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بیست و سومین نمایشگاه الکامپ براى اولین بار در تابستان و از تاریخ 30 تیرماه 
تا 2 مرداد در محل نمایشــگاه بین المللى تهران برگزار شد. نمایشگاه هاى الکامپ 
گذشــته در فصل پاییز و آذرماه برگزار مى شــد ولى به خاطر شلوغ بودن تقویم 
نمایشگاهى در پاییز سازمان نظام صنفى رایانه اى تصمیم گرفت براي برگزارى 
این نمایشگاه در تابستان مجوز بگیرد تا بتواند از تمامى فضاى نمایشگاه بین المللى 

تهران استفاده کند. 
اتفاقى که در نهایت با موفقیت انجام شد و جز یک سالن، تمامى سالن ها و فضاى 
باز محوطۀ نمایشــگاهى به الکامپ اختصاص یافت و بــه این ترتیب بزرگ ترین 
الکامپ تاریخ برگزار شــد. مدیران نمایشگاه طى گزارشى اعالم کردند: « الکامپ 
امسال 70 درصد رشــد داشته است و بیش از 800 شرکت در فضایی حدود 35 

هزار متر مربع حضور یافتند.»
واقعیت این اســت که نمایشــگاه الکامپ 96 متفاوت تر از سایر الکامپ ها بود و از 
جهات مختلفى مى توان آن را بررســى کرد. در این نمایشــگاه، دولت الکترونیک 
حضــور پررنگ و موثرى داشــت و چندین پروژة بــزرگ دولتى براى اولین بار 
در این نمایشــگاه افتتاح شــد. براي مثال مى توان به افتتاح فاز ســوم شبکۀ ملى 
اطالعات اشــاره کرد. مدیران و مســئوالن دولتى در مــدت 4 روز برگزاري این 
رویداد حضورى پررنگ داشتند. البته هم زمانى برگزارى نمایشگاه الکامپ با تغییر 
دولت و حضور چهره هاى دولتى وزارتى و مخابراتى براى جلب آراى عمومى و 
گمانه زنى هــا براى گزینۀ وزارت ارتباطــات دولت دوازدهم هم مزید بر علت بود. 
در حالى که در برخى نمایشــگاه هاى الکامپ که در ســال هاي قبل برگزار شــد؛ 
دولت هیچ گونه مشارکت و حضورى نداشت و حتی وزیر ارتباطات نیز بازدیدي 
تشریفاتى از نمایشگاه نداشتند، اما امسال چندین وزیر دولت و معاونین آن ها به 
همراه معاون فناورى ریاســت جمهورى و هیأت همراه یک روز کامل را به بازدید 

از نمایشگاه اختصاص دادند. 
یکی از موارد قابل توجه وپررنگ در نمایشــگاه امســال حضور استارتاپ ها در 
سالن 23 (الکام استارز) بود. این در حالیست که در الکامپ 94 حدود 80 استارتاپ 

نگاهى به آمار و رویدادهاى بهترین نمایشگاه الکامپ تاریختابستان داغ، الکامپ داغ تر

برگزارى اولین نمایشگاه الکامپ در تابستان نه تنها موفقیت آمیز بود بلکه با چندین رویداد 
بزنند: «به  تیتر  روزنامه ها  تا  داد  هم  دست  به  دست  همه چیز  انگار  و  شد  همزمان  دیگر 
بهترین الکامپ تاریخ خوش آمدید». البته موفقیت شانسى به دست نمى آید، به خصوص 

اگر صحبت دربارة بزرگ ترین گردهمایى صنعت آى تى و آى سى تى ایران باشد. 

و در ســال 95 حدود 250 شــرکت نوپا حضور داشتند. در این سالن بیش از 45 
شرکت نوپا به معرفی کسب و کار خود پرداختند و ده ها شرکت سرمایه گذاري و 

شتاب دهنده نیز در کنار این استارتاپ ها فعالیت می کردند.
امسال شاهد حضور پررنگ و پرقدرت بیش از 450 کسب وکار نوپا و استارتاپى 
بودیم که یک ســالن بزرگ و مهم از نمایشگاه را پوشش مى  دادند و ده ها شرکت 
سرمایه گذارى و شتاب دهنده نیز در کنارشان فعالیت مى کردند. الکام استارز قلب 
تپندة نمایشگاه امسال بود و به عنوان یکى از جذاب ترین و شلوغ ترین سالن ها به 
کار خود پایان داد. هر روز ده ها طرح و ایده ارائه می شــد و شــرکت ها با یکدیگر 
به رقابت و رفاقت می پرداختند. همچنین بســیارى از مدیران دولتى از این سالن 

بازدید کردند. 
از سوى دیگر، شرکت هاى صاحب نام و معتبري در حوزة بازار شبکه و مخابرات 
در این نمایشگاه حضور داشتند. این موارد باعث شد الکامپ امسال از نظر کیفى 
نیز رشد قابل توجهى داشته باشد و بازدیدکنندگان فرصت آشنایی با برترین هاي 
صنعت آي تی و آى ســى تى را در اختیار داشــته باشــند و توانستند از نزدیک با 
مدیران این مجموع ها گفت وگو کنند. شرکت هاى شبکه اى و مخابراتى با غرفه هایى 

مجهز به تجهیزات شبکه و مرکزدادة مدرن و پیشرفته خودنمایى مى کردند. 
بدیهی است نمایشگاه الکامپ امسال خالى از ایراد هم نبود. به دلیل فرصت محدود 
ســازمان نظام صنفى رایانه اى براى برگزارى این نمایشگاه پس از اخذ مجوز در 
تابستان، حضور شرکت هاي خارجی در نمایشگاه کمرنگ بود. به عالوه شنیده ها 
حاکی از این بود که قرار اســت سالن هاي اشتغال و الکام گیمز نیز برپا شوند که 
متاســفانه این اتفاق رخ نداد و به ســال هاى بعد موکول شد. در نهایت، همان طور 
که مدیران نمایشــگاه نیز عنوان کردند، به نظر مى رسد الکامپ در سال هاى  اخیر 
از نظر کمى موفقیت هاى چشــم گیري داشته اســت و الزم است براى رشد کیفى 
هرچه بیشتر در سال هاى آتى برنامه ریزى شــود. خبر مهم دیگر دربارة الکامپ 
بعدى، ادغام این نمایشــگاه با نمایشگاه تلکام در تابستان سال آینده است که باز 

هم شاهد یک نمایشگاه از جنس «اولین» خواهیم بود.
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اگر صاحب یک مرکز داده هستید یا در صنعت مرکز داده فعالیت دارید، به خوبى 
از اهمیت مدیریت موثر و کارآمد یک مرکز داده مطلع هستید. هرچقدر هم که مرکز 
داده شما به روز باشــد و از فناورى هاى جدید سود ببرد، اگر بخش هاى مختلف 
آن بهره ورى الزم را نداشته باشد و از مدیریت موثرى برخوردار نباشد، رضایت 

مشتریان جلب نمى شود و آن مرکز داده از گردونۀ بازار حذف مى شود. 
در سال هاى اخیر ده ها فناورى و رویکرد جدید وارد صنعت مرکز داده شده است 
و از ســوى دیگر چالش هایى مانند مصرف انرژى و هزینه هاى نگه دارى جدى تر 
از قبل مطرح شده اند. بنابراین وقت آن است که مانند یک حرفه اى مرکزدادة خود 
را مدیریت کنید. در ادامه چندین ترفند به شما آموزش مى دهیم که براى مدیریت 

بخش هاى مختلف مرکزدادة شما مفید هستند:
ترفندهایى براى امنیت مرکز داده

1- تمرکــز خــود را فقط روى خطرات و تهدیدات امنیتــى مخصوص مرکز داده 
معطوف نکنید و به سراغ دیگر حمالت و تهدیدات سایبرى و امنیتى بروید. توجه 

کنید براى هریک راهکارى به منظور محدودسازى و مقابله دریابید. 
2- مهم ترین تهدید براى یک مرکز داده، حمالت DDoS هستند. چگونگى عملکرد این 
نوع حمالت را به طور کامل بررسى کنید و فرض کنید مى خواهید چنین حمله اى را 
روى مرکز دادة خود پیاده سازى کنید. آسیب ها و نقاط ضعف را دریابید و شروع 
به ترمیم و محافظت از آن ها کنید. الیۀ برنامه هاى کاربردى یک مرکز داده باید در 

برابر این نوع حمالت بسیار امن و محافظت شده باشد.
3- راه حل ها و محصوالت هوشــمند امنیتــى را در همۀ بخش ها و الیه هاى مرکز 
داده به کار بگیرید، ولى در عین حال از لبۀ شــبکه و مرکزدادة خود غافل نشوید. 

کاربران نهایى، بیشترین بازدید و مراجعه را از یک مرکز داده دارند.  

ترفندهایى براى داشتن باالترین دسترس پذیرى
1- دســتگاه هاى یوپى اس براى هر مرکز داده اى بســیار ضرورى هستند. براى 
تمام بخش ها و دستگاه هاى مرکز داده حتی سیستم هاى نظارتى و گزارش گیرى، 
سیستم اطفاى حریق، سیستم هشدار و تجهیزات امنیتى، یک یوپى اس قرار دهید تا 
در مواقع اضطرارى و نبود برق، این دستگاه ها و سیستم ها از مدار خارج نشوند. 
2- ژنراتور مرکز داده باید بتواند تمام انرژى برق مورد نیاز مرکز داده را تامین 
کند. در هنگامى که برق در دســترس نیست و ژنراتور روشن مى شود، نیاز است 
کــه تمام بخش هــاى مرکز داده همانند روزهاى عادى بــه کار خود ادامه دهند و 

بهره ورى سیستم یا دسترسی به مرکز داده اُفت نکند. 

3- سیســتم برق اضطرارى یا ژنراتور را طورى طراحى و به سیستم برق اصلى 
مرکز داده متصل کنید که بالفاصله پس از قطع برق، به طور خودکار شــروع به 

فعالیت کند و هیچ وقفه اى پیش نیاید. 
 NBR-5410 و NBR-5419 4- زمین محل احداث مرکز داده باید از اســتانداردهاى
برخوردار باشــد تا اطمینان حاصل شود زمین نشس ت نمى کند یا حوادث محیط 

زیستى رخ نمى دهد. 
5- باترى هــاى جایگزین باید بتوانند حداقل بــه اندازه 15 دقیقه انرژى مورد نیاز 
تجهیزات مرکز داده را تامین کنند. باترى ها باید به طور ســالیانه بررسى، تعمیر 

و تعویض شوند. 

