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فصلنامه 

فرهنگی - اقتصادی

20 صفحه  |  قیمت 22000 تومان

DCIM ۵ چالش بزرگ مراکزداده و راه حل رفع آن ها با 
 نگاهی به ۵ نوع مرکزداده رایج دنیا و بررسی تفاوت های  آن ها

      هر نوع مرکزداده چه مزایایی دارد و دقیقا برای کدام مشتری مناسب است؟

 ۵ مهارت کلیدی که حتما باید در سال ۲۰۲۲ یاد بگیرید
      آینده پژوهان می گویند فارغ از اینکه چه شغل یا رتبه کاری دارید؛ این مهارت ها را نیاز خواهید داشت

  داستان موفقیت برند تسال: 
       چگونه یک خودروی برقی نوپا قاتل غول های خودروسازی شد؟

راهنـمای خرید رک مناسب برای مرکزداده

گزارش: گردهمایی بزرگ شرکت تیام شبکه برگزار شد.



سیستم سرمایشی با قابلیت کن��ل فشار

جهت ایجاد سرمایش پایدار
و ثابت نگهداشتن دمای مرکز داده

▪  مجه� به شیر انبساط الک��ونیکی
▪  Inverter برای کن��ل فشار کندانسور

▪  مجه� به سیستم PLC با قابلیت اندازه گی�ی دقیق 
      پارامتر ها و قابلیت اطمینان باال

▪  مجه� به تابلوی ب�ق داخلی
▪  مجه� به صفحه نمایش لمسی صنعتی

▪  قابلیت استفاده از فن دور متغیر
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 )Big Data( کالن داده  نیــازی نیســت دربــاره اهمیــت داده و 
کــرد. ایــن روزهــا دیگــر هــر مدیــری،  در دنیــای امــروز صحبــت 
وقتــی صحبــت از داده و جمــع آوری اطالعــات و ذخیــره آن هــا می شــود؛ 
ســری بــه نشــانه تاییــد تــکان می دهــد و بــر اهمیــت ایــن موضــوع صحــه 
کــدام شــرکت دولتــی، نهــاد و ســازمان بــزرگ  می گــذارد. ولــی شــما وارد 
کرده ایــد؟  ارائــه خدمــات بــه مــردم شــده و آثــاری از داده کاوی مشــاهده 
یــا یــک مقالــه عمیــق تحلیلــی مبتنــی بــر فــرآوری داده هــا دربــاره یــک 

ــد؟  ــران خواندی ــزرگ در ای ــش ب ــئله و چال مس
اســتخراج  را  آن  ولــی  کــه »داده« طــال اســت،  مــا می دانیــم  چــرا همــه 
نمی کنیــم؟ یــا بــه قــول دکتــر »جمــال شــهرابی«، بنیان گــذار داده کاوی 
، »امــروزه داده اصلی تریــن ثــروت و  در ایــران و اســتاد دانشــگاه امیرکبیــر
گنــج اســت ولــی چــرا در کشــور داده هــا را بــه ثــروت تبدیــل نمی کنیــم؟«
کــه بتوانیــم داده هــا را بــه  هنگامــی داده هــا بــه ثــروت تبدیــل می شــوند 
کنیــم یــا بــه زبــان دیگــر بتوانیــم  اطالعــات، دانــش، ِخــرد و هــوش تبدیــل 
کنیــم. پاشــنه آشــیل شــرکت ها و ســازمان های ایــران  داده هــا را فــرآوری 
مدیــران  تصمیم گیــری  و  داده هــا  فــرآوری  توانایــی  عــدم  همیــن  در 
کشــورهای  ســطح  در  تقریبــا  کــه  اســت  خــام  داده هــای  براســاس 
و  بهینه ســازی  و  هوشمندســازی  اســت.  شــده  منســوخ  اول،  جهــان 
گــرو تصمیم گیــری براســاس داده هایــی  چابک ســازی یــک ســازمان در 
گرفتــه و بــه دانــش و ِخــرد تبدیــل  کــه مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار  اســت 
انجــام می دهنــد و مدیــران  را  شــدند. ماشــین ها عملیــات داده کاوی 
کاهــش داده  ســازمان ها براســاس دانــش بــه دســت آمــده، هزینه هــا را 
یــا مرتبــا دنبــال بهینه ســازی خدمــات و  افزایــش می دهنــد  را  و ســود 
محصــوالت هســتند. در ایــران بــه دالیــل مختلــف ماننــد عــدم اعتقــاد 
ســرویس های  ارائــه  بــاالی  هزینه هــای  داده کاوی،  بــه  مدیــران  قلبــی 
واقعــی فــرآوری داده هــا، و جعلــی بــودن برخــی خدمــات و محصــوالت 
بــه اســم داده کاوی، و همچنیــن نداشــتن طــرح و برنامــه میان مــدت 
داده هــا،  پــردازش  و  ذخیره ســازی  جمــع آوری،  بــرای  طوالنی مــدت  و 
کننــد. در  ثــروت  تولیــد  از داده هــا  ســازمان ها هرگــز موفــق نمی شــوند 
و  به کارگیــری داده کاوی  ، شــاهد  و خصوصی تــر کوچک تــر  شــرکت های 
نتایــج شــگفت انگیز آن بودیــم ولــی در ســطح گســترده و سراســری، مثــال 
گاز مــردم، الگــوی ســفر مــردم در طــول  کشــف الگــوی مصــرف آب، بــرق و 
ســال، الگــوی ترافیــک و هزینه هــای ســازمان ها، در واقــع از داده کاوی 
کافــی و موثــری اســتفاده نشــده اســت. بســیاری از شــهرهای  ــدازه  ــه ان ب
پرترافیــک و پرجمعیــت جهــان، بــا اســتفاده از داده کاوی موفــق شــدند 
کــه از آن جملــه می تــوان شــهر رم  کاهــش دهنــد  حجــم ترافیــک خــود را 

کاهــش ۴۵ درصــدی ترافیــک نــام بــرد.  ایتالیــا را بــا 
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

هــوش  از  مایکروســافت  و  متــا   ◄
مصنوعــی بــرای مدیریــت مراکــزداده 

می کننــد اســتفاده 
دیتاســنترها  بهینه ســازی  و  مدیریــت  روز  هــر 
پیــدا  بیشــتری  اهمیــت  فنــاوری  شــرکت های  بــرای 
از  می خواهنــد  هــم  متــا  و  مایکروســافت  می کنــد. 
در  بهتــر  انــرژی  مدیریــت  بــرای  مصنوعــی  هــوش 
ــه  ک ــوگل  گ ــد  ــد؛ همانن کنن ــتفاده  ــود اس ــزداده خ ک مرا
کــرده  گذشــته ایــن رویکــرد را آغــاز  از چندیــن ســال 
ــتم  ــک سیس ــعه ی ــال توس ــافت در ح ــت. مایکروس اس
هــوش مصنوعــی اســت تــا بــا جمــع آوری اطالعــات 
، از بــروز  از منابــع مختلــف در ســطح یــک دیتاســنتر
را  آن هــا  از  ناشــی  هزینه هــای  یــا  بکاهــد  حــوادث 
کــز را افزایــش دهــد. تــالش  کاهــش و ایمنــی ایــن مرا
دیگــر مایکروســافت، ســاخت سیســتم مکملــی اســت 
کــه بتوانــد مراحــل مختلــف ســاخت یــک دیتاســنتر 
و  کنــد  نظــارت  و  زمان بنــدی  بعــد  و  شناســایی  را 
مشــکالت احتمالــی در ایــن مســیر را پیش بینــی کنــد. 
ــز در حــال توســعه یــک مــدل فیزیکــی  ــا نی شــرکت مت
کاری  بــرای شبیه ســازی شــرایط ســخت و پیچیــده 
کارایــی آن هــا در ایــن  دیتاســنترها اســت تــا بتوانــد 
سیســتم  ایــن  ببخشــد.  بهبــود  را  محیطــی  شــرایط 
می توانــد بــا دریافــت اطالعــات محیطــی، بخش هــای 
مختلــف دیتاســنتر ماننــد مصــرف انــرژی، سیســتم 
کنــد. یــک  سرمایشــی و جریــان هــوا را بهینه ســازی 
دیتاســنترها  در  مصنوعــی  هــوش  بــزرگ  کاربــرد 
کــه  باشــد  قطعی هــا  از  جلوگیــری  بــرای  می توانــد 
بیشــترین هزینــه و زیــان را بــرای مدیــران آی تــی دارد. 
طــور  بــه  اســت  شــده  موفــق  دیپ ماینــد  بــا  گــوگل 
را  دیتاســنترها  انــرژی  مصــرف  درصــد   30 میانگیــن 

بخشــد. بهبــود 

مدیریــت  قابلیت هــای  سیســکو   ◄
کــرد معرفــی  جدیــدی  ابــری 

تکامــل  بــرای  خــودش  تالش هــای  بــه  سیســکو 
همیــن  در  و  می دهــد  ادامــه  ابــری  کوسیســتم  ا
راســتا، قابلیت هــای مدیریــت ابــری جدیــدی معرفــی 
کــه باعــث رقــم خــوردن تجربــه یکپارچــه ای در  کــرد 
و   Cisco Catalyst و   Cisco Meraki پلتفرم هــای 
Cisco Nexus می شــوند. از جملــه ایــن محصــوالت 
 ThousandEyes بــه  می تــوان  سیســکو  جدیــد 
کــه امــکان پیش بینــی فعاالنــه و بهبــود  کــرد  اشــاره 
کارایــی شــبکه های WAN را در پــی دارد. ایــن ابــزار 
کمــک  شــبکه  کارشناســان  و  آی تــی  مدیــران  بــه 
و  مشــکالت  پیش گیرانــه،  صــورت  بــه  تــا  می کنــد 
وقــوع،  از  پیــش  و  شناســایی  را  شــبکه  خرابی هــای 
وضعیــت  آن هــا  بــه  سیســتم  ایــن  کننــد.  برطــرف 
شــده،  جمــع آوری  اطالعــات  براســاس  را  شــبکه 
هشــدار  را  احتمالــی  خرابی هــای  و  داده  گــزارش 
می دهــد. ThousandEyes اولیــن محصــول سیســکو 
در مســیر چشــم انداز Predictive Networks اســت. 
پلتفــرم  بــه  هــم  جدیــدی  قابلیت هــای  سیســکو 
Nexus Cloud خــود افــزوده اســت تــا امــکان مدیریــت 
چندابــری )multicloud( بــه صــورت بهتــر و راحت تــر 
بتواننــد  کاربــران  و  شــود  فراهــم  هوشــمندتری  و 
چابک تــر میــان ســرویس های ابــری مختلــف ســوئیچ 
از  می توانــد   Nexus Cloud پلتفــرم  کنــون  ا کننــد. 
و  خصوصــی  عمومــی،  ابــری  ســرویس های  انــواع 
انــدازه  هــر  در  شــبکه  لبــه  محاســباتی  محیط هــای 
 Nexus جدیــد  نســخه  کنــد.  پشــتیبانی  مقیاســی  و 
ــرای مشــتریان سیســکو در  Cloud در اواخــر امســال ب
 Cloud management ابــزار  می گیــرد.  قــرار  دســترس 
نیــز بــرای محصــوالت Catalyst معرفــی شــده اســت 
 ،Meraki داشــبورد  طریــق  از  بتواننــد  مشــتریان  تــا 
بــا  و  انتخــاب  را  خــود   Catalyst ســوئیچ های 
دســتگاه های بی ســیم Catalyst بــه صــورت بهتــری 

کننــد. مدیریــت  و  نظــارت 

Cisco launches cloud man-
agement of Catalyst

بــه ۱۲۶ میلیــارد  بــازار کالود  ◄ ارزش 
رســید دالر 

و  رشــد  حــال  در  هنــوز  ابــری  ســرویس های  بــازار 
ســال  اول  فصــل  در  گــر  ا حتــی  اســت؛  اوج گیــری 
کندتــر از مــدت مشــابه باشــد.  2022 رونــد رشــد آن 
گــزارش اخیــر موسســه تحلیلگــر بــازار Synergy نشــان 
ابــری در فصــل  بــازار ســرویس های  ارزش  می دهــد 
نخســت ســال 2022 بــه مــرز 126 میلیــارد دالر رســیده 
ــاال اســت. چنــد  ــی بســیار ب ــه یــک حجــم مال ک اســت 
مــاه پیــش نیــز ارزش زیرســاخت های فروختــه شــده 
می رســید  میلیــارد دالر   178 رقــم  بــه  بــازار  ایــن  در 
آمارهــا  ایــن  می شــد.  محســوب  رکــورد  یــک  کــه 
کالود جهانــی همچنــان  کــه بــازار  نشــان می دهنــد 
بــازار  ایــن  در  قــرار دارد و حضــور  رشــد  اوج  در دور 
جمــع  بــا   Synergy موسســه  اســت.  موفقیت آمیــز 
و  تجهیــزات  فــروش  معــادالت،  تمــام  ارزش  کــردن 
زیرســاخت های ابــری فصــل اول ســال 2022 بــه ایــن 
کــه ارزش بــازار فضــای ابــری  نتیجــه رســیده اســت 
ــازار  ــارد دالر رســیده اســت. ایــن ارزش ب ــه 126 میلی ب
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، رشــد داشــته 
اســت ولــی نســبت بــه فصــل چهــارم ســال 2021 بــا 
افــت روبــرو بــوده اســت. زیرســاخت ها و پلتفرم هــای 
ســخت افزاری حــدود ۴۴ میلیــارد دالر از ایــن ارزش 
ابــری  ســرویس های  و  می دهنــد  تشــکیل  را  بــازار 
خصوصــی شــده و خدمــات ســازمانی ارزشــی معــادل 
بــازار  بخش هــای  ســایر  دارنــد.  دالر  میلیــارد   ۵6
گــوگل،  هــم ارزشــی 28 میلیــارد دالری را رقــم زدنــد. 
و  بازیگــران  بزرگ تریــن  مایکروســافت،  و  آمــازون 
ــزارش  گ ــری در  فروشــندگان خدمــات و زیرســاخت اب
Synergy هســتند. پیش بینــی ایــن موسســه نشــان 
ســه  الــی  دو  تــا  ابــری  فضــای  بــازار  ارزش  می دهــد 
ــا  ــر می شــود و ایــن رشــد ب ، تقریبــا دو براب ســال دیگــر

