
نگاهى به سیستم سرمایشى In-Row با ظرفیت نامی 20 کیلو وات
تحولى بزرگ در پردازش اطالعات و اتوماسیون ادارى
هفت نوآورى که به آرامى در حال ورود به مراکز داده هستند
6 ترفند کاهش مصرف انرژى در مراکز داده
چرا رقابت در بازار میکرو مراکز داده داغ شده است؟
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Chilled Water و DX سازگار با فناورى هاى
نگاهى به سیستم سرمایشى In-Row با ظرفیت نامی 20 کیلو وات

مراکزداده با انواع تجهیزات شبکه و ده ها رك و سرور، نیازمند سیستم هاى سرمایشى به روز و با ظرفیت هاى سرمایشی باال 
هســتند. سیستم هاى سرمایشى نسل جدید باید کمترین فضاى فیزیکى و مصرف انرژى را داشته باشند اما از سوى دیگر 
بتوانند خنک سازى هوشــمند و بهینه اى ارایه کنند تا مشکلى براى تجهیزات مختلف نصب شده در مرکز داده رخ ندهد. 
تیام شبکه انواع راهکارهاى سرمایشــى براى مراکزدادة کوچک و بزرگ را عرضه مى کند. یکى از محصوالت این شرکت، 
سیســتم هاى سرمایشى مبتنى بر معمارى راهرویى و با ظرفیت بسیار باال اســت که در ادامه مى خواهیم با هم نگاهى به 

مشخصات این سیستم سرمایشى بیندازیم:

سیستم سرمایشى In-Row با ظرفیت نامی 20 
کیلو وات، سیستم بهینه شده اى از نسل اول و 
دوم محصوالت سرمایشى شرکت تیام شبکه 
است. با افزایش ظرفیت کمپرسور، کندانسور 
و اواپراتــور ضمــن افزایش توان تولیدى، نیاز 
بــه تعــداد کولرهــاى متعــدد کاهش یافته و در 
نتیجه فضاى کمترى توســط In-Row اشغال 
مى گردد. هچنین با اضافه شــدن سیســتم هاى 
حفاظتى، نظارتى، کنترلى و هشــداردهنده، این 
محصول رقیبى جدى براى محصوالت خارجى 

محسوب مى گردد. 

مشخصات فنى عمومى
 دامنه تنظیمات دما: 16 تا 30 درجۀ سانتى گراد

  ابعــاد هندســى: 42U  بــا ابعــاد (بــه ترتیب 
عمق×ارتفاع×عرض) 100×202×30 سانتى متر

  فن: سانتریفیوژ 200×4 وات
  دور فن: 1700 دور در دقیقه

CFM (400×4)1600 :حجم جا به جایى هوا  
  توان الکتریکى مصرفى: 800 وات

PLC مجهز به سیستم کنترلی  

DX  مشخصات فنى اختصاصى در فناورى
R22 :گاز مبرد  

  توان نامى: 20 کیلو وات
  حداکثــر اختــالف ارتفــاع بین واحد داخلى و 

خارجى: 15 متر
  حداکثر طول مسیر بین واحد داخلى و خارجى: 

25 متر

 Chilled  مشــخصات فنــى اختصاصى در فنــاورى
Water

  ماده خنک کننده: آب
  توان نامى: 20 کیلو وات

  دبى آب خنک: 15 گالن در دقیقه
  دماى آب خنک ورودى: 7 درجه سانتى گراد
  مجهز به فن چند سرعته براى کنترل ظرفیت

سیستم کنترلى هوشمند
سیستم کنترلى به عنوان مرکز نظارت و کنترل اجزا کولر، 
نقش حیاتى در عملکرد سیستم دارد. در محصوالت 
سرمایشى شرکت تیام شبکه، سیستم هاى کنترلى بر 
مبناى PLC صنعتى، استفاده شده اند که این سیستم ها 
عالوه بر ضریب اطمینان و طول عمر باال، امکان کنترل 
هوشمندانه کولر بر اساس شرایط محیطى و همچنین 
نظارت بر همه اجزاى سیســتم سرمایشــى را فراهم 

مى سازند. برخى از امکانات سیستم کنترلى به 
شرح زیر است:

  مجهــز بــه نمایشــگر لمســى جهــت نمایش 
پارمترهاى مختلف سیستم

  نظارت بر شرایط محیطى شامل دماى راهروى 
سرد و گرم و رطوبت مرکز داده

  تصمیم گیرى هوشمند در خصوص راه اندازى 
اجزاى مختلف سیستم سرمایش از جمله: فن هاى 
داخلى، فن هاى واحد خارجى، کمپرسور و شیر 

برقى جریان گاز
  قابلیت نصب و کنترل تجهیزات جانبى سیستم 
تهویه از جمله: سیستم رطوبت ساز و سیستم 

برفک زدا
  قابلیــت نصــب سیســتم هاى امنیتى از جمله 

سنسورهاى نشتى، افت فشار و کنترل فن
  مجهز به سیستم عیب یاب اتوماتیک و ارسال 

هشدار 
  قابلیــت نظــارت از راه دور از طریــق خروجى 

  RS-485 استاندارد

سیستم نظارت محلى
خروجــى تمامــى کولرهاى یک مرکز داده روى 
سیستم نظارت محلى HMI قابل تجمیع هستند. 
این سیستم امکان نظارت کلى بر همه سیستم هاى 
سرمایشــى یک مرکز داده را فراهم مى ســازد. 
همچنین از طریق این سیستم امکان دسترسى 

به اطالعات تحت شبکه به وجود مى آید.

حرف آخر
سیستم سرمایشى In-Row با ظرفیت نامی 20 
کیلووات تیام شبکه به راحتى در مراکزداده نصب 
مى شود و با برخوردارى از به روزترین فناورى هاى 
سرمایشــى، سیســتم هاى نظارتى و سنســورهاى 
هوشــمند کنترلى مى تواند ضریب اطمینان و پایدارى 
مرکز داده را باال ببرد و یک آپ تایم باال در اختیار مدیران 
مرکزداده بگذارد که از اهمیت بسیار زیادى برخوردار 
است. این سیستم سرمایشى انعطاف پذیرى کار در هر 
دو روش خنک سازى DX و Chilled Water را دارد. 
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تحولى بزرگ در پردازش اطالعات و اتوماسیون ادارى

 بــا ورود کامپیوتــر و تجهیــزات الکترونیکــى به 
ســازمان ها و ارایه خدمات انفورماتیک به مشتریان 
و ارباب رجوع، سیســتم هاى پــردازش اطالعات و 
اتوماســیون ادارى اهمیت ویــژه اى یافته و تمامى 
ارگان ها و سازمان هاى دولتى بزرگ سعى کردند به 
ســوى استفاده از این سیستم ها حرکت کنند. اما هر 
سازمانى براســاس کارکرد، وظیفه ذاتى و خدماتى 
که ارایه مى کند، نیازمند یک نوع سیستم اتوماسیون 
ادارى اســت. نمى تــوان مدل هــا و سیســتم هاى 
کشــورهاى دیگر را در ایران پیاده ســازى یا اینکه 
اتوماســیون ادارى یک ســازمان را براى سازمان 
دیگــرى نصب و اجــرا کرد. این وضعیــت به طور 
ویژه براى ســازمان تامین اجتماعــى و بیمه ها که 
مشتریان میلیونى و چند ده میلیونى دارند، پیچیده تر 
و ســنگین تر است. اینجا اســت که شرکت «مشاور 
مدیریت و خدمات ماشینى تامین» وارد عرصه شده 
و با بهره گیري از منابع توانمندي چون کارشناسان 
زبده، تجهیــزات و نیز نظام هماهنگ و همگام درون 
ســازمانی ضمن مد نظر قــراردادن تجربیات چند 
ســاله ســازمان تامیــن اجتماعی و ســازمان هاي 
مشابه در سایر کشــورها، مطالعات و بررسی هاي 
گســترده اي در جهــت ایجاد یک تحــول بنیادي در 
ساختار، سیاســت ها، اســتراتژي ها و تاکتیک هاي 
نظام جمــع آوري، پردازش داده ها و ایجاد بانک هاي 
اطالعاتــی انجام داده اســت کــه در نتیجه آن نظام 
جامع اتوماسیون ادارى سازمان تامین اجتماعى را 

پیاده سازى کرده است. در این پروژه عظیم و بسیار 
گســترده اتوماسیون ادارات کل اســتان ها و دفاتر 
مرکزى پیاده سازى شده است. سیستم دفاتر اسناد 
پزشکى و سیستم تولید دفترچه و فرم هاى استاندارد 
درمانى براى برخى دفاتر تامین اجتماعى در سراسر 
کشور نصب و اجرا شده تا تمامى کارها به صورت 
الکترونیکى و مکانیزه انجام شــود. همچنین، در این 
طرح عظیم میان برخى شعب و دفاتر تحت پوشش، 
یک دفتر مرکزى شبکه پیشرفته ارتباطى و مخابراتى 
راه اندازى شــده و هماهنگى ها و سایر همکارى هاى 

الزم انجام پذیرفته است. 
فعالیت ها و موفقیت هاى شرکت «مشاور مدیریت و 
خدمات ماشــینى تامین» به سازمان تامین اجتماعى 
محدود نشده و با استفاده از منابعی نظیر کارشناسان 
توانــا و نظام هماهنگ و همگام درون ســازمانی، با 
حضوري فعال تر در عرصه ICT کشــور موفق شده 
است براى بســیارى از نهادها و شرکت هاى بزرگ 
طرح هاى انفورماتیکى و زیرســاخت شبکه اى نصب 
و پیاده ســازى کند. از جمله این پروژه ها مى توان به 
طراحى و ساخت شبکه هاى محلى و شهرى گسترده 
براى ذوب آهن و هالل احمر و چندین سازمان دیگر 
اشاره کرد. طراحی، ساخت و راه اندازي بانک جامع 
اطالعات ایرانیان، طراحی و پیاده ســازي سیســتم 
«سما»، طراحی و پیاده سازي سیستم «سبا»، تدوین 
بخش اول اســتاندارد پرونده الکترونیکی سالمت و 
طراحی و ساخت سیستم رسیدگی به اسناد پزشکی 

ســازمان تامین اجتماعی از دیگر پروژه هاى موفق 
این شرکت هستند. 