ترفندهایى براى مدیریت مرکز داده
1- ســعى نکنید دماى کلى مرکز داده را تغییر دهید. محیط ها و راهروهاى گرم و 
سرد مرکز داده خود را پیدا کنید و براى هریک راه کارهاى مناسب با همان راهرو 
را طرح ریزى و اجرا کنید. خنک سازى دماى منطقه اى مرکز داده بسیار باصرفه تر 

از خنک کردن کل محیط مرکز داده است. 
2- عالئــم حیاتى مرکز داده مانند جریان هوا، وضعیــت باترى ها، حداکثر بار و 

ترافیک شبکه و نظایر این ها را به طور مرتب بررسى و اندازه گیرى کنید. 
3- ســعى کنید از کابل کشى ساختاریافته اســتفاده و قوانین مربوط به مدیریت 
کابل ها را رعایت کنید. از رنگ آمیزى، برچســب گذارى، بهینه ســازى مسیرهاى 

کابل کشى و دسته بندى کابل ها استفاده کنید. 
4- از محصــوالت و تجهیــزات داراى گواهى نامه هاى ISO و RoHS در مرکز داده 
خود استفاده کنید. تجهیزاتى که با محیط زیست و استانداردهاى جهانى سازگارى 

دارند، طول عمر و کارایى مرکز داده را بیشتر خواهند کرد. 
5- به موضوع مصرف انرژى مرکز داده اهمیت بدهید و همیشه دنبال راهکارهاى 
براى تامین انرژى بیشــتر باشید. چون با افزایش سن تجهیزات شبکه یا توسعۀ 
تدریجى مرکز داده نیاز به انرژى بیشــترى خواهید داشت. تامین انرژى اولویت 

اصلى یک مرکز داده است. 
6- سیســتم هاى نظــارت از راه دور بر عملکرد و وضعیــت مرکز داده را نصب 
و اســتفاده کنیــد. اگر بتوانید از راه دور مرکــز داده را کنترل کنید، در وقت خود 
صرفه جویــى کرده اید و ســالمت مرکز داده نیز همیشــه تضمین خواهد شــد. 
گزارش گیرى هــاى از راه دور مواردى مانند دما و رطوبت اجازه مى دهد در عین 

نظارت بر مرکز داده به کارهاى دیگر هم رسیدگی می کنیم. 

مرکز داده خود را 
همانند حرفه اى ها 

مدیریت کنید
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میکرو دیتاســنتر یک اتاقک شبیه رك یا کوچک تر از آن است که اغلب ماژوالر و 
قابل حمل است و مجموعه اى از تجهیزات براى پردازش و ذخیره سازى اطالعات 
در آن قرار دارند. یک میکرو دیتاســنتر تمام بخش هاى یک دیتاسنتر اصلى مانند 
ســرور، تجهیزات ذخیره ساز، تجهیزات شــبکه، منبع تغذیه، سیستم سرمایشى، 
سنســورهاى حفاظتــى و گزارش گیرى، کابل ها و غیره را در اندازه هاى بســیار 
کوچک تر و جمع جورتر داراست تا قابلیت استقرار و نصب در هر مکانی را داشته 
باشد. میکرو دیتاسنتر بسیارى از سرویس هاى آنالین یا سایت هاى خدمات دهى 
را پشــتیبانى می کند همچنین اطالعات کاربران و مشــتریان را به صورت محلى 

ذخیره سازى و با استفاده از برنامه هاى کاربردى، پردازش و تحلیل می کند. 

هر کجا نصب مى شوند؟؟؟؟؟
اولین نکته اى که باید درباره میکرو دیتاســنتر گفته شــود، ســهولت در نصب و 
راه اندازى آن ها در هر مکان و کســب وکارى است. بسیارى از شرکت ها از کلمه 
«دیتاسنتر» هراس دارند و تصور مى کنند باید یک اتاق یا چندین مترمربع را براى 
آن خالى کنند و انواع سیستم هاى توزیع برق، سرمایشى یا محافظتى را خریدارى 
و در محل نصب کنند تا مرکز داده میزبانى شــود. اما میکرو دیتاســنتر این طور 
نیستند  و مانند راحتى نصب یک سرور یا کیس سرورى، در مکان هاى الزم قرار 
مى گیرنــد و به لوازم جانبى خاصى نیاز ندارند. میکرو دیتاســنتر در اندازه هاى 
مختلف از 15U و 30U تا 48U و حتی 126U با مشــخصات سخت افزارى مختلف 
پیکربندى و عرضه مى شوند تا هر کسب وکارى برحسب نیاز خود بتواند یک مدل 
را انتخاب کند. معموال سخت افزارهاى میکرو دیتاسنتر قابل تغییر و تعویض هستند 
و شــرکت ها مى توانند یک مدل با قدرت پردازشى بیشتر یا فضاى ذخیره سازى 

بیشتر را انتخاب، خریدارى و نصب کنند. 

آپ تایم صددرصد
وقتى شــما از یک سیستم سخت افزارى یکپارچه و سازگار محصول یک شرکت 
اســتفاده مى کنید، به باالترین آپ تایم دسترسى خواهید داشت و دیگر مشکالت 
دان تایم نخواهید داشــت. یکى از ویژگى هاى اصلى میکرو دیتاسنتر، ارائه آپ تایم 
صددرصدى است. این ویژگى کمک مى کند به صورت آنالین و بی درنگ به مشتریان 
سرویس و خدمات بدهید و ارزش کسب وکار خود را باالتر ببرید. کسب وکارهایى 
که نیاز به دسترســی پذیرى بــاال دارند یا نگران مقیاس پذیرى سیستم هایشــان 
هستند، با کمک میکرو دیتاســنتر مى توانند این دغدغه ها را برطرف کنند. تصور 
کنید راه اندازى یک دیتاسنتر در فضاى چند مترمربعى نسبت به فضایى چند ده یا 
چند صد مترمربعى چه مزایا و ارزش افزوده اى براى کسب وکارتان ایجاد مى کند!

در سال 2020 بیش از 26 میلیارد دستگاه به اینترنت متصل هستند و ارزش این بازار 1.9 تریلیون دالر 
Edge Compu) دارد. کلید اصلى محاسبات در لبه  ng) برآورد مى شود. اینترنت اشیا نیاز به محاسبات در لبه
نیز میکرو مراکزداده هستند. به همین دلیل، بازار این تجهیزات به سرعت در حال رشد است. ارزش بازار 
میکرو مراکزداده در سال 2016 نزدیک به 2.2 میلیارد دالر بوده است، اما برآورد مى شود در سال 2022 به 
ارزش 8.47 میلیارد دالر برسد. بهترین  سال هاى میکرو مراکزداده در دوره سال هاى 2017 تا 2022 است. 

حاال با این شرایط سوال اصلى این است: آیا کسب وکار شما نیز نیاز به میکرو مرکز داده دارد؟

هزینه، هزینه، هزینه
یکى از مهم ترین دالیل استقبال از میکرو دیتاسنتر در بخش کسب وکارهاى کوچک 
و متوسط بازار، کاهش هزینه ها در همه بخش هاى استفاده از یک دیتاسنتر است. 
یک میکرو دیتاســنتر هزینه هاى مکان، انرژي، سرمایشــى، نگه دارى، توسعه و 
هزینه هاى کلى و عملیاتى یک کسب وکار را کاهش مى دهد. در حالى که مراکز داده 
سنتى به شــدت با چالش هایى مانند هزینه هاى باالى مصرف انرژى، هزینه هاى 
زیاد سیستم هاى سرمایشى و هزینه هاى تعمیر و نگه دارى روبرو هستند و براى 
افزایش ظرفیت دیتاســنتر باید پول بســیار زیادى هزینه کنند. میکرو دیتاسنتر 
از تمامى این  مشــکالت فاصله گرفته اســت و یک سیســتم اقتصــادى و کامال 
مقرون به صرفه را در اختیار کســب وکارها قرار مى دهد. هر شرکت برحسب نیاز 
خود مى تواند یک دستگاه میکرو دیتاسنتر خریدارى کند و دیگر نیازى به پرداخت 
هزینۀ بیشــتر نیست. در آینده نیز به راحتى مى توان این دستگاه ها را به مدل هاى 
باالترى ارتقا داد یا سخت افزار دستگاه را بهینه سازى و قدرتمندتر کرد. در اینجا 
مقیاس پذیرى و انعطاف پذیرى در سیستم نیز با هزینه هاى کمترى فراهم مى شود. 
در برخى گزارش ها از کاهش 50 درصدى هزینه ها با استفاده از میکرو دیتاسنتر 

صحبت شده است. 

محاسبات روى میزکار شما
خدمات و کســب وکارهاى جدید به شــدت به برنامه هاى کاربردى، سیستم هاى 
تجزیه و تحلیل اطالعات، سیستم هاى پردازشى و نرم افزارمحور وابسته هستند. 
برنامه هاى اتوماسیون سازمانى، نرم افزارهاى CRM و بسیارى از اپلیکیشن هاى 
صنعتى روى یک سیستم حداقلى سرورى قابل نصب و اجرا هستند اما از سوى 
دیگر نیاز به یکپارچه ســازى و ســازگارى با پلتفرم آى تى و شبکۀ آن سازمان 
یا شــرکت دارند. میکرو دیتاســنتر دقیقا براى همین مصارف طراحى شــده اند. 
کسب وکارها مى توانند هر سرویس آنالین، خدمات از راه دور و بى درنگ، برنامه 

چرا کسب وکار شما 
به میکرو دیتاسنتر نیاز دارد؟

مزایاى استفاده در کسب وکارهاى کوچک و متوسط
1.9 تریلیون دالر  ر
لبه  لى محاسبات در
است. ارزش بازار  د
سال 2022 به  2ود در
2022 است.  2 تا 20

ه دارد؟

ط
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مقاله فنی
Technical Article

کاربردى صنعتى و هر سیستم نرم افزارى را روى میکرو مراکز داده بدون درگیري 
با مســائلى مانند تامین انرژى، سرمایشى، پیچیدگى هاى شبکه اى، ذخیره سازى 
اطالعات، ارتقا و نگه دارى، نصب، پیاده سازى و استفاده کنند. میکرو دیتاسنتر به 
کسب وکارها اجازه مى دهد سریع و در کمترین زمان، ممکن یک سیستم، سرویس 
یا برنامۀ کاربردى جدید را راه اندازى کنند و بیشتر از سخت افزار به فکر خدمات 
باشند. در بسیارى از سازمان هاى بسیار بزرگ نیازهاى محلى به وجود مى آید، 
اما دستکارى و تغییر معمارى شبکه و اتصال به دیتاسنتر اصلى یا دیتاسنتر راه 
دور میســر نیســت و توجیه اقتصادى ندارد. باز هم میکرو دیتاسنتر راهکار این 

چالش و محدودیت است. 