کــم را همچنــان ادامــه خواهــد داد. ســرعت 

The total cloud market 
reached $126B in Q1 2022Meta and Microsoft to Test 

AI to Power Their Data 
Centers
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از  پــس  تیام شــبکه  شــرکت  حضــوری  مراســم  اولیــن 
کاخ  در   1۴01 تیرمــاه   7 سه شــنبه  روز  کرونــا،  شــیوع 

بــاغ ورســای برگــزار شــد.
بــه  کــه  صمیمــی  و  بــزرگ  گردهمایــی  ایــن  در 
توانمنــد  مجــری  رئیســیان«،  »ساســان  مجری گــری 
شــاهد  حاضــران  شــد؛  برگــزار  تلویزیــون  و  رادیــو 
تــور  ماننــد  متنوعــی  مفــرِح  و  شــاد  برنامه هــای 
ورســای،  بــاغ  رویایــی  لوکیشــن های  در  عکاســی 
هنرنمایــی ســرکار خانــم »فاطمــه عبــادی« بــا شــن، 
ــن  ــرای کمدی ــد و اج ــه عصرجدی ــت برنام ــده نخس برن
محبــوب »حســن ریونــدی«، قرعه کشــی و ... بودنــد.
دکتــر بابــک رشــیدی، مدیرعامــل شــرکت تیام شــبکه 
در ابتــدای ایــن مراســم، ضمــن خوش آمدگویــی بــه 
میهمانــان و ابــراز خرســندی از اینکــه دوبــاره فرصتــی 
تیام شــبکه  مشــتریان  و  همــکاران  تــا  داد  دســت 
کرونــا  ورود  داشــتند  اظهــار  شــوند؛  جمــع  دورهــم 
بــه ایــران و ســپس شــیوع آن و مــرگ عزیــزان بــرای 
ک بــود و باعــث توقــف  همــه غافل گیرکننــده و دردنــا
برنامه هــای همیشــگی و ســالیانه شــرکت ها از جملــه 
حضــور در نمایشــگاه ها و همیــن دورهمی هــا شــد.
گفــت  بابــک رشــیدی در ادامــه صحبت هــای خــود 
تیام شــبکه بــه جبــران عــدم حضــور در نمایشــگاه ها، 
خــود  ارتبــاط  تــداوم  بــرای  را  مختلفــی  برنامه هــای 

گرفــت  پیــش  در  بــازار  و  مشــتریان  و  مخاطبــان  بــا 
کــه برگــزاری بیــش از 1۵ وبینــار تخصصــی در حــوزه 
دیتاســنتر طــی یــک ســال اخیــر نمونــه ای از آن هــا 

اســت.
شــاهد  دیگــر  کردنــد  آرزو  تیام شــبکه  مدیرعامــل 
کرونــا در ایــران نباشــند تــا ایــن جمع هــا  اوج گیــری 
و دیدارهــای رودررو در رویدادهــای مختلــف ادامــه 
کنــد و از نزدیــک شــنونده ســخنان مشــتریان و  پیــدا 

باشــند. همــکاران 
شــروع   16 ســاعت  از  تیام شــبکه  بــزرگ  گردهمایــی 
داشــت  ادامــه  ورســای  بــاغ  در   22 ســاعت  تــا  و 
و  ســرگرم کننده  کامــال  فضایــی  در  میهمان هــا  و 
بــا  شــدند  موفــق  خانــواده،  کنــار  در  مفرح بخــش 
کننــد. ایــن مراســم  ــازه  همــکاران تیام شــبکه دیــدار ت
بــا قرعه کشــی و اهــدای ســکه طــال، مدالیــون طــالی 
و  شــام  صــرف  هوشــمند،  مچ بنــد  و  تیام شــبکه 

یافــت. پایــان  شــرکت کنندگان  هدایــای  اهــدای 
رویدادهــای حضــوری  تیام شــبکه در ســال جــاری، 
ــوان  ــه می ت ــت؛ از جمل ــده اس ــدارک دی ــم ت ــری ه دیگ
کــه فرصتــی  کــرد  بــه نمایشــگاه الکامــپ امســال اشــاره 
مغتنــم بــرای دیــدار بــا تــک تــک مخاطبان، مشــتریان 

و همــکاران اســت.

 گردهمایی بزرگ شرکت
تیام شبکه برگزار شد

گزارش
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مقــــاله فنی

۵ چالش بزرگ مراکزداده و راه حل 
DCIM رفع آن ها با

ورود  بــا  و  مــدام  طــور  بــه  مرکــزداده  صنعــت 
و  اســت  تغییــر  حــال  در  جدیــد،  فناوری هــای 
ایــن صنعــت پیوســته بــا تقاضاهــای رو بــه رشــد 
چالش هــای  بــا  گاهــی  و  اســت  روبــرو  مشــتریان 
و  مدیــران  بــرای  می شــود.  مواجــه  جدیــد 
ــن از  ــان یافت ــر روز اطمین ــزداده، ه ک ــان مرا مهندس
پایــداری، زمــان آپ تایــم بــاال، مدیریــت هزینه هــا 
ســخت تر  جدیــد،  تجهیــزات  ســریع  اســتقرار  و 

نیســت.  غیرممکــن  امــا  می شــود 
گزارشــی از نتایــج  نشــریه دیتاســنترداینامیک طــی 
درصــد   ۷۵ کــه  می کنــد  اشــاره  نظرســنجی  یــک 
کــزداده، تجهیــزات DCIM را بــا هــدف  مدیــران مرا
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی و نگهــداری نصــب 

کرده انــد.
در ایــن مطلــب می خواهیــم بــه ۵ چالــش اصلــی 
و  پیاده ســازی  هنــگام  در  کــزداده  مرا مدیــران 
ســراغ  بعــد  و  کنیــم  اشــاره  دیتاســنترها  مدیریــت 
 DCIM راه حل هــای آن هــا بــا تکیــه بــر تجهیــزات
برویــم و نشــان دهیــم چگونــه ابزارهــای مدیریــت 
کــزداده بــه ساده ســازی فرآیندهــا  زیرســاخت مرا
کاهــش  نتیجــه  در  و  عملیــات  خودکارســازی  و 

می کننــد. کمــک  چالش هــا  و  پیچیدگــی 

گزارش گیــری لحظــه ای و  چالــش ۱: نظــارت و 
بی درنــگ

کــزداده شــامل آیتم هــای زیــادی در دل خود  مرا
آن هــا  در  غیرمنتظــره  خرابی هــای  و  هســتند 
و  اپلیکیشــن ها  انــواع  اســت.  اجتناب ناپذیــر 
ســرورها،  اتصال هــا،  کابل هــا،  ســرویس ها، 
سیســتم های  ذخیره ســازی،  تجهیــزات 

خنک کننــده، واحدهــای توزیــع بــرق، باتری هــا، 
یواس پی هــا و بســیاری از مــوارد دیگــر بــه طــور 
نظــارت  کــه  هســتند  اجــرا  حــال  در  همزمــان 
آن هــا  از  لحظــه ای  و  مســتمر  گزارش گیــری  و 
و  اپراتورهــا  کــه  زمانــی  به ویــژه،  اســت.  دشــوار 
بــا  گزارش هایــی  بــه  نیــاز  کــزداده  مرا مدیــران 
معیارهــای مختلــف داشــته باشــند؛ جمــع آوری 
گــزارش بــه صــورت دســتی و  و تهیــه اطالعــات 
مــوردی بســیار پیچیــده و دشــوار خواهــد بــود.
دربــاره  عمیقــی  بینــش   DCIM سیســتم های 
بــه  و  دارنــد  کارایــی  معیارهــای  و  کــزداده  مرا
گزارش هایــی لحظــه ای و  کمــک می کننــد  شــما 
بی درنــگ تولیــد کنیــد. یــک سیســتم DCIM نــه 
تنهــا قابلیــت ردیابــی آنالین زیرســاخت شــبکه را 
بــه شــما می دهــد؛ بلکــه امکانــات و ابزارهایــی 
و  دریافتــی  اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای 
ارائــه  مفصــل  و  تفســیری  گزارش گیری هــای 
گاهانــه  آ تصمیم هــای  بتوانیــد  تــا  می دهــد 
گرفتــه و اقدامــات فــوری را متناســب بــا نیازهــای 

کنیــد. دیتاســنتر اتخــاذ 

چالش ۲: ایجاد ظرفیت مدیریت و برنامه ریزی
کــزداده تمایــل دارند  بیشــتر اوقــات، مدیــران مرا
بــار ترافیکــی بیــش از ظرفیــت و اســتاندارد بــه 
کــه غالبــا بــه خرابی هــا  کننــد  سیســتم تحمیــل 
و قطعی هایــی منجــر شــده و باعــث هــدر رفتــن 
منابــع و ســرمایه می شــود. در ایــن رویکردهــا، 
کــه نــه تنهــا تجهیــزات زودتــر خــراب  شــاهدیم 
دیگــر  انرژی هــای  و  بــرق  بلکــه  می شــوند؛ 
مصرفــی در دیتاســنتر نیــز اتــالف شــده و عمــال 

اســت. در چنیــن شــرایطی،  ریختــن  پــول دور 
کــزداده تمایــل پیــدا می کننــد درک  مدیــران مرا
امــکان  و  دیتاســنتر  یــک  ظرفیــت  از  درســتی 
افزایــش ظرفیــت آن بــه دســت بیاورنــد. مثــال، 
شــود؛  اضافــه  دیتاســنتر  بــه  ســرور  یــک  گــر  ا
چقــدر ظرفیــت شــبکه افزایــش یافتــه و امــکان 
بــدون  اطالعــات  پــردازش  و  ذخیره ســازی 
ــا چنــد درصــد ظرفیــت  ــم وجــود دارد؟ ی دان تای
ــت؟  ــده اس ــتفاده مان ــود، بی اس ــرورهای موج س

ایــن ســوالی مهــم و غالبــا حــل نشــده اســت. 
معمــوال بــا تجهیــزات DCIM امــروزی می تــوان 
طرفــی  از  و  داد  پاســخ  پرســش  ایــن  بــه 
اســتفاده،  بــدون  فیزیکــی  فضاهــای  می تــوان 
ظرفیت هــای  سرمایشــی،  سیســتم  انــرژی، 
ذخیره ســازی و مــوارد دیگــر را بهینه ســازی کــرده 
کشــف و مــورد اســتفاده  را  آزاد  و ظرفیت هــای 
قــرار داد. در برخــی اوقــات، یــک دیتاســنتر هیــچ 
افزایــش ظرفیــت فضــای فیزیکــی و  بــه  نیــازی 
یــک  از  اســتفاده  بــا  صرفــا  و  نــدارد  تجهیزاتــی 
کاهــش  و  ظرفیت هــا،  بهینه ســازی   ،DCIM
و  انــرژی  مصــرف  در  صرفه جویــی  یــا  هزینه هــا 
جلوگیــری از دان تایم هــا و خرابی هــا، می تــوان 
بــار ترافیکــی بیشــتری را مدیریــت و برنامه ریــزی 

کــرد.