شرکت «مشــاور مدیریت و خدمات ماشینى تامین» 
در برخــى از پروژه هــاى ICT خــود از تجهیزات و 
محصوالت شرکت تیام شــبکه استفاده کرده است، 
تجهیزاتــی نظیــر انواع رك هاي ایســتاده ســرور

ایســتاده شــبکه، رك دیواري و همچنین کنســول 
دراورهــا بــا برنــد  iRACK.  خریــد ایــن تنوع از 
محصوالت از ســوى یک شرکت و آن هم در فاصلۀ 
سال هاى مختلف براى پروژه هاى  گوناگون سراسر 
کشــور، نشــان دهندة رضایت مشــتریان و کیفیت 
باالى محصوالت و رك هاى تیام شبکه است. تنوع و 
امکانات متعدد این رك ها موجب شده در هر پروژه 
و شــبکه اى بتــوان یک یا چندین مــدل را انتخاب و 
نصب کرد. خدمات پشتیبانى و گارانتى عرضه شده 
از ســوى شرکت تیام شبکه نیز مزید بر علت بوده و 
باعث دلگرمى و آســایش فکرى مجریان پروژه هاى 

بزرگ ICT کشورى است. 
شــرکت «مشــاور مدیریــت و خدمــات ماشــینى 
تامین» در چند ســال اخیر وارد حوزه پیاده سازى 
سرویس ها و سیســتم هاى متمرکز تحت وب شده 
است و در این بخش نیز دستاوردها و موفقیت هاى 
چشــم گیرى را به دست آورده که انتظار مى رود در 
ســال هاى آتى و با توجه به توسعه زیرساخت ها و 
پهناى باند کشــور و همین طور اجرایى شدن شبکه 

ملى اطالعات، پروژه هاى بزرگى اجرا شود. 

 شرکت«مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تامین»، مجرى و پیاده ساز بزرگ ترین سیستم هاى پردازش اطالعات و اتوماسیون ادارى در ایران است و موفق شده است 
بزرگ ترین شبکه هاى WAN را براى سازمان هاى دولتى نصب و اجرا کند. این شرکت نقش به سزایى در توسعۀ خدمات انفورماتیک ایران ایفا کرده است و یکى از 

اصلى ترین توسعه دهنده هاى بسترهاى ارتباطى و مخابراتى در سراسر کشور شناخته مى شود. 

نگاهى به دستاوردها و موفقیت هاى شرکت
«مشاور مدیریت و خدمات ماشینى تامین»
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معرفى نسل جدید تجهیزات ذخیره سازى سیسکو

ابررایانه اى دسکتاپ با 400 سرور

5G و IoT محاسبات را به لبه مى برند

شرکت سیسکو از نسل جدید سوییچ هاى SAN خود موسوم به سوییچ هاى FC با درگاه هاى 32 گیگابیتى 
و قابلیت NVMe رونمایى کرد. این تجهیزات ذخیره ســازى نســل جدید به کسب وکارها اجازه مى دهند 
اطالعات ذخیره شده را راحت تر و سریع تر مدیریت کنند و برخى از کارها به طور خودکار انجام شوند. 
ســوییچ هاى جدید سیسکو از درگاه هاى فیبر نورى 32 گیگابیتى اســتفاده مى کنند و با ذخیره سازهاى 
 NVMe سیسکو مجتمع شده اند. به عالوه، ابزارهاى تحلیل شبکه و حافظه هاى UCS و سیستم هاى MDS
در آن ها به کار گرفته شــده اند تا از برنامه هاى کاربردى مبتنى بر حافظه هاى فلش نیز پشــتیبانى شود. 
MDS 9700 ســوییچ جدید سیســکو با 48 درگاه 32 گیگابیتى فیبر نورى است که مشتریان مى توانند با 

اســتفاده از ماژول هــاى جانبى این تعــداد درگاه را افزایش دهند. توان خروجى این ســوییچ به صورت 
Full-duplex به مرز 1536 گیگابیت مى رســد که براى ســرورهاى مجــازى، آرایه هاى حافظه فلش و 
آرایه هاى حافظه هاى NVMe کارایى باالیی ارائه می دهد. سیسکو مى گوید این نسل جدید از سوییچ هاى 
ذخیره سازى نصب راحت و سریعى داشته و از بهره ورى باالیى سود مى برند. این سوییچ ها در مراکزدادة 
کالود و مراکزداده اى با ظرفیت بســیار زیادى اطالعات ذخیره شــده یا برنامه هاى کاربردى حساس و 

حیاتى قابل نصب و استفاده هستند. 

اینتل اعتقاد دارد در سال 2020 هر کاربر اینترنت نزدیک به 1.5 گیگابایت ترافیک به خود اختصاص مى دهد و ترافیک 
روزانه ویدیو روى اینترنت نزدیک به یک پتابایت اســت. دستگاه هایى مانند خودروهاى خودران، تجهیزات موبایل و 
دســتگاه هاى اینترنت اشیا بیشــترین مصرف کنندة اینترنت و تولیدکنندة اطالعات هستند. در این شرایط، هر روز به 
ســرورهاى ســریع تر و قوى تر نیاز اســت و البته یک اتفاق بزرگ دیگر در حال رخ دادن است: کسب وکارها دوست 
دارند دســتگاه هاى ذخیره ســازى و محاسباتى قدرتمند خود را در لبه ســرویس ها و خدمات خود نصب و استفاده 
کنند تا بتوانند فرآیندهاى ذخیره ســازى و پردازش اطالعات در لبه شــبکه انجام دهند. در کنفرانس موبایل امســال،
Edge Compu یکى از رویکردهاى جدید دنیا شناخته شده است که در سال هاى آینده با قدرت گرفتن اینترنت  ng
اشیا و شبکه هاى موبایل نسل پنجم، پررنگ تر هم خواهد شد. به همین خاطر، شرکت هاى سازنده سرور مانند شرکت 
دل و اچ پى به این فناورى واکنش نشان داده و چندین سرور مخصوص محاسبات در لبه معرفى کردند. اچ پى سرور 
Edgeline را معرفى کرده که تا حدود زیادى شبیه به سرورهاى Proliant این شرکت است اما ضعیف تر و مى تواند 
ترافیک شبکه را در لبه کنترل و هدایت کند. شرکت دل نیز سرورهاى سرى Edge Gateway 3000 را معرفى کرد که 
مى تواند اطالعات را از چندین دســتگاه اینترنت اشــیا دریافت کرده و پس از جمع آورى و مرتب سازى به سوى یک 
مرکزداده ارسال کند. سرورهاى محاسباتى لبه خیلى سریع در حال رشد هستند و بازار جدیدى ایجاد خواهند کرد. 

شــرکت انویدیــا در کنفرانس فناورى هــاى GPU جزییات تــازه اى دربــارة ابررایانۀ 
DGX-1 خود منتشــر کرد. DGX-1 یک ابررایانه دســکتاپ اســت که از هشــت پردازندة 

گرافیکى بســیار پرقدرت تســال V100 اندویدیا ســود مى برد و اولین پردازندة گرافیکى 
مبتنى بر معمارى جدید Volta این شــرکت است. هریک از این پردازنده هاى گرافیکى از 
دو پردازندة 20 هســته اى Xeon E5-2698 v4 سود مى برند که در سرعت 2.2 گیگاهرتز 
کار مى کنند. این ابررایانه از 40960 هســته کودا ســود مى برد که به گفته انویدیا قدرتى برابر با 800 پردازنده ســرور دارند. قدرت 
محاسباتى این ابررایانه برابر 960 ترافالپ است و از فضاى ذخیره سازى 1.92 ترابایت حافظه فلش براساس سیستم عامل لینوکس 
استفاده مى کند. مصرف انرژى DGX-1 نزدیک به 3200 وات است و نمى تواند در طول یک شبانه روز به طور مداوم روشن باشد. از 
دیگر فناورى هاى استفاده شده در این سیستم غول پیکر، فناورى NVLink 2.0 است که یک سیستم اینترکانکشن جدید با سرعت 300 
گیگابیت بر ثانیه براى پهناى باند بین اجزاى مختلف پردازنده گرافیکى است. قدرت بسیار باالى پردازنده هاى گرافیکى این ابررایانه 
باعث شــده است در فضاى فیزیکى صرفه جویى بســیار باالیى صورت گیرد و نیازى به افزودن پردازنده ها و تجهیزات محاسباتى 
دیگر نباشــد. بنابراین، قدرتى که این ابررایانه دســکتاپ ارائه مى دهد برابر با 400 سرور یا رك است در حالى که اندازه فیزیکى این 
 DGX-1 سیستم تنها به اندازه یک سرور است. اما قیمت این ابررایانه بسیار زیاد و در حدود 150 هزار دالر است. انویدیا وعده کرده

را فصل سوم سال 2017 روانه بازار کند. 
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شتاب خودروسازها به سوى مراکزداده

نهمین مرکز داده آمازون در یک منطقه

دستاورد جدید مرکزداده اپل: تولید کود کشاورزى و گرما براى منازل

در چند سال اخیر شــاهد گره خوردن بیشتر صنعت خودروسازى با دنیاى فناورى 
بودیــم به طورى که اکنون نمایشــگاه هاى این دو صنعت از یکدیگر قابل جداســازى 
نیســت. امروزه شــرکت هاى فناورى یکى پس از دیگرى با خودروســازهاى بزرگ 
دنیا همکار مى شــوند. اما در یک ســال اخیر اتفاق دیگرى هم در حال رخ دادن اســت 
و آن ورود خودروســازها به صنعت مراکزداده اســت. سال گذشته شرکت تویوتا و 
چندین خودروساز دیگر اقدام به ساخت و توسعه مراکزداده اختصاصى خود کردند 
و اکنون در خبرها آمده است که شــرکت فورد مى خواهد مراکزداده اى به ارزش 2.1 
میلیــارد دالر بســازد. در فاز اول، فورد یک مرکــزدادة 200 میلیون دالرى در منطقۀ
Flat Rock کارولیناى شــمالى مى ســازد و به زودى دو مرکزدادة دیگر هم شــروع 
به اســمبل مى شــوند. فورد مى گوید این مراکزداده را براى ذخیره ســازى اطالعات 

خودروهاى خودران و خودروهاى متصل به اینترنت مى خواهد. خودران ها به طور دایم باید به مراکز هدایت ترافیک متصل باشند و 
اطالعات ضرورى را دریافت کنند. درهم تنیده شدن صنعت خودروسازى با مراکزداده مى تواند چشم انداز بسیار بزرگ و درخشانى 
ترســیم کند و ســازندگان مراکزداده باید خود را براى میزبانى از اطالعات و خدمات خودروسازها آماده کنند. به نظر مى رسد دیر 
یا زود، خودروســازهاى داخلى نیز به ســوى ساخت مراکزداده مرتبط با خودروهاى هوشمند رو بیاورند و جان تازه اى به صنعت 

مراکزدادة داخلى ببخشند. 