همه چیز ساده است
در نظرســنجى هاى ســال هاى اخیر یکى از چالش هاى بزرگ و دائمى در صنعت 
دیتاســنتر، کمبود نیروى انســانى متخصص و فناورى هاى پیشــرفته و پیچیده 
استفاده شده از سوى دیگر است. بسیارى از شرکت ها به خاطر عدم دسترسى به 
نیروى انسانى مورد نیاز براى نگه دارى و ارتقاى دیتاسنتر، محدودیت هاى مالى 
براى آموزش و ارتقاى دانش فنى، دیتاسنتر خود را رها می کنند و به تدریج کارایى 
و بهره ورى آن کاهش می یابد و در نهایت ضررده محســوب مى شــود. بسیارى 
از کســب وکارها به خاطر نداشتن نیروى فنى یا نداشــتن دانش و آگاهى نسبت 
به دیتاســنتر، تمایلى به استفاده از این سیســتم ها ندارند. میکرو دیتاسنتر چون 
یک سیســتم یکپارچه و کامال سازگار و هماهنگ ساخته شده توسط یک شرکت 
خاص است، نیازى به نیروى انسانى یا دانش فنى و آموزش ندارند. کسب وکارها 
یک میکرو دیتاسنتر از بازار خریدارى و به صورت Plug & Play به شبکه متصل 
کرده و شــروع به استفاده مى کنند. همه چیز از قبل ساخته و بارها آزمایش شده 

است و آمادة زیر بار ترافیکى رفتن است. 

تاخیر در نزدیکى صفر
کســب وکارها و خدماتى که نسبت به تاخیر در شــبکه بسیار حساس هستند و 
تاخیرهایــى در حد چند میلى ثانیه نیز آن ها را آزار مى دهد و باعث فرارى شــدن 
مشترى مى شود، به خوبى ارزش سیستم هایى با تاخیر صفر را مى دانند. میکرو 

دیتاســنتر چون به صورت محلى و در لبۀ شــبکه و سرویس ها نصب مى شوند 
و ذخیره ســازى و پردازش اطالعات در همان مکان انجام مى شــود، تاخیر را به 
مرز صفر مى رسانند. بنابراین، شرکت هاى نیازمند تاخیر صفر یکى از مشتریان 
پروپاقرص میکرو دیتاســنتر هســتند. بسیارى از شــرکت ها معمارى شبکه و 
دیتاســنتر خود را به دو دســته تقسیم می کنند و ســرویس هاى نیازمند خدمات 
بى درنگ را روى میکرو دیتاسنتر می برند و خدمات غیرحساس به تاخیر را روى 
دیتاسنتر راه دور یا دیتاسنتر استیجارى و رایانش ابرى مى برند. از سوى دیگر، 

امکان اتصال میکرو دیتاسنتر به دیتاسنتر اصلى و رایانش ابرى وجود دارد. 

بهترین فرصت در بازار رکود
موسسه IDC در ابتداى سال 2017 گزارشى از وضعیت دیتاسنتر را در بازارهاى 
اروپایى منتشر کرد. در بخشى از این گزارش به بازار و رکود برخى از کشورهاى 
اروپایى اشــاره شــده که امکان توسعه دیتاســنتر متمرکز یا اجاره دیتاسنتر و 
استفاده از سرویس هاى رایانش ابرى گسترده را ندارند. در همین گزارش اشاره 
مى شود کســب وکارهاى کوچک یا اشتراکى، روستاها و شهرك هاى صنعتى در 
این وضعیت به ســمت میکرو دیتاســنتر روي آورده اند. در حالى که بازار اجازه 
نمى دهد یک دیتاســنتر بزرگ نصب و راه اندازى شــود، کسب وکارها از چندین 
میکرو دیتاسنتر براى راه اندازى پراکنده خدمات خود سود می برند تا این دوران 
را پشت سر بگذارند. آن ها با یک سرمایه گذارى اندك، سعى مى کنند سود بیشترى 
در بازارهاى رکود کسب کنند. استفاده از میکرو دیتاسنتر توجیه اقتصادى دارد 
و بــه آن ها اجازه مى دهد اقتصادهاى محلى را رونق ببخشــند. همین مدل نیز در 
بازار کنونى ایران قابل اســتفاده است. بسیارى از کسب وکارها یا شرکت ها توان 
سرمایه گذارى عظیم براى استفاده از یک دیتاسنتر بزرگ و اختصاصى را ندارند 
اما مى توانند با یک ســرمایه گذارى کوتاه مدت روى یک میکرو دیتاسنتر، فعالیت 
خود را ادامه دهند. میکرو دیتاسنتر امکان دسترسى به جدیدترین سخت افزارها و 

فناورى ها را مى دهند در حالى که هزینه هاى بسیار کمى دارند. 

امنیت، بازیابى بحرانى، پشتیبان گیرى
ســه مزیت اصلى میکرو دیتاســنتر براى کســب وکار امنیت، بازیابى بحرانى و 
پشتیبان گیرى است. یک راهکار پیشنهادي، استفاده از میکرو دیتاسنتر به عنوان 
سیستم هاى پشتیبان گیرى و افزونه در زیرساخت هاى شبکه است. کسب وکارها 
مى توانند با اندکى هزینه، یک سیســتم پشــتیبان گیرى خــودکار و مطمئن از کل 
اطالعات خود در محل شرکت داشته باشند. این راهکار بسیار باصرفه تر از اجارة 
فضا روى ســرویس هاى رایانش ابرى و دیتاسنتر راه دور براى ذخیره سازى و 
پشتیبان گیرى اطالعات است. نگهدارى و تامین امنیت فیزیکى میکرو دیتاسنتر نیز 
بسیار ســاده تر از نمونه هاى سنتى است. این دستگاه در مواقع بحرانى به خاطر 
قابلیت هاى حمل و نصب سریع، مى تواند راه گشا باشد. در شرایط حاد بالفاصله 
در شــبکه قرار می گیرد و شــروع به کار مى کند و اجازه نمى دهد یک ســرویس 

متوقف شود. 

حرف آخر
اتفاقى که در سال هاى اخیر افتاده است، حرکت از مدل هاى متمرکز محاسباتى به 
سوى مدل هاى گسسته و توزیعى است. بسیارى از کسب وکارها و سازمان هاي 
دیگر به یک فضاى چند صد مترمربعى براى ذخیره ســازى و پردازش اطالعات 
نیاز ندارند و از ســوى دیگر در چندین نقطه لبه شــبکه و محل ارتباط با مشترى 
به سیســتم هاى محاسباتى و ذخیره سازى با بار کارى حداقلى نیاز پیدا کرده ا ند. 
اینترنت اشــیا و محاسبات در لبه نیاز به مدل هاى توزیعى محاسبات را در آینده 
بیشتر و بیشتر خواهد کرد. میکرو سرورها و میکرو دیتاسنتر از دل همین تغییر و 
نیاز بیرون آمده اند و مى توانند پیشروي بسیارى از کسب وکارهاى محلى امروزى 

و آینده باشند.
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بازیابى بحرانى و 
رایانش ابـرى
همه مى دانند که به استراتژى هاى بازیابى بحرانى نیاز دارند

5 از10
کسب و کار در حال رنج بردن از 
قطعى هاى برق است. 

30 درصد65 درصد
گزارش ها نشان مى دهد 

کسب وکارها در آزمون هاى 
بازیابى بحرانى موفق نیستند

کسب وکارها طرح هایى براى 
به روزرسانى راه کارهاى بازیابى 
بحرانى خود در سال آینده دارند.

خرابى در فناورى اطالعات هم بسیار گران قیمت است و هم به سختى قابل پیش بینى است. 

33 درصد336 هزار دالر95 درصد
شرکت ها گزارش دادند قطعى برق آنها 

ربطى به حوادث طبیعى ندارد
هزینه هر ساعت خرابى 
تخمین زده مى شود

شرکت ها گزارش داده اند که مشکالت  آنها 
ناشى از حمالت ویروسى یا بدافزارى است
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4 از 4010 درصد50 درصد75 درصد
درصد اعتقاد دارند 
برنامه ها به اندازه 

کافى مناسب نیستند.

اعتقاد دارند راه کارهاى 
فعلى بیش از حد گران 

هستند. 

اعتقاد دارند راه کارهاى 
فعلى بیش از حد 
پیچیده هستند. 

آزمون بازیابى بحرانى را در 
طرح هاى خود مى گنجانند.

