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فصلنامه 

فرهنگی - اقتصادی

20 صفحه  |  قیمت 22000 تومان

 مهم ترین تازه ها و رویکردهای مراکزداده در سال ۲۰۲۲

 مراکزداده لبه؛ خانه متاورس هستند

 ۳ کار خارق العاده ای که می توانید در جلسات آنالین 
        انجام دهید ولی در جلسات حضوری خیر

      دست به کارهایی بزنید که در جلسات حضوری چالش برانگیز هستند
 پیام رسان های تاریخ ارتباطات )بخش دوم و پایانی(

 5 گام مهاجرت بی عیب و نقص یک مرکز داده

13 نکته مهم برای طراحی مراکز داده
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زمــان دیگــری موکــول شــد.  بــه  و  لغــو  الکامــپ   بــار دیگــر نمایشــگاه 
ــار، قــرار بــود بیســت و ششــمین نمایشــگاه الکامــپ در اواخــر  آخریــن ب
ــا  ــا شــروع ایــن نمایشــگاه، ب ــه یــک هفتــه ت ــه در فاصل ک ــزار شــود  بهمــن مــاه برگ
قرمــز شــدن شــهر تهــران بــه خاطــر شــیوع و اوج گیــری ویــروس امیکــرون، بــا 
اطالعیــه رســمی ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای، لغــو و بــه زمــان دیگــری در 
ســال آینــده موکــول شــد. ایــن نمایشــگاه قــرار بــود در اوایــل تابســتان برگــزار شــود 
کــرد. یعنــی ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای  کرونــا آن را تعطیــل  کــه بــاز هــم شــیوع 
در ســال ۱۴۰۰ دو بــار بــرای برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ خیــز برداشــت و بــا دادن 
فراخــوان و انجــام پیش ثبت نــام و ثبت نــام شــرکت ها و دریافــت وجــه و دیگــر 
اقدامــات، در لحظــه آخــر ایــن نمایشــگاه بــه دلیــل محدودیت هــای مقرراتــی لغــو 
گفتنــی اســت نمایشــگاه الکامــپ در ســال ۱۳۹۹  کــرد.  و بــه زمــان دیگــری موکــول 
ــال  ــپ در س ــگاه الکام ــن نمایش ــد و آخری ــزار نش ــا برگ کرون ــی  ــر پاندم ــه خاط ــز ب نی
ح  کــه بــرای فعــاالن صنعــت IT و ICT مطــر ۱۳۹۸ برگــزار شــده اســت. ســوالی 
ــق  ــه تعوی ــده و ب ــو ش ــار لغ ــن ب ــال، چندی ــی دو س ــگاه ط ــن نمایش ــرا ای ــت؛ چ اس
افتــاده اســت؟ آیــا زمان هــای انتخــاب شــده بــرای برگــزاری نمایشــگاه نامناســب 
کرونــا اشــتباه  کال تصمیــم بــه برگــزاری چنیــن نمایشــگاه بزرگــی در زمــان  بــوده یــا 
کــه می گویــد »بدشــانس«  اســت؟ یــا روایــت ســازمان نظــام صنفــی درســت اســت 
بودنــد وگرنــه الکامــپ در تاریــخ ۲۷ تــا ۳۰ بهمــن مــاه برگــزار می شــد. مقصــر اصلــی 
کرونــا اســت یــا تصمیم گیــری اشــتباه و بــد  تعطیلــی دو ســاله نمایشــگاه الکامــپ، 
ــود  ــتر می ش ــی بیش ــش زمان ــن پرس ــت ای ــگاه؟ اهمی ــده نمایش ــران برگزارکنن مدی
کــه بدانیــم دی مــاه امســال، نمایشــگاه »تلــکام« و ده هــا نمایشــگاه بــزرگ دیگــر 
کرونــا برگــزار شــدند.  کیفیتــی( در دوران پاندمــی  کمیــت یــا  )صرف نظــر از هــر 
شــرکت های  خــود  حتــی  و  آی ســی تی  و  آی تــی  صنعــت  فعــاالن  از  بســیاری 
کرونــا دوبــاره در ماه هــای  حاضــر در نمایشــگاه الکامــپ، پیش بینــی می کردنــد 
گرفتــه و باعــث تعطیلــی اجتماعــات و نمایشــگاه ها شــود. شــاید  آخــر ســال، اوج 
ــزاری مناســب تر ماننــد اواخــر پاییــز می توانســت طلســم  انتخــاب یــک زمــان برگ
نیــز  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  کمیــت  را بشــکند.  الکامــپ  بیســت و ششــمین 
محــل تردیــد اســت. بــا نگاهــی بــه وضعیــت برگــزاری نمایشــگاه های فنــاوری 
کامپیوتکــس،   ،CES کرونــا از جملــه نمایشــگاه معتبــر جهانــی در دوران پاندمــی 
کــه آن هــا هــم  کنگــره جهانــی موبایــل بارســلونا و جیتکــس، درمی یابیــم  ســبیت، 
در ایــن مــدت تعطیــل شــده یــا بــه صــورت محــدود و مجــازی برگــزار  شــده و هرگــز 
کــه در   CES 2022 کامــال حضــوری برگــزار نشــدند. حتــی نمایشــگاه بــه صــورت 
دورانــی مشــابه الکامــپ و اوج گیــری ســویه اومیکــرون برگــزار شــد؛ یــک نمایشــگاه 
محــدود و ترکیبــی )مجازی-فیزیکــی( و بــدون حضــور بــزرگان دنیــای فنــاوری 
کرونا  بــود. شــاید بهتــر بــود برگزارکننــدگان الکامــپ از فرصــت ایجــاد شــده پاندمــی 
نهایــت اســتفاده را می کردنــد و در ســاختار، قالــب، فــرم و محتــوای نمایشــگاه 
الکامــپ تغییراتــی ایجــاد می کردنــد تــا بــه رونــد رو بــه رشــد خــود طــی ســال های 

ــم. ــزاری آن نبودی ــد و شــاهد وقفــه ای دو ســاله در برگ اخیــر ادامــه می دادن
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

◄ متــا ســریع ترین ابررایانــه را بــرای 
می ســازد متــاورس 

یــک  ســاخت  ســابق(  )فیســبوک  متــا  شــرکت 
تــا  و  کــرده  آغــاز  را  متــاورس  ویــژه  جدیــد  ابررایانــه 
سیســتم های  ابررایانــه  ســریع ترین  ســال،  پایــان 
ابررایانــه  شــد.  خواهــد  جهــان  در  مصنوعــی  هــوش 
و  طبیعــی  زبــان  ســنگین  پردازش هــای  بــرای   RSC
کامپیوتــری و پیاده ســازی مدل هــای بــزرگ  بینایــی 
آموزشــی در یادگیــری ماشــینی طراحــی شــده اســت؛ 
گســترده ای  کاربردهــای  امــروزه  کــه  فناوری هایــی 
دارنــد و چشــم انداز آینــده دنیــای دیجیتالــی ماننــد 
کربــرگ،  زا مــارک  اســت.  آن هــا  پایــه  بــر  متــاورس 
بــرای  مــا  کــه  »تجاربــی  می گویــد:  متــا  مدیرعامــل 
متــاورس ایجــاد می کنیــم؛ نیــاز بــه قــدرت محاســباتی 
بســیار زیــادی در حــد پنــج تریلیــون عملیــات در ثانیــه 
مصنوعــی  هــوش  مدل هــای   RSC ابررایانــه  و  دارد 
کــرد تــا بتواننــد تریلیون هــا  جدیــدی ایجــاد خواهــد 
کــرده و از روی آن هــا بیاموزنــد؛ صدهــا  مثــال را بررســی 
کارهــای دیگــر انجــام دهنــد.« در  زبــان را بفهمنــد و 
سیســتم   ۷6۰ دارای   RSC ابررایانــه  حاضــر،  حــال 
محاســباتی  گره هــای  بــرای   DGX A100 انویدیــا 
اســت و بیــش از 6۰۸۰ جی پی یــو در ۵۰۰ رک نصــب 
بیــش  ســال،  پایــان  تــا  می گویــد  متــا  امــا  شــده اند 
خواهــد  نصــب  رک   ۱۲۰۰ در  جی پی یــو  هــزار   ۱6 از 
آن  مصنوعــی  هــوش  محاســبات  ســرعت  کــه  شــد 
ابررایانــه  تــا ســریع ترین  بیشــتر می کنــد  برابــر  را ۲.۵ 
بــرای  متــا  شــرکت  باشــد.  جهــان  مصنوعــی  هــوش 
توســعه متــاورس، زیرســاخت های زیــادی از جملــه 
آن  محاســبات  بــه  را  دنیــا  سراســر  در  مرکــزداده   ۱۸
و می خواهــد ســرمایه گذاری  اســت  اختصــاص داده 
کــزداده جدیــد  ۱6 میلیــارد دالری بــرای ســاخت مرا

بــه متــراژ ۴۰ میلیــون فــوت مربــع داشــته باشــد.

◄ پیشــنهاد خریــد ۲۰ میلیــارد دالری 
 Giant ــزاری ــرکت نرم اف ــه ش ــکو ب سیس

Splunk

سیســکو  شــرکت  داد  گــزارش  وال اســتریت ژورنال 
یــک پیشــنهاد خریــد ۲۰ میلیــارد دالری بــه شــرکت 
ــد  ــد می توان ــزاری Splunk داده اســت. ایــن خری نرم اف
بزرگ تریــن خریــد بــرای سیســکو باشــد و تــوازن قــدرت 
در میــان نرم افزارهــای امنیــت شــبکه را برهــم بزنــد. 
ــد  ــزار امنیتــی Splunk می توان ــد نرم اف ــا خری سیســکو ب
 Palo ماننــد  شــرکت هایی  بــرای  جــدی  رقیــب  یــک 
Alto Network باشــد؛ ضمــن اینکــه عملیــات امنیــت 
کــزداده خــود ترکیــب و قدرتمندتــر  اطالعــات را بــا مرا
ســازد. هنــوز هــر دو شــرکت سیســکو و Splunk دربــاره 
 Splunk گــزارش اظهارنظــری نکردنــد ولــی ســهام ایــن 
گــزارش، ۱6 درصــد افزایــش یافتــه  پــس از انتشــار ایــن 
اســت. Splunk یــک توســعه دهنده نرم افــزاری اســت 
دســته بندی،  جمــع آوری،  بــرای  برنامه هایــی  و 
جســت وجو، تجزیــه و تحلیــل و پــردازش داده هــای 
وب ســایت ها،  از  ماشــین ها  توســط  شــده  تولیــد 
متصــل  دســتگاه های  و  حســگرها  اپلیکیشــن ها، 
ایــن  نرم افزارهــای  از  می کنــد.  تولیــد  اینترنــت  بــه 
 ،DevOps سیســتم های  مدیریــت  بــرای  شــرکت 
امنیتــی  زیرســاخت های  و  آتــی  سیســتم های 
ــرکت  ــد ش ــف خری ــه لط ــکو ب ــود. سیس ــتفاده می ش اس
Duo Security در ســال ۲۰۱۸ بــه مبلــغ ۲.۳۵ میلیــارد 
امنیــت  و  عاملــی  چنــد  احرازهویــت  حــوزه  در  دالر، 
ــون  کن ــت و ا گش ــرو  ــرکتی پیش ــه ش ــل ب ــه تبدی یکپارچ
بــا خریــد Splunk می توانــد بــه یــک بازیگــر بــزرگ در 