همۀ ما با شرکت آمازون به عنوان بزرگ ترین خرده فروشى آنالین جهان آشنا هستیم. به عالوه، آمازون 
یکى از بزرگ ترین ســرویس دهندگان خدمات ابرى به هزاران کســب وکار دیگر است. پس، دور از انتظار 
نیست که در خبرها بشنویم یک مرکزداده جدید به مساحت 1200 هکتار ساخته است اما جاى تعجب دارد 
که آمازون نهمین مرکزدادة خود را در منطقه اورگان ساخته است. پیش از این، هشت مرکزدادة دیگر این 
شــرکت در این منطقه فعال بوده و ظرفیت هاى خالى بسیار زیادى داشــتند. آمازون دالیل محکمى براى 
ســاخت یک مرکزدادة دیگر در اورگان دارد. مرکزدادة جدید به طور کامل قرار اســت پشتیبان مراکزدادة 
اولیه در شرایط بحرانى باشد. تمامى مراکزدادة آمازون در این منطقه کنار رودخانه کلمبیا ساخته شده اند 
تا هم از آب سرد رودخانه براى سیستم هاى سرمایشى و خنک سازى سود ببرند و از سوى دیگر به راحتى 
به انرژى برق و نیروگاه هاى برقى منطقه دسترسى داشته باشند. مراکزدادة آمازون آب مصرفى را دوباره بازیافت کرده و براى مصارف 
کشاورزى هدایت مى کنند. آمازون براى استفاده از آب رودخانه و انرژى برق قراردادها و سرمایه گذارى هاى زیادى با شرکت هاى ثالث 
انجام داده اســت. دلیل دیگر ســاخت مرکزداده در این منطقه، ایمن بودن در برابر حوادث طبیعى مانند آتش فشان، زلزله، طوفان و سیل 
اســت. در صورتى که براى دیگر مراکزداده آمازون اتفاقى بیفتد، مرکزدادة جدید به صورت بازیابى بحرانى وارد مدار شــده و مى تواند 
ســرویس هاى این شــرکت را ســرپا نگه دارد. از نظر نظامى نیز مرکزدادة جدید آمازون غیر قابل دسترس است و از حمالت هوایى یا 

تروریستى به دور خواهد بود. 

اپل دوست دارد خالقیتش در تولید محصوالت فناورى را به مراکزداده نیز منتقل کند. به همین خاطر، مرکزدادة 
جدید این شرکت حسابى سروصدا به پا کرد. اپل مى خواهد در کشور دانمارك یک مرکزدادة یک میلیارد دالرى 
بســازد. این مرکزداده یک نوع پایگاه دادة پشــتیبان براى اطالعات کاربران این شرکت است. اما این مرکزداده 
بیشتر از اینکه به سبب مشخصاتش معروف باشد، به خاطر به کارگیرى فناورى هاى عجیب و مهیج زیست محیطى 
در کانون توجه ها قرار گرفت. اپل این مرکزداده را با همکارى برخى از مراکز تحقیقاتى و دانشــگاهى دانمارك 
مى ســازد و براى تامین انرژى از زباله ها و بازیافت هاى مزارع کشــاورزى استفاده می کند. پس، تا اینجا انرژى 

ورودى به این مرکزداده کمک شایانى به محیط زیست مى کند اما از آن سو، در خروجى قرار است گرماى تولید شده توسط تجهیزات مراکزداده به 
سوى دهکده ها و منازل اطراف مرکزداده هدایت و براى گرم کردن خانه استفاده شود. همچنین، بخشى از زباله ها و بازیافت هاى کشاورزى دوباره به 
کود کشاورزى مناسب براى زمین  تبدیل شده و در اختیار کشاورزان قرار مى گیرد. کل ضایعات کشاورزى ارسالى براى این مرکزداده از دستگاهى 
خاص عبور داده مى شوند تا گاز متان آن استخراج و براى تامین انرژى به کار گرفته شوند. ضایعات باقى مانده نیز دوباره به کود کشاورزى تبدیل 
شده و به مزارع مى رود. مساحت این مرکزداده 166 هزار مترمربع است و بزرگ ترین سرمایه گذارى خارجى در کشور دانمارك محسوب مى شود. 
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هوش مصنوعى
بریتانیایــى  اســتارتاپ   2014 ســال  در  گــوگل 
DeepMind را بــه مبلغ 600 میلیــون دالر خرید. از 

آن زمان، گوگل به ســختى در حال کار روى فناورى 
DeepMind و منابع آن اســت تــا بتواند راهکارهاى 

مبتنى بر هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــینى براى 
مشــکالت مصرف موثر انرژى در مراکز داده بیابد. 
در حــال حاضــر، گــوگل DeepMind را در چندین 
مرکــزداده خود به صورت آزمایشــى نصب و اجرا 
کرده و به نتایج شــگرف و خیره کننده اى هم رسیده 
اســت. گوگل مى گویــد با کمک هــوش مصنوعى و 
DeepMind مى توان  تا 40 درصد در مصرف انرژى 

مراکز داده صرفه جویى کرد. این درصد در شــرایط 
کنونى مراکز داده بســیار ارزشــمند و دستاوردى 
بزرگ اســت چون غالب مراکز دادة سنتى با مشکل 
هدررفــت انرژى و هزینه هاى باالى تامین آن روبرو 
هســتند و براى هرگونه توســعه و افزایش ظرفیت 
محدودیت هاى انرژى دارند. پیش بینى مى شود هوش 
مصنوعى و یادگیرى ماشــینى به سرعت در مراکز 

دادة مدرن استقرار پیدا کند. 

SDN افزایش مزایاى
در حالــى کــه ســروصدا پیرامــون شــبکه هاى 
نرم افزارمحور بســیار زیاد اســت و همــه درباره 
 SDN مزایاى این شــبکه ها صحبت مى کنند اما هنوز
در مراکز دادة گســترده اســتقرار پیدا نکرده است. 
ارایه دهند گان خدمات ابرى تالش بسیار زیادى دارند 
بتواننــد فناورى ها و تجهیزات SDN را در مراکز دادة 
خود اســتقرار دهند و نســل جدیدى از خدمات را به 
مشــتریان عرضه کنند. تیم هــاى کارى مختلفى در 
شــرکت هاى بزرگ ارایه دهنده خدمات ابرى مستقر 
شــدند تا SDN را با مراکز داده یکپارچه سازى کنند 
و سرویس ها و دسترسى هاى جدیدى براى مشتریان 
فراهم سازند که قبال وجود نداشتند. به نظر مى رسد 
به زودى شــاهد نتایج ایــن فعالیت هــا خواهیم بود 
و مزایــاى رقابتــى SDN در مراکز دادة گســترده و 

حرفه اى نمایان مى شود. 

مراکز دادة زیرآبى

Na مایکروســافت یک مرکز دادة زیرآبى  ck پروژة
است. این شرکت در سال گذشــته اولین مرکز دادة 
مــاژوالر زیرآبى خود را به دریا انداخت و تا مدت ها 
در محافل کارشناســى در این باره بحث و تبادل نظر 
مى شــد. ایده مرکز دادة زیرآبى بســیار ساده ولى 
تحسین برانگیز اســت. تمام تجهیزات یک مرکزداده 
درون استوانه اى ضدآب رك مانند قرار داده مى شود. 
این اســتوانه به اعماق اقیانوس فرستاده خواهد شد 
و با آب ســرد اقیانوس خنک مى شــود. فعال انرژى 
مرکزداده زیرآبى از برق تامین مى شــود و فیبرهاي 
نورى وظیفه انتقــال اطالعات را برعهــده دارند اما 
مایکروســافت مى گوید در گام بعــدى مى خواهد با 
اســتفاده از جــزر و مد دریــا انرژى مرکــزداده را 
تامین کنــد. مرکز داده هاى زیرآبــى اولیه تا عمق 9 
مترى اقیانوس فرســتاده شده اند اما در آینده مراکز 
دادة زیرآبى در اعماق 200 مترى ســاخته مى شوند 
تا خنک تر باشــند و تا دو ســال نیــازى به تعمیر و 
نگه دارى نداشته باشــند. ایدة مراکز دادة زیرآبى با 
توجه به اســتقرار بیش از نیمى از جمعیت جهان در 

کنار دریاها و اقیانوس ها، بسیار جالب است. 

هفت نوآورى که به آرامى در حال ورود به مراکز داده هستند
در یک ســال اخیــر فناورى ها و نوآورى هــاى زیادى 
در صنعت مراکز داده رخ داده اســت امــا در این مقاله 
مى خواهیم به 7 نوآورى اشاره کنیم که به آرامى با مراکز 
داده ادغام مى شوند و ظرفیت ها و قابلیت هاى جدیدى در 
حوزه هاى مختلف؛ از کارایى و افزایش قدرت محاسباتى تا 
مصرف بهینه انرژى و کاهش هزینه ها؛ به وجود مى آورند. 
مدیران شبکه هاى کامپیوترى و مراکز داده، کارشناسان 
فنى و دیگر افراد مهــم و تاثیرگذار در این حوزه باید با 
این نوآورى ها آشنا شوند و اطالعات بیشترى در این باره  
کسب کنند چون به زودى موج تغییرات به مرکزداده آن ها 

خواهد رسید.
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Free Cooling خنک کنندة
ایدة اســتفاده از هــواى آزاد بیــرون از مراکز داده 
بــراى تامین ســرمایش تجهیزات برقــى در چندین 
مقطع توســط شــرکت هاى مختلف به اجرا گذاشته 
شــده و نتایج آن موفقیت آمیز بوده است. فیسبوك 
یکى از شــرکت هاى پیشرو در استفاده از هواى آزاد 
به عنوان سیســتم خنک کنندگى مراکز داده اســت و 
موفق شــده چندین مرکزداده به این شیوه در مناطق 
مختلف بسازد. استفاده از هواى خنک بیرونى عالوه 
بر اینکه رایگان اســت، بى پایان و تمام نشدنى است و 
به نســبت خنک کننده هاى دیگر مانند خنک کننده هاى 
آبى هزینه هاى استقرار و نگه دارى بسیار پایین ترى 
دارد. فقط در هوا نمک وجود دارد که براى تجهیزات 
الکترونیکــى مضر اســت و باعــث خوردگى آن ها 
مى شود. شرکت هاى مجرى مراکز داده براي امنیت 
بیشتر تجهیزات حساس باید راه کارهایى براى حذف 
نمــک مخلوط در هواى آزاد به کار بگیرند. ســاخت 
مراکز داده در مکان هایى که وزش باد وجود دارد نیز 
ایده دیگرى است که این روزها از سوى شرکت هاى 

بزرگ به کار گرفته مى شود.