گاهى اوقات سخت ترین بخش کار شروع آن است

بازیابى بحرانى مبتنى بر رایانش ابرى موجب افزایش اعتماد مى شود

افزایش بهره ورى با کلود

تنها کلود

مدیران فناورى اطالعات مى گویند:

به راهکارهاى مبتنى بر 
رایانش ابرى اعتماد دارند

راهکارهاى مبتنى بر وب به 
سادگى پیاده سازى مى شوند

راهکارهاى فیزیکى خارج از محل به 
سادگى پیاده سازى مى شوند 

به راهکارهاى مستقل 
اعتماد دارند

کسب وکارها احساس مى کنند:

 50
درصد

درصد9 
 2016

 90
درصد

 74
درصد

 20
34 درصد

درصد
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بزرگ ترین مرکز داده پاك دنیا در قطب شمال

مراکزداده کلید اصلى واقعیت مجازى

PowerShield هشتمین نسل از باترى هاى مرکز داده

قرار است مرکز داده کولوس در مرز نروژ واقع در قطب شمال ساخته شود. این مرکز داده تنها از انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر آب و باد براى تولید برق استفاده 
مى کند. از آن به عنوان بزرگ ترین مرکز داده پاك دنیا یاد مى شود. ساخت مراکزداده در مناطق سردسیر ابتکار تازه اى نیست. وجود آب هاى سرد و هواى خنک 
در کنار یخ ها و برف هایى که در بیشتر ماه هاى سال ماندگارهستند، کمک مى کند تا طراحان مراکزداده از سیستم هاى سرمایشى طبیعى و انرژى هاى تجدیدپذیر 
اســتفاده کننــد. در نتیجه در مصرف انرژى و هزینه هــا صرفه جویى قابل توجهی صورت می گیرد. اما مرکز داده کولــوس از آن جهت اهمیت ویژه اى دارد که 

بزرگ ترین مرکز داده از این نوع اســت و طبق برنامه ریزي 2 تا 3 هزار 
نفر در آن به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشغول به کار خواهند بود. 
شرکت کولوس که یکى از معتبرترین سازنده هاى مرکز داده دنیا است، 
در نظر دارد تا این مرکز داده را کنار یک ســاحل دریاچۀ یخى بنا کند. 
دماى آب این دریاچه 4 درجه ســانتى گراد است و بهترین وسیله براى 
خنک کردن انبوهى از سرورهاى ردیفى محسوب مى شود. توربین هاى 
بادى و ســدهاى احداث شــده روى این دریاچه نیز وظیفه تامین برق 
و انرژى مورد نیــاز تجهیزات مرکز داده را برعهــده دارند. پیش بینی 
می شــود هزینه هاى انرژى این مرکز داده نسبت به موارد مشابه دیگر 

60 درصد کاهش پیدا کند. 

پاورشیلد یکى از سازندگان معروف و نام باترى ها و دستگاه هاى UPS دنیا است که با مشتریانى 
مانند مایکروسافت، آى بى ام، هواوى، ناسا و بلومبرگ همکاري می کند. این شرکت نیوزلندى سرى 
هشتم سیستم هاى باترى هاى UPS خود را معرفى کرد. سرى جدید این محصول، کانتینرى متشکل 
از باترى هاى ســخت افزارى به همــراه نرم افزارهاى مدیریت انرژى بــراى مراکزداده و اتاق هاى 
سرور است. در این سرى به صورت آنالین و بى درنگ مى توان وضعیت شارژ باترى را مشاهده 
 PowerShield .کرد تا از خاموش شدن تجهیزات مرکز داده بر اثر تمام شدن باترى جلوگیرى شود
مى گوید در ســرى جدید باترى هاى UPS خود روال هاى ســنتى نظارت و کنترل بر باترى حذف 
شده است و فرآیندهاى جدیدى را براى اطمینان از صحت عملکرد باترى و بهینه سازى آن ها براى 
رســیدن به حداکثر عمر باترى، طراحى و پیاده ســازى کرده است. این باترى هاى جدید مجهز به 
 Modbus و SNMP سیستم پیغام دهى و هشــدار خودکار هستند و با برخورداري از پروتکل هاي
می توانند با تجهیزات زیرساختى مرکز داده ترکیب شوند تا سیستم مدیریت انرژى یکپارچه تشکیل 
شود. سیستم باترى هاى جدید PowerShield شامل چندین بخش سخت افزار، نرم افزار، سنسورها 

و سیستم هاى کنترل، پردازش و ذخیره سازى اطالعات مربوط به وضعیت باترى ها هستند. 

شاید در سال هاى گذشته صنعت واقعیت مجازى در بازى هاى کامپیوترى و سرگرمى خالصه مى شد، 
اما اکنون این صنعت فراتر از ســرگرمى و داراي کاربردهاى جدیدي اســت. واقعیت مجازى به شدت 
نیازمند تجهیزات پردازشــى و ذخیره سازى اطالعات است و به نظر مى رسد موفقیت آن با مراکزداده 
گره خورده باشد. واقعیت مجازى در صنایعی مانند فیلم سازى و نمایش فیلم، ورزش و تبلیغات وارد 
شده است و کارشناسان براى آن یک بازار رو به رشد و بسیار سودده را پیش بینى مى کنند. بنابراین 
 Aegis Data مراکــزداده باید خــود را براى یک جهش بزرگ دیگــر آماده کنند. به طور مثال، شــرکت
ســرمایه گذارى هنگفتى بر روى مراکزدادة  متناسب با واقعیت مجازى انجام داده است و ظهور VR را 
یک فرصت بالقوه و ســودآور مى داند. Aegis Data قصد دارد براى مصارف مختلف واقعیت مجازى، 
مراکزداده اى با زیرســاخت ها و مشخصات متناســب با نیازهاى آن بخش طراحى و آماده سازى کند 
تا شــرکت هاى سرگرمى و بازى، شرکت هاى تبلیغاتى و کسب وکارهاى فعال در حوزة فیلم و ورزش 
بتوانند از این مراکزداده استفاده کنند. براى اولین بار در بازى هاى المپیک ریو از مراکزداده مخصوص 
واقعیت مجازى استفاده شد و مراسم افتتاحیه و اختتامیه این رویداد ورزشى براى چندین میلیون بیننده 

به صورت واقعیت مجازى پخش شد. 
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کســب وکارها در دنیاى امروز نیازمند پویایى و چابکى بیشتر هستند. مدیران و 
کارکنان این کســب وکارها باید دایما بتوانند با پایش توان و ظرفیت هاى خود؛ 
استعداد و خالقیت و اثربخشــى خود در مجموعه را افزایش دهند و روش هاى 
جدید و بعضا متناقضى براى چالش هاى مدیریتى بیابند. به همین خاطر؛ مفهوم 
کوانتوم و مدیریت کوانتومى در رهبرى کســب وکارها مطرح مى شود و نظریه 
مدیریــت کوانتومى براى افزایش توان ســازمان ها تجویز مى گردد. مدیریت 

کوانتومى در مقابل مدیریت نیوتونى قرار دارد. 

 مدیریت کوانتومى چیست 
و چه تاثیرى روى خالقیت و 
چابکى کسب وکارها دارد؟

و ایســتا یا اصطالحا «مدیریت نیوتونى» حاکم است. بنابراین؛ مى بینیم هر 
تهدیدى تمام برنامه ریزى ها را برهم مى زند و کل ســازمان را از چشم انداز 
و اهــداف خود دورتر کند و از آن ســو؛ فرصت ها یکى پــس از دیگرى از 
دست مى روند و مدیران قادر به واکنش و عکس العمل در مقابل بازار نیستند. 
وظایف مدیران بســیار ایســتا و محدودکننده تعریف شــدند و استفاده از 
ایده هاى جدید یا بروز خالقیت ناممکن اســت. مدیران فقط خود را در مقابل 
عملکرد خودشان پاسخگو مى دانند و هر اتفاقى بیرون از حیطه وظیفه شان 

به آن ها مربوط نیست.
بیاییــد این موضــوع را از منظر کالن تر نــگاه کنیم. نه تنها ســازمان ها و 
شرکت هاى بسیار بزرگ ما در انبوهى از مشکالت و موانع دست و پا مى زنند 
بلکه برنامه ریزى هاى کالن کشــورى مانند برنامه هاى توســعه راهبردى 
کشــور هم گرفتار یک نوع ابهام و ســردرگمى هستند.  با عبور از 5 برنامه 
توســعه کشور، این پرسش مطرح مى شــود که چرا برنامه ها به طور کامل 
تحقق نیافته اند؟! آنچه در پاسخ مدیران به  صورت پررنگ تر شنیده مى شود، 
وجود برخى تهدیدها و نقاط ضعف اســت حال آنکه تهدیدها و نقاط ضعف 
در تحلیل محیط و قبل از تهیه برنامه دیده شده است. حتى غیرقابل پیش بینى 
بودن این موارد نیز خود به عنوان یک تهدید در برنامه ریزى دیده مى شود. 
آیا وقت آن نرســیده است که به جاى تقلید از برخى کشورها و پیاده سازى 
روشهاى مشابه کشورهاى توسعه یافته، سعى در تغییر نگرش خود براى 
محیط هاى کارى پرتالطم داشــته باشیم و به شــیوه هایى متناقض گونه به 

پیش درآمد
در هزاره سوم به سر مى بریم. مهم ترین ویژگى و شاخص این هزاره قابلیت 
«موبیلیتى» است. ســازمان ها، کسب وکارها، مدیران و ساختارهایى در این 
هزاره مى توانند موفق باشــند و رشــد کنند که به اندازه کافى چابک، پویا و 
در واکنش به چالش ها و مشــکالت جدید منعطف باشــند. به نظر مى رسد 
بســیارى از تعریف ها و تئورى هاى مدیریتــى دهه ها قبل دیگر براى امروز 
قابل اجرا و مهم تر اینکه پاسخگوى نیازهاى جدید نیستند. در گذشته؛ مدیران 
وظیفه داشتند اهداف یک سازمان و شرکت را دنبال کنند و براساس چارت 
سازمانى ســعى در مدیریت نیروى انسانى و حلقه اى از مدیران و معاونان 
داشته باشند. اما امروزه دیگر مدیران تنها در مقابل نیروى انسانى مسئول 
نیستند بلکه باید فرآیندها، برنامه ریزى هاى خرد و کالن و هر کنش درونى و 
برونى را مدیریت کنند. مدیران این هزاره نه تنها بر مجموعه خود؛ بلکه باید 
بر چالش هاى محیط هاى پر تالطم بیرونى نیز غلبه کنند. یک مدیر باید بتواند 
در چشم انداز و برنامه ریزى هاى خود تحلیل درستى از محیط داخلى (نقاط 
قوت و ضعف سازمان) و محیط بیرونى (فرصت ها و تهدیدها) داشته باشد 
تا بتواند اســتراتژى ها و برنامه ریزى هاى راهبردى انجام دهد و با در نظر 
گرفتن نقاط قوت و ضعف و در مواجهه با فرصت ها و تهدیدهایى که الزاما 

نقشى در آن ها ندارد؛ به سوى تحقق اهداف کالن گام بردارد. 
متاسفانه امروزه در بسیارى از سازمان ها و نهادهاى عریض و طویل کشور 
شــاهد چنین مدیریتى نیستیم و بیشتر همان دیدگاه ها و رویکردهاى سنتى 

بابک رشیدى
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موضوع نگاه کنیم؟ حقیقت این اســت که بسیارى از الگوهاى برنامه ریزى 
و مدیریت ســنتى و خطى گذشته ناکارآمد و غیرموثر نشان مى دهند و باید 
کنار گذاشته شوند. این مسایل در مجموع باعث شدند که نویسنده این مقاله 
به دنبال شــیوه هاى جدید مدیریتى در هزاره سوم باشد و از این رهگذر به 
بررسى نظریه «مدیریت کوانتوم» و مختصات آن بپردازد. شاید که نسخه اى 

شفابخش براى بسیارى از مدیران داخلى باشد. 