کارایی چالش ۳: آپ تایم و 
آپ تایــم،  از  اطمینــان  و  کارایــی  اندازه گیــری 
کــزداده  دغدغــه اصلــی مدیــران و اپراتورهــای مرا
و  موثــر  مصــرف  این کــه  خصــوص  بــه  اســت، 
ــت  ــر پراهمی ــال های اخی ــرژی در س ــره وری ان به
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چگونه سیستم ها و راه کارهای DCIM به کمک مدیران دیتاسنترها می آیند؟

علیرضا گنجی
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ــد  ــد بای کارآم ــی  ــتم سرمایش ــت و سیس ــده اس ش
و  گرفتــه  قــرار  بررســی  و  ارزیابــی  مــورد  دائمــا 
معیارهایــی بــرای میــزان بازدهــی آن هــا داشــته 
کارایــی ایــن بخش هــا  باشــیم. محاســبه دســتی 
هــم  و  زمان بــر  هــم  ســنتی،  کــزداده  مرا در 
کــزداده  غیردقیــق و دور از واقعیــت اســت. در مرا
کــزداده  مرا یــا  امــروزی  پیچیــده  و  مــدرن 
دســتی  محاســبه   ،)Hyperscale( ابرمقیــاس 

اســت. غیرممکــن  کامــال  آپ تایــم  و  کارایــی 
شــما  بــه  قدرتمنــد   DCIM سیســتم های  امــا 
کارایــی  ماننــد  معیارهایــی  تــا  می کننــد  کمــک 
بی درنــگ  صــورت  بــه  را   PUE بــرق  مصــرف 
اندازه گیــری و ســپس سیســتم ها را بهینه ســازی 
وظیفــه  کنیــد.  مدیریــت  را  آپ تایــم  زمــان  و 
اصلــی یــک ابــزار DCIM، ساده ســازی فرآیندهــا 
کارآمــدی یــک مرکــزداده اســت.  بــرای افزایــش 
کارایــی و آپ تایــم  اغلــب چالش هــای مربــوط بــه 
ارتبــاط  فرآیندهــا  پیچیدگــی  بــه  زیرســاخت ها 
کــه بــا به کارگیــری سیســتم های  پیــدا می کننــد 
مدیریــت زیرســاخت مرکــزداده، ایــن فرآیندهــا را 

کــرد. خواهیــد  ساده ســازی 

چالش ۴: بهره وری انرژی و کاهش هزینه ها
برخــی منابــع تحقیقاتــی ماننــد MDPI می گویــد 
کــزداده  1.۴ درصــد کل انــرژی جهــان توســط مرا
می گوینــد  کارشناســان  امــا  می شــود  مصــرف 
ایــن میــزان بســیار بیشــتر و در حــدود 3 درصــد 
کل انــرژی جهــان اســت. بــا کمبــود منابــع انــرژی 
کربنــی و  در سراســر دنیــا و از جملــه انرژی هــای 
فســیلی، تــالش  بــرای رفتــن بــه ســوی انرژی های 
افزایــش  برابــر  چنــد   ، تجدیدپذیــر و  ک  پــا
همزمــان،  و  نیســت  کافــی  ولــی  اســت  یافتــه 
ــرژی خــود  کــزداده ســعی می کننــد مصــرف ان مرا
کننــد. در ســال های اخیــر اغلــب  را بهینه ســازی 
کــزداده ســنتی بــه خاطــر مصــرف انــرژی بــاال  مرا
و افزایــش دمــا بــا مشــکالت بزرگــی روبــرو شــدند. 
معمــوال چندیــن برابــر انرژیــی کــه بایــد به صــورت 
شــود؛  مصــرف  مرکــزداده  یــک  در  اســتاندارد 
کــه هیــچ ابــزار  اتــالف می شــود؛ بــه ویــژه وقتــی 
و سنســوری بــرای رهگیــری و نظــارت بــر مصــرف 
انــرژی دســتگاه ها و حســگرهای محیطــی وجــود 
نداشــته باشــد. همچنیــن، بــا پیاده ســازی یــک 
سیســتم DCIM می توانیــد مصــرف انــرژی را بــه 
کنیــد؛ اقــدام بــه  کنتــرل و مدیریــت  کارآمــد  طــور 
کنیــد؛ و  بهینه ســازی تدریجــی و مرحلــه ای آن 
کاهــش دهیــد.  را  امــکان هزینه هــا  در صــورت 
کاهــش  معنــای  بــه  انــرژی  مصــرف  کاهــش 
ــا  ــش ظرفیت ه ــوی افزای ــه س ــن ب ــا و رفت هزینه ه
ک اســت.  یــا اســتفاده از انرژی هــای بهتــر و پــا
کمــک  شــما  بــه  هزینه هــا  کاهــش  همچنیــن، 
زیســتی  محیــط  اســتانداردهای  تــا  می کنــد 
ــاز بــه مصــرف  کــه ب کنیــد  بیشــتری پیاده ســازی 

ــرد. ک ــد  ــک خواه ــر کم ــرژی موث ان

کارمندان چالش ۵: مدیریت بهره وری 
از  گزارش گیــری  و  تحلیــل،  و  تجزیــه  ردیابــی، 
مرکــزداده،  یــک  زیرســاخت های  تمــام  کارایــی 
گــر بخواهیــد  کاری ســخت و دلهــره آور اســت. ا
دهیــد؛  انجــام  دســتی  صــورت  بــه  را  کار  ایــن 
کارمنــدان  زمــان و انــرژی زیــادی از اپراتورهــا و 
ــه عــالوه، هیــچ اطمینانــی از صحــت  می گیــرد. ب
کارمنــدان وجــود نــدارد.  گــزارش دســتی  و دقــت 
عملیــات   خودکارســازی  بــا   DCIM راه کارهــای 
گزارش گیــری، بــه صــورت بی درنــگ و مســتمر 7 
کارمنــدان  در 2۴، مــدت زمــان زیــادی از وقــت 
گزارش گیری هــا  می کننــد.  آزاد  را  کــزداده  مرا
نیــازی  کامــال خــودکار و دوره ای شــده و دیگــر 
ــه  ، تاییدی کار ــردش  گ ــزارش،  گ ــر  ــرای ه ــت ب نیس
دیتاســنترهای  در  گیــرد.  صــورت  یــادآوری  و 
مــدرن، عــالوه بــر DCIM، بــرای مــوارد جانبــی 
توســط  نیــز  دســتی  گزارش هــای  اضافــی،  و 

می شــود.  انجــام  کارمنــدان 

بخش هــای  همــه  فناوری هــا،  توســعه  بــا 
ســرویس های  و  اپلیکیشــن ها  از  دیتاســنترها 
نرم افــزاری تــا داده هــا، تجهیــزات، سیســتم های 
و  محیطــی  سنســورهای  انــرژی،  و  سرمایشــی 
تکامــل  و  تغییــر  حــال  در  امنیتــی،  و  فیزیکــی 
گــر یــک مدیــر مرکــزداده باشــید؛ کامــال  هســتند. ا
چالش هــای  روز  هــر  کــه  کــرد  خواهیــد  حــس 
آن هــا  حــل  و  می آینــد  ســراغ تان  جدیــدی 
نیســت.  میســر  دیگــر  ســنتی  شــیوه های  بــه 
راه کارهــا و سیســتم های DCIM بــه شــما کمــک 
چالش هــا  ایــن  بــا  ســاده تر  و  بهتــر  می کننــد 
آن هــا  رفــع  بــرای  راه حل هایــی  و  شــده  روبــرو 
کنیــد.  در دیتاســنتر خــود پیاده ســازی و اجــرا 
DCIM فراتــر  در واقــع الزم اســت بــه ابزارهــای 
چنــد  مانیتورینــگ  ســاده  نرم افــزار  یــک  از 
کلیــد موفقیــت  DCIMهــا  پارامتــر بیندیشــید. 
می تواننــد  و  هســتند  امــروزی  دیتاســنترهای 
مصــرف  بهینه ســازی  ماننــد  بزرگــی  کارهــای 
سرمایشــی،  سیســتم  کارآمدســازی  انــرژی، 
نیــروی  کمبــود  جبــران  هزینه هــا،  کاهــش 
افزایــش  قابلیــت  همچنیــن  و   ، ماهــر انســانی 
ظرفیــت بــار ترافیکــی شــبکه و دیتاســنتر بــدون 
ســرمایه گذاری جدیــد و هزینــه بیشــتر را انجــام 

دهنــد.
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10 ویژگی مشترک بهترین 
رئیس های دنیا

آینده پژوهان می گویند فارغ از اینکه چه 
شغل یا رتبه کاری دارید؛ این مهارت ها را نیاز 

خواهید داشت

۵ مهارت کلیدی که 
حتما باید در سال 

۲۰۲۲ یاد بگیرید

اقتصــادی  و  مالــی  بازارهــای  تحلیل گــران 
بــه  بازگشــت  حــال  در  شــرکت ها  می گوینــد 
کرونــا  ویــروس  همه گیــری  از  پیــش  وضعیــت 
خــود  گذشــته  رونــق  کســب وکارها  و  هســتند 
ایــن  در  امــا  می کننــد.  بازیابــی  تدریــج  بــه  را 
شــغلی  ارتقــای  یــا  شــغل  یافتــن  بــرای  بــازار 
بایــد مهارت هایــی بیشــتر از گذشــته داشــت؛ 
کــه لزومــا فنــی نیســتند  مهارت هایــی جدیــد 
و شــما را بــرای حضــور در محیط هــای ترکیبــی 
آمــاده  و پیچیــده بــا ابرچالش هایــی نوظهــور 

. می کننــد
»اســکات اســتینبرگ«، آینده نگر و استراتژیســت 
کســب وکارها که ســابقه ی آموزش و مشــاوره به 
ــای  ــد در بازاره ــرای رش ــی ب ــر اجرای ــزاران مدی ه
مهــارت   ۵ دارد؛  خــود  کارنامــه  در  را  پررونــق 
کلیــدی در ســال ۲۰۲۲ را شناســایی کــرده کــه هر 
فــردی را می توانــد بــه یــک حرفــه ای ارزشــمند در 

حــوزه ی کاری و شــغلی خــود تبدیــل کنــد. 

۱- حل مسئله
خالقانــه  و  انتقــادی  تفکــر  داشــتن  آینــده،  در 
دربــاره ی کارهــا و محصــوالت و همچنیــن افــزودن 
مهارت هــا، تجربیــات و ارتباطات منحصربه فرد به 
مجموعــه ابزارهــای حرفه ای تان، بســیار ســودمند 

خواهــد بــود.
تالش هــای شــما بــرای تفکــر و حــل مســئله بــه 
شــیوه ای خــارج از چارچــوب رایــج، نــه تنهــا بــه 
جدیــدی  راه حل هــای  تــا  می کنــد  کمــک  شــما 

ــرار  ــما ق ــار ش ــی در اختی ــه ابزارهای ــد؛ بلک ــدا کنی پی
می دهــد تــا نشــان دهیــد قــادر بــه حــل مشــکالت 

جدیــد بــه شــکلی هیجان انگیــز هســتید.
بــه عنــوان مثــال، صرف زمان بــرای تجزیه و تحلیل 
کســب وکار یــا برقــراری ارتبــاط بــا  نــوع دیگــری از 
افــراد در صنعتــی دیگــر، بــه شــما کمــک خواهــد 
کــرد تــا بــه فکــر روش هــای جدیــدی بــرای حــل 
مشــکالت خــود بیفتیــد یــا از ابزارهــا و تیم هــای 
جدیــدی اســتفاده کنیــد. ایــن همان چیزی اســت 
کــه کارفرمایــان و مشــتریان در بازارهــای بــه ســرعت 
در حــال رشــد و حرکــت بــه آن نیــاز دارنــد و بــه شــما 

ــری خواهــد داد. ارزشــی چنــد براب

نکتــه برجســته: یــاد بگیرید که چگونــه یک طوفان 
از  هریــک  بــر  کنیــد.  شــروع  و  انتخــاب  را  فکــری 
طوفان هــای فکــری الفبایــی، شــبکه ای یــا نمــودار 
بگیریــد  یــاد  و  کنیــد  پیــدا  تســلط  مورفولوژیکــی 
از هرکــدام بــرای حــل چالشــی خــاص بهره منــد 

شــوید.

۲- برنامه ریزی استراتژیک
آینده نگرهــا، آینــده را پیش بینــی نمی کننــد؛ بلکــه 
روندهــا و مســیرهای حرکتــی یــک بــازار یــا جامعــه 
کــرده و تاثیــر ایــن روندهــا در حــال  را شناســایی 
آینــده را مــورد بررســی و تجزیــه و تحلیــل قــرار  و 
می دهنــد. ایــن افــراد بــا اســتفاده از ســناریوهای 
نقش آفرینــی  بــرای   »... گــر  ا می شــد  »چــی 
اســتراتژی های مختلــف و نتایــج آن هــا، بــه افــراد 
کمــک می کننــد تــا دســت بــه انتخــاب بزننــد، یــک 

و در صــورت  بگیرنــد،  پیــش  اســتراتژی درســت 
گهانــی  وقــوع حــوادث غیرمنتظــره و چرخــش نا

برونــد. جایگزیــن  اســتراتژی های  ســراغ  بــازار، 
و  حرفــه  در  را  آینده نگرهــا  تکنیــک  بایــد  شــما 
کســب وکارتان بــه کار بگیریــد. الزم اســت تــا آموزش 
ببینیــد جهت هــای مختلفــی کــه صنعــت یــا بــازار 
شــغلی شــما در آن حرکــت می کنــد یا ممکن اســت 
حرکــت کنــد را شناســایی و تجزیــه و تحلیــل کنیــد. 
ــورت  ــه ص ــد ب ــک می کن ــما کم ــه ش ــارت ب ــن مه ای
عمــدی، حرکت هــای آینــده خــود را ترســیم کــرده 
و پلــن B جایگزیــن پلــن A داشــته باشــید و از عدم 

اطمینــان و قطعیــت خــارج شــوید.