گــردد. حــوزه امنیــت اتوماســیون بــدل 

Cisco Reportedly Made 
$20B Bid For Software Giant 
Splunk

ــنتی را  ــزداده س ــا مراک ــی کرون ◄ پاندم
ــرد ــل ک تعطی

کــزداده داخلــی و ســنتی، یکــی دیگــر از قربانیــان  مرا
موسســه  نظرســنجی  در  هســتند.  کرونــا  ویــروس 
Aryaka از بیــش از ۱6۰۰ متخصــص فنــاوری اطالعات 
 ۵۱( آن هــا  از  نیمــی  از  بیــش  متحــده،  ایــاالت  در 
دارنــد  قصــد  کردنــد  اعــالم  نظرســنجی  در  درصــد( 
آینــده  مــاه   ۲۴ تــا  را  خــود  ســنتی  کــزداده  مرا تمــام 
در  کــه  کردنــد  اعــالم  درصــد   ۲۷ و  کننــد  تعطیــل 
کــزداده خــود را  ایــن دوره زمانــی، بخش هایــی از مرا
حــذف می کننــد یــا حداقــل برخــی از امکانــات آن هــا را 
کــزداده داخلــی  کــرد. تمــام ایــن مرا تعطیــل خواهنــد 
و ســنتی بــه نفــع رایانــش ابــری تعطیــل می شــوند.
ســریع  معرفــی  تغییــرات،  ایــن  دالیــل  از  یکــی 
کار در دفتــر، چنــد  کاری ترکیبــی )چنــد روز  مدل هــای 
کســب وکارها و ســازمان ها  کار در خانــه( اســت.  روز 
کرونــا، مجبــور شــدند بــه ســوی  در مــدت پاندمــی 
اپلیکیشــن ها و ســرویس های ابــری برونــد تــا از مــدل 
بازاریابــی  مدیــر  کننــد.  حمایــت  ترکیبــی  کارهــای 
کــه  محصــول شــبکه Aryaka می گویــد: »همان طــور 
ــنتی  ــزداده س ک ــد؛ مرا ــل می کنی ــر منتق ــه اب ــع را ب مناب
کارمنــدان از راه  ــر و شــعبه ها و همــه  بــرای همــه دفات
در  می شــوند.«  کارآمــد  نا فزاینــده ای  طــور  بــه  دور، 
 WAN گســترده ــا، اهمیــت شــبکه های  کرون پاندمــی 
 )SASE( و دسترســی امــن بــه خدمــات در لبــه شــبکه
خدمــات  ترتیــب  بدیــن  تــا  اســت  یافتــه  افزایــش 
کار از راه دور بیشــتری فراهــم  زیرســاختی الزم بــرای 
شــود. شــبکه های ســازمانی در ایــن مــدت نیــاز بــه 
کارمندان  انعطاف پذیــری بیشــتری دارنــد؛ زیرا وقتــی 
شــعبه های  یــا  مرکــزی  دفتــر  بــه  دور  راه  و  خانــه  از 
انعطاف پذیــری  خواســتار  می شــوند؛  وصــل  خــود 
کارهــا هســتند و زیرســاخت شــبکه بایــد  بیشــتری در 
 ،Aryaka کنــد. در نظرســنجی ایــن شــرایط را فراهــم 
گفتنــد از ۲۵ تــا ۵۰ درصــد  نیمــی از شــرکت کنندگان 
کردنــد  گذشــته، دورکاری  کارمندان شــان در ۱۸ مــاه 
گفتنــد در ایــن مــدت، بیــن ۲۵ تــا  و ۲۵ درصــد هــم 
کردنــد.  کاری خــود را تعطیــل  ۵۰ درصــد ســایت های 
کارمنــدان  همین طــور، ۴۳ درصــد می گوینــد نیمــی از 

گذاشــت. خــود را در دورکاری باقــی خواهنــد 
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یــک  بــه  امــروزی  کســب وکار  محیــط  در  داده هــا 
شــده اند.  تبدیــل  ارزشــمند  بســیار  دارایــی 
ایــن  کــه  دســتگاه هایی  عنــوان  بــه  کــزداده  مرا
می کننــد  ذخیره ســازی  را  ارزشــمند  داده هــای 
تبدیــل  کســب وکارها  بــرای  کلیــدی  منابــع  بــه 
مرکــزداده،  یــک  نگهــداری  و  مدیریــت  شــده اند. 
فرآینــدی پیچیــده و چندوجهــی اســت و بــه افــراد، 
مهارت هــا و ابزارهــای مناســب نیــاز دارد. آن چــه 
مدیریــت یــک مرکــزداده را پیچیده تــر می کنــد؛ ایــن 
مــدرن دیگــر چنــد  کــزداده  مرا کــه  اســت  واقعیــت 
شــرکت  محــل  در  شــده  نصــب  رک هــای  از  ردیــف 
فیزیکــی  ســایت  چندیــن  می تواننــد  و  نیســتند 
کــه از طریــق  در چندیــن نقطــه دور از هــم باشــند 
شــده اند.  متصــل  یکدیگــر  بــه  ابــری  فناوری هــای 

بهتر  مدیریت  برای  کلیدی  روش   ۵ مقاله،  این  در 
کارآمدی  کزداده و دستیابی به باالترین بازدهی و  مرا
ک  اشترا به  را  اطالعات  فناوری  زیرساخت  در 

می گذاریم:

کنید ۱- دارایی های خود را شناسایی 
کامــل از دارایی هــا و مستندســازی  گاهــی  داشــتن آ
مرکــزداده  یــک  مدیریــت  از  مهمــی  بخــش  آن هــا 
گــر چندیــن رک و ســرور در اندازه هــا و انــواع  اســت. ا
مختلـــــف داریــد؛ اســــــناد و مــــــدارک بــرای مدیریــت 
دارایی هــا حیاتــی می شــود. بــا ایــن اســناد می توانیــد 
ارتباطــات  دهیــد؛  انجــام  بهینــه ای  طراحی هــای 
و  کنیــد  برقــرار  مختلــف  تجهیــزات  میــان  بهتــری 
سرمایشــی،  سیســتم  تنظیــم  یــا  انــرژی  مصــرف  در 
مدیریــت موثرتــری داشــته باشــید. تشــخیص اینکــه 
کــدام قطعــه ســخت افزاری بــه پایــان عمــر خود رســیده 
اســت و بایــد تعویــض شــود یــا در آینــده ای نزدیــک 
از  فهرســتی  داشــتن  مزایــای  دیگــر  از  شــود؛  تعمیــر 

اســت. دارایی هــا 

کار را تمیز نگه دارید ۲- محل 
اساســی  فرآینــد  یــک  کار  محــل  داشــتن  نگــه  تمیــز 
کــه بایــد بــه طــور منظــم و مســتمر انجــام شــود.  اســت 
کار  کــه بخشــی از  هنــوز ســازمان هایی یافــت می شــود 
مرکــزداده خــود را شــبیه بــه محوطه هــای ضایعــات 
الکترونیکــی می کننــد ولــی ایــن رونــد درســت نیســت 
تــا  کنیــد  ســازمان دهی  را  خــود  کار  فضــای  بایــد  و 
کار افتــاده، از محــل دور  کارآمدتــر باشــد و تجهیــزات از 
کــردن امکانــات  کار مرتــب  شــوند. بخــش مهمــی از 
کابل کشــی  سیســتم  مرتب ســازی  ذخیره ســازی، 
غ  فــار زیــاد،  کابــل  داشــتن  اســت.  برچســب زنی  و 
می توانــد  آن هــا،  رنــگ  و  طــول  وزن،  انــدازه،  از 
غیــر  کابل کشــی  شــود.  زیــادی  ج  مــر و  ج  هــر باعــث 
ــد؛  ــن باش ــد حادثه آفری ــا می توان ــه تنه ــاختارمند، ن س
باعــث  و  می کنــد  محــدود  نیــز  را  هــوا  جریــان  بلکــه 
مرکــزداده  خنک کننــده  زیرســاخت های  کارآمــدی  نا

می شــود.

۳- بهداشت داده ها را به خوبی انجام دهید
ــازی بیشـــتری  ــر روز فضـــای ذخیره سـ کســـب وکارها هـ
می شـــوند.  کم تـــر  مترا کـــزداده  مرا و  می خواهنـــد 
ذخیره ســـازی  کـــه  داده هایـــی  کیفیـــت  بنابرایـــن، 
اســـت.  آن هـــا  ذخیره ســـازی  از  مهم تـــر  می کنیـــد؛ 
محتـــوای  تـــا  می کنـــد  کمـــک  داده هـــا  بهداشـــت 
اضافـــی، قدیمـــی و پیـــش پـــا افتـــاده از بیـــن برونـــد 
و فضـــــای ذخیره ســـــــازی بـــه داده هـــــــای ارزشـــمند 
کنـــد. مطالعـــه انجـــام شـــده توســـط  اختصـــاص پیـــدا 
گارنتـــر نشـــان می دهـــد ۴۰ درصـــد داده هـــای  موسســـۀ 
شـــرکت های تجـــاری، غیرضـــروری و بـــدون اســـتفاده 

اســـت و فقـــط هزینه آفریـــن اســـت.

کنید ۴- چرخه زندگی تجهیزات را مدیریت 
بخــش  تجهیــزات،  عمــر  چرخــه  مدیریــت  توانایــی 
اســت.  مرکــزداده  در  حرفــه ای  کار  از  بزرگــی 

۵۵ ترفند بهبود مدیریت مراکزداده ترفند بهبود مدیریت مراکزداده
افزایش بازدهی و کارآمدی  مرکزداده با روش هایی ساده و در دسترسافزایش بازدهی و کارآمدی  مرکزداده با روش هایی ساده و در دسترس

ســخت افزارهای زیــادی بــرای پیگیــری وجــود دارد و 
غفلــت از آن هــا می توانــد منجــر بــه قطعــی و دان تایــم و 
ــی ســربار شــود. در دوران پاندمــی  هزینه هــای عملیات
ــادی روی زیرســاخت های فنــاوری  ــه فشــار زی ک ــا  کرون
نــدارد  دوســت  هیچ کــس  می شــود؛  وارد  اطالعــات 
یــک  انتخــاب  کنــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  قطعــی  بــا 
زندگــی  چرخــه  مدیریــت  بــرای  مناســب  سیاســت 
بــه  را  ســخت افزارها  کارایــی  می توانــد  تجهیــزات، 
کنــد. کثــر برســاند و عمــر مفیــد آن هــا را طوالنی تــر  حدا

کنید ۵- از ابزارهای DCIM استفاده 
بـــاال،  در  شـــده  بحـــث  شـــیوه های  صحیـــح  اجـــرای 
ـــه حتـــی  ک مســـتلزم پیچیدگی هـــا و هزینه هایـــی اســـت 
نیـــز دشـــوار  تیم هـــای آی تـــی  بـــا تجربه تریـــن  بـــرای 
ــه  ــد بـ ــای DCIM می تواننـ ــا، ابزارهـ ــن روزهـ ــت. ایـ اسـ
کـــزداده  فرآینـــد پیچیـــدۀ مدیریـــت مرا ساده ســـازی 
کننـــد. ابزارهـــای مدیریـــت زیرســـاخت مرکـــزداده  کمـــک 
یـــک   )Data Center Infrastructure Management(
مدیریـــت  بـــرای  نرم افزاری/ســـخت افزاری  راه حـــل 
ســـرورها،  ماننـــد  زیرســـاخت هایی  بهینه ســـازی  و 
سیســـتم های ذخیره ســـازی، سیســـتم سرمایشـــی و 
سیســـتم های انـــرژی هســـتند. ایـــن ابزارهـــا، قـــدرت 
کنتــــــرل  گــزارش گیــــــری، نظـــــارت و  مدیـــــران بــــــرای 
افزایـــش  را  تجهیـــزات  انـــرژی  مصـــرف  و  زیرســـاخت 
نرم افـــزار  از  بخشـــی  عنـــوان  بـــه  می تواننـــد  و  داده 
باشـــند.  )BIM ( ســـاختمان  اطالعـــات  مدل ســـازی 
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یــک  بــه  امــروزی  کســب وکار  محیــط  در  داده هــا 
شــده اند.  تبدیــل  ارزشــمند  بســیار  دارایــی 
ایــن  کــه  دســتگاه هایی  عنــوان  بــه  کــزداده  مرا
می کننــد  ذخیره ســازی  را  ارزشــمند  داده هــای 
تبدیــل  کســب وکارها  بــرای  کلیــدی  منابــع  بــه 
مرکــزداده،  یــک  نگهــداری  و  مدیریــت  شــده اند. 
فرآینــدی پیچیــده و چندوجهــی اســت و بــه افــراد، 
مهارت هــا و ابزارهــای مناســب نیــاز دارد. آن چــه 
مدیریــت یــک مرکــزداده را پیچیده تــر می کنــد؛ ایــن 
مــدرن دیگــر چنــد  کــزداده  مرا کــه  اســت  واقعیــت 
شــرکت  محــل  در  شــده  نصــب  رک هــای  از  ردیــف 
فیزیکــی  ســایت  چندیــن  می تواننــد  و  نیســتند 
کــه از طریــق  در چندیــن نقطــه دور از هــم باشــند 
شــده اند.  متصــل  یکدیگــر  بــه  ابــری  فناوری هــای 