تعریف و هدف
براى ســالیان درازى نظریه مدیریت نیوتونى بر سازمان ها و کسب وکارها 
حاکم بود. در مدیریت نیوتونى؛ ایجاد تعادل در سیستم و سعى در برقرارى 
پایدارى در کل سازمان است. با تلقی ثبات و پایداري به عنوان نشانه موفقیت 
ســازمانی، نظم از باال به پایین تحمیل و ســاختارهاي سازمانی به گونه اي 
طراحی می شوند که از تصمیم گیرندگان رأس سازمان حمایت کنند، که نتیجه 
آن بروکراسی، سلســله مراتب و نظم سازمانی است. در مدیریت نیوتونى 
مهارت هایى مانند برنامه ریزي، ســازماندهی، هدایت و کنترل اهمیت باالیى 

دارند.
امــا در دنیاى متحول شــده امروزى و در هزاره ســوم دیگــر نمى توان با 
مهارت ها و مفاهیم ســنتى مدیریتى؛ سازمان ها را رهبرى کرد و چالش هاى 
پیچیــده پیش رو را بــه فرصت و ارزش تبدیل نمود. اینجا اســت که مفهوم 
مدیریت کوانتومى و تئورى آشــوب مطرح مى شود و به دنبال این است که 
مدیران را کمک کند از چارچوب ها و مفاهیم سنتى مدیریتى خود خارج شده 
و تغییرات شگرفى در سازمان و شرکت به وجود بیاورند. کوانتوم به معنى 
ذره در حال حرکت اســت. پیام کوانتوم این اســت که کل جهان و از جمله 

انسان ها و هســتی، موجوداتی پویا و آگاه و مرتبط با هم هستند. بنابراین؛ 
نظریه مدیریت کوانتومى به دنبال افزایش توان و اثربخشى مدیران و نیروى 
انســانى اســت. اصول کوانتوم مدیران را وا می دارد که دیدگاه شــان را از 
واقعیت تغییر دهند و دیدگاهی برون گرا داشــته باشند تا رهبري موثرتري 

در مقایسه با گذشته خلق کنند.

مهارت هاى کوانتومى
مدیران و رهبران کســب وکارها براى پیاده سازى نظریه مدیریت کوانتومى 
در ســازمان و البتــه درون خود، باید بتوانند مهارت هــاى کوانتومى را در 
خود و دیگــران پرورش بدهنــد. مهارت هاى کوانتومــى مى توانند چابکى 
و توان افزایــى یک کســب وکار را افزایش دهند و باعــث ارتقاى قابلیت ها و 
توانمندى هاى تمامى اجزاى یک سیســتم شــوند. در ادامه نگاهى کوتاه به 

مهارت هاى کوانتومى در بحث مدیریت کوانتوم مى اندازیم:

دید کوانتومى: مهارت متفاوت دیدن 
دیــد کوانتومــى دیدى خارج از چهارچوب اســت که با تعریــف، آزمون و 
مدل سازى آگاهانه، پیش فرض ها و باورها انتخاب مى شود. در دید کوانتومى 
ســعى مى شــود به همه امور از زاویه هاى کمتر مرســومى نگاه و بررسى 
صورت گیرد. مدیران در مدیریت کوانتومى یاد مى گیرند نگرش هاى ساده و 
ساختاریافته گذشته نسبت به پدیده ها را کنار بگذارند و به سراغ نگرش هاى 

انتزاعى بروند.
مدیــران با این مهارت  باید بتوانند از پیله هاى فکرى خود خالص شــوند و 
درون خود و نیت هایشان را با تکنیک هاى خاصى پاالیش دهند تا محیط خود 
را بهتر درك کرده و روندهاى به ظاهر پنهان آن ها را کشــف کنند. مهارت 
دیدن کوانتومى ، مدیران را قادر مى ســازد تا آگاهانه مقاصد و نیات خود را 

انتخاب کنند.
تفکر کوانتومى: مهارت متناقض اندیشیدن 

مغز انســان در طول قرن ها به تفکر ســیاه و سفید و خطى عادت کرده و به 
همین دلیل نســبت به تغییرات حالت تدافعى مى گیــرد . حال آن که یک تغییر 
کوچک ممکن اســت تحوالت عظیم به دنبال داشــته باشد. خالقیت ها گاه از 
متناقض و متعارض دیدن ناشــى مى شــوند. تفکر کوانتومى، مدیران را به 
سمت شکستن چارچوب ها و الگویى ثابت فرا مى خواند و دیدگاهى خالقانه 
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به آن ها مى بخشــد .در مدیریــت کوانتومى؛ متناقض اندیشــیدن یک اصل 
اساســى اســت. مدیران باید براى هر کارى از خودشان سوال کنند که چرا 
این روش و رویکرد انتخاب شــده و چرا روش ها و رویکردهاى دیگر کنار 
گذاشته شده است. در مدیریت نیوتونى سعى مى شود تمامى تفکرها به هم 
نزدیک و یکسان و در راستاى تفکرات مدیران ارشد سازمانى باشد ولى در 

مدیریت کوانتومى اصل بر تفکرات نهى کننده است.

 احساس کوانتومى: مهارت داشتن احساسات زنده و حیات بخش و انتقال 
آن ها به دیگران

این مهارت مدیران را قادر مى سازد؛ بـــدون تـوجـه به آنچه که در بیرون 
اتفاق مى افتد؛ از درون احساس خوب و سازنده داشته باشند. وقتى مدیران 
از این مهارت اســتفاده مى کننــد، یاد مى گیرند که چگونه ظاهر بدن شــان 
را به وســیله تغییر در احســاس قلبى خود تغییر دهند. مدیران مى بایست 
احساســاتى زنده و حیات بخش داشــته باشند تا همیشــه انرژى مثبت و 
ســازنده اى به دیگر افراد هدیه بدهند. مدیران یاد مى گیرند انرژى هرگز به 
وسیله دیگر افراد تهى نمى گردد، مگر به وسیله انتخاب هاى ادراکى خودشان. 
بنابراین؛ مدیران مى توانند ســطوح باالیى از انرژى را به سادگى به وسیله 
انتخاب متمرکز بر جنبه هاى مثبت هر واقعه اى، حفظ کنند. 
همچنیــن دیدن وقایع منفى از یــک رویکرد مثبت، 

نیازمند مهارت هاى احساسى متضاد است.

شــناخت کوانتومى: مهارت دانســتن 
خالقانه و شــهودى براى کوتاه کردن 

کارها
در قــرن 21، زمــان کافى بــراى حل 
مشــکل و حل تعارض با اســتفاده از 
مدل هاى خطى ســنتى وجود ندارد و 
همه اطالعاتى که جمع آورى مى شــود؛ 
لزوما بــه بهبــود تصمیم گیــرى منجر 
نخواهد شد. مدیران قرن 21 بیشتر از شهود 
خود استفاده مى کنند اگرچه بدان اذعان نداشته 
باشــند. مهارت دانستن و شناخت کوانتومى، ابزارى 
براى میانبر زدن در فرآیند سخت کوشى و تالش نیست، بلکه 
کاهش فرآیندهاى تکرارى اســت که یک ســازمان نیاز به انجــام آن دارد. 
مدیرانى که مهارت دانســتن را مطلوب مى دانند نه فقط با افراد به شــیوه اى 
احترام آمیز و با بینش شهودى عمیق رفتار، بلکه آن ها خالقانه یک جو آگاهى 
و تفکر ایجاد مى کنند. مدیران متخصص در این مهارت همچنین ممکن است 
از استعاره هاى راهنما براى کمک به آن هایى که در تعارض هستند، در جهت 
دســتیابى به سطوح باالیى از دانستن شهودى استفاده کنند. بنابراین؛ براى 

چالش هاى بسیار مشکل خود، راه حل هاى بسیار خالق کشف مى کنند .

عمل کوانتومى: مهارت انجام دادن مسئوالنه کارها
اصل کوانتومى جداناپذیرى مى گوید هر چیزى در این جهان بخشــى از یک 
همبســتگى در کل پیچیده اســت، که هر بخش بر دیگرى اثر مى گذارد و از 
دیگرى تاثیر مى گیرد. عمل کوانتومى، بر اصل جداناپذیرى اســتوار است 
که مطابق آن تغییر در هر جزء به تغییر در اجزاء دیگر منجر مى شــود. اگر 
مدیرى همکارى کارکنان دیگر براى ایجاد روش جدیدى از دیدن و پاســخ 

دادن مى خواهد، باید با مدل ســازى این دیدگاه جدید را آغاز کند. از این رو 
مدیر با این مهارت، اعمال مسئوالنه اى انجام مى دهد که بر همه افراد در آینده 
تأثیر مى گذارد، چرا که هر تفکر و عمل مدیریت، کل سیســتم را تحت تأثیر 
قرار مى دهد .در نظریه مدیریت کوانتومى مدیران باید بدانند که تفکرشان بر 
کل سیســتم اثر مى گذارد. هر انتخــاب ادراکى جدید نه تنها عکس العمل هاى 
آینده مدیــران را تحت تاثیر قرار خواهد داد، بلکه به دلیل ارتباط کوانتومى، 
هــر فرد دیگرى را نیز تحــت تاثیر قرار مى دهد، از اینرو افراد مى بایســت 
مســئوالنه تر با مســائل برخورد کنند چراکه تاثیر هر عمل در کل سیستم 

دیده خواهد شد.