یــک  چگونــه  کــه  بگیریــد  یــاد  برجســته:  نکتــه 
ماموریــت قانع کننــده ایجــاد کنیــد؛ هــوش تجــاری 
کلیــدی در خودتــان پرورش دهیــد، و فرصت های 
بالقــوه بــرای ترســیم مســیر رو بــه جلــوی یــک برنــد 

را کشــف کنیــد.

۳- تصمیم سازی
هســتیم  ناچــار   2022 ســال  در  مــا  همــه 
انتخاب هــای ســریع و تاثیرگــذار داشــته باشــیم؛ 
گــر زمــان برنامه ریــزی یــا دانــش و ســطح  حتــی ا
اطالعاتــی مشــابه بــا دوران پیــش از کرونــا نداشــته 

باشــیم!
گرفتــن تصمیم هــای  کار ) ایــن  انجــام  بــرای  آیــا 
شایســتگی  عــدم  احســاس  ســریع(  و  ســخت 
می کنیــد؟ هیــچ مشــکلی نیســت؛ چــون پیــش از 
پاندمــی کرونــا اشــتباه کــردن، بزرگ تریــن تــرس در 

مقاله مدیریتی

محسن نادری



7      سال پنجم/ شماره 17 / تابستان   1۴01

کار بــود. محــل 
99 درصــد رهبــری یــک تیــم یا کســب وکار در تمایل 
بــه ادامــه تصمیم گیــری و تصمیم ســازی خالصــه 
کــه  دهیــد  آمــوزش  خودتــان  بــه  بایــد  می شــود. 
چگونــه قضــاوت خوبــی داشــته باشــید و بــه غرایــز 
ــا از افــرادی کــه بیــش از حــد  خــود اعتمــاد کنیــد ت
عصبــی هســتند و نمی تواننــد قانــع شــوند، متمایــز 
شــوید. شــاید گرفتــن اولیــن تصمیــم ســریع و مهــم 
برایتــان بســیار ســخت و زمان بــر باشــد ولــی بایــد 
عــادت کنیــد کــه هــر روز، هــر ســاعت و هــر لحظــه، 
تصمیم هایــی ســخت بگیریــد و هراســی از بابــت 
اتفاقــات پــس از آن نداشــته باشــید. تمریــن ایــن 
مهــارت باعــث می شــود هــر روز بتوانیــد چندیــن 
تصمیــم بــزرگ و ســخت شــخصی و تیمــی بگیریــد 
کامــال  کــه شــاید یکــی از آن هــا اشــتباه امــا بقیــه 

درســت و به جــا بودنــد.

بــا  مواجهــه  در  بگیریــد  یــاد  برجســته:  نکتــه 
وضعیت هــای عدم قطعیــت، داده ها را جمــع آوری 

کنیــد. و بــه طــور منطقــی تجزیــه و تحلیــل 

۴- شنوندگی خوب
 McKinsey & Company مطالعــه اخیــر موسســه
میــان  در  کــه  شــرکت هایی  می دهــد  نشــان 
کارمنــدان و تیم هــای خــود، تنــوع قومــی، رنــگ، 
نــژاد و تنــوع فرهنگــی دارند؛ باالتریــن امتیازها برای 
ــد و 33 درصــد بیشــتر از  موفقیــت را کســب کرده ان
بقیــه احتمــال پیشــروی در صنعــت خــود را نســبت 
بــه شــرکت های یک دســت دارنــد. ایــن مطالعــه بــه 

مــا چــه درســی می دهــد؟ 
کــه  افــرادی  تحقیقــات دیگــری هــم نشــان داد 
موفقیت هــای  بــه  آن  از  پــس  و   2022 ســال  در 
تجــاری دســت پیــدا می کننــد؛ افــرادی هســتند 
کــه می داننــد چگونــه بایــد از طیــف وســیعی از 
اســتفاده  مهارت هــا  و  دیدگاه هــا  اســتعدادها، 
کننــد. ایــن هنــر مســتلزم داشــتن مهــارت خــوب 
گــوش کــردن نظــرات و ایده هــای دیگــران اســت. 
شــما خــواه یــک مدیــر و رهبــر کســب وکار بــزرگ 
ــا عضــوی از یــک تیــم کوچــک اســتارتاپی چنــد  ی
روزه باشــید؛ بایــد روی قــدرت شــنوندگی خودتــان 
کار کنیــد و بــه یــک شــنونده ماهــر تبدیــل شــوید. 
برخــی اوقــات نیــاز اســت ده هــا ایــده و نظــر را بــا 
کنیــد و برخــی  گــوش  کامــل  حوصلــه و بــا دقــت 
اوقــات بایــد اجــازه دهیــد دیگــران بی محابــا روی 
نظر و ایده شــما، ســخنرانی کنند و در رد آن دلیل 

بیاورنــد.

نکتــه برجســته: یــاد بگیریــد چگونــه نظــر و بینــش 
دیگــران را جمــع آوری کنید )نظر دیگران را نســبت 
گــوش دادن  کنیــد( و از طریــق  بــه خــود مثبــت 

ــازید. ــری بس ــر و عمیق ت ــات قوی ت ــال، ارتباط فع

۵- لجستیک
و  داریــد  مشــکالتی  خــود  روزانــه  برنامــه  در  گــر  ا
احســاس می کنیــد بیــش از انــدازه هــرج و مــرج 
کنتــرل نشــده دارد؛ بایــد بگوییــم کــه شــما تنهــا 
نیســتید و ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــید در 

ســال 2022 آمادگــی ذهنــی بیشــتری پیــدا کنیــد.
ضرب االجل هــا  شــده،  کوتاه تــر  زمان هــا  امســال 
تنگ تــر شــده، و مســئولیت های شــغلی بیشــتر 
مجبــور  آینــده،  ســال  چنــد  در  می شــوند. 
می شــوید ماننــد یــک مدیــر پــروژه فکــر کنیــد؛ نــه 
بــرای پروژه هــای بــزرگ کاری، بلکــه بــرای یافتــن 
تکالیــف  انجــام  جهــت  موثــری  راه حل هــای 
مدرســه فرزنــدان خــود یــا بــردن آن هــا بــه پــارک 
کاری و  و شــهربازی، در میــان انــواع برنامه هــای 

پشــت ســر می گذاریــد. کــه  روزهــای شــلوغی 
راز موفقیــت و راه حــل برون رفــت از ایــن مشــکالت 

در لجســتیک اســت؛ هنــر آماده ســازی و تامیــن! 
بــه خانــه  تعطیــالت می خواهیــد  بــرای  امســال 
ــی فرودگاه هــای شــلوغ،  ــزرگ خــود برویــد ول مادرب
محدودیت هــای ترافیکــی، زمــان ســفر، هزینه هــا، 
و همــه و همــه مانــع می شــوند. شــما بایــد هنــر 
برنامــه  یــک  روی  و  باشــید  داشــته  لجســتیکی 
زمان بنــدی شــده و الویــت دار کامــل، از مدت هــا 
قبــل فکــر و طــرح و نقشــه ریختــه باشــید و بعــد بــا 
به کارگیــری همــه منابــع و امکانــات بــه ســفر برویــد.

 نکتــه برجســته: یــاد بگیریــد اصــول مدیریت پــروژه 
را در کار و زندگــی خــود پیاده ســازی کنیــد.
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مقــــاله فنی

حــال  در  ســرعت  بــه  محاســبات  و  فنــاوری 
کــزداده هــر روز نیــاز  پیشــرفت هســتند و مرا
بــه رشــد و ظرفیــت بیشــتری دارنــد. امــروزه، 
دادن  قــرار  بــرای  طبقه هایــی  فقــط  رک هــا 
بایــد  و  نیســتند  ذخیره ســازی  تجهیــزات 
هوشــمندی  قابلیت هــای  و  بیشــتر  چگالــی 
داشــته  تجهیــزات  ایــن  نگهــداری  بــرای 
مــورد  کــزداده  مرا مــدرن  تاسیســات  باشــند. 
نیازمنــد  کســب وکارها،  ســوی  از  تقاضــا 
نــه  کــه  هســتند  ذخیره ســازی  راه حل هــای 
تنهــا از فضــای فیزیکــی بــه شــکل ارزشــمندی 
کننــد؛ بلکــه هزینه هــای عملیاتــی را  اســتفاده 
بــر  کاهــش دهنــد. افــزون  در همیــن فضاهــا 
سیســتم  و  هــوا  جریــان  بهینه ســازی  اینکــه، 
شــبکه  زیرســاخت  بــه  رک،  یــک  سرمایشــی 
شــکل  بــه  کــه  می کنــد  کمــک  مرکــزداده  و 

کنــد. کار  کارآمدتــری 
گزینه هــای بســیار زیــادی  بنابرایــن، بــا وجــود 
کــه بــرای خریــد رک در بــازار یافــت می شــود؛ 
مناســب  رک  بهتریــن  انتخــاب  در  بایــد 
و مرکــزداده خــود، ۵ نکتــه بســیار  تجهیــزات 
کــه در ادامــه ایــن  کلیــدی را در نظــر بگیریــد 

اســت: شــده  اشــاره  مطلــب 

کم رک سرور ترا
تجربه هــای  بــرای  کاربــران  تقاضــای  در  تغییــر 
وقفــه،  بــدون   ، ســریع تر دیجیتالــی،  و  آنالیــن 
2۴ ســاعته و 7 روز هفتــه، باعــث شــده اســت 
بــا ظرفیــت  بــه ســرورهایی  نیــاز  کــزداده  مرا تــا 
ذخیره ســازی روزافــزون و پردازنده هــای نســل 
جدیــد داشــته باشــند. ایــن موضــوع بــه شــدت 
IT تاثیرگــذار اســت و  روی زیرســاخت فیزیکــی 
کــم  کــزداده بــرای پشــتیبانی از ایــن حجــم ترا مرا
رو بــه رشــد، همیشــه تحــت فشــار هســتند. پــس، 
باشــید  داشــته  انتظــار  کــه  نیســت  غیرعــادی 
بیشــتر  و  کیلوگــرم   1300 وزن   امــروزی  رک هــای 
ــه  ــا 10 ســال پیــش، رک هــا ب کننــد. ۵ ی را تحمــل 
را  تجهیــزات  وزن  کیلوگــرم   900 میانگیــن  طــور 

می کردنــد.  تحمــل 
عامــل  یــک  بــه  کــم  ترا و  اســتحکام  واقــع،  در 
مناســب  رک  یــک  انتخــاب  در  مهــم  بســیار 
تبدیــل شــده اســت. هنــگام مقایســه رک هــای 
، نیازهــای بــاری و وزنــی خــود را بــرای امــروز  ســرور
و فــردا در نظــر بگیریــد. حتمــا بایــد رکــی انتخــاب 
کــه قابلیــت افزایــش تجهیــزات در آینــده و  کنیــد 

تحمــل وزن بــار بیشــتری را داشــته باشــد.

یکپارچگی در خارج از سایت
حداقـــل  بـــه  بـــرای  ســـازمان ها،  از  بســـیاری 

رساندن مشـــکالت مربوط به نصب، پیکربندی 
و ادغـــام تجهیـــزات در یـــک محیـــط مرکـــزداده، 
بـــه فرآیندهای یکپارچه ســـازی خارج از ســـایت 
آورده انـــد.  روی   Rack and Stack بـــه  موســـوم 
رویکـــرد Rack and Stack بـــرای هنگامـــی اســـت 
که شـــما رک هـــای ســـرور کامال پیکربندی شـــده 
و آمـــاده اســـتفاده را بـــه ســـایت مرکـــزداده خود 
انتقـــال می دهید و یکپارچه ســـازی سیســـتم در 
بیـــرون از محیـــط مرکزداده انجام شـــده اســـت.