بهتر  مدیریت  برای  کلیدی  روش   ۵ مقاله،  این  در 
کارآمدی  کزداده و دستیابی به باالترین بازدهی و  مرا
ک  اشترا به  را  اطالعات  فناوری  زیرساخت  در 

می گذاریم:

کنید ۱- دارایی های خود را شناسایی 
کامــل از دارایی هــا و مستندســازی  گاهــی  داشــتن آ
مرکــزداده  یــک  مدیریــت  از  مهمــی  بخــش  آن هــا 
گــر چندیــن رک و ســرور در اندازه هــا و انــواع  اســت. ا
مختلـــــف داریــد؛ اســــــناد و مــــــدارک بــرای مدیریــت 
دارایی هــا حیاتــی می شــود. بــا ایــن اســناد می توانیــد 
ارتباطــات  دهیــد؛  انجــام  بهینــه ای  طراحی هــای 
و  کنیــد  برقــرار  مختلــف  تجهیــزات  میــان  بهتــری 
سرمایشــی،  سیســتم  تنظیــم  یــا  انــرژی  مصــرف  در 
مدیریــت موثرتــری داشــته باشــید. تشــخیص اینکــه 
کــدام قطعــه ســخت افزاری بــه پایــان عمــر خود رســیده 
اســت و بایــد تعویــض شــود یــا در آینــده ای نزدیــک 
از  فهرســتی  داشــتن  مزایــای  دیگــر  از  شــود؛  تعمیــر 

اســت. دارایی هــا 

کار را تمیز نگه دارید ۲- محل 
اساســی  فرآینــد  یــک  کار  محــل  داشــتن  نگــه  تمیــز 
کــه بایــد بــه طــور منظــم و مســتمر انجــام شــود.  اســت 
کار  کــه بخشــی از  هنــوز ســازمان هایی یافــت می شــود 
مرکــزداده خــود را شــبیه بــه محوطه هــای ضایعــات 
الکترونیکــی می کننــد ولــی ایــن رونــد درســت نیســت 
تــا  کنیــد  ســازمان دهی  را  خــود  کار  فضــای  بایــد  و 
کار افتــاده، از محــل دور  کارآمدتــر باشــد و تجهیــزات از 
کــردن امکانــات  کار مرتــب  شــوند. بخــش مهمــی از 
کابل کشــی  سیســتم  مرتب ســازی  ذخیره ســازی، 
غ  فــار زیــاد،  کابــل  داشــتن  اســت.  برچســب زنی  و 
می توانــد  آن هــا،  رنــگ  و  طــول  وزن،  انــدازه،  از 
غیــر  کابل کشــی  شــود.  زیــادی  ج  مــر و  ج  هــر باعــث 
ــد؛  ــن باش ــد حادثه آفری ــا می توان ــه تنه ــاختارمند، ن س
باعــث  و  می کنــد  محــدود  نیــز  را  هــوا  جریــان  بلکــه 
مرکــزداده  خنک کننــده  زیرســاخت های  کارآمــدی  نا

می شــود.

۳- بهداشت داده ها را به خوبی انجام دهید
ــازی بیشـــتری  ــر روز فضـــای ذخیره سـ کســـب وکارها هـ
می شـــوند.  کم تـــر  مترا کـــزداده  مرا و  می خواهنـــد 
ذخیره ســـازی  کـــه  داده هایـــی  کیفیـــت  بنابرایـــن، 
اســـت.  آن هـــا  ذخیره ســـازی  از  مهم تـــر  می کنیـــد؛ 
محتـــوای  تـــا  می کنـــد  کمـــک  داده هـــا  بهداشـــت 
اضافـــی، قدیمـــی و پیـــش پـــا افتـــاده از بیـــن برونـــد 
و فضـــــای ذخیره ســـــــازی بـــه داده هـــــــای ارزشـــمند 
کنـــد. مطالعـــه انجـــام شـــده توســـط  اختصـــاص پیـــدا 
گارنتـــر نشـــان می دهـــد ۴۰ درصـــد داده هـــای  موسســـۀ 
شـــرکت های تجـــاری، غیرضـــروری و بـــدون اســـتفاده 

اســـت و فقـــط هزینه آفریـــن اســـت.

کنید ۴- چرخه زندگی تجهیزات را مدیریت 
بخــش  تجهیــزات،  عمــر  چرخــه  مدیریــت  توانایــی 
اســت.  مرکــزداده  در  حرفــه ای  کار  از  بزرگــی 

۵۵ ترفند بهبود مدیریت مراکزداده ترفند بهبود مدیریت مراکزداده
افزایش بازدهی و کارآمدی  مرکزداده با روش هایی ساده و در دسترسافزایش بازدهی و کارآمدی  مرکزداده با روش هایی ساده و در دسترس

ــود دارد و  ــری وج ســخت افزارهای زیــادی بــرای پیگی
غفلــت از آن هــا می توانــد منجــر بــه قطعــی و دان تایــم و 
ــی ســربار شــود. در دوران پاندمــی  هزینه هــای عملیات
ــادی روی زیرســاخت های فنــاوری  ــه فشــار زی ک ــا  کرون
نــدارد  دوســت  هیچ کــس  می شــود؛  وارد  اطالعــات 
یــک  انتخــاب  کنــد.  نــرم  پنجــه  و  دســت  قطعــی  بــا 
زندگــی  چرخــه  مدیریــت  بــرای  مناســب  سیاســت 
بــه  را  ســخت افزارها  کارایــی  می توانــد  تجهیــزات، 
کنــد. کثــر برســاند و عمــر مفیــد آن هــا را طوالنی تــر  حدا

کنید ۵- از ابزارهای DCIM استفاده 
بـــاال،  در  شـــده  بحـــث  شـــیوه های  صحیـــح  اجـــرای 
ـــه حتـــی  ک مســـتلزم پیچیدگی هـــا و هزینه هایـــی اســـت 
نیـــز دشـــوار  تیم هـــای آی تـــی  بـــا تجربه تریـــن  بـــرای 
ــه  ــد بـ ــای DCIM می تواننـ ــا، ابزارهـ ــن روزهـ ــت. ایـ اسـ
کـــزداده  فرآینـــد پیچیـــدۀ مدیریـــت مرا ساده ســـازی 
کننـــد. ابزارهـــای مدیریـــت زیرســـاخت مرکـــزداده  کمـــک 
یـــک   )Data Center Infrastructure Management(
مدیریـــت  بـــرای  نرم افزاری/ســـخت افزاری  راه حـــل 
ســـرورها،  ماننـــد  زیرســـاخت هایی  بهینه ســـازی  و 
سیســـتم های ذخیره ســـازی، سیســـتم سرمایشـــی و 
سیســـتم های انـــرژی هســـتند. ایـــن ابزارهـــا، قـــدرت 
کنتــــــرل  گــزارش گیــــــری، نظـــــارت و  مدیـــــران بــــــرای 
افزایـــش  را  تجهیـــزات  انـــرژی  مصـــرف  و  زیرســـاخت 
نرم افـــزار  از  بخشـــی  عنـــوان  بـــه  می تواننـــد  و  داده 
باشـــند.  )BIM ( ســـاختمان  اطالعـــات  مدل ســـازی 
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ســاختارهای  و  ســاختمان ها  کــزداده  مرا
پیچیــده و چندوجهــی دارنــد؛ بــه ایــن معنــی 
کــه  مختلفــی  معیارهــای  و  پارامترهــا  بایــد  کــه 
گاهــی بــا یکدیگــر در تضــاد هســتند؛ همزمــان در 
گرفتــه شــوند.  طراحــی یــک مرکــزداده در نظــر 
تعــداد  بــا  بــزرگ  کــزداده  مرا ســاخت  لزومــا 
زیــادی ســرور خــوب نیســت و بهتــر اســت، شــما 
بتــوان  کــه هــر روز  کنیــد  مرکــزداده ای طراحــی 
گســترش داد و رک و ســرور بیشــتری در  آن را 
کــزداده  مرا طراحــی  اینکــه  یــا  کــرد.  نصــب  آن 
کامــا در مصــرف  کــه  گونــه ای باشــد  بایــد بــه 
کنــد ولــی در عیــن حــال،  انــرژی صرفه جویــی 
شــما بایــد در محیــط مرکــزداده، تهویــه جریــان 
هــوا داشــته باشــید. همیــن مســایل، طراحــی 
کــرده اســت. در مطلــب  را دشــوار  کــزداده  مرا
زیــر می خواهیــم بــه ۱۳ نکتــه مهــم بــرای یــک 

کنیــم. اشــاره  طراحــی مرکــزداده خــوب 

کجا ساخته شود؟ ۱- مرکزداده 
کــه  مکانــی  آب وهوایــی  شــرایط  تحلیــل  و  تجزیــه 
پــر  بســیار  شــود؛  ســاخته  آن  در  مرکــزداده  بایــد 
در  کــه  شــود  انتخــاب  مکانــی  بایــد  اســت.  اهمیــت 
خنک ســازی مرکــزداده تاثیرگــذار باشــد؛ مثــال امــکان 
اســتفاده از آب بــرای سیســتم سرمایشــی فراهــم باشــد 
یــا از تهویــه مطبــوع و تبریــد مکانیکــی اســتفاده شــود. 
برخــی موقعیت هــای جغرافیایــی بــه طــور طبیعــی، 
یــا غیرمســتقیم  یــک خنک کننــده هوایــی مســتقیم 
و   PUE واحــد  کاهــش  در  این هــا  همــه  هســتند. 

تاثیــر دارنــد. بــه اهــداف تعییــن شــده،  دســتیابی 

۲- چند رک و با چه ابعادی نیاز است؟
کنیــد.  تعــداد رک هــای مــورد نیــاز مرکــزداده را تعییــن 
انــدازه یــک رک ســنتی 6۰۰ در ۱۰۰۰ میلی متــر )عــرض 
متــری   ۱۰۰ اســتاندارد  اتــاق  یــک  اســت.  ارتفــاع(  و 
ــر رک هایــی  گ ــان ۵۰ رک باشــد. البتــه، ا ــد میزب می توان
بــا اندازه هــای بزرگ تــر اســتفاده شــود؛ قطعــا تعــداد 
دانســتن  بــا  می گیــرد.  قــرار  اتــاق  یــک  در  کمتــری 
ــروع  ــرای ش ــزداده ب ــک مرک ــای ی ــدازه رک ه ــداد و ان تع
ســرویس دهی، بــه راحتــی می تــوان فضــای مــورد نیــاز 

کنیــد. مرکــزداده خــود را تعییــن 

۳- چه سطحی از مرکزداده مورد نیاز است؟
نیازمندی هــای  مرکــزداده،  یــک   )Tier( ســطح 
افزونگــی و مســیرهای توزیــع بــرق مرکــزداده را تعییــن 
از  اســتفاده   ،Tier 2 مرکــزداده  یــک  بــرای  می کنــد. 
بــا  و تجهیــزات خنک کنندگــی  افزونگــی منبع تغذیــه 
ــزداده ــرای یــک مرک کافــی اســت. امــا ب  N+1 معمــاری 
Tier  3، بایــد افزونگــی تجهیــزات سیســتم سرمایشــی 
N+1، افزونگــی بــرق و منبــع تغذیــه 2N و واحدهــای 

کــرد. بنابرایــن، درک  توزیــع بــرق دو برابــری اســتفاده 
ســطح یــک مرکــزداده می توانــد در تعییــن افزونگــی 

کنــد. کمــک  مــورد نیــاز 

۴- میانگین چگالی برق هر رک چقدر است؟
هنــگام طراحــی و تعییــن میــزان تــوان یــک مرکــزداده، 
مــورد  رک  هــر  بــرق  چگالــی  میانگیــن  معیــار  بایــد 
کثــر تــوان اســمی رک!  محاســبه قــرار بگیــرد نــه حدا
تعــداد  ضربــدر  رک  یــک  تــوان  چگالــی  میانگیــن 
کثــر تــوان آن مرکــزداده را  رک هــای نصــب شــده، حدا
مشــخص می کننــد. پــس از ایــن محاســبه، بایــد تــوان 
سیســتم منبــع تغذیــه، سیســتم سرمایشــی و مصــرف 
را  بــرق تجهیزاتــی ماننــد ســوئیچ ها و ذخیره ســازها 
ــتراتژی  ــتم و اس ــک سیس ــتفاده از ی ــد. اس کنی ــه  اضاف
انــرژی  مصــرف  می کنــد  کمــک  شــما  بــه  مــاژوالر 
انعطاف پذیرتــری داشــته باشــید و بتوانیــد در آینــده، 
در صــورت نیــاز، واحدهــای منبــع تغذیــه بیشــتری 

ــد. کنی ــم  ک ــا  ــه ی اضاف

۵- آیــا نیروهــای بهره بــرداری و نگهــداری بایــد در 
برنامه ریــزی و طراحــی مشــارکت داشــته باشــند؟

پاســخ مثبــت اســت. بــه طــور معمــول بایــد مــوارد زیــر 
انجــام شــود.