میکرو دیتاسنتر

پیشــرفت در حوزه ها و فناورى هــاى مختلفى مانند 
اینترنت اشــیا، محاســبات موبایل، محاســبات اج و 
نیــاز به اجراى برنامه هــاى کاربردى در محل باعث 
تغییراتى در مراکز دادة سنتى شــده است. امروزه، 
کسب وکارها نیاز دارند به سرعت و در کمترین زمان 
یک مرکزداده سفارشى سازى شــده براى یک برنامه 
کاربردى را در محل کسب وکار خود اجرا کنند چون 
به کاهش تاخیر و افزایــش پهناى باند نیاز دارند. به 
همین علــت میکرو دیتاســنترها مــورد توجه قرار 
گرفته و در ســال هاى اخیر با استقبال و رشد باالیى 
روبرو بودند. کســب وکارها دوست دارند مرکزداده 
آن ها نزدیک به محل ارایه خدمات به مشــترى باشد 
و فضاى کمترى اشــغال کند. میکرو دیتاسنترها به 
صــورت ماژوالر و قطعه قطعه ســرهم بندى شــده 
بنابراین براساس نیاز مشــترى پردازنده و حافظه، 
فضاى ذخیره سازى، سیستم هاى سرمایشى و منبع 
تغذیه اســتفاده مى شود. در آینده نیز به راحتى قابل 
توســعه هستند و مى شــود هریک از این بخش ها را 
با یک قطعه قوى تر و کارآمدتر تعویض کرد. میکرو 
دیتاسنترها بهترین راهکار براى پردازش هاى در لبه 

هستند. 

Close-coupled خنک سازى
سیستم هاى سرمایشــی Close-coupled یک روش 
رایج در مراکز دادة بزرگ و گســترده، کلوکیشن ها 
و ارایه دهنــد گان خدمــات ابــرى اســت. این روش 
خنک کنندگــى بــراى رك هــا، ســرورها، اتاق هاى 
ســرور، تجهیزات ذخیره ســازى و دیگر تجهیزات 
بسیار حساس نسبت به گرما و افزایش دما استفاده 
مى شود. با این روش، عالوه بر خنک سازى تجهیزات 
مرکــزداده، مصرف انرژى نیز به طور موثرى انجام 
خواهد شد. مراکز دادة کوچک تر به خاطر هزینه ها و 
محدودیت هاى طراحى نمى توانند به سوى این روش 
خنک سازى حرکت کنند. افزایش هزینه هاى نگه دارى 
و خنک ســازى تجهیزات الکتریکــى و افزایش تعداد 
رك هاى تیغه اى و برجى در مراکز داده باعث مى شود 
مدیران بــه فکر صرفه جویى در مصــرف انرژى و 
هزینه هــاى نگه دارى بیفتند و به دنبــال به کارگیرى 

سیستم هاى سرمایشی موثر و بهینه باشد. 

چندین ســال است که روى فناورى فتونیک و لیزر روى ســیلیکون به جاى ارتباطات مسى و فیبر نورى کار 
مى شود و هنوز در مرحله توسعه است. شرکت هاى بسیار زیادى از جمله اینتل و آى بى ام این ایده را توسعه 
مى دهند که از لیزر براى انتقال اطالعات در پردازنده ها و تجهیزات شــبکه اســتفاده شــود که سرعت بسیار 
Adva Op یک  cal Networks بیشــترى نسبت به کابل هاى مســى و فیبر نورى دارد. به تازگى، شرکتى به نام
تراشه به نام Directly Modulated Lasers on Silicon ساخته است که به نام پروژه DIMENSION نیز شناخته 
مى شود. در این تراشه براى تمام ارتباطات داخلى بخش هاى مختلف از لیزر روى سیلیکون استفاده شده است. 
بنابراین، قدرت محاسباتى یک پردازنده ساده تک هسته اى چندین برابر یک پردازندة چند هسته اى مى شود. این 
روش عالوه بر اینکه باعث افزایش قدرت محاسباتى و سرعت انتقال اطالعات مى شود، کاهش گرما و مصرف 
انرژى برق را نیز به همراه دارد. یکى از مشکالت عمده تراشه هاى سیلیکونى سنتى در سرورها و مراکز داده 
مربوط به تولید گرما و مصرف برق است که در تراشه هاى لیزر روى سیلیکون تا حدودى برطرف مى شود. 

لیزر روى سیلیکون
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1•  خاموش کردن چراغ ها یا نصب سنسور
این ســاده ترین کار براى صرفه جویى در مصرف انرژى اســت. در زمان هایى 
که نیروهاى انســانى در مرکز داده نیســتند، چراغ هاى غیرضرورى را خاموش 
کنیــد و از کارمنــدان بخواهید حتما چراغ ها را پیش از تــرك محل کار خاموش 
کنند. اگر کارمندان فراموش مى کنند یا به هر دلیل دیگرى هنوز برخى از چراغ ها 
روشن باقى مى مانند، مى توانید از چراغ ها و سنسورهاى حساس به حرکت براى 
خاموش/روشن کردن آن ها استفاده کنید. روشن ماندن چراغ هاى غیرضرورى، 
نه تنها باعث مصرف انرژى مى شــوند بلکه حرارت نیز تولید مى کنند که فشــار 
بیشترى روى سیستم سرمایشی مرکز داده وارد مى کند و این سیستم نیز براى 

پایین نگه داشتن دما باید با توان بیشترى کار کند. 

2•  نصب پنل هاى Blanking  در رك هاى فضاى باز
ممکن اســت برخى از بخش ها یا طبقه هاى رك ها به علت جابه جایى تجهیزات یا 
حذف برخى تجهیزات خالى مانده باشــد. خالى بــودن این بخش هاى رك باعث 
جریــان یافتن هوا حول آن ها و از بین رفتن صــد درصدى جریان هواى کنترل 
شده مى شــود. نتایج این وضعیت مى تواند گرم تر شــدن یا سردتر شدن هواى 
داخل مرکز داده باشــد که موجب هدر رفتن مقدارى انرژى مى شود. با استفاده 
از پنل هاى Blanking پالســتیکى و فلزى مى توانید از جریان هوا در این بخش ها 
جلوگیرى کنید. جریان هوا بهتر است فقط اطراف تجهیزات در حال کار باشد. با 
نصب این پنل ها، عالوه بر اینکه کنترل دماى مرکز داده و مصرف انرژى را بهبود 
مى دهید، به کاهش دماى ســرور نیز کمک کرده و موجــب افزایش دماى هواى 
برگشت داده شده به سیستم هاى CRAC مى شوید. براساس گزارش هاى موسسه 
ENERGY STAR، تنهــا اضافه کردن یک پنــل Blanking دوازده اینچى به یک رك 

سرور مى تواند یک تا دو درصد کاهش مصرف انرژى ایجاد کند. 

3•  تبدیل کابینت هاى سیاه به سفید
رنگ سفید یا خاکسترى متمایل به سفید انعکاس نور بیشترى نسبت به رنگ سیاه 
دارد. مى توانید از این حقیقت براى ایجاد فضاى نورانى بیشــترى در مرکز داده 
استفاده کنید. کافى است از کابینت ها یا تجهیزات دیگر با رنگ سفید به جاى رنگ 
سیاه استفاده کنید. این تغییرات کمک مى کند چراغ هاى کمترى نصب یا چراغ هاى 
بیشــترى را خاموش کنید. چراغ هاى کمترى روشن باشــند، به طور مستقیم و 

غیرمستقیم به کاهش مصرف انرژى کمک مى کنند. 

4•  تنظیم درجه حرارت 
بیش از ده سال از گزارش موسسه ASHRAE پیرامون محدوده دمایى استاندارد 
65 تا 80 فارنهایت براى مراکز داده مى گذرد اما هنوز بسیارى از مراکز داده سعى 
مى کنند دما را زیر 65 درجه فارنهایت نگه دارند. وقتى شــما کمى ترموستات را 
باالتر تنظیم کنید، به طور مستقیم شروع به کاهش مصرف انرژى و صرفه جویى 
مالى کردید. موسســه ENERGY STAR گزارش مى دهــد، رطوبت یک مرکز داده 

مى تواند بین 30 درصد تا 70 درصد باشد. 

5•  سرورهاى کمتر
شــرکت تحقیقاتى Athensis Group مى گوید باالى 30 درصد سرورهاى مراکز 
داده عمال هیچ کارى نمى کنند. همانند خاموش کردن چراغ هاى اضافى، بهتر است 
ســرورهاى اضافى نیز از مرکز داده بیرون برده یا خاموش شوند تا ب الفاصله 
مصــرف انرژى کاهش پیدا کند. مى تــوان از ترفندها و تکنیک هایى براى افزایش 
کارایى یک ســرور و حذف یک ســرور دیگر در مرکز داده استفاده کرد. حذف 
ســرورهاى اضافى، مزایاى دیگرى مانند کاهش هزینه هاى عملیاتى و نگه دارى، 
خطا و خرابى کمتر و البته صرفه جویى هاى قابل مالحظه اقتصادى به همراه دارد. 

6•  ارزیابى مصرف انرژى
عالوه بر به کارگیرى ترفندهاى باال، مى توانید از 
سیستم ها یا شرکت هاى ارزیابى مصرف انرژى 
براى بهبود این بخش مرکز داده اســتفاده کنید. 
این سیســتم ها به طور دقیق به شــما مى گویند 
در هر بخش چه میزان انرژى مصرف مى شود 
و چگونــه مى توان آن را کاهــش داد. تجهیزات 
پر مصرف انرژى شناســایى مى شوند و نقاط 

کور هدررفت انرژى مشــخص خواهند شد. همیشــه این سیستم ها، راه کارها و 
پیشنهاداتى براى کاهش و بهینه سازى مصرف انرژى دارند. 