بــه   Rack and Stack در  موفــق  تحویــل  یــک 
یکپارچه ســازی رک مرکــزداده در خــارج از ســایت 
کامــل  متکــی اســت. رک هــا بایــد بتواننــد بــه طــور 
وزن تجهیــزات را در طــول یــک زمــان مشــخص 
و همین طــور در طــول فرآینــد حمــل و نقــل بــه 
کننــد و مطمئــن نگــه دارنــد.  شــکل امنــی تحمــل 
رک هــا بایــد بــرای مقابلــه بــا هرگونــه فشــار ناشــی 
گــرد و غبــار ســاخته شــده  ــا  از حرکــت، تکان هــا ی
نقــل  و  حمــل  در  اســترس زا  عوامــل  و  باشــند 

تجهیــزات IT را از بیــن ببرنــد.
گــر در حــال بررســی رویکردهــای یکپارچه ســازی  ا
خــارج از ســایت هســتید یــا در حــال حاضــر از 
قــدرت  دربــاره ی  بایــد  می کنیــد؛  اســتفاده  آن 
تحمل پذیــری افقــی و عمــودی رک هــای ســروری 
پیــدا  کامــل  اطمینــان  می کنیــد؛  انتخــاب  کــه 
کنیــد و دقیقــا ایــن پارامترهــا را مــورد بررســی و 

رک  خـــــرید  راهــنـــمای 
مناســب بــرای مرکــزداده

چگونه بهترین رک را برای تجهیزات 
دیتاسنتر خود انتخاب کنیم؟

اشکان عطایی
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ارزیابــی قــرار دهیــد. از تولیدکننــده ی رک دربــاره 
کنیــد.  ســوال  رک هــا  جوشــکاری  تکنیک هــای 
ــه ای و  ــای نقط ــدگان از جوش ه ــی تولیدکنن برخ
بخیــه ای بــه جــای جوشــکاری پیوســته اســتفاده 
ولــی  کننــد  صرفه جویــی  کار  در  تــا  کرده انــد 
کاهــش  جوش هــای نقطــه ای و بخیــه ای باعــث 
کیلوگــرم   900 بــه  رک هــا  تحمل پذیــری  قــدرت 
کــه در بــاال اشــاره شــد و بــرای رک هــای  می شــوند 
ــت. رک هــا بایــد آن  کافــی نیس ســروری امــروزی، 
کــه بتواننــد  چنــان خــوب جــوش خــورده باشــند 
شــده  نصــب  تجهیــزات  طوالنــی،  مــدت  بــرای 
روی خــود را در جابه جایی هــا و حمــل و نقــل، 
محکــم نگــه دارنــد و هیــچ آســیبی بــه آن هــا وارد 

نشــود.

فضاهای قابل استفاده در رک
و  عریض تـــر   ، بلندتـــر کـــزداده،  مرا رک هـــای 
کـــم  ترا افزایـــش  بـــا  تـــا  شـــده اند  عمیق تـــر 
ـــن  ـــروزه، محبوب تری ـــوند. ام ـــازگار ش ـــزات س تجهی
انـــدازه رک هـــا ۴۵U ،۴2U و ۴8U اســـت. البتـــه، 
رک هـــای ۵2U نیـــز در حـــال افزایـــش مصـــرف 
مشـــکلی  ادامـــه،  در  هســـتند.  محبوبیـــت  و 
ـــتانداردهای  ـــه اس ک ـــت  ـــن اس ـــود دارد و آن ای وج
صنعتـــی دربـــاره ی میـــزان فضـــای مـــورد اســـتفاده 
در داخـــل رک هـــا، اطالعـــات روشـــن و مشـــخصی 
ارائـــه نکرده انـــد. مدیـــران دیتاســـنترها تمایـــل 
شـــود  خریـــداری  و  ســـاخته  رک هایـــی  دارنـــد 
بـــرای  را  مرکـــزداده  درون  فضـــای  کثـــر  حدا کـــه 
قـــرار  اختیـــار  در  تجهیـــزات  نصـــب  و  اســـتفاده 
ـــا ایـــن رک هـــا،  ـــه آی ک ـــد بررســـی شـــود  دهـــد امـــا بای

دارنـــد؟ اســـتانداردی  اندازه هـــای 
از  اســـتاندارد،  رک  هـــر  در  این کـــه  وجـــود  بـــا 
ـــزات 19 اینچـــی پشـــتیبانی می شـــود  نصـــب تجهی
و  کابل کشـــی  از  رک  یـــک  اســـت  ممکـــن  ولـــی 
توزیـــع بـــرق اضافـــی مـــورد نیـــاز پشـــتیبانی نکنـــد. 
کـــم  کـــه بـــه ترا کـــزداده، همان طـــور  مدیـــران مرا
اطمینـــان  بایـــد  می کننـــد؛  فکـــر  رک  بیشـــتر 
و  کابل کشـــی  ظرفیت هـــای  کـــه  کننـــد  حاصـــل 
واحدهـــای توزیـــع بـــرق )PDU( بیشـــتری را در 
اختیـــار دارنـــد و باعـــث مسدودســـازی دسترســـی 
هـــم  را  نکتـــه  ایـــن  نمی شـــوند.  تجهیـــزات  بـــه 
کـــه از مدیریـــت  کـــه رک هایـــی  در نظـــر بگیریـــد 
پشـــتیبانی  بهینه تـــری  انـــرژی  مصـــرف  و  کابـــل 
ســـرمایه  بازگشـــت  طوالنی مـــدت  در  می کننـــد؛ 
ـــرای ســـرمایه گذاری روی دیتاســـنترها  بیشـــتری ب

دارنـــد.
مدیریت سیستم سرمایشی و حرارت

بـــرای  زیـــادی  هزینـــه ی  سرمایشـــی  سیســـتم 
راندمـــان  دلیـــل،  بـــه همیـــن  دارد.  کـــزداده  مرا
مهم تریـــن  از  یکـــی  سرمایشـــی  سیســـتم 
کـــه بایـــد هنـــگام انتخـــاب و  مالحظاتـــی اســـت 
خریـــد یـــک رک در نظـــر بگیریـــد. در حقیقـــت، 
کـــزداده بـــا چگالـــی بـــاال، بهـــره وری و  بـــرای مرا
اهمیـــت  رک،  یـــک  خنک کنندگـــی  کارآمـــدی 

می کنـــد. پیـــدا  باالیـــی 
هنـــگام انتخـــاب یـــک رک بـــرای مرکـــزداده پـــر 
دربـــاره ی  ســـازنده  شـــرکت  از  بایـــد  چگالـــی، 
بـــا  آن  طراحـــی  نـــوع  و  رک  عملکـــرد  نحـــوه 
ســـوال  گرم/ســـرد،  راهروهـــای  چیدمان هـــای 
هـــوای  اســـتاندارد،  رک هـــای  عمومـــا  کنیـــد. 
کـــرده و هـــوای  ســـرد را از بخـــش جلویـــی مکـــش 
در  می کننـــد.  خـــارج  پشـــتی  بخـــش  از  را  گـــرم 
سیســـتم  بـــا  بیشـــتر  ســـازگاری  بـــرای  ضمـــن، 
سرمایشـــی بـــه لـــوازم جانبـــی جریـــان هـــوا نیـــاز 
کـــم بـــاال، حتـــی  دارنـــد. در برخـــی رک هـــای بـــا ترا
بـــا وجـــود لـــوازم جانبـــی سیســـتم سرمایشـــی، 
کامـــل  ــور  ــه طـ ــرارت بـ ــاز هـــم ممکـــن اســـت حـ بـ
ــتیبانی از  ــرای پشـ ــود و بـ ــرون هدایـــت نشـ ــه بیـ بـ
کارایـــی بـــاال، الزم اســـت  تجهیـــزات محاســـباتی بـــا 
شـــود.  گرفتـــه  نظـــر  در  دیگـــری  رویکردهـــای 
افزایـــش  بـــه  توجـــه  بـــا  تجهیـــزات،  ســـازندگان 
بـــرای  بعـــدی،  نســـل  ســـرورهای  حرارتـــی  بـــار 
از جریـــان هـــوای مناســـب، فاصلـــه  اطمینـــان 

می کننـــد. درخواســـت  را  اینـــچ   11 تـــا   6 بیـــن 
کارآمـــد در داخـــل فضـــای رک هـــا  جریـــان هـــوای 
گـــردش،  در  ســـرد  هـــوای  مقـــدار  کاهـــش  و 
طـــور  بـــه  را  عملیاتـــی  هزینه هـــای  می توانـــد 
یـــک  انتخـــاب  دهـــد.  کاهـــش  چشـــم گیری 
رک مناســـب و ســـازگار بـــا سیســـتم سرمایشـــی 
زیرســـاخت شـــما، می توانـــد حجـــم هـــوای ســـرد 
ـــا حـــدود  ـــردش در محیـــط را ت گ ـــرای  ـــاز ب مـــورد نی

کاهـــش دهـــد. زیـــادی 

رک استاندارد یا رک سفارشی؟
کــه بایــد در هنــگام خریــد یــک  آخریــن چیــزی 
نیــاز  آیــا  کــه  اســت  ایــن  بگیریــد  نظــر  در  رک 
دنبــال  بــه  یــا  داریــد؟  اســتاندارد  رک  یــک  بــه 
خــود  مرکــزداده  بــرای  سفارشــی  راه حل هــای 
هســتید؟ تجهیــزات و نیازهــای مرکــزداده خــود 
بعــد  و  کنیــد  فهرســت  امــروزی  شــکل  بــه  را 
در  نیازهــا،  ایــن  اســت  ممکــن  کــه  بیندیشــید 
آینــده نزدیــک چگونه تغییــر کنند؟ دیتاســنترها،   
ســاختارهایی بســیار پیچیــده و پویــا هســتند. 
گاهــی اوقــات، راه کارهــای اســتاندارد نمی تواننــد 
کننــد یــا بــرای اســتفاده  نیازهــای شــما را بــرآورده 
از آن هــا، بایــد تغییــرات و اصالحاتــی در سیســتم 

کنیــد. موجــود ایجــاد 
کلـــی، محصـــوالت سفارشی سازی شـــده،  بـــه طـــور 
انـــدازه،  بـــه دلیـــل صرفه جویـــی در مقیـــاس و 

قیمـــت بیشـــتری نســـبت بـــه محصـــوالت عمومـــی 
و اســـتاندارد دارنـــد. امـــا در صنعـــت مرکـــزداده و 
ـــاخت  ـــوالت زیرس ـــت از محص ـــه صحب ک ـــی  هنگام
شـــبکه می شـــود، ایـــن قاعـــده همیشـــه درســـت 
رک  محصـــول  یـــک  اســـت  ممکـــن  و  نیســـت 
سفارشـــی و هزینه هـــای حمـــل و نقـــل و نصـــب 
آن، هزینـــه پایین تـــری بـــرای شـــما داشـــته باشـــد. 
رک هـــای  کـــه  کنیـــد  توجـــه  نکتـــه  ایـــن  بـــه 
کارایـــی بیشـــتری از نظـــر  سفارشـــی می تواننـــد 
کابل کشـــی،  دسترســـی بـــه تجهیـــزات، مدیریـــت 
ـــرای شـــما داشـــته  ـــان هـــوا و ســـایر معیارهـــا ب جری
هزینه هـــای  کاهـــش  بـــه  منجـــر  کـــه  باشـــند 

می شـــود. سرمایشـــی  سیســـتم  و  عملیاتـــی 

کـــه بـــرای تصمیم گیـــری  بـــه خاطـــر داشـــته باشـــید 
ــور  ــر بـــزرگ و آینده محـ درســـت، بایـــد یـــک تصویـ

از نیازهـــای خـــود داشـــته باشـــید.
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٢١٪

۱۴/۴
۵۰تریلیون دالر

میلیارد دالر

سود کلی شرکت های بزرگ جهانی ۲۱ درصد 
در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

گــروی  در  ســود  ارزش  دالر  تریلیــون   ۱۴/۴
(value at stake) شــرکت های خصوصــی از 

بازار اینترنت همه چیز (IoE)  است.

در ســال ۲۰۲۲ حــدود ۵۰ میلیــارد دســتگاه 
متصل به اینترنت هستند.

چگونه ۱۴/۴ تریلیون 
دالر ارزش سود گرو در 

صنعت شما تقسیم 
می شود؟

۲۷٪
۹٪

۱۱٪

۴۴٪

۹٪

تولیدکنندگان

خرده فروشی

سایر (برای نمونه 
مراکز آموزشی و بهداشتی)

مالی و بیمه ها

خدمات 
فناوری

 اطالعات

چگونه صنعت شما ارزش ۱۴/۴ تریلیون دالر سود در گرو  را به اشتراک 
خواهد گذاشت؟

کسب وکار شما در کدام نقاط سود می برد؟

تریلیون دالرمنبع ارزش

۲/۵استفاده از دارایی ها

۲/۵

۲/۷

۳/۷

۳

(کاهش هزینه ها)

بهره وری کارکنان
(افزایش بهره وری نیروی کار)

زنجیره تامین و لجستیک
(حذف زائدها)

تجربه مشتری
(افزایش مشتریان)

نوآوری
(کاهش زمان در بازار)

چشم انداز

IoE ۵ گام تا

تعریــف قوانینــی از آی تــی کــه 
بایــد در شــرکت شــما بــرای 
 IoE مزایــای  از  بــردن  بهــره 

فعال شوند.

تغییــرات فرهنگــی در داخــل 
IoE شرکت برای پذیرش

ظرفیــت  باالتریــن  به کارگیــری 
حریــم خصوصــی و امنیــت در 

کسب وکارتان

ســاختارهای ســازمانی را در نظــر 
بگیریــد کــه بــه بهتریــن شــکل، از 

IoE پشتیبانی می کنند.

بایــد  کــه  نقاطــی  تعریــف 
 IoE بــه  شــما  کســب وکار 

توجه کند.

