین طور؛ قرار اســت در چند ماه آینده روى دســتگاه ها و نیروگاه هاى 
تولید انرژى تمرکز کنند تا بتوانند میزان انرژى الکتریکى بیشــترى دریافت کنند 
یا میزان مصرف انرژى در دســتگاه ها و قطعات نیمه هادى کارخانه ها را کاهش 
دهنــد؛ مصــرف آب را کاهش دهند و بــه کارخانه ها کمک کنند تــوان خروجى 

بیشترى بگیرند. 

هوش مصنوعى در مسیر مراکز داده
گوگل اولین شــرکتى اســت که به طور عملى از فناورى هاى هوش مصنوعى و 
یادگیرى ماشینى براى کارآمدتر کردن مراکز داده سود برده است و ابزارى براى 
این منظور طراحى و عرضه مى کند اما به یقین مى توان گفت آخرین شــرکت در 
این زمینه نخواهد بود. سیسکو، فیسبوك، آى بى ام، اینتل و ده ها شرکت دیگر نیز 
وارد این گود مى شوند و ابزارهاى یادگیرى ماشینى خود براى بهینه سازى مراکز 

داده را عرضه مى کنند. 
به همین خاطر؛ کسب وکارها مى توانند امیداور باشند به زودى با کاهش هزینه هاى 
عملیاتى و مصرف انرژى مراکز داده خود؛ ســود بیشترى کسب یا مجالى براى 
توســعه زیرســاخت IT خود پیدا کنند. مصرف انرژى و ســرمایش،  یک چالش 
بزرگ و فراگیر در صنعت شبکه است که شاید هوش مصنوعى تنها جواب قطعى

 آن باشد. 
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معما

 کــاریــکاتــور

مردى تخم عقابى را پیدا کرد و از ســر دلسوزى 
آن را در النۀ مرغى گذاشت. عقاب با بقیۀ جوجه ها 
از تخــم بیرون آمد و با آنها بزرگ شــد. در تمام 
زندگیش، او همان کارهایى را انجام داد که مرغها 
مى کردند. براى پیدا کردن کرم ها و حشرات، زمین 
را مى کنــد و قدقد مى کرد و گاهى هم با دســت و 
پا زدن بســیار، کمى در هوا پرواز مى کرد. سالها 
گذشت و عقاب پیر شد. روزى پرنده با عظمتى را 
باالى سرش بر فراز آسمان ابرى دید. او با شکوه 
تمام با بال هاى طالیى اش، برخالف جریان شدید 

باد پرواز مى کرد.
عقــاب پیر ُبهت زده نگاهش کرد و پرســید: «این 

کیست؟» 
مرغ همســایه اش پاســخ داد: «این عقاب اســت، 
ســلطان پرندگان. او متعلق به آسمان است و ما 

زمینى هستیم.“
عقــاب پیر گفــت: «بله حتما همین گونه اســت» و 
دوباره سر به زیر انداخت و به چیدن دانه از روى 

زمین مشغول شد.
عقاب پیر داســتان، مثل مرغى زندگى کرد و مثل 
همه مرغ ها مرد ولى هرگز نتوانست حتى همانند 
دیگر مرغان تخمى بگذارد و در تمام این مدت فکر 

مى کرد که حتما از روز ازل مرغ خلق شده است.
این سرنوشــت فرارناپذیر همه کســانى است که 
هیــچ گاه در زندگــى فراتر از وضــع موجود، به 

توانایى هاى واقعى خود نمى اندیشند.

واى فاى خانۀ ما به طور غیرمنتظره قطع 
شد که در نهایت متوجه شدم همسایه مان 

قبض اینترنتش را پرداخت نکرده است. 
یعنى تا چه حد آدم ها مى توانند 

بى مسئولیت باشند ...

اســتخرى داریم کــه در آن نیلوفرهاى آبى رشــد 
مى کنند. گل ها سریع تکثیر مى شوند و هر روز فضایى 
که اشــغال مى کنند دو برابر مى شــود. 48 روز طول 
مى کشــد تا اســتخر به طور کامل با نیلوفرهاى آبى 
پوشانده شود. چند روز طول مى کشد تا نیمى از استخر 

پوشانده شود. 

جواب معماى عدد مفقوده: 

نیلوفرهاى آبى

براى به دست آوردن عدد داخل هر مثلث، دو عدد بزرگ تر را در هم ضرب کنید و بعد 
مجــذور کوچک ترین عدد را از آن کم کنید. با این فرمول براى مثلث آخر عدد 29 را 

به دست خواهید آورد: 

(5×9) -42=29

آقاي جانسون بعد از 30 سال دارن بازنشسته میشن، 
ایشون اجازه خواستن در روز آخر کاریشون، خودشون رو به شما معرفی کنن 

و شما رو از نزدیک ببینن!
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