6 ترفند کاهش مصرف انرژى در مراکز داده
کاهش مصرف انرژى یکى از دغدغه هاى اصلى مراکز داده اســت. شاهدیم که مراکز داده مدرن در این زمینه پیشرفت هاي 
بسیار چشم گیرى داشته اند اما هنوز مراکز داده متوسط و کوچک سنتى نتوانسته اند راهکارهایى براى بهبود مصرف انرژى در 
پیش بگیرند که باعث کاهش هزینه ها شود. تصور اینکه این مراکز داده نمى توانند مصرف انرژى تجهیزات خود را بهبود دهند، 
غلط و نادرست است. این مراکز داده با به کارگیرى ترفندهایى مى توانند مصرف انرژى را به طور قابل مالحظه اى کاهش دهند، 
بدون این که نیازى به سرمایه گذارى یا صرف هزینه باشد. کاهش مصرف انرژى، عالوه بر صرفه جویى اقتصادى و مالى، مزایاى 
دیگرى مانند کاهش میزان خرابى هاى ناخواسته، کاهش اثرات زیست محیطى، افزایش چرخه عمر تجهیزات شبکه و بهبود 
ظرفیت هاى سیســتم هاى الکتریکى و مکانیکى را به همراه دارد. در ادامۀ این مطلب مى خواهیم به 6 ترفند در بهبود مصرف 

انرژى مراکز داده اشاره کنیم:
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در 60 ثانیه چه اتفاق آنالینى 
در دنیا رخ مى دهد؟

این روزها کســب وکار بدون اینترنت و شــبکه هاى اجتماعى غیرممکن است. هر شرکتى، هر شغلى و 
هر مدل تجارى براى موفقیت و پیشــرفت نیازمند فضاى مجازى و رســانه هاى آنالین است. مدیران 
کســب وکارها با داشــتن اطالعات و آگاهى دقیق از آن چه که در اینترنت و شبکه هاى اجتماعى رخ 
مى دهد؛ بهتر مى توانند استراتژى فروش، تبلیغات و رشد برند خود را طرح ریزى و اجرا کنند. اینفوگرافى 
باال نمایى از وضعیت یک دقیقه اینترنت روى رسانه هاى مختلف را در طى سال هاى اخیر نشان مى دهد.  

ضمیمه شماره 11193

اینفوگرافى
Infographic



کارمندان با ضریب هوشى باال را استخدام کنیم یا کارمندان با هوش هیجانى باال؟
EQ نیاز است یا IQ براى موفقیت بیشتر به

یک باور عمومى مى گوید افراد موفق ضریب هوشى (IQ) باالترى دارند و باهوش هستند. به نظر مى رسد یکى از عوامل موفقیت در کسب وکارها دارا بودن هوشمندى 
بیشتر باشد. روزانه هزاران مقاله درباره تقویت ذهن و IQ منتشر مى شود و به مردم آموزش مى دهند چگونه کارهاى خود را هوشمندتر انجام دهند تا در زندگى و تجارت 
موفق تر باشند اما تحقیقات جدید نشان مى دهد هوش هیجانى (EQ) نیز نقش به سزایى در موفقیت افراد دارد و شاید از IQ هم مهم تر است. یک روان شناس اصرار دارد 

اگر شما دایم به دنبال هوشمندى بیشترى هستید تا موفق تر شوید، وقت خود را تلف مى کنید. 

تعریف ها
در ابتــدا اجــازه بدهیــم نگاهى به تعریــف و تفاوت IQ و EQ داشــته باشــیم.

IQ (Intelligence Quan که در زبان فارســى با عبارت هاى «هوش»، «ضریب  ty)

هوشى» یا «بهره هوشى» مترادف است، یک عبارت آشنا براى همه مردم است و 
به عنوان یک معیار براى قدرت ذهنى افراد شناخته مى شود. مثال مى گویند آلبرت 
انیشتن، دانشمند معروف معاصر ما IQ بســیار باالیى داشته است. آزمون هایى 
براى تعیین IQ افراد وجود دارد. روانشناســان براى محاســبۀ بهره هوشــى از 
فرمولى ســاده استفاده مى کنند. در این فرمول ســن ذهنى فرد بر سن زمانى او 
تقســیم و ســپس در عدد 100 ضرب مى شــود. اگر بخواهیم کمى این فرمول را 
ساده تر کنیم، مى توانیم بگوییم، اگر توانایى ذهنى فردى کامال برابر با توانایى باشد 
که همســاالن او در آن محدوده ســنى دارند، بهره هوشى او مساوى با عدد 100 
خواهد بود. موسســه هاى بین المللى هستند که آزمون هاى IQ را برگزار مى کنند. 
اخیرا در یکى از این آزمون ها یک دختر 12 ســاله توانسته بود براى اولین بار در 
دنیا امتیاز انیشتن را شکسته و امتیاز بیشترى کسب کند که نشان دهنده IQ باالى 
او اســت اما آیا این دختر را از هم اکنون باید فرد موفقى دانســت؟ اینجا است که 

Emo) وارد معرکه مى شود. هوش هیجانى با  onal intelligence) هوش هیجانى
هوش عاطفى و هوش احساسى مترادف و یکسان است و شامل شناخت و کنترل 
عواطف و هیجان هاى خود است. به عبارت دیگر، شخصى که EQ باالیى دارد، سه 
مؤلفه هیجانى را به طور موفقیت آمیزى با یکدیگر تلفیق مى کند: «مؤلفه شناختى، 
مؤلفه فیزیولوژیکى و مؤلفه رفتارى.» در علم مدیریت ثابت شــده اســت یکى از 
عوامل موفقیت مدیران و رهبران کســب وکارها بهره مندى از EQ باال است چون 
این افراد توانایى باالترى براى کنترل و هدایت سازمان تحت مدیریت شان دارند. 
خالقیت، ارتباطات، به کارگیرى حواس پنج گانه و اســتفاده از تجربیات همگى در 

زیرمجموعه EQ هستند. 

EQ یا IQ
سوال اینجا است که براى موفقیت در کسب وکار و البته زندگى به IQ بیشتر نیاز 
داریم یا EQ؟ اگر مى خواهیم یک مدیر براى ســازمان مان انتخاب کنیم؛ بهتر است 
IQ باالترى داشته باشد یا EQ؟ اگر مى خواهیم براى پست هاى حساس شرکت مان، 
نیروى جدید استخدام کنیم؛ بیشتر روى آزمون هاى ضریب هوشى تاکید کنیم یا 
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به دنبال سنجش هوش هیجانى داوطلبان باشیم؟ 
دکتر توماس چامورو، از روان شناسان دانشگاه کلمبیاى امریکا سال ها روى این 
موضــوع کار کرده اســت و نتایج تحقیقات خود را به صورت یک مقاله منتشــر 
ساخت. خالصه مقاله این دکتر روان شناس این است که «آموزش مغز، اتالف وقت 
است.» این دانشمند، مخالف یادگیرى و تقویت ذهن و گسترش مهارت هاى آن در 
طول زندگى نیست اما اعتقاد دارد این رویکرد براى بهبود وضعیت افراد بى فایده 
است. تحقیقات دکتر توماس نشان مى دهد برنامه هاى آموزش مغز، حل جدول و 
پازل، ورزش ها و تمرین هاى ذهنى و انواع تالش هاى دیگر رایج و مرسوم کمکى 
به تغییر رویکردهاى ذهنى افراد براى رســیدن به موفقیت و حل بهتر مشــکالت 
نمى کنند و در عوض مردم باید روى دست یافتن به روش هاى کارامد و موثر براى 

«هوشمندتر» انجام دادن کارها تمرکز کنند. 

EQ مشکالت بیشترى حل مى کند
دکتر تومــاس در مقاله خود به چندین روش موثر براى حل مشــکالت از طریق 
EQ اشاره کرده است و بعد اثبات مى کند هوش هیجانى مى تواند مشکالت واقعى 

بیشــترى در زندگى روزمره مردم را حل کند. مردم نیاز به مهارت هایى دارند تا 
با اســتفاده از اطالعات خام، مشکالت خود را حل کنند و این دقیقا برعهده هوش 
هیجانى اســت. دکتر توماس اکیدا توصیه مى کند افراد براى رســیدن به موفقیت 
بیشــتر در زندگى و به خصوص مســایل کارى و تجــارى به جاى تقویت ذهن و 
تاکید روى IQ، بیشتر روى تقویت EQ سرمایه گذارى و تمرکز کنند. وى مى گوید 
در حالى که شخصیت ما به طور ژنتیکى شکل گرفته است اما مى توانیم عادت هاى 
خود را در امور ســاده زندگى یا مواجه با رویدادهاى مختلف تغییر دهیم که در 

نهایــت منجر به روابط اجتماعى بهتر شــوند و کارایى و بهره ورى بیشــترى به 
همراه داشته باشــند. این دکتر روان شناس با مثال هایى درباره مدیریت و کنترل 
«استرس» نشان مى دهد چگونه افراد مى توانند سود سهام بیشترى دریافت کنند 
یا در بازار سهام موفق تر ظاهر شوند. همچنین، افرادى که بتوانند روابط اجتماعى 
خود را بهتر مدیریت کنند و ارتباطات قوى ترى داشــته باشــند، سریع تر و بهتر 
مى تواننــد چالش هاى زندگــى و کارى را مدیریت کنند. گاهى اوقات یک مشــکل 
پیچیده مدیریتى به هیچ گونه بهره هوشــى یا IQ نیاز ندارد و تنها کافى اســت بلد 
باشید کمى کارمندان را تهییج کنید. در مقاالت مدیریتى بارها این موضوع مطرح 
شده است که افرادى مانند «استیو جابز» یا «بیل گیتس» بیشتر از اینکه IQ باالیى 
داشته باشــند؛ از EQ باالیى برخوردار بودند و مى دانستند چگونه باید مشکالت 
را حل کرد و کسب وکارشــان را به پیش ببرند. در نهایت، دکتر توماس در مقاله 
خود از افراد مختلف مى خواهد به جاى تاکید و تمرکز روى IQ به ســراغ تقویت و 

توسعه EQ بروند.