 اعتماد کوانتومى: مهارت اعتماد به دیگران و طبیعت
اعتماد کوانتومى اعتماد به دیگــران، طبیعت و اعتماد به نظم در بى نظمى ها 
اســت. مدیران در اعتماد کوانتومى یاد مى گیرند که به دنبال کنترل همه چیز 
نباشــند و برخى امور به حال خود رها شوند تا به طور طبیعى پیش بروند. 
بى نظمــى در نظریه کوتانتومى موجب پویایــى و بالندگى در کار و زندگى 
مى شود. بدون بى نظمى و برابرى در مبارزه براى تغییر، زندگى دچار رکود 
مى شود و میرندگى در پى آن است. استفاده از مهارت اعتماد کوانتومى، در 
محیط هاى کارى ســنتى، جایى که ثبات و قابلیت پیش بینى، ارزش محسوب 
مى گردد، چالش ایجاد مى کند. این مهارت نیاز دارد که مدیران با روح قدرت و 
کنترل خود مقابـله کنند. اعتـماد کـوانتومـى، در واقـع اعتمـاد بـه فـرآیندهاى 

طبیعى است و از دخالت هاى بیجا توسط مدیریت جلوگیرى مى کند.

وجود کوانتومى: مهارت برقرارى ارتباط مستمر و مؤثر
در سطح زیر اتمى، ماده وجود خود را از طریق ارتباطات به دست مى آورد. 
در برخــى ذرات خــواص آن ها فقط از طریق تعامــالت آن ها با دیگر ذرات 
قابل تعریف و مشاهده است. ذرات وابسته به ارتباطات هستند. لذا از طریق 
مناســبات کوانتومى اســت که ظرفیت ها آزاد مى شــود و با بوجود آمدن 
هم افزایى، هر ذره بیش از خودش مى شود. افراد با دیگران ارتباط مى گیرند و 
نقص آن ها را نقص خود مى دانند. مدیریت کوانتومى، مدیر را بر آن مى دارد 
تا بر این تعامالت و مناســبات مهر تأیید بزند و زمان و فضایى براى گفتگو 
در نظر بگیرد و اطمینان داشــته باشــد که بهبود روابط به نتایج بهتر منجر 
مى شــود. در وجود کوانتومى، فرض بر این اســت که همه به هم وابسته و 
بر یکدیگر تاثیرگذار هســتند. در این شــرایط؛ رابطه متقابل است که باعث 

هم افزایى مى شود.

نتیجه گیرى
در عصر جدید ارتباطات؛ نیازمند دگرگونى مدیریت منابع انســانى هستیم. 
مدیران باید نظم و چارچوب هاى ســنتى را به چالش بکشانند و از مدیریت 
سلســله مراتبى دورى کنند. مدیران باید بیشتر از بیرون به درون خودشان 
توجه داشــت باشــند و بتواننــد احساســات، تفکــرات، تصمیم گیرى ها و 
رویکرهاى خود نسبت به هر مســئله اى را تغییر دهند و شیوه هاى متضاد 
خلق کنند. مدیران کوانتومى، جهان مشــارکتى و همیارانه را مى پذیرند و به 
سازمان، کارکنان، ارباب رجوع و جامعه به عنوان عناصرى مى نگرند که بر 
یکدیگر اثر متقابل داشــته و یکدیگــر را تعریف مى کنند. یعنى عناصر به هم 
پیوسته اى که واقعیت موجود و آینده شــان را هم آفرینى مى کنند تا بتوانند 
بهترین روش عبور از امواج پرتالطم دریاى جهان جدید را براى ســازمان 

خویش ترسیم نمایند . 
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ریشه ها
البته برخى شــنیده ها حاکى از این اســت که واژه ى Xiaomi از دو واژه ى مجزاى 
«Xiao» و «mi» تشــکیل شــده اســت. Xiao در مکتب بودایى نامى با معنى است 
و مى تــوان به شــعار معروف این مکتب «یک ارزن از مکتب بودائیســم به اندازه 
یک کوه بزرگ و با شــکوه اســت» مرتبط دانســت. از ســوى دیگــر mi مخفف
 Mission Impossible را معــادل mi اســت. هر چند عده اى نیز Mobile Internet

مى دانند. Mi و Xiao هر معنایى که داشته باشند، هدف و آرمان شیائومى مشخص 
است، ارائه محصوالت الکترونیکى مصرفى زیبا و مقرون به صرفه.

شرکت شیائومى در 6 آوریل سال 2010 به عنوان یک شرکت استارتاپى در شهر 
پکن چین تاسیس شد. از همان ابتدا شرکت از خواسته و هدف خود در بازار آگاه 

بود. شیائومى قصد داشت گوشى هاى تلفن همراه ارزان و با کیفیتى تولید کند و بر 
روى بستر اینترنت به فروش برساند. همچنین این شرکت تالش کرد تا شعار «اول 
بودن در بازار» را نقض کند و تاکید داشــت که براى موفقیت حتما نیازى نیســت 
همیشــه «اولین باشید». اولین گوشى شیائومى در ماه اوت 2011 روانه بازار شد 
و عملکرد آن به قدرى خوب و در عین حال ارزان بود که به  سرعت سهم بزرگى 

از بازار چین را تسخیر کرد. 

محصوالت
ســوال اساسى این اســت که عملکرد شیائومى چگونه اســت؟ تمرکز اصلى این 
شرکت بر روى تولید و عرضه گوشــى هاى تلفن همراه هوشمند است. درآمد و 

مى گویند کلمه Xiaomi در زبان چینى به معناى «ارزن» یا «برنج کوچک» اســت. بسیارى از کارشناسان اعتقاد دارند دلیل انتخاب این 
نام، ارائه محصوالت کوچک، کاربردى و مقرون به صرفه توســط این شرکت چینى است اما این روزها شیائومى نه یک «ارزن» بلکه یک 
کوه بزرگ و بلند در سرزمین فن آورى است. براساس برخى گزارش ها، شیائومى سومین فروشنده بزرگ اسمارت فون در دنیا است. یعنى 
پس از اپل و سامسونگ، شیائومى کنترل بازار را در دست گرفته است. اما چگونه یک شرکت با سابقه اى تک رقمى توانست غول هاى 

بزرگى در بازار مانند اچ تى سى، موتوروال، نوکیا، آلکاتل، ال جى، سونى و غیره را شکست بدهد؟

نگاهى به چگونگى شکل گیرى و موفقیت ارزنى که به اندازه یک کوه بلند رشد کرد
شرکت شیائومى
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ســود اصلى این شرکت نیز براساس فروش این گوشــى ها بنا نهاده شده است. 
شیائومى تالش مى کند اســمارت فون هایى با ویژگى هاى محصوالت برتر اپل و 
سامسونگ و دیگر شرکت هاى مطرح بازار موبایل تولید کند، ولى از سبک طراحى 
خاص خود اســتفاده کند و البته تا جایى که مى شود قیمت اسمارت فون ها را نیز 
کاهش دهد تا در بازارهایى مانند چین، هند و دیگر کشــورهاى آســیاى شــرقى  
ســهم خود را از بازار فروش به دســت آورد. در کنار اسمارت فون ها، شیائومى 
طیف وســیعى از تجهیزات الکترونیکى مصرفى را نیز تولید و عرضه مى کند. از 
لوازم جانبى گوشى هاى تلفن همراه تا تلویزیون، تبلت، تجهیزات شبکه، خانه هاى 
هوشــمند، وسایل ورزشــى و مچ بندها، لوازم دیجیتال سالمت و خیلى از موارد 
دیگر. تمام این گجت ها ساده در عین طراحى  ارزان از کیفیت باالیى برخوردارند و 
جایگزین خوبى براى گران ترین و لوکس ترین گجت ها محسوب مى شوند.  بخش 
دیگر فعالیت هاى شــیائومى بر روى اپ استور متمرکز است. این شرکت در سال 
2014 احســاس کرد کاربرانش به یک فروشگاه خرید و دانلود اپلیکیشن موبایل 

نیاز دارند.
 در نتیجه، فروشــگاه اختصاصى اپلیکیشــن هاى اندرویدى خــود را راه اندازى 
کرد که در همان ماه هاى نخســت با موفقیت چشــم گیرى روبرو شد. جالب است 
بدانید روزانه نزدیک به 20 میلیون نرم افزار و بازى از روى اپ اســتور شیائومى 

دانلود مى شود. 

اکوسیستم
چگونه شیائومى توانست در بازار موبایل موفق عمل کند؟ شاید جواب این سوال 
را باید در طبقه یازدهم مقر اصلى این شــرکت جست وجو کرد. جایى که بیش از 
200 نفر پرســنل کارى برجســته و خبره تحت سرپرستى Liy D؛ کیکى از هشت 
نفر حاضر در تیم پایه گذار شــیائومى با تخصص هایى مانند مدیریت محصول، 
طراحى صنعتى، مدیریت پشتیبانى، بازاریابى، تحلیل، آمار و غیره، به ده ها شرکت 
استارتاپى را براى فروش محصوالت شیائومى کمک مى کنند. در واقع، این شرکت 
چینى ســعى کرده است اکوسیســتمى را خلق کند تا از یک سو نیازهاى بازار و 
مشتریان به دقت پیگیرى و بررسى شــود و محصوالت نهایى ساخته  شوند. از 
ســوى دیگر ده ها و صدها شرکت و استارتاپ روى این محصوالت کار مى کنند 
تا هم به فروش برسند و هم دیدگاه جهانیان نسبت به این محصوالت تغییر کرد. 
اگرچه این محصوالت اجناس چینى هســتند اما مى توانند با بهترین برندهاى دنیا 

رقابت کنند. 
بسیارى از لوازم جانبى و گجت هاى شیائومى را استارتاپ ها و شرکت هاى ثالث 
تولید مى کنند و بعد در اکوسیستم شیائومى به فروش مى رسانند. مثال شیائومى 
یک اســتارتاپ موفق در تولید پاوربانک را خرید و خیلى زود توانســت بهترین 
پاوربانک هاى دنیا را با مزیت هاى رقابتى به مشــتریان ارائه دهد. به عنوان مثال، 
شــیا ئومى پاوربانک قابل حملى طراحى کرد که همزمان داراى مودم 4G و روتر 

بى ســیم نیز است. در نتیجه کاربران با خرید یک محصول، در واقع سه محصول 
را خریدارى کرده اند. 