اینفوگرافی

TPD
-828BS

TPD
-836BS3

TPD-828BS و TPD-836BS3 همراه با پنل های تو��ع ب�ق

•    ارائه شده در دو مدل سه فا� با ۳۶ پورت  و تک فا� با ۲۸ پورت خ�وجی
•    تحت شبکه و قابلیت ارتباط با سیستم مدی��ت ��رساخت مرکز داده

(High Density) ترا�م باال C13 دارای پورت های    •
•    تولید بومی سا�ی شده و قابلیت سفارشی سا�ی تعداد پورت ها براساس نیاز شما

•    با قابلیت مانیتو��نگ شرایط محیطی رک (دما، رطوبت، مگنت درب، نشتی آب و ...)

 DCIM (BMS)  هم بهره مند شویداز کا���ی  

نشانی: تهران، خیابان فاطمـی غربی، پالک ٢۴۸، تلفن گویا: ۶۶۹۴۲۳۲۳، اپراتور: ۶۶۹۴۷۲۰۰، دورنگار: ۶۶۹۴۲۳۲۴
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مقاله فنی
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شـــرکت ها  بـــرای  کـــزداده  مرا نـــوع  ایـــن  اســـت. 
یـــک  نیازمنـــد  کـــه  مناســـبند  ســـازمان هایی  و 
هســـتند  منحصربه فـــرد  زیرســـاخت  و  شـــبکه 
بـــزرگ  کافـــی  انـــدازه  بـــه  کـــه  شـــرکت هایی  یـــا 
بـــوده و بـــه لحـــاظ مالـــی خودشـــان می تواننـــد 
و  باشـــند  داشـــته  اختصاصـــی  مرکـــزداده  یـــک 
کـــزداده  مرا کننـــد؛  صرفه جویـــی  هزینه هـــا  در 
ســـاخته  سفارشـــی  صـــورت  بـــه  ســـازمانی 
بـــار  ترافیـــک  اپلیکیشـــن ها،  بـــا  تـــا  می شـــوند 
ــازگار  ــازمانی آن شـــرکت سـ کاری و فرآیندهـــای سـ

باشـــند. 
ســـازمان  همـــان  محـــل  در  را  کـــزداده  مرا ایـــن 
از  کـــه  از محـــل ســـازمان  یـــا در مکانـــی خـــارج 
نظـــر امنیـــت، اتصـــاالت و سیســـتم های برقـــی 
پیـــدا  اســـت؛  شـــده  داده  تشـــخیص  مناســـب 
می کنیـــد. ممکـــن اســـت یـــک شـــرکت تصمیـــم 
رخ  حادثـــه ای  کـــه  مواقعـــی  بـــرای  بگیـــرد 
می دهـــد؛ عملیـــات تجـــاری خـــود را از عملیـــات 
ـــا اینکـــه ســـازمانی تصمیـــم  کنـــد ی ـــزداده جـــدا  مرک
ـــزداده خـــود را در یـــک منطقـــه ســـردتر  بگیـــرد مرک
کنـــد. بســـازد تـــا در مصـــرف انـــرژی صرفه جویـــی 
آن  داخلـــی  آی تـــی  بخـــش  صـــورت،  هـــر  در 
و  تجهیـــزات  مدیریـــت  مســـئول  ســـازمان 

کاربردهــا  طراحــی،  در  مرکــزداده ای  دو  هیــچ 
و  محاســبات  شــبکه،  در  کــه  داده هایــی  و 
اســتفاده  ذخیره ســازی  زیرســاخت های 
هــم  بــه  شــبیه  یــا  مشــترک  هــم  بــا  می کننــد؛ 
 ۵ در  را  کــزداده  مرا می تــوان  امــا  نیســتند. 
گنجانــد. بســیاری از فعــاالن  کلــی  دســته بندی 
فــرق  نمی داننــد  درســتی  بــه   IT صنعــت 
مثــا،  چیســت؟  رایــج  مرکــزداده  نــوع   ۵ ایــن 
مرکــزداده  بــا   Enterprise مرکــزداده  تفــاوت 
مرکــزداده  یــا  چیســت  دقیقــا   Hyperscale
ســنتی بــا مرکــزداده لبــه شــبکه چــه تفاوت های 
ــا ایــن  کلوکیشــن ب ــزداده  ک ــد؟ مرا اساســی دارن
کــزداده چــه تفاوت هایــی دارد یــا تفــاوت  مرا
اج  کــزداده  مرا بــا  ســیار  و  مــاژوالر  کــزداده  مرا
بــه  می خواهیــم  مطلــب،  ایــن  در  چیســت. 
، ۵ نــوع مرکــزداده رایــج بــازار را  طــور مختصــر
ــخص  ــا را مش ــای آن ه ــرده و تفاوت ه ک ــف  تعری

کنیــم.

)Enterprise( کزداده اینترپرایس ۱- مرا
مرکـــزداده اینترپرایـــس یـــا ســـازمانی، یـــک نـــوع 
کـــه بـــه طـــور ویـــژه  مرکـــزداده خصوصـــی اســـت 
بـــرای پشـــتیبانی از یـــک ســـازمان ســـاخته شـــده 

کـــه معمـــوال بـــه  زیرســـاخت های آی تـــی اســـت 
فضـــای ســـفید )White Space( تعبیـــر می شـــود 
کـــه شـــامل   )Gray Space( کســـتری و فضـــای خا
قطعـــات و تجهیـــزات مرکـــزداده پشـــتیبان اســـت؛ 
برون ســـپاری می شـــود و تیـــم فنـــاوری اطالعـــات 

دیگـــری آن را پشـــتیبانی می کنـــد.

مســتاجری  چنــد  و  کلوکیشــن  کــزداده  مرا  -۲
)Colocation/Multi-Tenant(

کــزداده  کــه بــه مرا کــزداده چنــد مســتاجری  مرا
فضاهایــی  می شــوند؛  شــناخته  نیــز  کلوکیشــن 
و  کســب وکارها  بــه  کــه  هســتند  کــزداده  مرا از 
مشــاغل اجــاره داده می شــوند. این کســب وکارها 
و مشــاغل تمایــل دارنــد ســخت افزار محاســباتی 
از ســایت خــود  را در خــارج  و ســرورهای خــود 
کلوکیشــن، تمــام  ــزداده  کننــد. یــک مرک ــی  میزبان
ماننــد  مرکــزداده  یــک  نیازمندی هــای  و  اجــزا 
تجهیــزات  امنیــت،  سرمایشــی،  سیســتم  بــرق، 
را  اطالعــات  ذخیره ســازی  تجهیــزات  و  شــبکه 

بــرای یــک مشــتری فراهــم می کنــد.
کــه فضایــی  اغلــب اوقــات، شــرکت های تجــاری 
خــود  )اینترپرایــس(  ســازمانی  مرکــزداده  بــرای 
ندارنــد یــا از یــک تیــم فنــاوری اطالعــات بــرای 

رضا باجالن

نگاهی به ۵ نوع مرکزداده رایج 
دنیا و بررسی تفاوت های آن ها

هر نوع مرکزداده چه مزایایی دارد و دقیقا برای کدام مشتری مناسب است؟
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می شـــود.  ســـاخته  مربعـــی  

)Edge/Micro( کزداده اج و میکرو ۴- مرا
ــه اطالعــات،  ــرای دسترســی لحظــه ای ب تقاضــا ب
و  تجزیــه  بــه  نیــاز  و  اشــیا  اینترنــت  گســترش 
تحلیــل و اتوماســیون، باعــث رشــد راه حل هــای 
لبــه شــبکه شــده اســت؛ بنابرایــن محاســبات بــه 

می شــوند. نزدیک تــر  واقعــی،  داده هــای 
ــتند  ــک هس ــزداده کوچ ک ــوع از مرا ــن ن ــا ای عموم
بخش هــای  و  خدمــات  افــراد،  نزدیکــی  در  و 
ــا  ــه آن ه ــد و ب ــرار دارن ــب وکار ق ــک کس ــف ی مختل
پــردازش،  اطالعــات،  ذخیره ســازی  خدمــات 
را  آنــی  و  بی درنــگ  اجــرای  و  تحلیــل  و  تجزیــه 
تاخیــر  بــا  ارتبــاط  کــزداده،  مرا ایــن  می دهنــد. 
هوشــمند  دســتگاه های  بــا  پایینــی  و  ناچیــز 
کــزداده لبــه یــا میکــرو تــا حــد  دارنــد. چــون، مرا
هســتند؛  نزدیــک  نهایــی  کاربرانــی  بــه  امــکان 
اتصــاالت  تــا  می دهنــد  اجــازه  ســازمان ها  بــه 
کــرده و  کمــی ارائــه  و خدمــات بــا تاخیــر بســیار 

دهنــد. بهبــود  را  مشــتری  کاربــری  تجربــه 
نوآورانــه در حــال  فناوری هــای  کــه  همان طــور 
تغییــر ســبک زندگــی و کار مــا هســتند؛ از ربات هــا 
گرفتــه تــا 5G و خودران هــا،  و پزشــکی از راه دور 
فناوری هــای مراقبتــی بهداشــتی و شــبکه های 
 ، ــه هــر روز ک الکتریکــی، همگــی باعــث می شــوند 
تعــداد بیشــتری مرکــزداده لبــه را شــاهد باشــیم.

Container/( کانتینــر  و  مــاژوالر  کــزداده  مرا  -۵
)Modular

کانتینـــری معمـــوال یـــک  کـــزداده مـــاژوالر یـــا  مرا
ــت  ــد اسـ ــر ماننـ کانتینـ ــل و  ــل حمـ ــزداده قابـ مرکـ
کـــه بـــا قطعـــات مرکـــزداده آمـــاده و پیـــش ســـاخته، 
ســـرورها،  می شـــود.  ســـاخته  و  ســـرهم بندی 
شـــبکه،  تجهیـــزات  ذخیره ســـازی،  تجهیـــزات 
یوپی اس هـــا، ژنراتورهـــای بـــرق و سیســـتم های 
تهویـــه هـــوا و غیـــره، همگـــی از پیـــش ســـاخته 
شـــدند و فقـــط بایـــد براســـاس نیـــاز یـــک مشـــتری، 

شـــوند. ســـرهم بندی 

نیســتند؛  برخــوردار  مرکــزداده  یــک  مدیریــت 
کلوکیشــن یــا چنــد مســتاجری  کــزداده  ســراغ مرا
از  کی  بــه صــورت اشــترا بــا دیگــران  تــا  می رونــد 
کننــد. ایــن رویکــرد بــه  یــک مرکــزداده اســتفاده 
ســرمایه گذاری   ، تمرکــز می دهــد  اجــازه  آن هــا 
را روی پروژه هــا  انســانی خــود  نیــروی  و منابــع 
و ابتــکارات دیگــر ســوق دهنــد و هزینــه زیــادی 
بــرای درگیــر شــدن بــا یــک مرکــزداده ســازمانی 

نپردازنــد.
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــای م ــد فض ــک ســازمان می توان ی
بعــد  و  کنــد  اجــاره  را  میزبانــی داده هــای خــود 
فضــای  ایــن  ســرعت  بــه  نیازهایــش،  تغییــر  بــا 
کاهــش دهــد. همــه  ذخیره ســازی را افزایــش یــا 
ــی و صنعتــی  ــی، مال صنایــع و حوزه هــای خدمات
کــز بهداشــتی تــا بانک هــا  از بیمارســتان ها و مرا
شــرکت های  و  کارخانه هــا  مالــی،  موسســات  و 
مشــتری  دولتــی،  ســازمانی های  و  تولیــدی 

هســتند. کلوکیشــن  کــزداده  مرا
امــروزه، تقاضــا بــرای دریافــت خدمــات کلوکیشــن 
دارنــد  انتظــار  مشــتریان  اســت.  زیــاد  بســیار 
کافــی، توانایــی ســریع دسترســی بــه  پهنای بانــد 
داده هــا و مشــاهده بی درنــگ وضعیــت ترافیــک 
و  کننــد  دریافــت  کلوکیشــن  یــک  از  را  خــود 
باالتریــن خدمــات و پشــتیبانی را در زمــان بــروز 
کــزداده  مرا دارنــدگان  باشــند.  داشــته  مشــکل، 
از  ســریع تر  می کننــد  ســعی  نیــز  کلوکیشــن 
به روزرســانی  را  خــود  اینترپرایــس،  کــزداده  مرا
و  نوین تــر  فناوری هــای  و  ســخت افزار  و  کــرده 

بگیرنــد. خدمــت  بــه  بیشــتری 

)Hyperscale( کزداده فرامقیاس ۳- مرا
از  پشــتیبانی  بــرای  فرامقیــاس  کــزداده  مرا
زیرســاخت های فنــاوری اطالعــات در مقیــاس 
براســاس  می شــوند.  ســاخته  بــزرگ  بســیار 
 ،Synergy Research گــروه تحقیقاتــی مطالعــات 
فرامقیــاس  مرکــزداده   700 تنهــا  جهــان  کل  در 
از ۵  مرکــزداده  تعــداد  ولــی همیــن  وجــود دارد 