براى شخصیت، استخدام کن؛ براى مهارت شغلى، آموزش بده
چندین ســال اســت که نتیجه تحقیقات دکتر توماس به طــور ضمنى در فضاى 
مدیریت کســب وکارها پیاده ســازى مى شود. در ســال هاى دور مرسوم بود که 
سازمان ها و شرکت ها براى استخدام نیروى انسانى آزمون IQ برگزار مى کردند 
اما در چند ســال اخیر شاهدیم که برخى شرکت ها کمتر به آزمون هاى IQ توجه 
کرده و بیشــتر روى آزمون هاى EQ تمرکز کرده اند. تجربه ثابت کرده است تنها 
10 الى 25 درصد کارایى افراد براســاس IQ و مابقى براساس EQ است. یعنى 75 
درصد موفقیت یک کارمند براســاس توانایى  مهــارت او در برقرارى ارتباطات، 
کنترل هیجان ها، مدیریت روندها و به کارگیرى خالقیت در کار اســت. بســیارى 
از کسب وکارها با اســتفاده از آزمون هاى هوش هیجانى سعى مى کنند شناختى 
از شخصیت و مهارت هاى فردى داوطلب استخدام به دست بیاورند و کمتر روى 
مهارت هاى شغلى و فنى وى حســاب باز مى کنند. این شرکت ها پس از استخدام 
نیروى انســانى سعى مى کنند با برگزارى دوره هاى شغلى و حتا ارتقاى EQ، فرد 
را براى پست ویژه سازمانى اش آموزش بدهند. جمله معروفى در مطالب مدیریتى 
هســت که نکات ریز و زیبایى دارد: «افراد را براى شخصیت آن ها استخدام کن و 
براى افزایش مهارت شــغلى به آن ها آموزش بده». از سوى دیگر، افراد با هوش 
هیجانى باال بهتر مى توانند در کارهاى تیمى شــرکت کنند. آن ها بهتر مى توانند با 
EQ دیگران ارتباط برقرار کنند. همچنین مطالعات بســیارى نشان داده اند افراد با

باالتر کارایى بهترى در محیط هاى کارى دارند، رهبران خوبى هســتند، اعتماد به 
نفس باالترى دارند، صادق هســتند و از نظر دیگران دوست داشنتى تر از افرادى 

هستند که از EQ پایین ترى برخوردارند.

مختصات دنیاى جدید
در تحقیق دیگرى که نتایج آن در نشریه Science منتشر شده است؛ بررسى شده 
که براى مشــاغل جدید و در حال رشــد افراد با ضریب هوشى باالتر مناسب تر 
هســتند یا افراد با هوش هیجانى باالتر. در این تحقیق مشــاغلى که با اینترنت و 
ســامانه هاى آنالین سروکار دارند، شــغل هایى که با روبات ها در تعامل هستند 
و کارهاى مرتبط با شــبکه هاى اجتماعى مورد بررســى قرار گرفتند. نتیجه این 
تحقیق باز هم نشــان مى دهد مشــاغل امروزى و به خصوص مشاغل آینده نیاز 
بیشــترى به هوش هیجانى دارند و وجه ضریب هوشى کم رنگ تر مى شود چون 
مى توان بســیارى از کارهاى پیچیده فکرى یا حل مسئله را به هوش مصنوعى و 
یادگیرى ماشینى سپرد. در حال حاضر، بسیارى از کارها در شبکه هاى اجتماعى 
را بات ها انجام مى دهند اما فاقد شخصیت و هویت هستند و نمى توانند ارتباطاتى 
پویا میان اعضاى یک صفحه یا کانال برقرار کنند. اما افرادى که EQ باالیى دارند 
در شبکه هاى اجتماعى یا سرویس هاى موبایل بهره ورى به مراتب بیشترى دارند 

و از ابزارهاى ارتباطى جدید و فضاى مجازى بیشترین استفاده  خواهند برد.
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رهبرى هنر گوش دادن به دیگران است. چنان چه به سخنان کسى خوب گوش فرا ندهید، نمى توانید درون و روان او را بشناسید. (رابرت کیو ساکى- شارون لچتر)

مدیران امروز با سازمان هایى سر و کار دارند که هیچ شباهتى به سازمان هاى گذشته ندارند. جوامع و سازمان ها در صورتى قادر به دوام هستند که عمیقا تغییر کنند. (چارلز هندى)

سازمان هاى برجسته بایستى نه تنها متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را بپذیرند، بلکه باید براى این تفاوت ها سرمایه گذارى کنند. (مارکوس باکینگهام- دونالد کلیفتون)

تقلید مو به مو از رقیب، بهترین فرصت براى از دست دادن سرمایه است. (تام پیترزف)

بی فایده ترین کار دنیا این است که کارهایی که لزومی به انجام آن ها نیست، با کارایی باال انجام شود. (پیتر دراکر)

تولد ایده
اولین شرکتى که ایده ســفارش تاکسى با اپلیکیشن را مطرح و پیاده سازى کرد، 
شــرکت اوبر بود. نام «اوبر» (به انگلیســى uber) ریشــه در لغــات آلمانى دارد 
(über) و به معنى فوق العاده یا super اســت. این شرکت در سال 2009 در شهر 
سان فرانسیســکو تاسیس شد. ایده شــکل گیرى اوبر این بود که هر فردى در هر 
نقطه اى از شــهر است بتواند تنها با فشردن یک گزینه روى گوشى تلفن همراه به 
نزدیک ترین تاکسى و راننده دسترسى یافته و مسافرت هاى درون شهرى خود را 
انجام دهد. این ایده در شرایطى مطرح شد که هنوز بازار اسمارت فون ها به شکل 
فعلى که مى شناســیم نبود و بســیارى از مردم هنوز از گوشى هاى تلفن همراه 
قدیمى اســتفاده مى کردند؛ بســترهاى اینترنتى و ارتباطى چنان گسترده نشده و 
شــبکه هاى موبایل 3G حاکم بودند. اما تراویس کاالنیاك و گرت کمپ؛ موسسان 
اوبر براى ده سال بعد برنامه ریزى مى کردند و نمى خواستند خیلى سریع به سود 
و موفقیت برسند. آن ها مى دانستند که این ایده مزایاى زیادى براى مردم به همراه 

خواهد داشت. کاهش قیمت هاى سفرهاى درون شهرى، کاهش مدت زمان انتظار 
براى تاکســى و افزایش کیفیت خدمات برخى از این مزایا هستند. استارتاپ اوبر 
در ابتدا با یک جذب سرمایه 200 هزار دالرى شروع کرد و دوباره در سال 2010 
ســرمایه اى 1.25 میلیون دالرى دریافت کرد. جالب اســت بدانید که اولین حامى 
و ســرمایه گذار شــرکت اوبر یک ایرانى به نام «شروین پیشه ور» است. شروین 
پیشه ور یکى از ســرمایه گذاران و بنیانگذاران شرکت Hyperloop One است که 
شــرکتى ســرمایه گذار در برنامه ها و پروژه هاى حمل و نقلى است. 7 سال بعد 
اوبر نه تنها یکى از موفق ترین اســتارتاپ هاى امریکا و جهان بود بلکه به باشگاه 
ثروتمندترین و غول ترین شرکت هاى فناورى دنیا وارد شده و جریان ساز یکى از 
بزرگ ترین سیستم هاى حمل و نقل شهرى در جهان شد. مدیران اوبر دائم در حال 
به روزرســانى ایده خود هستند و هم اکنون روى ایده تاکسى هاى اینترنتى بدون 
راننده و خودروهاى پرنده کار مى کنند چون اعتقاد دارند نیاز بعدى مشتریان این 

دو فناورى است. 

نگاهى به تاریخچه و مراحل شکل گیرى ایده شرکت اوبر
براى ده سال بعد کار کنید

این روزها ســرویس هاى تاکسى آنالینى مانند اسنپ ، تپ سى و کارپینو 
در تهران سروصداى زیادى به پا کردند و هر روز بر مشتریان شان افزوده 
مى شود. دامنۀ فعالیت این ســرویس ها از تهران و کرج به دیگر شهرها 
رسیده و حتا سرویس هاى پیک موتورى آنالین نیز راه اندازى شده است. 
اما ایده اصلى تاکسى آنالین یا سفارش اینترنتى تاکسى از کجا و توسط 

کدام شرکت و استارتاپ در جهان بروز کرد؟ 
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اگر یک ساعت براي فکر کردن بر روي یک مساله وقت داشته باشم، 55 دقیقه آن را صرف تعریف دقیق صورت مساله می کنم. (آلبرت انیشتن)

فرصت هاي بیزنسی مانند اتوبوس ها هستند، همیشه یکی دیگر در حال آمدن است. (ریچارد برانسون)

وقتی زندگی مسیرش را به سمت دشوارتر شدن عوض می کند، شما به سمت قوي تر شدن تغییر مسیر دهید.

نتایج با بهره بردارى از فرصت ها حاصل مى شود نه با حل مشکالت.

جایی هست که فقط تو می توانی پُر کنی و کاري هست که فقط تو می توانی انجام دهی. (فلورانس اسکاول شین)

توسعه ایده
در سال 2011 اوبر توانست از بازار آمریکا فراتر رود و به یک شرکت بین المللى 
تبدیل شــود. پاریس اولین شــهر خارج از آمریکا بود که اوبر در سال 2011 به 
آن وارد شــد و در ماه هاى بعد آن ها به شهرهاى تورنتو کانادا، لندن انگلستان و 
سیدنى استرالیا وارد شــدند. این شرکت رشد سریع خود را ادامه داد و در سال 
2014 به چهل و هشتمین شرکت قدرتمند آمریکا تبدیل شد. در سال 2015 ارزش 
شرکت اوبر در بازار سهام به 62٫5 میلیارد دالر رسید. تا سال 2016 شرکت اوبر 
فعالیت خود را در بیش از 60 کشور دنیا و 404 شهر گسترش داده است. شرکت 

اوبر هم اکنون 6٫700 کارمند و در حدود یک میلیون راننده دارد. 