شــیائومى تالش مى کند براى هر بــازار محلى و کاربران یک منطقه و کشــور، 
محصول مورد نیازشــان را طراحى کند و از رقابت در بازارهاى اصلى دنیا دور 
باشد. در حالى که شــرکت هایى مانند اپل و سامسونگ در حال رقابت با یکدیگر 
براى ارائه ى گوشــى هاى تلفن همراه با قیمت باالتر و ســخت افزار بهتر هستند، 
شیا ئومى براى مردم هند و پاکستان گوشى هاى هوشمندى مطابق با نیازشان و 
با قیمت مناسب طراحى و تولید مى کند که دقیقا نیاز دارند و قیمتى اعالم مى  کند که 
هر فردى بتواند به راحتى خرید کند. شیائومى براى هر بازار محصوالت دیجیتال 
خود این رویه را مد نظر قرار مى دهد. براى مثال کشــور هند روتر بى ســیمى را 

عرضه کرده است که تنها 20دالر قیمت دارد. 

ارزانى
بســیارى از کارشناســان معتقدند که یکــى از دالیل موفقیت شــیائومى، قیمت 
بســیار پایین گوشى هاى هوشمند و دیگر محصوالت آن است. چگونه شیائومى 
مى تواند محصوالتش را با قیمت هایى باورنکردنى در بازار بفروشد در حالى که 
شرکت هاى دیگر دائما از هزینه هاى باالى تولید گوشى هاى هوشمند شکایت دارند 

و هر ساله قیمت ها را افزایش مى دهند؟
شیائومى چندین استراتژى در تولید، عرضه، فروش و قیمت گذارى دارد که باعث 
موفقیت آن شــده اند. جدا از اینکه تمامى محصوالت این شــرکت در کشور چین 
طراحــى و تولید مى شــوند که هزینه پایین ترى را رقم مى زنند چرا که از ســوى 
دیگر از بســیارى هزینه هاى جانبــى مانند: مالیات، گمرك، انباردارى و ارســال 
خبرى نیســت. همان طور که مى دانیم بســیارى از محصوالت این شــرکت فقط 
در فروشگاه ها و ســایت هاى اینترنتى عرضه مى شوند و فروشنده هاى فیزیکى 
وجود ندارند. در این شرایط شیائومى سود هنگفتى بابت عدم پرداخت دستمزد به 
فروشنده ها به دست مى آورد. با این روش کلیه توزیع کنندگان و فروشندگان ثالث 
که به دنبال سود شخصى خود هستند و باعث از بین رفتن قیمت مى شوند از حلقه 

فروش خود خارج مى کند.
عامل مهم دیگر متوسط چرخه عمر محصوالت شیائومى است. این شرکت معموال 
یک گوشــى تلفن همراه یا یک محصول دیجیتال را 18 تا 24 ماه به بازار عرضه 
مى کند. بنابراین، محصوالت چندین بار با کاهش قیمت روبرو مى شــوند و قدرت 

خرید مردم افزایش پیدا مى کند. 
قطعات ســخت افزارى استفاده شــده نیز به مرور ارزان تر مى شوند و شیائومى 
مى توانــد همان گوشــى را ارزان تر تولید کند. این در حالیســت کــه در هزینه ها 
صرفه جویى بســیار زیادى صورت مى گیرد و نیاز به مراحل تحقیق و توســعه، 
طراحى، پیش تولید و غیره نیســت. اما شــرکت هاى دیگر سعى مى کنند هر سال 
یک اســمارت فون جدید تولید کنند و چرخه ى عمر محصوالت شــان نیز حداکثر

12 ماه است. 

ارزن
شــیائومى تصور دنیا درباره محصوالت چینى را تغییر داده است و قواعد بازى 
در بازار را به هم زده است. شاید این شرکت در 7 سال پیش مانند یک «ارزن» یا 
«برنج کوچک» بود اما اکنون کوهى سربه فلک کشیده است که هر روز با سرعت 

بیشترى رشد مى کند.
این شرکت چندین هزار کارمند و در بسیارى از کشورها نمایندگى و دفتر فروش 
نیز دارد. بى جهت نیست که این شرکت سومین فروشنده اسمارت فون دنیا است و 
براى رونمایى از محصوالت جدیدش، تمامى رسانه هاى دنیا داوطلب هستند. این 
شرکت بزرگ که صدها شرکت نوپا در اکوسیستم آن زیست میکنند، محصوالتش 
سریعا به مرحله فروش مى رســد و صدها شرکت نوپا در اکوسیستم شیائومى 

زیست مى کنند.
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برخى از استانداردهاى مراکز داده مانند NFPA، استانداردي بین المللى است و براى 
تمام کشــورها و ســازندگان مراکز داده کاربرد دارد اما برخى از استانداردهاى 
New York State Energy Conserva در  on Construc on Code مراکزداده مانند
محدودة یک شهر یا یک کشــور قابل اجرا و مختص آن منطقه هستند. به عالوه، 
Up  با بهره ورى و کارایى مراکز  me Ins tute Tier برخى از اســتانداردها مانند
داده ســروکار دارند و برخى دیگر ضرورى نیســتند و هر مرکــز داده اي براى 
دستیابى به سطح باالترى از کیفیت و سازگارى با محیط زیست، این استانداردها 
را لحاظ می کند. براي نمونه  می توان از این اســتانداردها Green Globes ،LEED و 

Energy Star را نام برد. 

بسیارى از ســازندگان مراکز داده در هنگام طراحى، ســاخت و بهره بردارى از 
یک مرکز داده به سراغ رعایت و لحاظ کردن حداقل نیازمندى هاى استانداردهاى 
مرتبط مى روند یا حداقل تعداد اســتاندارد ممکن را در نظر می گیرند و در طراحى 
و ساخت از آن پیروى مى کنند که البته این موضوع یک اشتباه بزرگ است. چون 
شرکت شما گران ترین ســاختمان را براى یک مرکز داده طراحى و اجرا مى کند، 
بنابراین بهتر است به حداقل ها اکتفا نشود و استانداردهاى بیشترى به کار گرفته 
شــود تا به سطح باالترى از کارایى و بهره ورى دســت یابید. در ادامه مهم ترین 

در طراحى و ساخت مراکزداده باید از کدام استانداردها پیروى کنیم؟
مرکز داده یک فضاى اختصاصى است که شما مهم ترین اطالعات خود را روى آن نگه دارى مى کنید. بنابراین این فضا مانند یک خانه باید از بهترین طراحى و راهکارها 
براى کارایى، امنیت، بهره ورى و قابلیت اطمینان پذیرى برخوردار باشــد. بهترین روش براى دستیابى به این هدف، استفاده از استانداردهاى معتبر در هنگام طراحى یا 

ارتقاى یک مرکز داده است. 

اســتانداردهاى مراکز داده که رعایت آن در هر مرکز داده اي ضروري اســت را 
بررسی می کنیم:

سه استاندارد بزرگ
در طراحى مراکز داده و زیرســاخت هاى آن سه استاندارد عمده و اساسى مطرح 

است که باید مورد توجه قرار بگیرند:

Uptime Institute Tier Standard
این استاندارد یک روشــی مبتنى بر کارایى را در طول مراحل طراحى، ساخت و 
راه اندازى یک مرکز داده توســعه مى دهد. این اســتاندارد مشخص مى کند در هر 
ســطح یا الیۀ مرکز داده براى دستیابى به باالترین خطاپذیرى یا قابلیت اطمینان 
باید از چه تجهیزات و با چه شرایطى استفاده کرد. این همچنین به سازندگان مراکز 
داده نشان می دهد چگونه زیرساخت هاى یک مرکز داده را طراحى و پیاده سازى 
کنید تا سریع ترین خطایابى، رفع مشکل و افزودنگى به دست آید. سطوح تعریف 

شده در این استاندارد را مى توان در جدول زیر مشاهده کرد. 
Up با مجموعه اى از گروه هاى کاربرى این استاندارد را  me Ins tute موسســه
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براى اولین بار توســعه دادند و تاکنون به مشــکالت و کاستى هاى آن رسیدگى 
مى کنند. 

ANSI/BICSI 002-2014

این اســتاندارد بهترین پیشــنهادها براى طراحى مراکز داده و اجزاى آن است و 
جنبه هاى اصلى مورد نیاز براى برنامه ریزى، طراحى، ساخت و انجام مراکز داده 
و ساختمان هاى MEP را بررسى می کند و بهترین پیشنهادها و راهکارها را ارائه 
مى دهد. این اســتاندارد مى گوید که چگونه مرکز داده را از آتش ســوزى دور نگه 
 دارید یا چگونه اطالعات و تجهیزات فناورى اطالعات را در باالترین سطح امنیتى و 
حفاظتى نگه دارى کنید. همچنین این استاندارد مى تواند راهنماى اصلى سازندگان 
مراکز داده باشــد و مراحل طراحى و ســاخت را به 5 سطح اعتمادپذیرى 0 تا 4 
تقسیم  کند. استاندارد مورد نظر توسط موسسه بیکسى (BICSI) توصیه شده است 

و از سوى این مرکز نیز گواهى نامه معتبر آن صادر مى شود. 

ANSI/TIA 942-A 2014

استاندارد زیرساخت هاى ارتباطى براى مراکز داده. این استاندارد بیشتر دربارة 
کابل کشــى و طراحى مبتنى بر ویژگى هاى شــبکه بحث مى کنــد و داراى مفاهیم 
متعددى در حوزة افزایش خطاپذیرى و افزودنگى سیســتم براســاس استاندارد 
Up اســت. در این استاندارد درباره کابل کشى ساختاریافته  me Ins tute’s Tier

با کابل هاى مسى و فیبرنورى صحبت مى شود. همچنین دستورالعمل هایى براى 
افزونگى سیســتم، محافظت از مرکز داده در برابر حوادث طبیعى، مدیریت پایگاه 
داده، طراحى تجهیزات الکترویکى و مباحث ذخیره ســازى و پشــتیبان گیرى به 
مدیران شــبکه ارائه مى دهد. TIA در پى استانداردسازى تمامى بخش ها و قطعات 
یک مرکز داده اســت تا توســعه پذیرى و مقیاس پذیرى آن ها ساده تر، سریع تر و 

براى مدت طوالنى تر صورت گیرد. 