برابــر شــده اســت. کنــون 2  تــا  ســال پیــش 
از  کمــی  ، درصــد  آمــار ایــن  کــه شــاید  در حالــی 
کــزداده سراســر دنیــا )حــدود 7 میلیــون  کل مرا
را  دارد(  وجــود  جهــان  سراســر  در  مرکــزداده 
کــزداده فرامقیــاس بــه ســرعت  تشــکیل دهــد؛ مرا
در حــال افزایــش هســتند. آمازون، مایکروســافت 
کــزداده  گــوگل بــه تنهایــی بیــش از نیمــی از مرا و 

می کننــد.  میزبانــی  را  فرامقیــاس 
کـــزداده  مرا اینترپرایـــس،  کـــزداده  مرا ماننـــد 
فرامقیـــاس هـــم بـــه یـــک شـــرکت خـــاص تعلـــق 
دارنـــد و تمـــام امـــور مربـــوط بـــه پشـــتیبانی ایـــن 
مرکـــزداده برعهـــده تیـــم IT داخلـــی آن شـــرکت 
بـــرای  کـــزداده  مرا نـــوع  ایـــن  معمـــوال  اســـت. 
ذخیره ســـازی  یـــا  ابـــری  رایانـــش  پلتفرم هـــای 
یـــک  می شـــوند.  اســـتفاده  داده هـــا  کالن 
هـــزار   ۵ دارای  حداقـــل  فرامقیـــاس  مرکـــزداده 
ســـرور و ۵00  رک  اســـت و در  فضـــای 1000 متـــر 

کـــزداده مـــاژوالر در حـــدود  ، مفهـــوم مرا اولیـــن بـــار
کنـــون مـــا تعـــداد  1۵ ســـال پیـــش مطـــرح شـــد و ا
زیـــادی مرکـــزداده مـــاژوالر در محـــل اســـتقرارهای 
شـــما  می کنیـــم.  مشـــاهده  دائمـــی  و  موقـــت 
ســـایت های  در  را  مـــاژوالر  کـــزداده  مرا اغلـــب، 
حادثـــه  کـــه  محل هایـــی  یـــا  ساختمان ســـازی 
می کنیـــد.  پیـــدا  اســـت؛  داده  رخ  فاجعه بـــاری 
کرونـــا،  در طـــول شـــیوع و همه گیـــری ویـــروس 
کـــز مراقبـــت  کـــزداده مـــاژوالر در مرا بســـیاری از مرا

از بیمـــاران مســـتقر شـــدند. 
محل هـــای  در  کـــزداده  مرا نـــوع  ایـــن 
ســـازمان ها  می شـــوند.  نصـــب  نیـــز  ثابـــت 
آزادســـازی  و  فضـــا  در  صرفه جویـــی  بـــرای 
ســـاختمان های خـــود بـــرای امـــور دیگـــر یـــا اجـــازه 
دادن بـــه یـــک ســـازمان بـــرای ارائـــه خدمـــات 
کنـــار آن هـــا و تطبیـــق ســـریع فناوری هـــای  در 
اســـتفاده  کانتینـــری  کـــزداده  مرا از  جدیـــد، 
موسســـه  یـــک  کنیـــد  تصـــور  مثـــال،  می کننـــد. 
کرونـــا، تصمیـــم  آموزشـــی در دوران همه گیـــری 
شـــبکه  زیرســـاخت های  ســـرعت  بـــه  می گیـــرد 
و آی تـــی خـــود را گســـترش دهـــد تـــا پشـــتیبانی 
داشـــته  آنالیـــن  درس  کالس هـــای  از  بهتـــری 
موسســـه  ایـــن  بـــرای  گزینـــه  بهتریـــن  باشـــد. 
ـــزداده مـــاژوالر  آموزشـــی، اســـتقرار ســـریع یـــک مرک

اســـت.
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تسا موتورز
مدیرعامــل  ماســک«،  »ایــالن  می کننــد  تصــور  مــردم  از  بســیاری 
جملــه  از  دیگــر  شــرکت  چندیــن  و  پی پــال  و  بنیان گــذار  تســال  کنونــی 
اســپیس ایکس، بنیان گــذار و موســس شــرکت تســال اســت ولــی داســتان 
کــه مشــهور  تاســیس ایــن شــرکت بســیار متفاوت تــر از آن چیــزی اســت 
از درگیری هــای  شــده اســت. تاریخچــه ســال های ابتدایــی تســال مملــو 
کارمنــدان اولیــه اســت. تســال را بایــد حاصــل ایــده  متعــدد بنیان گــذاران و 
کــه پــس از مدتــی بــا یــک جــوان  کن ســیلیکون ولی بدانیــم  چنــد جــوان ســا

میلیــاردر بــه نــام »ایــالن ماســک« همــکار و شــریک می شــوند. 
گرچــه اولیــن  داســتان تســال موتــورز از حــدود ســال 1990 شــروع می شــود؛ ا
« و »مــدل S« بــه طــور رســمی در  خودروهــای ایــن شــرکت بــه نــام »رودســتر
ســال 2008 بــه جاده هــا آمــده و توانســتند بــا ســایر خودروهــا رقابــت کننــد. 
ــه نام هــای »مــارک تارپنینــگ« و »مارتیــن ابرهــارد«  دو مهنــدس جــوان ب
در ابتــدای دهــه 1990 ایده هــای خالقانــه و نوآورانــه ای دربــاره باتری هــا 
و جنبه هــای دیگــری از فنــاوری داشــتند و دائمــا بــه دنبــال روش هایــی 
بــرای دگرگونــی اســتفاده از گجت هــا بودنــد. اولیــن شــرکت تاســیس شــده 
کــه در  توســط ایــن دو مهنــدس نیــز نوومدیــا » NuvoMedia« نــام داشــت 
 Rocket eBook ســال 1997 بــه ثبــت رســیده و اولیــن محصــول آن بــه نــام
کتاب خــوان  در ســال 1998 وارد بــازار شــد. ایــن محصــول عنــوان اولیــن 
الکترونیــک را یــدک می کشــد. امــا دو ســال بعــد، شــرکت نوومدیــا بــا مبلــغ 

187 میلیــون دالر بــه شــرکت Gemstar فروختــه شــد.
ایــده بعــدی مارتیــن ابرهــارد، یافتــن یــک انــرژی بهتــر بــرای جایگزینــی 

ــودروی  ــک خ ــد ی ــه خری ــدام ب ــود. او اق ــا ب ــیلی خودروه ــای فس ــا انرژی ه ب
کــرد و بعــد انــواع ســوخت های ممکــن از ســلول های ســوختی  اســپرت 
گاز طبیعــی را مــورد بررســی قــرار داد. در  گازوئیــل، دیــزل و  هیدروژنــی تــا 
کارایــی و ســرعت خوبــی نداشــتند ولــی  آن زمــان، خودروهــای برقــی اصــال 
از نظــر مارتیــن ابرهــارد، باتری هــای الکتریکــی راهــکار بهتــری نســبت بــه 

دیگــر ســوخت ها بــرای محافظــت از زمیــن بودنــد.
کــه یــک خــودروی الکتریکــی  ــا شــرکتی  گرفــت ب در ابتــدا، ابرهــارد تصمیــم 
کنــد،  همــکاری  اســت  کــرده  تولیــد   AC Propulsion نــام  بــه  پرســرعت 
تاســیس  را  خــودش  شــرکت  گرفــت  تصمیــم  و  نرســید  نتیجــه  بــه  ولــی 
تولیــد  بــرای  یکدیگــر  بــا  متعــددی  جلســات  ابرهــارد  و  تارپنینــگ  کنــد. 
کردنــد و در نهایــت ســال 2003 تصمیــم نهایــی  خودروهــای برقــی برگــزار 
ــا دو سرنشــین بســازند.  ــا یــک خــودروی برقــی اســپرت ب گرفتنــد ت خــود را 
حاصــل ســال ها تحقیــق آن هــا بــه ایــده باتری هــای یون لیتیــوم و موتــور 

القایــی ختــم  شــد.
ــه خاطــر ادای دینــی  ــود و ب ــرای شــرکتش ب ــال نامــی خــاص ب ابرهــارد دنب
ع موتورهــای القایــی AC داشــت؛ نــام »نیکــوال تســال« را بــرای  کــه بــه مختــر

شــرکت خودروســازی خــود برگزیــد.
ــد و در  کردن ــداری  ــه Teslamotors.com را خری ــل 2003 دامن ــا در آوری آن ه
کــرد.  اولیــن  کار خــود را آغــاز  یکــم ژوئیــه 2003 شــرکت تســال به طــور رســمی 
کــه بنیان گــذاران در مــاه اوت  کالیفرنیــا بــود  دفتــر شــرکت در »منلــو پــارک« 
بهینه ســازی  آن هــا،  ابتدایــی  فعالیت هــای  کردنــد.  مــکان  نقــل  آن  بــه 
ایده  هایشــان و آمــاده شــدن بــرای ارائــه آن بــه ســرمایه گذارها بــود. ابرهــارد 
کــه ســابقه ی خوبــی در دنیــای فنــاوری و محیــط اســتارتاپی  و تارپنینــگ 
ســیلیکون ولی داشــتند، حــاال بایــد خــود را به فعــاالن صنعت خودروســازی 
نزدیــک می کردنــد تــا ترکیبــی بهینــه را بــرای شــرکت فعــال در ایــن حــوزه 
کننــد. آن هــا می خواســتند یــک خــودروی الکتریکــی مقــرون بــه  ایجــاد 
کامــال ساختارشــکنانه  کالس رودســتر بســازند ولــی بــا ایــده ای  صرفــه در 
کامــال بهینه ســازی شــده و بــدون نمایندگــی  کســب وکاری  و یــک مــدل 

فــروش!
آن هــا در ســال 200۴ آمــاده جــذب ســرمایه گذاری های خطرپذیــر شــدند و 
کردنــد. در دوره نخســت، از چنــد  برگــزاری جلســه بــا ســرمایه گذاران را آغــاز 
ســرمایه گذار خــرد و برخــی از اعضــای خانــواده، جــذب ســرمایه کردنــد ولــی 
کــه ایــن بــرای راه انــدازی یــک اســتارتاپ خودروســازی  خــوب می دانســتند 

کافــی نیســت.

داستان یک موفقیت

داستان موفقیت برند تسال:
چگونه یک خودروی برقی نوپا قاتل غول های خودروسازی شد
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امــروزه، خودروهــای الکتریکــی بــه جریــان اصلــی بــازار تبدیــل شــدند 
ولــی یــک دهــه پیــش، یــک اســتارتاپ کوچــک پایه گــذار اســتفاده از 
ک، باتری هــا و پنل هــای خورشــیدی در خودروهــا بــود و  انرژی هــای پــا
توانســت انقابــی بــزرگ در یکــی از قدیمی تریــن و بزرگ تریــن صنایــع 
ــا )Tesla( را  ــان، تس کارشناس ــیاری از  ــدازد. بس ــا راه بین ــاز دنی پول س
موفق تریــن اســتارتاپ صنعــت خــودرو پــس از فــورد می داننــد. تســا 
فقــط خــودروی برقــی یــا خــودروی خــودران تولیــد نمی کنــد و طیــف 
تــا  خانگــی  مصــارف  بــرای  انــرژی  ذخیــره  باتری هــای  از  گســترده ای 
تســا  می کنــد.  عرضــه  خورشــیدی  ســلول های  و  پنل هــا  صنعتــی، 
کارخانه هــای متعــددی در ایــاالت متحــده و کشــورهای دیگــر از جملــه 
ــش از ۱۰۰  ــی بی ــازها قدمت ــی خودروس ــه برخ ک ــی  ــن دارد و در صنعت چی

ــر و پیشــرو محســوب می شــود. ــا یــک رهب ــد؛ تســای نوپ ســال دارن
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ایان ماسک و اولین رودستر
اســپیس  مرکــزی  در دفتــر   ) موتــورز تســال  )عضــو ســوم  رایــت  یــان  و  ابرهــارد 
کــه قــرار بــود 30  ایکــس در لس آنجلــس جلســه ای بــا ایــالن ماســک داشــتند 
دقیقــه باشــد، امــا دو ســاعت بــه طــول انجامیــد. در آن زمــان، ایــالن ماســک، 
آغــاز  مدیرعامــل اســپیس ایکس بــود و فعالیت هــای زیــادی در ایــن شــرکت 
ــا در نهایــت ایــالن ماســک، در آوریــل  ــود. ایــن جلســات ادامــه یافــت ت ــرده ب ک
 ۵/7 پرداخــت  بــا  و  کــرد  موافقــت  موتــورز  تســال  در  ســرمایه گذاری  بــا   200۴
کت، به عنــوان رئیــس هیئت مدیــره انتخــاب شــد. ، عــالوه بــر شــرا میلیــون دالر
کــه به عنــوان مهنــدس  گــروه بنیان گــذاران تســال بــود  یــان رایــت عضــو ســوم 
ــه تیــم اضافــه شــد. او وظیفــه ی حفــظ  ــی در صنعــت خــودرو، ب حرفــه ای اصل
ارتبــاط تیــم را بــا شــرکت بریتانیایــی لوتــوس و AC Propulsion برعهــده داشــت. 
محصــوالت  تمامــی  بــا  را    AC Propulsion می خواســت  ابتــدا  موتــورز  تســال 
کنــد، امــا مدیــران آن شــرکت مخالفــت می کردنــد. در  و فناوری هــا تصاحــب 
کــرد و  نهایــت ســازنده tzero  بــا اهــدای مجــوز اســتفاده از فناوری هــا موافقــت 