الــف – مشــارکت متخصصــان بهره بــرداری و نگهــداری 
کمبــود  می توانــد  اولیــه،  طراحــی  و  برنامه ریــزی  در 
دانــش طراحــان از عملیــات  و مدیریــت سیســتم ها را 
کنــد و  کیفیــت طراحــی بهبــود ایجــاد  کنــد در  جبــران 

کنــد. کاســتی های طراحــی جلوگیــری  از 
ب- بخــش بهره بــرداری و نگهــداری در برنامه ریــزی 
ایــن  نیازهــای  و  داشــته  مشــارکت  اولیــه  طراحــی  و 
ــر  ــزداده در نظ ــی مرک کنــد تــا در طراح بخــش را بیــان 

۱۳۱۳ نکته مهم برای طراحی مراکزداده نکته مهم برای طراحی مراکزداده
نکاتی که باید پیش از شروع طراحی و برنامه ریزی یک دیتاسنتر بدانید
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گرفتــه شــوند.
شــده،  طراحــی  نگهــداری  سیســتم  ســاختار  ج- 
لینک هــای ضعیــف بــرای افزایــش قابلیــت اطمینــان، 
مشــکالت باقیمانــده و حــل نشــده در بخــش طراحــی 
آن هــا  روی  و  کــرده  درک  را  احتمالــی  خطــرات  و 
ــت  کیفی ــود  ــه بهب ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــلط داش تس

کننــد.  کمــک  نگهــداری  و  بهره بــرداری 

خارجــی  و  داخلــی  عوامــل  تاثیرگــذاری  از   -۶
شــود جلوگیــری 

فــردی  تصمیم گیری هــای  و  نظــرات  ندهیــد  اجــازه 
تاثیرگــذار باشــند.  برنامه ریــزی  در فرآینــد طراحــی و 
کلیــدی حــذف شــوند و  مثــال، برخــی از عملکردهــای 
مطابــق بــا نظــر  افــراد تنظیــم شــوند یــا ســلیقه های 
شــخصی در طراحــی وارد شــوند؛ زیــرا مــوارد یــاد شــده 
نمی تواننــد الزامــات و نیازمندی هــای یــک مرکــزداده 
ــا بخــش عملیــات و نگهــداری را پوشــش  اســتاندارد ی

دهنــد.
از  ج  خـــار عالیـــق  و  ترجیحـــات  تمایـــالت،  برابـــر  در 
مجموعـــه بـــرای اســـتفاده از تجهیـــزات شـــبکه یـــک 
برنـــد خـــاص، خریـــد محصـــوالت از یـــک فروشـــگاه، 
نصــــــــب تــجـــهیـــــزاتی غیـــــرضروری، یا پیاده ســـازی 
گیج کننـــده،  گران قیمـــت و  توپولوژی هـــای پیچیـــده 
کتورهـــا را از طراحی و  کنیـــد و تمام ایـــن فا مقاومـــت 
کنید. برنامه ریـــزی ســـاخت مرکـــزداده خـــود حـــذف 

بــرای  پشــتیبان  باتری هــای  از  ســطحی  چــه   -۷
داریــد؟ نیــاز   DC و   AC رک هــای 

 ۱۰۰ اســتقرار  بــه  نیــاز  ســرور  رک هــای  اســت  ممکــن 
ترکیبــی  یــا   AC بــرق  یــا ۱۰۰ درصــد   DC بــرق  درصــد 
گــر  ا مثــال،  عنــوان  بــه  باشــند.  داشــته  دو  ایــن  از 
یــک مرکــزداده بــرای هاســتیگ می ســازید؛ نیــاز بــه 
گر یــک مرکزداده  تجهیــزات یوپــی اس AC داریــد ولــی ا
بــرای مرکــز مخابراتــی می ســازید؛ بایــد تجهیــزات بــرق 
DC نصــب شــوند. بــا دانســتن ایــن نکتــه، می توانیــد 
بــرای انــدازه و تعــداد منبــع تغذیــه DC یــا سیســتم 

کنیــد. UPS مــورد نیــاز خــود تصمیم گیــری  بــرق 
پشــتیبان گیری،  بــرای  باتــری  یــک  اســتقرار  هنــگام 
 ۱۵ پشــتیبان  دشــارژ  زمــان  بــرای  را  آن  اســت  بهتــر 
باعــث  ترفنــد  ایــن  کنیــد.  پیکربنــدی  دقیقــه ای 
کاهــش هزینه هــای شــما نمی شــود ولــی در نهایــت 
مقــرون بــه صرفه تــر خواهــد بــود. شــرکت ها بایــد بــه 
جــای خریــد و نصــب تعــداد بیشــتری باتــری، افزونگــی 
افزایــش  را  پشــتیبان  بــرق  مولــد  تغذیه هــای  منبــع 

دهنــد.

ســنگین  ســاز  و  ســاخت  و  ســبک  طراحــی  از   -۸
کنیــد اجتنــاب 

ــا دادن  ــرای ج ــد ب ــازید و بع ــاختمانی بس ــدا س ــر ابت گ ا
کنیــد؛ مشــکالت  یــک مرکــزداده در آن برنامه ریــزی 
طراحــی  و  برنامه ریــزی  زمــان  در  غیرقابل حلــی 
گــر تجهیــزات مرکــزداده را بخریــد  مرکــزداده داریــد. ا
و بعــد ســراغ طراحــی و برنامه ریــزی برویــد؛ بــاز هــم 
ــا  بــه  دلیــل آنکــه تجهیــزات خریــداری شــده مطابــق ب
الزامــات طراحــی نیســتند؛ مشــکالت عدیــده ای بــه 
عــوض  تجهیــزات  اســت  واغلــب الزم  وجــود می آیــد 

شــوند.

تبدیــل یــک ســاختمان معمولــی بــه یــک ســاختمان 
زیــرا  اســت  دشــوار  و  ســخت  ســیار  داده  مرکــز 
یــا  کامپیوترهــا  و  ســرور  اتــاق  الزامــات  پیاده ســازی 
ایجــاد  جــا دادن سیســتم سرمایشــی در ســالن ها و 
میــان  فاصلــه  کاهــش  یــا  مطبــوع  تهویــه  سیســتم 
و  ســخت  بســیار  سرمایشــی  سیســتم  و  اتاق هــا 
هزینه بــر خواهــد بــود. هرگونــه طراحــی و برنامه ریــزی 
گرفتــن الزامات یــک مرکزداده،  ســبک و بــدون در نظــر 
یــا ســاخت یــک ســایت بســیار بــزرگ و ســنگین بــدون 
گرفتــن الزامــات طراحــی، می توانــد هزینه هــا را  در نظــر 
افزایــش داده و از قابلیــت اطمینــان مرکــزداده بکاهــد.

۹- یــک طراحــی منعطــف، قابــل تعمیــر و نگهــداری 
آســان داشــته باشــید

ــراب  ــزداده خ ــزات مرک ــک از تجهی ــر ی ــت ه ــن اس ممک
باشــد.  داشــته  ســریع  تعمیــرات  بــه  نیــاز  و  شــود 
می توانــد  نگهــداری  و  تعمیــر  قابلیــت  از  غفلــت 
ــه  ــد ب ــش از ح ــزات بی ــال، تجهی ــد. مث ــاز باش مشکل س
ــه دیــوار چســبیده باشــند؛  ــا ب دیــوار نزدیــک باشــند ی
تعویــض  و  باشــد  غیراســتاندارد  کابل هــا  چیدمــان 
شــود.  زمان بــر  و  دشــوار  بســیار  آن هــا  عیب یابــی  یــا 
در  تجهیــزات  ســریع  انتقــال  و  جابه جایــی  امــکان 
هنــگام خرابــی وجــود نداشــته باشــد و هیــچ فضایــی 
کــردن، تعمیــر و نگهــداری فــوری یــک قطعــه  بــرای بــاز 
گرفتــه نشــده باشــد. امــکان نصــب تجهیــزات  در نظــر 
کاهــش دان تایــم و  افزونــه روی سیســتم فعلــی بــرای 
تعمیــر یــک قطعــه در زمــان دیگــری، فراهــم نباشــد و 
کاهــش راندمــان  کــه باعــث  مســایلی از ایــن دســت 
کاهــش قابلیــت اطمینــان می شــوند و هزینه هــای  و 

عملیاتــی را بــه شــدت افزایــش خواهنــد داد.

ایده هــای  مبنــای  بــر  مرکــزداده  طراحــی  از   -۱۰
کنیــد اجتنــاب  غیرعلمــی 

شــاخصه  مهم تریــن  سیســتم،  بــودن  دســترس  در 
بــرای برنامه ریــزی و طراحــی مرکــزداده اســت. همــه 
گاهــا از ایده هــا، روش هــا  ایــن نکتــه را می داننــد ولــی 
اســتفاده  غیراســتاندارد  و  غیرعلمــی  محاســبات  و 
داشــته  متفاوتــی  نتایــج  می توانــد  کــه  می کننــد 
اطمینــان  قابلیــت  طراحــی،  هنــگام  مثــال،  باشــد. 
و  فرمــول  یــک  امــا  می شــود  محاســبه  سیســتم  هــر 
منبــع اســتاندارد بــرای ایــن محاســبات وجــود نــدارد 
اطمینــان  قابلیــت  از  متفاوتــی  نتایــج  و  تعاریــف  و 
کلیــدی  ایرادهــای  برخــی طراحی هــا دارای  داریــم. 
هســتند و در نتیجــه در زمــان پیاده ســازی و ســاخت، 
بــا  کاغــذ  روی  ح  طــر می دهنــد.  نشــان  را  خــود 
کامــل دارد  الزامــات و ممیزی هــای مرکــزداده تطابــق 
ــی آن  چــه پیاده ســازی شــده اســت؛ یــک طراحــی   ول
کارایــی و بهــره وری  کــه اتفاقــا روی  معکــوس اســت 
و  دســترس پذیری  اســت.  تاثیرگــذار  سیســتم  کل 
ــد فــدای المان هــا  قابلیــت اطمینــان سیســتم ها نبای

و پارامترهــای دیگــر مرکــزداده شــود.

کورکورانــه و غیرواقعــی  کارایــی را  ۱۱- شــاخص های 
ترســیم نکنیــد

کــه  کــه ایــده آل شــما اســت بــا آن چیــزی  آن چیــزی 
نیــاز واقعــی اســت و بــا امکان ســنجی بــه دســت آمــده؛ 
بســیار متفــاوت اســت. بنابرایــن، در زمــان طراحــی و 

بــاال  بســیار  شــاخص های  ســراغ  نبایــد  برنامه ریــزی 
یــک  می خواهیــد  بگوییــد  مثــال  و  برویــد  ایــده آل  و 
الزاماتــش  ولــی  بســازید  زیــر ۱/۵   PUE بــا  مرکــزداده 
را نداریــد یــا اینکــه ســراغ یــک مرکــزداده ابرمقیــاس 
از  حالی کــه  در  برویــد  بــاال  بســیار  کــم  ترا چگالــی  بــا 
در  هزینه هــا  و  بــاال  دسترســی  و  انــرژی  تامیــن  نظــر 
محدودیــت هســتید. بایــد نیازهــای واقعــی و شــرایط 
کنیــد تــا مجبــور  الزم بــرای تحقــق ایــن نیازهــا را درک 
هزینه هــا  اتــالف  و  طراحــی  یــک  مکــرر  اصــالح  بــه 

نشــوید. 