چالش هاى ایده
همان ابتدا، شــروع کار اوبر با مخالفت هاى زیادى از ســوى صنعت تاکسى رانى 
و آژانس هاى مســافرتى همراه شد و جنگ هاى ســختى میان آن ها و اوبر شکل 
گرفت. اوبر وارد هر شهرى مى شد، این دو صنعت به مقابله و اعتراض به پاخاسته 
و مانع فعالیتش مى شــدند. در برخى شهرها و کشــورها، حکومت و بخش هاى 
دولتى نیز به صف مخالفان و معترضان پیوســته و کار سخت تر مى شد. مشکل 
بعدى راضى کردن راننده ها بود که وارد این سیســتم شــود چون اگر از صنف 
تاکسى ها خارج مى شدند دیگر بازگشتى در کار نبود. به روزرسانى ناوگان حمل 
و نقــل و افزایش کیفیت خدمات، چالش بعدى اوبر در همان ســال هاى اولیه بود 
چون قرار اســت مردم با قیمت پایین تر، سریع تر ســوار یک تاکسى بهتر شوند. 
از ســوى دیگر، به فاصله چند ســال؛ اســتارتاپ هاى دیگرى هم وارد این حوزه 
شدند که مهم ترین  آن شرکت Didi Chuxing در کشور چین بود. دیدى چوکسینگ 
استارت آپى است که همانند اوبر در کشور چین در حوزه حمل ونقل و تاکسى رانى 
به فعالیت اشتغال دارد. سرانجام پس از یک مشاجره بسیار طوالنى میان اوبر و 
دیدى چوکسینگ، شرکت اوبر در برابر همتاى چینى خود تسلیم شد و در نهایت 
واحد چین خود را به دیدى چوکسینگ واگذار کرد. اکنون این دو شرکت در قالب 
یک همکارى مشترك با یکدیگر به فعالیت در چین ادامه مى دهند. در ادامه کار، اوبر 
با انواع دیگرى از چالش ها مانند چالش هشتک #DeleteUber یا مشکالت کیفیتى 
تاکسى ها و راننده ها روبرو شد. همیشه دو حالت وجود دارد: مردم راضى نیستند 

و اعتراض دارند یا راننده ها از حقوق و دســتمزد و شــرایط کار گله مند هستند و 
نافرمانــى مى کنند یا خدماتى که باید و مورد انتظار اســت را به مشــتریان ارایه 
نمى کنند. در مقطعى، اوبر مشکالت بسیار زیادى با راننده ها پیدا کرد به طورى که 
مجبور شد ناوگان حمل و نقلى خود را به روز و درصد زیادى از راننده ها را اخراج 
کند. اوبر در سال هاى اخیر با چالش هاى نقض حریم خصوصى نیز روبرو شده و 
شرکت هایى مانند اپل تهدید کردند اپلیکیشن این شرکت را از روى اپ استور خود 
پاك مى کنند چون اعتقاد دارند اوبر با استفاده از روش هایى سعى دارد مشتریان 

خود را ردگیرى کرده و از نحوه ترددهاى آن ها باخبر شود. 

مغز متفکر پشت سر ایده
بسیارى از کارشناســان اعتقاد دارند اوبر موفقیتش را مدیون تراویس کاالنیک 
اســت. تراویــس مدیرعامل و کارآفرین جــوان و معروف آمریکایــى و یکى از 
بنیانگذاران شرکت اوبر است. به دلیل داشتن همین عنوان ها، وى به شهرت زیادى 
دســت یافته اســت و در حال حاضر یکى از تاجران موفق و میلیاردر محسوب 
مى شــود. او با وجود آن که یک کارآفرین 39 ســاله است، اما با ثروت 6 میلیارد 
دالرى خود، در ســال 2014 در لیســت 400 فرد ثروتمند آمریکا، در جایگاه 290 
قــرار گرفــت. تراویس خودش تعریف مى کند؛ ایده تاکســى آنالیــن از آن جا به 
ذهنش خطور کرد که در شــهر پاریس با مشــکل یافتن تاکســى مواجه شد. بعد 
تصمیم گرفت مشــکالت روزانه اى که دارد را حل و برایشــان راه کار ارائه بدهد 
و اوضاع نابسامان شان را درست کند. بنابراین «اوبر با هیچ ذهنیت بلندپروازانه 
یا جاه طلبانه اى شــکل نگرفت، بلکه ایده شکل گرفتن آن تنها براى حل این مسئله 
ســاده بود». تراویس به کارآفرینان جوان پیشنهاد مى کند در پى ارائه گزینه هاى 
بهتر به مردم باشــید و تحلیل گر و خالق باشــید. اگرچه ایده اوبر بسیار جذاب و 
هیجان انگیز اســت اما با مشکالت بسیار زیادى در این ســال ها روبرو بوده که 
مدیران این شرکت و از جمله تراویس سعى کردند مشکالت را برطرف سازند و 
به مسیر خود ادامه بدهند. تراویس اعتقاد دارد شاید مشکالت، سرعت شما را کم 
کند ولى نباید متوقف شوید؛ شاید از کار کوچکى شروع کنید ولى بهتر از آن است 

که بترسید و هیچ کارى نکنید. 

براى موفقیت ایده
جنگیدن، مقاومت و صبر شاه کلید هاى موفقیت یک ایده به خصوص ایده اى مانند 
تاکســى آنالین هســتند؛ کارهایى که اوبرى ها خوب به آن اشــراف دارند و در 
مواجهه  با هر مشــکل نه تنها عقب ننشســته بلکه اهــداف بزرگ ترى براى خود 
ترسیم کردند و خالقیت را به یک سرگرمى هوش مبدل ساختند. کاالنیک به عنوان 
فردى عجول و بى پروا و پرتکاپو شناخته مى شود. او براى دفاع از عملکرد شرکت 
خود، در مقابل صنعت تاکســیرانى، شرکت هاى تاکسى رقیب، ناظرهاى محلى و 
گاهى اوقات حتى در برابر مشــتریان خودش ایستاده است. در واقع کارهایى که 
کاالنیک انجام مى دهد، او را پیش مى راند و او از نشان دادن آن ها هراسى ندارد. اما 
بارها پیش آمده که خودش قبول دارد اشتباه کرده و در جبران آن  روش درستى 

را در پیش گرفته است. 
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مرکز آمار ایران در سال 1395 در نظر داشت طرح «سرشمارى عمومى نفوس و 
مسکن» را براى اولین بار به صورت الکترونیکى و آنالین نیز اجرا کند. مقدمات کار 
فراهم شد و از طریق رسانه ها و صدا و سیما مردم به ثبت نام و گزارش اطالعات 
جمعیتى خود در یک ســایت دعوت شدند. اما فقط به فاصله چند ساعت از شروع 
طرح سرشــمارى عمومى نفوس و مسکن؛ شاهد بودیم که سرورهاى این سایت 
متوقف (دان) شــدند و سایت عمال از کار افتاد. اســتقبال مردم از ثبت نام آنالین 

بسیار بیشتر از انتظار بود. 
این اتفاق چندین بار دیگر در بخش هاى دیگر مانند ثبت نام براى جشنواره فیلم فجر، 

ثبت نام یارانه ها، کنسرت هاى موسیقى خوانندگان معروف و 
غیره رخ داده اســت. حتا شاهدیم که سایت هاى فروش بلیط 
قطار و هواپیماها در ایام منتهى به نوروز یا تابستان با ترافیک 
غیرمنتظره روبرو شــده و کند مى شوند یا براى چند ساعت 
از کار مى افتند. این مشــکل تنها براى سایت ها و سرورهاى 
ایران نیست و سایت هاى مستقر در اروپا و امریکا نیز با این 
چالش افزایش ناگهانى ترافیک اینترنت و سرویس ها دست و 

پنجه نرم مى کنند. 
امروزه، بسیارى از کسب وکارها به خصوص کسب وکارهاى 
اینترنتى و آنالین ممکن اســت با افزایش ناگهانى مشترى و 
متقاضــى روبرو شــوند در حالى که ســرورها و تجهیزات 
ذخیره سازى، از پیش آمادگی براى افزایش ظرفیت زیرساخت 
ندارند یا برایشــان به صرفه نیســت که مراکــزداده خود را 

توسعه دهند. 
هیچ کسى دقیقا نمى داند در یک ثانیه چند دستگاه تلفن همراه 
فعال در جهــان وجود دارد و چند درصــد آن ها به اینترنت 
متصل هستند. به عالوه، امروزه انواع گجت ها و دستگاه هاى 
هوشمند اینترنت اشیا به اینترنت متصل مى شوند. خودروها و 
تجهیزات ارتباطى هم هستند که باید به اینترنت متصل باشند. 
ســاعت هاي هوشمند و سیســتم هاى ویدیویى را هم حساب 

کنید. موسســه تحقیقاتى گارتنــر پیش بینى می کند هر ســال 23 درصد ترافیک 
اینترنت یعنــى در حدود 8.6 زتابایت ترافیک مبتنى بر IP تا ســال 2018 افزایش 
یابد. پس، اوضاع هر ســال بدتر خواهد شــد و کسب وکارها، سازمان هاى بزرگ 
و شرکت هاى کوچک باید تمهیداتى براى ترافیک هاى ناگهانى و غیرقابل پیش بینى 

اندیشیده باشند. 

حتما شما هم با ما هم عقیده هستید که تا همین چند سال پیش واژه «میکرو دیتاسنتر» به گوش کسى 
نخورده بود اما امروزه یکى از داغ ترین بازارهاى صنعت شبکه است که ارزش چند صد میلیارد دالرى دارد 
و تمام شــرکت هاى سازنده تجهیزات شبکه و مرکز داده مى خواهند سهم بیشترى از این بازار تصاحب 
کنند. در این فضا، شاهدیم که یک رقابت سخت و جدى میان سازندگان مراکزداده رخ داده است و همه 
توجه ها به سوى ساخت میکرو دیتاسنترهاي کارآمدتر و انعطاف پذیرتر است. چرا میکرو دیتاسنترها به 
یک باره متقاضى و مشترى زیادى پیدا کردند و به شرکت هاى بزرگ و کوچک این پیام را مخابره کردند 

که بازار آیندة مرکز داده در میکرو دیتاسنتر است. 