ــد آمــاده شــد. ــرای ســاختن خــودروی جدی ــورز ب تســال موت
ایــالن  بــرای  هــم  و  بــرای  بنیان گــذاران  هــم  تســال  خــودروی  اولیــن  طراحــی 
ماســک بســیار اهمیــت داشــت. از ایــن رو، ده هــا جلســه پیرامــون طراحــی 
کارشناســان بــه صــورت  آن برگــزار و از بســیاری از شــرکت های خودروســازی و 
غیرمســتقیم نظرخواهــی شــد. نمونــه  اولیــه  خــودروی رودســتر تســال موتــورز در 
گام بعــدی، برخــی آزمایش هــا و تســت های باتــری  نوامبــر 200۴ آمــاده شــد. در 
و ســخت افزار و نرم افــزار انجــام شــد ولــی تســال موتــورز تــا ســال 2006 بــه صــورت 

مخفیانــه و بــه دور از رســانه ها فعالیــت می کــرد.
ســرانجام، در 19 ژوئیــه 2006 و طــی یــک رویــداد عمومــی، از اولیــن محصــول 
خــودروی برقــی تســال رونمایــی شــد. دو هفتــه بعــد، شــرکت تســال موفــق بــه 

پیش فــروش 127 خــودروی رودســتر شــد.
همــه دنیــا اعتــراف کردنــد کــه بــا خودرویــی انقالبــی و کامــال متفــاوت در صنعــت 
خودروســازی روبــرو هســتند. در هفته هــای بعــدی، مقــاالت زیــادی دربــاره 
کــه همگــی بــه تشــویق و ســتایش ایــن  خــودروی تســال رودســتر منتشــر شــد 
خــودرو و ســازندگانش، به ویــژه ابرهــارد و یــان رایــت پرداختنــد و در تمــام ایــن 

تشــویق ها نامــی از ایــالن ماســک نبــود.

چالش های پیش از عرضه اولین محصول
دعواهــای حقوقــی و چالش هــای مدیریتــی و اســتراتژیک تســالموتورز دقیقــا در 
ایــن ایــام شــروع شــدند. ایــالن ماســک، از نحــوه مدیریــت و تصمیم گیری هــای 
ابرهــارد راضــی نبــود. اصــوال ماســک جــوان برنمی تابیــد نفــر چنــدم در یــک 
شــرکت باشــد و ایده هــای خــودش را پیاده ســازی نکنــد. خــود ابرهــارد نیــز 
کنــد و بیشــتر روی  کناره گیــری  دوســت داشــت از ســمت مدیرعاملــی تســال 
کارمنــد داشــت و واقعــا  توســعه محصــول متمرکــز شــود. تســال در آن زمــان 1۴0 
نیازمنــد یــک مدیرعامــل بــا تجربــه اجرایــی بــاال بــود تــا هرچــه ســریع تر بتوانــد 
در  برســاند.  مشــتری  دســت  بــه  و  تولیــد  را  رودســتر  تســال  خــودروی  اولیــن 
ــه دســت می شــد  کــه دائمــا مدیرعاملــی تســال دســت ب ایــن دوران پــر چالــش 
Flextronics  ــه »مایــک مارکــس«، مدیرعامــل ســابق در نهایــت ایــن ســمت ب
رســید. نزدیــک بــه دو ســال طــول کشــید تــا اولیــن خــودروی تســال رودســتر در 
کتبــر 2008 بــه اولیــن مشــتری تحویــل داده شــد. ایــن مشــتری در ســال  31 ا

کــرده بــود. 2006 بــا یــک چــک 100 هــزار دالری آن را پیش خریــد 
کتبــر 2008 بــه آرزو و هــدف خــود در شــرکت تســال رســید و  ایــالن ماســک در ا
رســما مدیرعامــل شــد. او تــا آن زمــان نزدیــک بــه ۵۵ میلیــون دالر در تســال 
کامــل شــرکت را بــه دســت  کنتــرل  کــرده بــود و ســعی داشــت  ســرمایه گذاری 
بگیــرد و در مســیری قــرار دهــد کــه دوســت دارد.  تارپنینــگ و ابرهــارد در همــان 
ســال شــرکت را تــرک کردنــد و ایــالن ماســک حــدود 2۵ درصــد نیروی کار تســال را 
تعدیــل کــرد. ایــالن ماســک کم کــم بــه تســال اعتبــار بخشــید و ایــن شــرکت را روی 
ریــل ســودآوری و نــوآوری انداخــت تــا بــه تدریــج بزرگ تریــن و ارزشــمندترین 

اســتارتاپ خودروســاز شــود.

نکته ها و گفته ها

کــه توانســته اســت چیــزی را بســازد، حتمــا نظــم و  هــر کســی 
انضبــاط داشــته اســت.  "انــدروهندریکســون"

انجــام نداده ایــد  کــه  کارهایــی  از  بعــد شــما  بیســت ســال 
داده ایــد.  انجــام  کــه  کارهایــی  از  نــه  می شــوید،  ناراحــت 

توایــن" "مــارک

گشــته و ارزیابــی می گــردد، پیشــرفت  هــر آن چــه اندازه گیــری 
کــر" کــرد. "پیتــراف.درا خواهــد 

ــه هــر موفقیــت، بایــد مدتــی تامــل نمــوده  پــس از رســیدن ب
تامل هــای  مبنــای  بــر  بعــدی  موفقیت هــای  کنیــد.  تفکــر  و 

کــر" "پیتــراف.درا فعلــی ســاخته می شــوند. 

یــک مدیــر موفــق و بــزرگ شــخصی اســت کــه از درختــی بلنــد 
بــاال رفتــه و تمــام موقعیــت و جوانــب را می ســنجد و ســپس 
کامــل، فریــاد می زنــد: “جنــگل را  بــا صــدای بلنــد و شــجاعت 

کاوی" اشــتباه آمده ایــم!”"اســتفان

کــه باعــث می شــود افــراد  کار تیمــی، نیــرو محرکــه ای اســت 
کننــد.  ایجــاد  را  نتایــج خارق العــاده ای  معمولــی، 

کــس نمی توانــد بــه تنهایــی یــک ســمفونی بنــوازد؛ مگــر  هیــچ 
کســتر داشــته باشــد. گــروه ا ایــن کــه یــک 

راضــی نگــه داشــتن مشــتری امــروز یــک مزیــت نیســت یــک 
کــردن مشــتری  بــرای شــگفت زده  بایــد  امــروزه  الــزام اســت 

کنیــد. راهــی پیــدا 

کنــد و  یــک انســان بــزرگ افــراد بزرگــی را بــه خــود جــذب مــی 
می دانــد چگونــه آن هــا را کنــار هــم نگــه دارد."جــانولفــگان"

گاه نمــی تواننــد بــه اقدامــی مفیــد مبــادرت ورزنــد  افــراد هیــچ 
و بــه عملــی مشــترک دســت زننــد، مگــر اینکــه یکــی از میــان 
آنــان تــالش همــه را هــر لحظــه بــه ســوی هــدف مشــترک 

ــدرهمــوروا" کنــد."آن هدایــت 

ــرای حداقــل دو دهــه در ذهن هــا باقــی می مانــد.  پیــروزی ب
کار تیمــی خــوب بــرای همیشــه در یــاد خواهــد مانــد. امــا 

افــراد موفــق، همدیگــر را بــاال می کشــند. آن هــا بــه یکدیگــر 
 ، تنفــر هســتند.  همدیگــر  الهام بخــش  و  می دهنــد  انگیــزه 
شــکایت و ســرزنش، از جملــه خصوصیــات اخالقــی افــراد 

ناموفــق اســت.



16    سال پنجم/ شماره 17 / تابستان   1۴01

سرگرمی

گونه اند: مدیران بر چند 

1- برخـــی مدیـــران ماننـــد خوشـــبختی اند؛ هـــر چـــه بـــه آنهـــا 
نزدیک تـــر شـــویم، بهتـــر اســـت.

فاصلـــه  بایـــد  هســـتند؛  آتـــش  ماننـــد  مدیـــران  برخـــی   -2
کنیـــم تـــا نـــه بســـوزیم و نـــه یـــخ  مناســـب را بـــا آنهـــا حفـــظ 

بزنیـــم.

آنهـــا  از  3- برخـــی مدیـــران ماننـــد بدبختی انـــد؛ هـــر چـــه 
دورتـــر شـــویم، بهتـــر اســـت.

گونه چهارم نیز وجود دارد: یک 
ماننـــد  زمـــان  یـــک  رنگارنگ انـــد؛  مدیـــران  برخـــی   -۴
خوشـــبختی اند؛ زمـــان دیگـــر ماننـــد آتـــش هســـتند؛ وقـــت 

. بدبختی انـــد  ماننـــد  نیـــز  دیگـــر 

: معمای انبار
، هــر روز تعــدادی کارتــن روی هــم چیــده می شــود بــه ایــن شــکل کــه  در یــک انبــار
کارتن هــای انبــار شــده نســبت بــه روز قبــل دو برابــر می شــود.  هــر روز تعــداد کل 
ــا  ــد ت ــول می کش ــدت ط ــه م ــود، چ ــر ش ــال پ کام ــار  ــا انب ــد ت ــول بکش ــر ۴8 روز ط گ ا

ظرفیــت انبــار بــه نیمــه برســد؟

پاسخ خط های متقاطع:
جــواب 20 اســت. امــا چطــور حــل می شــود؟! فصــل ترکیبیــات ریاضــی را بــه خاطــر بیاوریــد. 
بــرای تشــکیل یــک مثلــث ســه ضلــع الزم اســت؛ بنابرایــن بایــد از 6 خــط موجــود 3 خــط را 

کنیــم. انتخــاب 

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

بهترین راه حل

کــه محلــی در  در روزگاران قدیــم تاجــری زندگــی می کــرد. یــک روز او متوجــه شــد 
زیــر فــرش اتــاق پذیرایــی، بــاال آمــده اســت. او بــه فکــر فــرو رفــت و بعــد تصمیــم 
کــرده بپــرد. برآمدگــی در یــک لحظــه ناپدیــد شــد، امــا  گرفــت تــا روی محــل ورم 
 بــه روی آن پریــد، 

ً
لحظــه ای بعــد در محــل دیگــری ســر بــر آورد. مــرد مجــددا

برآمدگــی از میــان رفــت و بالفاصلــه از محــل دیگــری ســر در آورد. بــه همیــن 
کــه چیــزی  کــه مــرد مطمئــن شــد  کار چندیــن بــار تکــرار شــد. تــا ایــن  ترتیــب ایــن 
گهــان  کــه نا کــرد  کــردن فــرش  زیــر فــرش اتــاق اســت. بنابرایــن شــروع بــه جمــع 

مــاری بــزرگ و خشــمگین از زیــر آن بــه بیــرون جهیــد.
نتیجه: بهترین راه برای حل یک مشکل، یافتن منشأ آن است.

لطیفه

معما

6

3
( )= 6!/(3!×3!)=20

جدیدترین شیوه مدیریت بحران در کشور!
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DCIM - Data Center Infrastructure Management 

سیستم های مدی��ت ��رساخت مرکز داده

TDM-209G1/G3 TDM-213D1/D3 TDM-320A1/A3 TDM-428M TDM-840N TDM-BMG-8TDM-830GTDM-612C TDM-830NTDM-T2M-8

محصول بومی، با قابلیت سفارش� سازی براساس نیاز شما در مرکز داده

قابلیت نصب سنسور
کنترل کیفیت هوا

GSM

IP Based

 



MD Rack چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟
 Micro Data Center Rack 

رکی ایمن شده د� برابر امواج الک��ومغناطیس

رکی با ایمنی باال از لحاظ دسترسی 

رکی دارای سیستم سرمایشی مستقل بدون نیا� به واحد خارجی 

 Electromagnetic
 Cyber Attack

Shielded

باالت��ن ایمنی د� برابر
 امواج الک��ومغناطیس

 Enclosure
Cooling System

سیستم سرمایشی یکپارچه

Single Secure
Door

تک درب با امن�ت دسترسی باال

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربـــی، پالک ٢۴۸، تلفن: ۶۶۹۴۲۳۲۳ -  ۶۶۹۴۷۲۰۰ دورنگار:  ۶۶۹۴۲۳۲۴

 www.tiamnetworks.ir :وب سایت                                      info@tiamnetworks.ir :پست الکترونیک

�� �� در ����ن �����...
د���ی ���وری ������ در ��ل د������ ��  

/tiamnetworks /tiamnetworks /company/tiamnetworks /tiamnetworks