کل  ۱۲- از ســوءتفاهم تمرکــز بــر تجهیــزات بــه جــای 
کنیــد سیســتم پرهیــز 

بــاور  یــک  کــزداده  مرا پرســنل  و  مدیــران  میــان  در 
تجهیــزات  بــر  تمرکــز  آن،  و  دارد  وجــود  اشــتباه 
ابتــدا  اســت.  سیســتم  کل  جــای  بــه  فنــاوری  و 
نصــب  بایــد  کــه  تجهیزاتــی  و  قطعــات  مشــخصات 
و  طراحــی  ســراغ  بعــد  و  می کننــد  مشــخص  را  شــود 
کلــی سیســتم می رونــد. سیســتم سرمایشــی  وضعیــت 
 2N یــا منبــع تغذیــه را در باالتریــن ســطح افزونگــی 
طراحــی می کننــد ولــی در عمــل فقــط توانایــی نصــب 
کل سیســتم مطابــق  سیســتم یوپــی اس 2N را دارنــد. 
بــا باالتریــن ســطح افزونگــی و مقــاوم در برابــر خطــا 
طراحــی شــده اســت ولــی تجهیــزات تهویــه مطبــوع و 

تغذیــه می کننــد.  واحــد  یــک مســیر  از  تبریــد 

کنید کلی تمرکز  ۱۳- بر یک طراحی 
کامــل و یکپارچــه بســیار بهتــر از یــک  یــک طراحــی 
ــه  ک ــد این طــور باشــد  ــاز اســت. نبای ــه ف ــاز ب طراحــی ف
طراحــی یــک فــاز مرکــزداده انجــام شــود ولــی هیــچ 
فازهــای  تکمیــل  و  آینــده  بــرای  برنامــه ای  و  ح  طــر
بعــدی نباشــد و بعــد در ادامــه مســیر، طراحی هــای 
دیگــری بــرای فازهــای بعــدی اتخاذ شــود. طراحی فاز 
ــد  ــزداده می توان ــک مرک ــش ی ــه بخ ــش ب ــا بخ ــاز ی ــه ف ب
و  تطبیق پذیــری  عــدم  ســازگاری،  عــدم  مشــکالت 

عــدم قابلیــت اطمینــان را بــه وجــود بیــاورد. 
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گرفتــه شــوند.
شــده،  طراحــی  نگهــداری  سیســتم  ســاختار  ج- 
لینک هــای ضعیــف بــرای افزایــش قابلیــت اطمینــان، 
مشــکالت باقیمانــده و حــل نشــده در بخــش طراحــی 
آن هــا  روی  و  کــرده  درک  را  احتمالــی  خطــرات  و 
ــت  کیفی ــود  ــه بهب ــد ب ــا بتوانن ــند ت ــته باش ــلط داش تس

کننــد.  کمــک  نگهــداری  و  بهره بــرداری 

خارجــی  و  داخلــی  عوامــل  تاثیرگــذاری  از   -۶
شــود جلوگیــری 

فــردی  تصمیم گیری هــای  و  نظــرات  ندهیــد  اجــازه 
تاثیرگــذار باشــند.  برنامه ریــزی  در فرآینــد طراحــی و 
کلیــدی حــذف شــوند و  مثــال، برخــی از عملکردهــای 
مطابــق بــا نظــر  افــراد تنظیــم شــوند یــا ســلیقه های 
شــخصی در طراحــی وارد شــوند؛ زیــرا مــوارد یــاد شــده 
نمی تواننــد الزامــات و نیازمندی هــای یــک مرکــزداده 
ــا بخــش عملیــات و نگهــداری را پوشــش  اســتاندارد ی

دهنــد.
از  ج  خـــار عالیـــق  و  ترجیحـــات  تمایـــالت،  برابـــر  در 
مجموعـــه بـــرای اســـتفاده از تجهیـــزات شـــبکه یـــک 
برنـــد خـــاص، خریـــد محصـــوالت از یـــک فروشـــگاه، 
نصــــــــب تــجـــهیـــــزاتی غیـــــرضروری، یا پیاده ســـازی 
گیج کننـــده،  گران قیمـــت و  توپولوژی هـــای پیچیـــده 
کتورهـــا را از طراحی و  کنیـــد و تمام ایـــن فا مقاومـــت 
کنید. برنامه ریـــزی ســـاخت مرکـــزداده خـــود حـــذف 

بــرای  پشــتیبان  باتری هــای  از  ســطحی  چــه   -۷
داریــد؟ نیــاز   DC و   AC رک هــای 

 ۱۰۰ اســتقرار  بــه  نیــاز  ســرور  رک هــای  اســت  ممکــن 
ترکیبــی  یــا   AC بــرق  یــا ۱۰۰ درصــد   DC بــرق  درصــد 
گــر  ا مثــال،  عنــوان  بــه  باشــند.  داشــته  دو  ایــن  از 
یــک مرکــزداده بــرای هاســتیگ می ســازید؛ نیــاز بــه 
گر یــک مرکزداده  تجهیــزات یوپــی اس AC داریــد ولــی ا
بــرای مرکــز مخابراتــی می ســازید؛ بایــد تجهیــزات بــرق 
DC نصــب شــوند. بــا دانســتن ایــن نکتــه، می توانیــد 
بــرای انــدازه و تعــداد منبــع تغذیــه DC یــا سیســتم 

کنیــد. UPS مــورد نیــاز خــود تصمیم گیــری  بــرق 
پشــتیبان گیری،  بــرای  باتــری  یــک  اســتقرار  هنــگام 
 ۱۵ پشــتیبان  دشــارژ  زمــان  بــرای  را  آن  اســت  بهتــر 
باعــث  ترفنــد  ایــن  کنیــد.  پیکربنــدی  دقیقــه ای 
کاهــش هزینه هــای شــما نمی شــود ولــی در نهایــت 
مقــرون بــه صرفه تــر خواهــد بــود. شــرکت ها بایــد بــه 
جــای خریــد و نصــب تعــداد بیشــتری باتــری، افزونگــی 
افزایــش  را  پشــتیبان  بــرق  مولــد  تغذیه هــای  منبــع 

دهنــد.

ســنگین  ســاز  و  ســاخت  و  ســبک  طراحــی  از   -۸
کنیــد اجتنــاب 

ــا دادن  ــرای ج ــد ب ــازید و بع ــاختمانی بس ــدا س ــر ابت گ ا
کنیــد؛ مشــکالت  یــک مرکــزداده در آن برنامه ریــزی 
طراحــی  و  برنامه ریــزی  زمــان  در  غیرقابل حلــی 
گــر تجهیــزات مرکــزداده را بخریــد  مرکــزداده داریــد. ا
و بعــد ســراغ طراحــی و برنامه ریــزی برویــد؛ بــاز هــم 
ــا  بــه  دلیــل آنکــه تجهیــزات خریــداری شــده مطابــق ب
الزامــات طراحــی نیســتند؛ مشــکالت عدیــده ای بــه 
عــوض  تجهیــزات  اســت  واغلــب الزم  وجــود می آیــد 

شــوند.

تبدیــل یــک ســاختمان معمولــی بــه یــک ســاختمان 
زیــرا  اســت  دشــوار  و  ســخت  ســیار  داده  مرکــز 
یــا  کامپیوترهــا  و  ســرور  اتــاق  الزامــات  پیاده ســازی 
ایجــاد  جــا دادن سیســتم سرمایشــی در ســالن ها و 
میــان  فاصلــه  کاهــش  یــا  مطبــوع  تهویــه  سیســتم 
و  ســخت  بســیار  سرمایشــی  سیســتم  و  اتاق هــا 
هزینه بــر خواهــد بــود. هرگونــه طراحــی و برنامه ریــزی 
گرفتــن الزامات یــک مرکزداده،  ســبک و بــدون در نظــر 
یــا ســاخت یــک ســایت بســیار بــزرگ و ســنگین بــدون 
گرفتــن الزامــات طراحــی، می توانــد هزینه هــا را  در نظــر 
افزایــش داده و از قابلیــت اطمینــان مرکــزداده بکاهــد.

۹- یــک طراحــی منعطــف، قابــل تعمیــر و نگهــداری 
آســان داشــته باشــید

ــراب  ــزداده خ ــزات مرک ــک از تجهی ــر ی ــت ه ــن اس ممک
باشــد.  داشــته  ســریع  تعمیــرات  بــه  نیــاز  و  شــود 
می توانــد  نگهــداری  و  تعمیــر  قابلیــت  از  غفلــت 
ــه  ــد ب ــش از ح ــزات بی ــال، تجهی ــد. مث ــاز باش مشکل س
ــه دیــوار چســبیده باشــند؛  ــا ب دیــوار نزدیــک باشــند ی
تعویــض  و  باشــد  غیراســتاندارد  کابل هــا  چیدمــان 
شــود.  زمان بــر  و  دشــوار  بســیار  آن هــا  عیب یابــی  یــا 
در  تجهیــزات  ســریع  انتقــال  و  جابه جایــی  امــکان 
هنــگام خرابــی وجــود نداشــته باشــد و هیــچ فضایــی 
کــردن، تعمیــر و نگهــداری فــوری یــک قطعــه  بــرای بــاز 
گرفتــه نشــده باشــد. امــکان نصــب تجهیــزات  در نظــر 
کاهــش دان تایــم و  افزونــه روی سیســتم فعلــی بــرای 
تعمیــر یــک قطعــه در زمــان دیگــری، فراهــم نباشــد و 
کاهــش راندمــان  کــه باعــث  مســایلی از ایــن دســت 
کاهــش قابلیــت اطمینــان می شــوند و هزینه هــای  و 

عملیاتــی را بــه شــدت افزایــش خواهنــد داد.

ایده هــای  مبنــای  بــر  مرکــزداده  طراحــی  از   -۱۰
کنیــد اجتنــاب  غیرعلمــی 

شــاخصه  مهم تریــن  سیســتم،  بــودن  دســترس  در 
بــرای برنامه ریــزی و طراحــی مرکــزداده اســت. همــه 
گاهــا از ایده هــا، روش هــا  ایــن نکتــه را می داننــد ولــی 
اســتفاده  غیراســتاندارد  و  غیرعلمــی  محاســبات  و 
داشــته  متفاوتــی  نتایــج  می توانــد  کــه  می کننــد 
اطمینــان  قابلیــت  طراحــی،  هنــگام  مثــال،  باشــد. 
و  فرمــول  یــک  امــا  می شــود  محاســبه  سیســتم  هــر 
منبــع اســتاندارد بــرای ایــن محاســبات وجــود نــدارد 
اطمینــان  قابلیــت  از  متفاوتــی  نتایــج  و  تعاریــف  و 
کلیــدی  ایرادهــای  برخــی طراحی هــا دارای  داریــم. 
هســتند و در نتیجــه در زمــان پیاده ســازی و ســاخت، 
بــا  کاغــذ  روی  ح  طــر می دهنــد.  نشــان  را  خــود 
کامــل دارد  الزامــات و ممیزی هــای مرکــزداده تطابــق 
ــی آن  چــه پیاده ســازی شــده اســت؛ یــک طراحــی   ول
کارایــی و بهــره وری  کــه اتفاقــا روی  معکــوس اســت 
و  دســترس پذیری  اســت.  تاثیرگــذار  سیســتم  کل 
ــد فــدای المان هــا  قابلیــت اطمینــان سیســتم ها نبای

و پارامترهــای دیگــر مرکــزداده شــود.