راه کار
تــا اینجــا پذیرفتیم که مدل ترافیک اینترنت تغییر کرده اســت و بــه تبع آن مدل 
زیرساخت کسب وکارهاى آنالین یا ارایه دهند گان سرویس هاى خدماتى نیز باید 
تغییر کند. اما راه کار چیست؟ نصب سوییچ ها و سرورهاى بزرگ و قدرتمند براى 
افزایش پهناى باند در مراکزداده تنها تاخیر و افزایش هزینه ها را به دنبال دارد. به 
عالوه، ممکن است در چند ماه بعد پهناى باند جدید باز هم جوابگو نباشد و نیاز به 
نصب ســوییچ ها و سرورهاى جدید داشته باشیم. بنابراین، کسب وکارها نیاز به 
سیستم هاى پردازشى با قابلیت نصب و اجراى سریع دارند که از انعطاف پذیرى 
الزم هم برخوردار باشند. باید این سیستم ها در لبه کسب وکارها 
نصب شوند تا در کمترین زمان بتوان داده ها و ترافیک جدید را 
کنترل و مدیریت کرد و سرویس ها را دوباره به وضعیت عادى 
برگرداند. اینجا اســت که نیاز به مراکزدادة ماژوالر یا سیار و 

همین طور میکرو دیتاسنترها به وجود مى آید. 
شــرکت اشــنایدر در تعریف میکرو دیتاســنترها مى گوید: 
«محیط هــاى محاســباتى امن و خــودکارى که شــامل تمام 
تجهیزات ذخیره سازى، پرازش و شبکه مورد نیاز براى اجراى 
برنامه هاى کاربردى و سرویس هاى مشتریان هستند.» میکرو 
دیتاســنترها در محیط هاى کارخانه اى ساخته شده، مونتاژ و 
تست شــده و به سرعت در محل کســب وکار مشترى نصب 
مى شوند. کانتینرهاى میکرو دیتاسنترها شامل تجهیزات منبع 
تغذیه، سیستم هاى سرمایشى و خنک سازى، ابزارهاى امنیتى 
و ابزارهاى مورد نیاز براى کنترل و مدیریت سیســتم (مانند 
نرم افزارهاى DCIM) نیز هســتند. میکرو دیتاسنترها براى به 
حداقل رساندن هزینه هاى سرمایه اى و عملیاتى، کاهش تاخیر 
و افزایش ســرعت، کاهش تاثیرات محیطى و کاهش مصرف 
انرژى طراحى شده اند. چندین نوع میکرو دیتاسنتر از برندها 
و با فناورى و معمارى هاى مختلــف در بازار وجود دارد اما 
همگى در یک هدف مشترك هســتند: «نصب سریع در مواقع 
اضطرارى». امروزه بســیارى از ســازمان ها و کســب وکارها نیاز به گسترش 
زیرساخت هاى محاسباتى خود براى ذخیره و پردازش حجم بیشترى از اطالعات 
دارند. بسیارى از فروشــگاه ها و مراکز خرده فروشى، سازمان هاى مخابراتى و 
ارایه دهندة ســرویس هاى اینترنت، کارخانه ها، بانک هــا و مراکز خدماتى مالى و 
اعتبارى، بیمه ها و غیره مشــترى میکرو دیتاسنترها هستند و مى خواهند این نوع 

بازارى با رشد سریع
چرا رقابت در بازار میکرو دیتاسنتر داغ شده است؟
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مراکز داده را در دفتر مرکزى خود مستقر کنند؛ بدون اینکه درگیر چالش ها و فرآیند 
ساخت یک مرکز دادة جدید شوند. برخى از فروشگاه هاى زنجیره اى مى خواهند 
در هر شــعبه خود یک میکرو دیتاسنتر نصب کنند تا به سرعت بتوانند پهناى باند 
را افزایش داده و از تاخیر بکاهند و سرویس هاى جدید به مشتریان عرضه کنند. 

محاسبات در لبه
بســیارى از کارشناســان اعتقاد دارند دوران محاســبات ابرى و کالود به سر 
آمــده و دنیاى فناورى با مفهوم و فناورى جدیدى به نام «محاســبات در لبه» یا 

Edge Compu روبــرو اســت. در تعریف اج  ng

کامپیوتینگ مى گویند: «یک معمارى توزیع شده در 
فناورى اطالعات اســت که در آن داده هاى کالینت 
در پیرامون شبکه و تا جایى که ممکن است نزدیک 
به منبــع اصلى پــردازش مى شــود. علت حرکت 
به سوى این نوع محاســبه به محاسبات موبایلى، 
کاهش هزینه هاى اجــزاى مختلف یک کامپیوتر و 
تعداد زیاد دســتگاه هاى متصــل به هم در اینترنت 
اشیا مربوط مى شــود. داده هایى که از نظر زمانى 
حساســیت بســیار باالیى دارند، در این معمارى 
جدید بر حسب نوع استفاده مى توانند در همان مبدا 
شکل گیرى توسط دستگاه هوشمند پردازش شوند 
یا این که به یک سرور واسط که از نظر جغرافیایى 
فاصلــه کمى با کالینت دارد، ارســال شــوند. اما 
داده اى که از نظر زمانى حساســیت زیادى ندارد 
مانند تجزیه و تحلیل هاى مربوط به گذشته، آنالیز 
بیگ دیتا و ذخیره سازى بلند مدت، به سمت کالود 

فرستاده مى شود.» 
بنابرایــن، کارکــرد دیگر میکرو دیتاســنترها در 

پیاده سازى فناورى هاى جدیدى مانند اج کامپیوتینگ است. میکرو دیتاسنتر امکان 
ذخیره ســازى و پردازش اطالعات حســاس و فورى را در همان مکان کالینت ها 
یــا در نزدیکــى آن ها فراهم مى کند و دیگر نیازى به ارســال اطالعات به ســوى 
زیرســاخت هاى کالود یا مراکز دادة عظیم و ثابت نیست. در پایان روز، مى توان 
یــک کپى از اطالعــات را روى مرکز دادة اصلى یا کالود ذخیره ســازى کرد. در 
حال حاضر، بسیارى از مراکز حساس خدمات دهى شهرى کشورهاى پیشرفته از 

معمارى اج کامپیوتینگ اســتفاده مى کنند. مثال باید ترافیک خیابان هاى شهر را به 
صورت آنى تجزیه و تحلیل و یک مدل ترافیکى عرضه کنند یا دوربین هاى نظارتى 
بایــد در کمترین زمان ورود و خــروج خودروها به منطقه ممنوع و طرح ترافیک 
را بررســى و تصمیم گیرى کنند. البته، هدف اصلى اج کامپیوتیگ فراتر از میکرو 
دیتاسنترها است و به دنبال این است که هر شى بتواند تا حدودى فرآیند پردازش 
اطالعات را خودش انجام دهد. در یک خودروى خودران نزدیک به 200 سنسور 
و پردازنده کار شده است؛ یعنى یک مرکز دادة سیار. اج کامپیوتینگ به دنبال این 
اســت که خودران بتواند پردازش هــاى الزم را روى داده هاى ورودى اعمال کند 
و کالود در پس زمینه به کار خود مشغول باشد.  

بازار
گزارش هایى که درباره بازار میکرو دیتاسنترها 
از سوى موسســه هاى تحقیقاتى مانند گارنتر و 
IDC منتشــر شده است، نشــان مى دهد این بازار 

در طى ســال هاى 2015 تا 2020 هر ساله رشدى 
حدود 30 درصدى (به طور دقیق 29.8 درصد) را 
تجربه خواهد کرد که یک رشــد بسیار باال است 
و نشــان مى دهد صنعت مراکزداده به کدام ســو 
کشیده خواهد شــد. ارزش این بازار نیز در سال 
2015 حــدود 1.7 میلیارد دالر بوده که پیش بینى 
مى شود در سال 2020 به ارزش مالى 6.3 میلیارد 
دالر برســد. گــزارش معتبر دیگرى با بررســى 
انواع میکرو دیتاسنترها در رك هاى با اندازه هاى 
مختلف (تک رك تا 40 رك) و مشخصات متفاوت، 
جمع بندى مى کند که این بازار در فاصله سال هاى 
2017 تــا 2021 به طور میانگیــن 17.17 درصد 
رشد را تجربه خواهد کرد. در تمام این گزارش ها 
تاکید شــده است بازار میکرو دیتاسنترها یک بازار تازه و بکر رو به رش د است. 
کســب وکارها از مراکز داده متمرکز به ســوى مراکزدادة سیار و میکرو حرکت 
مى کنند و دوست دارند به جاى استفاده از اتاق هاى سرور و مین فریم هاى بزرگ، 
در کنار پایانه هاى خود یک کانتینر ذخیره سازى و پردازش اطالعات داشته باشند. 
به همین خاطر است که شاهد هستیم شــرکت ها و برندهاى بزرگ دنیا وارد این 

بازى شدند و محصوالت میکرو دیتاسنتر خود را روانه بازار کردند. 
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مقاله فنی
Technical Article



حکایت

 کــاریــکاتــور

 لطیفه

 معما

 جواب معماى راکت و توپ پینگ پنگ

فورد

سرى اعداد

از فورد میلیاردر معروف آمریکایى و صاحب یکى از بزرگترین کارخانه هاى سازندة انواع اتومبیل در آمریکا پرسیدند:
اگر شما فردا صبح از خواب بیدار شوید و ببینید تمام ثروت خود را از دست داده اید و دیگر چیزى در بساط ندارید، چه مى کنید؟

فورد پاسخ داد:
«دوباره یکى از نیازهاى اصلى مردم را شناســایى مى کنم و با کار وکوشــش، آن خدمت را با کیفیت و ارزان به مردم ارائه مى دهم و 

مطمئن باشید بعد از پنج سال، دوباره فورد امروز خواهم بود».

جواب حســى و سریع این معما 10 سنت است که اشتباه اســت. اگر قیمت یک توپ پینگ پنگ را X فرض کنیم؛ پس قیمت یک راکت 
پینگ پنگ X+1 خواهد بود. با یک محاسبه ساده ریاضى مى توان فهمید که مقدار X یا قیمت توپ برابر 5 سنت مى شود

میان اعداد زیر چه رابطه اى وجود دارد:
 113 - 854 – 032 – 772 – 905 – 274 – 851 – 349

سواالت متداولى که از مهندسان کامپیوتر در جمع دوستان و آشنایان پرسیده 
مى شود:

- این کامپیوتر ما ویروسى شده، چیکارش کنیم؟!
- االن یه کامپیوتر توپ تو بازار چنده؟
- چطورى میشه پسورد یکى رو فهمید؟

- چطور میشه فهمید دخترم تو اینترنت چیکار مى کنه؟
- کى میاى پیش ما یه حالى به این کامپیوترمون بدى؟ سى دى هاى جدیدتم بیار!!!!!

- یه لپ تاپ دست دوى مناسب توى دوستات کسى نمى فروشه؟؟؟
- بخوام کامپیوترم رو ارتقا بدم، چقد پام در میاد؟

- بخوام با کامپیوتر پول در بیارم چیکار کنم؟ کالس چى برم؟

*
- و باالخره: یکم این پسر ما رو نصیحت کن درس بخونه، اینجورى که این همش 

پاى کامپیوتره، هیچى نمیشه آخرش!!! 
*

و من ... اندیشه کنان، غرق این پندارم که اون 140 واحدى که ما (با بدبختى!!!) پاس 
کردیم، اینا کجاش بود؟

و نکته مهم تر اینکه با عدم پاسخگویى مناسب به پرسش هاى فوق علمى باال، 
طرف پیش خودش میگه معلوم نیست 4 سال تو دانشگاه چه غلطى مى کرده 

این بى سواد!!!!
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سرگرمی
Entertainment