EN 50600

یک استاندارد بین المللى براى مراکز داده است که بیشتر روى مفاهیم و تعریف هاى 
 BCSI و TIA ،UI سه استاندارد قبلى مبتنى است و از دستورالعمل ها و توصیه هاى
ســود مى برد. این اســتاندارد در 6 بخش تعریف شده اســت: مفاهیم و تعاریف 
عمومى، ساختمان، منبع تغذیه، کنترل محیط، زیرساخت ارتباطى و کابل ها، امنیت 
سیستم، مدیریت و سیستم هاى عملیاتى اطالعاتى. همان طور که مشاهده مى شود، 
استاندارد EN 50600 دربارة فناورى اطالعات، زیرساخت ها و امکانات مراکز داده 
استاندارد صحبت مى کند و سعى دارد کاستى و نواقص مورد نیاز براى طراحى 
مراکز داده در بازار را پوشــش دهد. این اســتاندارد نیز مراکز داده را در 4سطح 
مختلف تعریف مى کند و این اســتاندارد بیشتر در کشورهاى اروپایى استفاده و 

پیروى مى شود. 

استانداردهاى رگوالتورى
بخش هــاى رگوالتــورى دولت ها براســاس مقــررات و سیاســت گذارى هاى 
خــود و همین طور قوانین کســب وکارى، مجموعه اي از ســرى اســتانداردها و 

دستورالعمل هایی را تعیین و پیشــنهاد مى دهند که سازندگان مراکزداده مجبور 
به لحاظ کردن آن ها هســتند. برخى از این اســتانداردهاى وضع شــده توســط 
رگوالتــورى در بخــش مراکز داده شــامل SAS 70 ،SOX ،HIPPA نوع یک و دو و 
استاندارد GLBA است. این استانداردها به مرور زمان تغییر می کنند و با نسخه هاى 

جدیدتري جایگزین مى شوند. 

استانداردهاى علمیاتى
اســتانداردهاى عملیاتى به آن دســته از اســتانداردها گفته مى شــود که پس از 
طراحى و ســاخت یک مرکز داده باید مورد توجه و پیاده ســازى قرار گیرند. این 
استانداردها، فرآیندهاى روزانه و روش هاى نگهدارى و محافظت از مراکز داده را 
چه در ســطح اطالعات و چه در سطح زیرساخت ها و تجهیزات پیشنهاد می دهند. 
این استانداردها نیز برحسب ماهیت یک مرکز داده یا نوع کسب وکار آن و شرایط 
محیطى و سیاست هاى وضع شده براى فعالیت مراکز داده در کشورهاى مختلف، 
مى توانند متفاوت از هم باشــند و دستورالعمل هاى متضادى را توصیه کنند. در 
کل این نوع اســتانداردها به مدیران شــبکه نشان می دهد چگونه بر فعالیت مرکز 
داده نظارت و کنترل دقیق داشــته باشند، تجهیزات مختلف را تعمیر، نگه دارى و 
براى تداوم کســب وکار مرکز داده تالش کنند. برخى از این استانداردها به شرح 

زیر است:

Up: پایدارى عملیاتى me Ins tute

ISO 9000: کیفیت سیستم

ISO 14000: سیستم  هاى مدیریتى محیطى

ISO 27001: امنیت اطالعات

PCI: امنیت مراکز داده سیستم هاى پرداخت مالى

FFIEC ،SSAE16 ،SAS70 & ISAE 3402 ،SOC: کنترل اطمینان

AMS-IX: استمرار کسب وکار مرکز داده

نتیجه گیرى
این که شما مجبور به استفاده از کدام استاندارد هستید وابستگى زیادى به محیط 
کسب وکار شما دارد. در امریکا و اروپا استانداردهاي متفاوتی مورد استفاده قرار 
می گیرند. استانداردهاى بین المللى در بیشتر کشورها مورد توجه و پیروى قرار 
مى گیرند. مهم تر از انتخاب نوع استاندارد، پیاده سازى کامل استاندارد مورد نظر 

و تداوم و استمرار آن قابل اهمیت است. 
باید از ابتدا مراحل پیاده ســازى اســتاندارد در مرکز داده مستندســازى شــود 
و بــراى تمامى مدیران، بخش هــا و کارمندان این موضوع توجیه شــود که باید 
دستورالعمل هاى استاندارد انتخاب شــده را دنبال و بر اجراى آن اصرار داشته 
باشند. انحراف از یک استاندارد مى تواند دالیل زیادى از جمله محدودیت هاى مالى 
یا محدودیت هاى فیزیکى و محدودیت دسترســى آن داشــته باشد ، اما ضروري 
اســت که این موضوع با توافق همۀ مدیران و ســرمایه گذاران صورت گیرد و به 

دنبال راهکارهایى براى جبران و جایگزینى آن باشیم.
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Tier Rating Tier 1 Tier 2 Tier 3 Tier 4 
Active Capacity Components N N+1 N+1 N After Failure 
Distribution Paths 1 1 1 Active + 1 Alternate 2 Active 
Concurrently Maintainable NO NO YES YES 
Fault Tolerant NO NO NO YES 
Compartmentalization NO NO NO YES 



نسل پنجم سرورهاى UCS سیسکو معرفى شدند

اولین سرى سرورهاى Dell-EMC روانه بازار شدند

 اینتل درایوهاى SSD ویژه براى سرورها مى سازد

سیسکو سرى جدید سرورها و نرم افزارهاى UCS M5 خود را با شعار «آن یک سرور نیست، آن یک سیستم است» معرفى کرد. این سرورها از پردازنده هاى مقیاس پذیر و 
قدرتمند Xeon اینتل استفاده مى کنند تا باالترین بار کارى و پردازشى را در مراکز داده به دوش بکشند. این سرورها از یک حافظۀ دو برابرى نسبت به مدل هاى قبلى برخوردار 
هستند و به گفتۀ سیسکو، کارایى آن 86 درصد بیشتر است. روى این سرورها از ماژول هاى حافظۀ DIMMS با سرعت 2666 مگاهرتز و ظرفیت 128 گیگابایتى استفاده 
شده است و براى فضاى ذخیره سازى طیف متنوعى از درایوهاى هارددیسک، SSD یا NVMe قابل استفاده است. این سرورها از قابلیت ذخیره سازى جدید و پرسرعت 
M.2 SATA نیز پشتیبانى مى کنند. همچنین شبکه هایى با اطالعات حساس و بار کارى بى درنگ یا پردازش اطالعات در حافظه رم طراحى شده اند و در مدل هاى بلید از 

پردازنده هاى گرافیکى براى دستیابى به بهره ورى بیشتر سود مى برند. این سرى سرورهاى سیسکو از 5 سرور، 2 سرور Blade و 3 سرور Rack Mount تشکیل 
شده است. سیسکو هم زمان با سخت افزار، نرم افزارهاى مدیریت سیستم و مرکز داده سرورهاى خود را نیز به روزرسانى کرده است. 

شــرکت دل چهاردهمین نســل سرورهاى PowerEdge خود را با برند Dell-EMC روانه بازار کرد. شرکت دل سال گذشته، شرکت معروف EMC را خریداري و به 
مجموعۀ خود اضافه کرد. سرى جدید سرورهاى PowerEdge چهار مدل سرور Rack Mount در اندازه هاى 1، 2 و 3 یونیت را شامل می شود و از پردازنده هاى

Xeon SP سود مى برند. هر سرور مى تواند حداکثر دو پردازنده و 28 هسته پردازشى داشته باشد و از 1.5 ترابایت تا 6 ترابایت در مدل هاى مختلف حافظۀ رم نصب 

مى شود. این سرورها به آخرین فناورى ها و امکانات ارتباطى ذخیره سازى مجهز هستند و سریع ترین ارتباطات درون شبکه را براى ذخیره سازى اطالعات فراهم 
مى کننــد. اســالت PCIe با فناورى NVMe ، درگاه هاى M2، درگاه هاى USB 3.0، حافظه هــاى رم DDR4 با فناورى هاى RDIMM و LRDIMM  برخى از ویژگى هاى 
ســرورهاى جدید شــرکت دل هستند. این سرورها از درگاه هاى اترنت یک گیگابیتى، ده گیگابیتى و 25 گیگابیتى تشکیل شده اند و محدودة وسیعى از کاربردهاى 
حرفه اى و گسترده مانند استفاده در تجهیزات آرایه اى ذخیره سازى اطالعات، محافظت از اطالعات، کاربردهاى hyper-converged، استفاده در رك هاى مرکز داده و 
کالن داده و دیگر راهکارهاى صنعتى را پوشش مى دهند. انتظار مى رود نسل جدید سرورهاى دل پس از ادغام با شرکت EMC از کارایى باالترى برخوردار باشند. 

صنعت SSD به سرعت در حال توسعه است و شبکه هاى بزرگ و مراکزداده به سوى درایوهاى 
SSD پرســرعت و پرظرفیت هجوم آورده اند. شــرکت اینتل نیز یکى از بزرگ ترین ســازندگان 

درایوهاى SSD اســت. این شــرکت اخیرا از درایوهاى SSD رونمایى کرد که به طور کامل براى 
استفاده در سرورها طراحى شده اند و شکل و شمایل خاصى دارند. این درایوها به شکل خط کش 
و هریک شــامل چندین ماژول براى نصب تراشه هاى ذخیره سازى هستند. اینتل مى گوید روى 
هریک از این درایوهاى خط کشى مانند یک پتابایت اطالعات ذخیره مى شود. این درایوها به راحتى 
روى سرورها و رك ها نصب مى شوند و از کمترین فضاى فیزیکى یا مصرف انرژى برخوردارند. 
این درایورهاى SSD، از رابط SFF-TA-1002 نســل Z اســتفاده مى کنند. رابط Gen-Z از 4 و 8 خط 
PCIe 3.1   برخــوردار اســت و از پهناى باند دوطرفه  7.88 گیگابایت بر ثانیه پشــتیبانى مى کند. 

خود رابط، داراى پین هاى بیشترى نســبت به یک رابط M.2 است. پین اضافه براى کاربردهاى 
سازمانى مانند مدیریت SMBus و خازن هاى حفاظتى استفاده مى شود. اینتل این درایوها را براى 
پاســخ گویى به نیازهاى متراکم و اتصال پذیر مراکزداده طراحى کرده اســت. این درایوها جزو 

اولین درایوهاى SSD مجهز به فناورى 3D XPoint اینتل هستند. 
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