کورکورانــه و غیرواقعــی  کارایــی را  ۱۱- شــاخص های 
ترســیم نکنیــد

کــه  کــه ایــده آل شــما اســت بــا آن چیــزی  آن چیــزی 
نیــاز واقعــی اســت و بــا امکان ســنجی بــه دســت آمــده؛ 
بســیار متفــاوت اســت. بنابرایــن، در زمــان طراحــی و 

بــاال  بســیار  شــاخص های  ســراغ  نبایــد  برنامه ریــزی 
یــک  می خواهیــد  بگوییــد  مثــال  و  برویــد  ایــده آل  و 
الزاماتــش  ولــی  بســازید  زیــر ۱/۵   PUE بــا  مرکــزداده 
را نداریــد یــا اینکــه ســراغ یــک مرکــزداده ابرمقیــاس 
از  حالی کــه  در  برویــد  بــاال  بســیار  کــم  ترا چگالــی  بــا 
در  هزینه هــا  و  بــاال  دسترســی  و  انــرژی  تامیــن  نظــر 
محدودیــت هســتید. بایــد نیازهــای واقعــی و شــرایط 
کنیــد تــا مجبــور  الزم بــرای تحقــق ایــن نیازهــا را درک 
هزینه هــا  اتــالف  و  طراحــی  یــک  مکــرر  اصــالح  بــه 

نشــوید. 

کل  ۱۲- از ســوءتفاهم تمرکــز بــر تجهیــزات بــه جــای 
کنیــد سیســتم پرهیــز 

بــاور  یــک  کــزداده  مرا پرســنل  و  مدیــران  میــان  در 
تجهیــزات  بــر  تمرکــز  آن،  و  دارد  وجــود  اشــتباه 
ابتــدا  اســت.  سیســتم  کل  جــای  بــه  فنــاوری  و 
نصــب  بایــد  کــه  تجهیزاتــی  و  قطعــات  مشــخصات 
و  طراحــی  ســراغ  بعــد  و  می کننــد  مشــخص  را  شــود 
کلــی سیســتم می رونــد. سیســتم سرمایشــی  وضعیــت 
 2N یــا منبــع تغذیــه را در باالتریــن ســطح افزونگــی 
طراحــی می کننــد ولــی در عمــل فقــط توانایــی نصــب 
کل سیســتم مطابــق  سیســتم یوپــی اس 2N را دارنــد. 
بــا باالتریــن ســطح افزونگــی و مقــاوم در برابــر خطــا 
طراحــی شــده اســت ولــی تجهیــزات تهویــه مطبــوع و 

تغذیــه می کننــد.  واحــد  یــک مســیر  از  تبریــد 

کنید کلی تمرکز  ۱۳- بر یک طراحی 
کامــل و یکپارچــه بســیار بهتــر از یــک  یــک طراحــی 
ــه  ک ــد این طــور باشــد  ــاز اســت. نبای ــه ف ــاز ب طراحــی ف
طراحــی یــک فــاز مرکــزداده انجــام شــود ولــی هیــچ 
فازهــای  تکمیــل  و  آینــده  بــرای  برنامــه ای  و  ح  طــر
بعــدی نباشــد و بعــد در ادامــه مســیر، طراحی هــای 
دیگــری بــرای فازهــای بعــدی اتخاذ شــود. طراحی فاز 
ــد  ــزداده می توان ــک مرک ــش ی ــه بخ ــش ب ــا بخ ــاز ی ــه ف ب
و  تطبیق پذیــری  عــدم  ســازگاری،  عــدم  مشــکالت 

عــدم قابلیــت اطمینــان را بــه وجــود بیــاورد. 
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مقاله مدیریتی

پلتفرم هــای مجــازی توانایی هایــی را در مدیــران 
انجــام  را  کارهایــی  مدیــران  کــه  می کننــد  ایجــاد 
انجــام  حضــوری  جلســات  در  گــر  ا کــه  می دهنــد 
جنبــش  بــود.  برانگیــز  چالــش  بســیار  می شــد، 
روز  هــر  و  شــد  آغــاز  کوویــد-۱۹  بــا  دور  راه  از  کار 
دورکاری  بــه  تمایــل  بیشــتری  شــرکت های 
کارمنــدان دارنــد. مدیــران بایــد ابزارهــای پیشــرفته 
و  باشــند  داشــته  اختیــار  در  را  آنالیــن  جلســات 
کاوش و اســتفاده از آن هــا را پیــدا  قــدرت درک و 
ــل  ــنجی و تعام ــدرت نظرس ــه ق ــه اینک ــد. از جمل کنن
ج از عــرف  بیشــتر داشــته باشــند؛ از روش هــای خــار
بــرای انعطاف پذیــری بیشــتر جلســات و ارتباطــات 
بــا برگــزاری  کارمنــدان بهــره ببرنــد و  گروه بنــدی  و 
کــرده  جلســات آنالیــن، طوفان هــای فکــری ایجــاد 
و ســپس همــه نظــرات را در یــک صفحــه مشــترک 

قــرار دهنــد.
تمــاس  و  ویدئوکنفرانــس  ابزارهــای  روزهــا  ایــن 
بــه   Teams و   Zoom ،WebEx ماننــد  تصویــری 
کســب وکارها اســتفاده می شــوند  گســترده در  طــور 
ناتوانــی  ماننــد  پایان ناپذیــری  چالش هــای  و 
تمــاس  خســتگی های  بــدن،  زبــان  خوانــدن  در 
درون گــرای  افــراد  مشــارکت  کاهــش  تصویــری، 
اینترنــت  ســرعت  کنــدی  و  فنــی  اشــکاالت  تیــم، 
نادیــده  معمــوال  کــه  چیــزی  امــا  دارنــد.  غیــره  و 
پلتفرم هــای  ایــن  کــه  اســت  آن  می شــود  گرفتــه 
مجــازی، قدرت هــای خارق العــاده ای بــه مدیــران 
در  کــه  کارهایــی  انجــام  توانایــی  می بخشــند: 
گذشــته، در جلســات حضــوری و پشــت میزهــای 
کنفرانــس، غیرقابل تصــور یــا بســیار چالش برانگیــز 

بودنــد. 
کــه دوبــاره  کرونــا بــه نقطــه ای برســد  شــاید پاندمــی 
ولــی  شــویم  جمــع  میــز  یــک  دور  بتوانیــم  همــه 
مطمئــن باشــید؛ بــه صفحــات ویدئوکنفرانــس خیــره 
شــده و بــا شــرکت کننده های از راه دور تبــادل نظــر 
می کنیــم. بنابرایــن، بیاییــد بــه ســه مــورد از مزایــای 
کــه  کنیــم  اشــاره  آنالیــن  جلســات  همیشــگی 

می تواننــد بــه شــما قــدرت  دهنــد:

1- رای گیری بهتر

وقتــی یــک جلســه حضــوری داریــد؛ شــاید بــرای 
رای گیــری و نظرســنجی از دیگــران دربــاره یــک 
درصــدی   ۲۰ کاهــش  مثــال  چالشــی،  موضــوع 
از  بــازار؛  رکــود  خاطــر  بــه  کارمنــدان  حقــوق 
ســر  و  زدن  پلــک  چهــره،  حالــت  بــدن،  زبــان 
اصــال  و  فهمیــد  را  نتیجــه  بشــود  چرخاندن هــا 
آنالیــن،  جلســه  یــک  در  ولــی  نکــرد  رای گیــری 
انــدازه  عکس هــای  بــا  پروفایل هایــی  بــا  فقــط 
تمبــر پســتی روبــرو هســتید. در جلســه آنالیــن، 
کنیــد و از حاضــران  شــاید یــک رای گیــری برگــزار 
موافــق  ح  طــر ایــن  کلیــت  بــا  کــه  کنیــد  ســوال 
کلیــد Yes و No بگذاریــد  هســتید یــا مخالــف و دو 
ــی روش هــای بهتــری در نرم افزارهــای تمــاس  ول
شــما  دارد.  وجــود  رای گیــری  بــرای  ویدئویــی 
می توانیــد از شــرکت کننده ها بخواهیــد بــه یــک 
)بــه معنــای  تــا ۵  )بــه معنــای خیــر(   ۱ از  ح  طــر
موافــق( رای بدهنــد. رای هــای عــدد ۲ یــا ۴ یــا 
یــا »خیــر« نیســتند  بــه معنــای »بلــه«  ۳ صرفــا 
دیگــر  مالحظــات  و  نظــرات  نشــان دهنده  و 
اعضــای تیــم هــم هســتند. وقتــی چنــد نفــر عــدد 
۳ یــا ۴ را می فرســتند؛ یعنــی تردیدهایــی دارنــد 
ســیگنال های  ارشــد  مدیــر  یــک  بــرای  ایــن  و 
مســتقیما  اینکــه  بــدون  اســت؛  مهمــی  بســیار 
کنــد. شــما در یــک  بخواهــد از افــراد نظرســنجی 
راحتــی  بــه  نمی توانیــد  هرگــز  حضــوری  جلســه 
نظــرات مثبــت یــا منفــی تردیدآمیــزی از حاضــران 
بگیریــد. بســیاری از افــراد بــه خاطــر شــخصیت 
کاری خــود،  ــا برخــی مالحظــات و منافــع  خــود ی

۳ کار خارق العاده ای که می توانید در جلسات آنالین 
انجام دهید ولی در جلسات حضوری خیر

صحبــت نمی کننــد و نظــرات خــود را شــفاف و 
صریــح نمی گوینــد ولــی در جلســات آنالیــن و بــا 
رای گیری هــای مخفــی می تــوان، بــه نگرانی هــا، 
تردید هــا و اظهــار نظر هــای واقعــی افــراد رســید.

2-بازســازی جلســات 

خــارج از دفتــر

کنیـــد مدیـــر یـــک شـــرکت تولیدکننـــده  تصـــور 
بین المللـــی ۳ میلیـــارد دالری هســـتید و مـــاه 
نوامبـــر، ســـال مالـــی شـــرکت شـــما اســـت و بایـــد 
بخـــش  هـــر چهـــار  بـــا مدیـــران  چهـــار جلســـه 
بـــزرگ فـــروش خـــود در شـــهرهای ســـائوپائولو، 
شـــانگهای، مونیـــخ و الس وگاس در چهـــار روز 
کنیـــد. در ایـــن  و چهـــار هفتـــه متوالـــی برگـــزار 
مالـــی خوانـــده شـــده  گزارش هـــای  جلســـات، 
و اســـتراتژی های جدیـــد، محصـــوالت آینـــده، 
تـــازه  تیم ســـازی های  و  کلیـــدی  ابتـــکارات 
کرونـــا،  پاندمـــی  از  پیـــش  می شـــوند.  بررســـی 
هـــر ســـال ایـــن جلســـات برگـــزار می شـــد ولـــی 
ایـــن چهـــار جلســـه  کنـــون چگونـــه می تـــوان  ا
کـــرد؟  را بـــه صـــورت مجـــازی و دو روزه برگـــزار 
هـــر جلســـه بایـــد در یـــک منطقـــه زمانـــی، یـــک 
قـــاره و بـــا شـــرایط خـــاص خـــودش برگـــزار شـــود 
دارد.  متفاوتـــی  میهمان هـــای  و  میزبان هـــا  و 
ابزارهـــای ویدئوکنفرانـــس و تمـــاس تصویـــری 
هســـتند  مجهـــز  قابلیت هایـــی  بـــه  امـــروزی، 

دست به کارهایی بزنید که در جلسات حضوری چالش برانگیز هستند

محمود شاملی

7      سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱

بـــا  بـــه ســـادگی می توانیـــد جلســـاتی  کـــه شـــما 
بـــازۀ  کشـــور،  موقعیـــت جغرافیایـــی هـــر قـــاره و 
زمـــان متفـــاوت، شـــرایط، نفـــرات شـــرکت کننده و 
کامـــال متغیـــر، تنظیـــم و برگـــزار  ســـطح و عملکـــرد 
گـــر یـــک مدیـــر ارشـــد مالـــی در مالـــزی،  کنیـــد. ا
فقـــط ســـالی یـــک بـــار در جلســـات شـــما شـــرکت 
کنیـــد  کنـــون می توانیـــد برنامه ریـــزی  می کـــرد؛ ا
شـــرکت  هـــم  دیگـــر  قاره هـــای  جلســـات  در  کـــه 
کنـــد. می توانیـــد هـــر جلســـه مجـــازی را در یـــک 
کـــه  کنیـــد؛ همـــان روز و ســـاعتی  هفتـــه برگـــزار 
پیش تـــر جلســـات حضـــوری برگـــزار می شـــد ولـــی 
ــتر در  ــرات بیشـ ــا امکانـــات و تعـــداد نفـ ــار بـ ایـــن بـ
ایـــن جلســـات مجـــازی ابزارهایـــی بـــرای مدیریـــت 
ــروع  ــل از شـ ــد و قبـ ــات داریـ ــر جلسـ ــرل بهتـ کنتـ و 
ک  گزارش هـــا را بـــه اشـــترا جلســـه می توانیـــد فایـــل 
بگذاریـــد تـــا افـــراد بـــا مطالعـــه وارد جلســـه مجـــازی 
شـــوند. می توانیـــد نظرســـنــجــــــی های آنالیـــن یـــا 
رای گیری هـــای مخفـــی انجـــام دهیـــد و همه چیـــز 
در نرم افزارهـــا ثبـــت شـــود تـــا در آینـــده دوبـــاره 
ـــک  ـــد ی ـــما می توانی ـــرد. ش ـــرار بگی ـــه ق ـــورد مطالع م
جلســـه نیـــم روزه در منطقـــه آســـیا  اقیانوســـیه، 
یـــک جلســـه نیـــم روزه در ایـــاالت متحـــده، یـــک 
در  و  جنوبـــی  امریـــکای  در  روزه  نیـــم  جلســـه 
نهایـــت یـــک جلســـه نیـــم روزه همگانـــی برگـــزار 
کنیـــد و در همـــه ایـــن جلســـات شـــرکت داشـــته 
ـــا یـــک لپ تـــاپ و از خانـــه! باشـــید؛ آن هـــم فقـــط ب
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انــدرو، مدیرعامــل یــک تولیدکننــده ۵۰۰ میلیــون 
کشــورش،  بــه  کرونــا  ویــروس  ورود  بــا  دالری، 
گهــان دچــار بحــران شــد و فــروش محصوالتش  نا
کــرد. چــون بــه نظــر  افــت شــدید و بی ســابقه ای 
ــد-۱۹  کووی ــه ایــن زودی هــا بحــران  نمی رســید ب
تمــام شــود و بــازار بــه روال عــادی خــود برگــردد؛ 
سیســتم  در  عمــده ای  تغییــرات  بایــد  انــدرو 
فــروش خــود داشــته باشــد و ترکیــب متفاوتــی از 
محصــوالت را بــه مشــتریان مختلــف بفروشــد و 
بــه ســرعت درصــد فــروش خــود را بــاال ببــرد وگرنــه 

بــه مــرز ورشکســتگی می رســد.
گــزارش مســتقیم دربــاره وضعیــت  انــدرو بــا ۱۲ 
کســب وکارش، یــک ویدئوکنفرانــس  نگران کننــده 
راه انــدازی می کنــد و از تیــم فــروش می خواهــد 
دهنــد.  ارائــه  تــازه ای  فرصت هــای  و  ایده هــا 
یــک جلســه آنالیــن  بــه  را  تمــام مدیــران خــود 
گــروه ۵ نفــره، در ســه  دعــوت می کنــد و در ســه 
گــروه وظیفــه  اتــاق مجــازی قــرار می دهــد. هــر 
شــاید  شــرکت  کــه  را  بــازار  مبــرم  نیــاز   ۵ دارد 
و  شناســایی  کنــد؛  بــرآورده  را  آن هــا  بتوانــد 
گــروه  کنــد. انــدرو بــا دقــت بــرای هــر  الویت بنــدی 

تلفیقــی  دارد  و ســعی  کــرده  تعییــن  رهبــر  یــک 
و  گــروه  یــک  در  را  برون گــرا  و  درون گــرا  افــراد  از 
اتــاق مجــازی قــرار دهــد. هــر تیــم یــک وایت بــرد 
انــدرو مرتبــا  بــرای ثبــت ایده هــا دارد.  مجــازی 
از یــک اتــاق مجــازی بــه اتــاق مجــازی دیگــری 
گــوش دادن بــه  مــی رود و چنــد دقیقــه صــرف 
گــر  ا و  می کنــد  گــروه  آن  ایده هــای  و  نظــرات 
کوتاهــی می گویــد و  نیــاز شــد؛ نــکات مدیریتــی 
وارد اتــاق مجــازی بعــدی می شــود. پــس از ۳۰ 
بــه جلســه  گروه هــا  دقیقــه، حاضــران در همــه 
گــروه، ۵  اصلــی وارد می شــوند. ســخنگوی هــر 
فرصــت یــا ایــده برتــر را اعــالم می کنــد و در یــک 
تابلــوی مجــازی ثبــت می شــوند. بــا پرســش و 
ــل درک و  پاســخ، مطمئــن می شــوند ایده هــا قاب
ــاعت  ــک س ــرض ی ــتند. در ع ــدن هس ــی ش اجرای
ــیار  ــا فهرســت بس ــدرو ب پــس از شــروع جلســه، ان
خوبــی از ایده هــای بالقــوه امیدوارکننــده بــرای 
کــه ۴  خــروج از بحــران روبــرو اســت؛ ایده هایــی 
مــورد آن هــا هرگــز بــه ذهنــش هــم خطــور نکردند. 
او بــا ترســیم یــک ماتریــس ســه در ســه، از اعضای 
بایــد  ایــده  هــر  کننــد  فکــر  می خواهــد  جلســه 
کــدام خانــه قــرار بگیــرد تــا الویــت و اهمیــت  در 
ایده هــا مشــخص شــود. اعضــای تیــم می تواننــد 

حاشیه نویســی  دیجیتالــی  وایت بــرد  ایــن  روی 
و  بگذارنــد  ک  اشــترا بــه  را  نظــرات خــود  کننــد؛ 

کننــد: نکاتــی را یــادآوری 

و  دقیقــه ای   ۳۰ اســتراحت  وقــت  یــک  از  پــس 
گــزارش ۳۰ دقیقــه ای بــرای پاالیــش  ارایــه یــک 
انــدرو و تیــم او ســه فرصــت  ایده هــا و نظــرات؛ 
انــدرو  کردنــد.  مشــخص  پیگیــری  بــرای  عالــی 
همــه ایــن موفقیت هــا را مدیــون جلســه آنالیــن 
در  می شــد  کــه  اســت  فکــری  طوفان هــای  و 
کنــد.  راه انــدازی  همزمــان  مجــازی  اتاق هــای 
وایت بــرد،  شــامل  مجــازی  جلســه  ابــزار  ســه 
اتاق هــای مجــزا و حاشیه نویســی بــر اصــل یــک 
کارایــی  ایــده بــا هــم ترکیــب شــدند تــا او بتوانــد بــه 
و ســرعت و ســاختار بهتــری از نشســتن دور هــم و 

دادن ایــده دربــاره آینــده شــرکت برســد.
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بـــا  بـــه ســـادگی می توانیـــد جلســـاتی  کـــه شـــما 
بـــازۀ  کشـــور،  موقعیـــت جغرافیایـــی هـــر قـــاره و 
زمـــان متفـــاوت، شـــرایط، نفـــرات شـــرکت کننده و 
کامـــال متغیـــر، تنظیـــم و برگـــزار  ســـطح و عملکـــرد 
گـــر یـــک مدیـــر ارشـــد مالـــی در مالـــزی،  کنیـــد. ا
فقـــط ســـالی یـــک بـــار در جلســـات شـــما شـــرکت 
کنیـــد  کنـــون می توانیـــد برنامه ریـــزی  می کـــرد؛ ا
شـــرکت  هـــم  دیگـــر  قاره هـــای  جلســـات  در  کـــه 
کنـــد. می توانیـــد هـــر جلســـه مجـــازی را در یـــک 
کـــه  کنیـــد؛ همـــان روز و ســـاعتی  هفتـــه برگـــزار 
پیش تـــر جلســـات حضـــوری برگـــزار می شـــد ولـــی 
ــتر در  ــرات بیشـ ــا امکانـــات و تعـــداد نفـ ــار بـ ایـــن بـ
ایـــن جلســـات مجـــازی ابزارهایـــی بـــرای مدیریـــت 
ــروع  ــل از شـ ــد و قبـ ــات داریـ ــر جلسـ ــرل بهتـ کنتـ و 
ک  گزارش هـــا را بـــه اشـــترا جلســـه می توانیـــد فایـــل 
بگذاریـــد تـــا افـــراد بـــا مطالعـــه وارد جلســـه مجـــازی 
شـــوند. می توانیـــد نظرســـنــجــــــی های آنالیـــن یـــا 
رای گیری هـــای مخفـــی انجـــام دهیـــد و همه چیـــز 
در نرم افزارهـــا ثبـــت شـــود تـــا در آینـــده دوبـــاره 
ـــک  ـــد ی ـــما می توانی ـــرد. ش ـــرار بگی ـــه ق ـــورد مطالع م
جلســـه نیـــم روزه در منطقـــه آســـیا  اقیانوســـیه، 
یـــک جلســـه نیـــم روزه در ایـــاالت متحـــده، یـــک 
در  و  جنوبـــی  امریـــکای  در  روزه  نیـــم  جلســـه 
نهایـــت یـــک جلســـه نیـــم روزه همگانـــی برگـــزار 
کنیـــد و در همـــه ایـــن جلســـات شـــرکت داشـــته 
ـــا یـــک لپ تـــاپ و از خانـــه! باشـــید؛ آن هـــم فقـــط ب
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انــدرو، مدیرعامــل یــک تولیدکننــده ۵۰۰ میلیــون 
کشــورش،  بــه  کرونــا  ویــروس  ورود  بــا  دالری، 
گهــان دچــار بحــران شــد و فــروش محصوالتش  نا
کــرد. چــون بــه نظــر  افــت شــدید و بی ســابقه ای 
ــد-۱۹  کووی ــه ایــن زودی هــا بحــران  نمی رســید ب
تمــام شــود و بــازار بــه روال عــادی خــود برگــردد؛ 
سیســتم  در  عمــده ای  تغییــرات  بایــد  انــدرو 
فــروش خــود داشــته باشــد و ترکیــب متفاوتــی از 
محصــوالت را بــه مشــتریان مختلــف بفروشــد و 
بــه ســرعت درصــد فــروش خــود را بــاال ببــرد وگرنــه 

بــه مــرز ورشکســتگی می رســد.
گــزارش مســتقیم دربــاره وضعیــت  انــدرو بــا ۱۲ 
کســب وکارش، یــک ویدئوکنفرانــس  نگران کننــده 
راه انــدازی می کنــد و از تیــم فــروش می خواهــد 
دهنــد.  ارائــه  تــازه ای  فرصت هــای  و  ایده هــا 
یــک جلســه آنالیــن  بــه  را  تمــام مدیــران خــود 
گــروه ۵ نفــره، در ســه  دعــوت می کنــد و در ســه 
گــروه وظیفــه  اتــاق مجــازی قــرار می دهــد. هــر 
شــاید  شــرکت  کــه  را  بــازار  مبــرم  نیــاز   ۵ دارد 
و  شناســایی  کنــد؛  بــرآورده  را  آن هــا  بتوانــد 
گــروه  کنــد. انــدرو بــا دقــت بــرای هــر  الویت بنــدی 

تلفیقــی  دارد  و ســعی  کــرده  تعییــن  رهبــر  یــک 
و  گــروه  یــک  در  را  برون گــرا  و  درون گــرا  افــراد  از 
اتــاق مجــازی قــرار دهــد. هــر تیــم یــک وایت بــرد 
انــدرو مرتبــا  بــرای ثبــت ایده هــا دارد.  مجــازی 
از یــک اتــاق مجــازی بــه اتــاق مجــازی دیگــری 
گــوش دادن بــه  مــی رود و چنــد دقیقــه صــرف 
گــر  ا و  می کنــد  گــروه  آن  ایده هــای  و  نظــرات 
کوتاهــی می گویــد و  نیــاز شــد؛ نــکات مدیریتــی 
وارد اتــاق مجــازی بعــدی می شــود. پــس از ۳۰ 
بــه جلســه  گروه هــا  دقیقــه، حاضــران در همــه 
گــروه، ۵  اصلــی وارد می شــوند. ســخنگوی هــر 
فرصــت یــا ایــده برتــر را اعــالم می کنــد و در یــک 
تابلــوی مجــازی ثبــت می شــوند. بــا پرســش و 
ــل درک و  پاســخ، مطمئــن می شــوند ایده هــا قاب
ــاعت  ــک س ــرض ی ــتند. در ع ــدن هس ــی ش اجرای
ــیار  ــا فهرســت بس ــدرو ب پــس از شــروع جلســه، ان
خوبــی از ایده هــای بالقــوه امیدوارکننــده بــرای 
کــه ۴  خــروج از بحــران روبــرو اســت؛ ایده هایــی 
مــورد آن هــا هرگــز بــه ذهنــش هــم خطــور نکردند. 
او بــا ترســیم یــک ماتریــس ســه در ســه، از اعضای 
بایــد  ایــده  هــر  کننــد  فکــر  می خواهــد  جلســه 
کــدام خانــه قــرار بگیــرد تــا الویــت و اهمیــت  در 
ایده هــا مشــخص شــود. اعضــای تیــم می تواننــد 

حاشیه نویســی  دیجیتالــی  وایت بــرد  ایــن  روی 
و  بگذارنــد  ک  اشــترا بــه  را  نظــرات خــود  کننــد؛ 

کننــد: نکاتــی را یــادآوری 

و  دقیقــه ای   ۳۰ اســتراحت  وقــت  یــک  از  پــس 
گــزارش ۳۰ دقیقــه ای بــرای پاالیــش  ارایــه یــک 
انــدرو و تیــم او ســه فرصــت  ایده هــا و نظــرات؛ 
انــدرو  کردنــد.  مشــخص  پیگیــری  بــرای  عالــی 
همــه ایــن موفقیت هــا را مدیــون جلســه آنالیــن 
در  می شــد  کــه  اســت  فکــری  طوفان هــای  و 
کنــد.  راه انــدازی  همزمــان  مجــازی  اتاق هــای 
وایت بــرد،  شــامل  مجــازی  جلســه  ابــزار  ســه 
اتاق هــای مجــزا و حاشیه نویســی بــر اصــل یــک 
کارایــی  ایــده بــا هــم ترکیــب شــدند تــا او بتوانــد بــه 
و ســرعت و ســاختار بهتــری از نشســتن دور هــم و 

دادن ایــده دربــاره آینــده شــرکت برســد.



مقــــاله فنی

سوئیچ به انرژی های پایدار
اقلیمی  تغییرات  اجالس  برگزاری  آستانه  در 
حفظ  برای  جاه طلبی  و  پایداری   ،COP۲6
گرمایش جهانی زمین زیر ۲ درجه سانتی گراد، 
کزداده قرار دارد.  کار اپراتورهای مرا در دستور 
این  به  دستیابی  برای  روش ها  این  از  یکی 
و  ک  پا انرژی های  سوی  به  سوئیچ  اهداف، 
 UPS ماژول های  از  استفاده  با  تجدیدپذیر 
 Frequency Regulation Functionality دارای
 UPS به  فناوری  این  است.  برق  تولید  برای 
اجازه می دهد تا با شبکه برق در تعامل باشد 
و  هستند  پرمصرف  که  بخش هایی  میان  و 
دارند  پایین تری  برق  مصرف  که  بخش هایی 
دارند؛  اختیار  در  بیشتری  برق  میزان  ولی 
سال  در  همین طور،  کند.  ایجاد  تعادل  یک 
۲۰۲۲ شاهد استفاده بیشتری از سیستم های 
بود  خواهیم   )BESS( باتری  انرژی  ذخیره 
کزداده  مرا برای  جایگزین  انرژی  یک  که 
سوختی  سلول های  پایلوت  راه اندازی  است. 
نسبت  کربن  کسید  ا منو  گاز  کاهش  برای 
نصب  افزایش  سنتی،  دیزلی  ژنراتورهای  به 
برای  بیشتر  تالش  و  خورشیدی  پنل های 
استفاده از خنک سازی مایع، از دیگر اتفاقات 

کزداده خواهد بود. بزرگ مرا

مهم ترین تازه ها و رویکردهای 
مراکزداده در سال ۲۰۲۲

توسعه  حال  در  سرعت  به   5G شبکه های 
جدید  مجازی  دنیای  متاورس،  و  هستند 
برداشته  را  گام هایش  اولین  فناوری،  بزرگان 
کم تر،  مترا کزداده  مرا به  همه  اینها  و  است 
و  بیشتر  ذخیره سازی  بیشتر،  محاسبات 
و  داده  تولید  حجم  دارند.  نیاز  کمتر  تاخیر 
اینترنت اشیا متوقف ناپذیر است و از آن سو، 
کزداده  مرا سازندگان  و  کسب وکارها  غالب 
از  پایدار  وضعیت  یک  به  رسیدن  دنبال  به 
تجدیدپذیر  و  ک  پا انرژی های  مصرف  نظر 
هستند. کسب وکارهای کوچک تر می خواهند 
کزداده را به لبه شبکه خودشان بیاورند و  مرا
کزداده  سازمان ها در پی مهاجرت کامل به مرا
در  کزداده  مرا  ۲۰۲۲ سال  در  هستند.  کالود 
درباره شان  زیاد  و  بود  خواهند  توجه  کانون 
رویکردهای  مهم ترین  اما  شنید.  خواهیم 
جدید  سال  در  صنعت  این  پراهمیت  یا  تازه 
جذاب  پیش بینی های  ادامه  در  چیست؟ 
دیتاسنتر   دیتـــاسنــــترمـــگـــزین،  ســــــایت های 
دیتـــاسنتر  و  داینـــــامیک  دیتــــاسنــــتر  فرونتیر، 

ژورنال را برای سال ۲۰۲۲ مرور می کنیم:

سال ۲۰۲۲ برای صنعت مرکزداده یک سال 
به  کووید-۱۹  همه گیری  هنوز  است.  ویژه 
پایان نرسیده است و آموزش های آنالین، 
مجازی  کالس  ویدئوکنفرانس،  جلسات 
و کار در خانه ها برقرار هستند که از نظر 
مراکزداده  بر  مضاعفی  فشار  ترافیکی 

وارد می کنند.

Medium Voltage حرکت به سوی برق
زیرساخت های  برای  تقاضا   ،۲۰۲۲ سال  در 
کزداده بزرگ تر افزایش خواهد یافت و شاهد  مرا
 MV یا Medium Voltage استفاده بیشتر از برق
MV مزایای زیادی مانند قابلیت  هستیم. برق 
کاهش  باعث  و  دارد  کمتر  تلفات  و  اطمینان 
از  بسیاری  شاید  حالی که  در  می شود.  خطرات 
آشنایی   MV تجهیزات  با  اپراتورها  و  کزداده  مرا
تجهیزات  این  گفت  باید  باشند؛  نداشته 
برق،  مصرف  کاری  بار  فشار  در  و  بوده  مقاوم تر 

قدرت تحمل پذیری بیشتری دارند.

راه کارهای ماژوالر بیشتر
کزداده در سال ۲۰۲۲ برای ایجاد  اپراتورهای مرا
ظرفیت های بیشتر و پاسخ گویی به این حجم از 
تقاضاهای ذخیره سازی و محاسبات، استفاده 
ساختمانی  مدل های  و  راه کارها  از  بیشتری 
به  نسبت  پیش ساخته  و  ماژوالر  تجهیزات  و 
از  استفاده  داشت.  خواهند  سنتی  مدل های 
پیش ساخته،  سازه های  و  ماژوالر  تجهیزات 
کزداده را تا ۵۰ درصد نسبت  سرعت احداث مرا
کزداده  به مدل های سنتی افزایش می دهند. مرا
باشند  مقیاس پذیر  راحتی  به  می توانند  ماژوالر 
این  شوند.  نصب  مکانی  یا  شرایط  هر  در  و 

روزبه خادمی

8 9      سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱   سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱

دیجیتالی  قابلیت های  دارای  غالبا  دستگاه ها 
کارایی انرژی و تجهیزات  داخلی مانند مدیریت 
مصرف  می کنند  کمک  اپراتورها  به  و  هستند 
در  و  مدیریت  اندازه گیری،  را  مرکزداده  انرژی 
کاهش دهند. تقاضا برای استفاده از  صورت نیاز 
کزداده  کزداده لبه شبکه نیز باعث شده، مرا مرا
قرار  بیشتری  توجه  کانون  در  ماژوالر  و  سیار 

بگیرند.

کمبود شدید نیروی انسانی ماهر
به  نسبت  بازار  تحلیل گر  معتبر  منبع  چندین 
برای  مرکزداده  صنعت  در  مهارتی«  »گپ  ایجاد 
می شود  پیش بینی  دادند.  هشدار   ۲۰۲۲ سال 
روی  ماهر،  تکنسین های  فزاینده  کمبود 
برنامه های پیمانکاران برای ایجاد ظرفیت های 
بر  عالوه  باشد.  داشته  عمیقی  تاثیرات  جدید 
حفظ  و  استخدام  متخصص،  مشاغل  کمبود 
مشکالتی  با  نیز  کزداده  مرا فعلی  کارمندان 
سال  در  بیشتری  چالش های  و  است  روبرو 
شاهد  سال،  این  در  داشت.  خواهد   ۲۰۲۲
دور  راه  از  پشتیبانی  به  نسبت  بیشتری  عالقه 
ورود  شاهد  حوزه  این  در  چون  بود؛  خواهیم 
فناوری هایی مانند واقعیت افزوده )AR(  برای 
پشتیبانی و عیب یابی سریع از راه دور هستیم. 
به  بیشتری  نیاز  روز  هر  کزداده  مرا اپراتورهای 
افراد متخصص به ویژه در حوزه محاسبات ابری 
کمتری  بازار، متخصصین  پیدا می کنند ولی در 

یافت می شود.

جلوگیری از قطعی ها و دان تایم
جدیدترین تحقیقات نشان می دهد هر قطعی 
برق به طور متوسط زیانی ۷۴۰ هزار دالری روی 
کزداده می گذارد.  دست مشتریان اپراتورهای مرا
برای  تالش ها  افزایش  شاهد   ،۲۰۲۲ سال  در 
جلوگیری از قطعی برق و دان تایم خواهیم بود. 
مانند  فناوری ها  آخرین  از  استفاده  با  اپراتورها 
دیجیتالی سازی فرآیندهای کنترل سیستم های 
برقی، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و به کارگیری 
کارآمدتر، می خواهند  توپولوژی های شبکه برق 

دان تایم صفری داشته باشند. 

کزداده لبه بیشتر مرا
چالـــــــــش های  کــــــــــرونا،  ویـــــــروس  پاندمــــی 
را  سـنتی  اطالعـات  فنـاوری  زیرسـاخت های 
کـرد و طبـق آمـار، ۸۷ درصـد شـرکت ها  آشـکارتر 
راه  از  اتصـال  سیاسـت های  در  شـدند  وادار 
 ،۲۰۲۲ سـال  در  کننـد.  تجدیدنظـر  خـود  دور 
لبـه،  در  کـزداده  مرا و  شـبکه  لبـه  در  محاسـبات 
خواهنـد  کسـب وکارها  موفقیـت  بـرای  پایـه ای 
محاسـباتی  مـدل  بـه  خـاص،  طـور  بـه  بـود. 
لبه گرای توزیع شـده و سـرویس های در دسـترس 
بحـران  در  می شـود.  ویـژه ای  توجـه   SASE لبـه 
کوویـد-۱۹، محبوبیـت SASE به سـرعت افزایش 
کرد.  یافته و توجه همگان را به سوی خود جلب 
گـزارش دادنـد در حـال  کسـب وکارها  6۴ درصـد 
SASE هسـتند  از مـدل سـرویس دهی  اسـتفاده 
کردنـد.  برنامه ریـزی  آن  از  اسـتفاده  بـرای  یـا 
و  دسترسـی  چالش هـای  فقـط  لبـه  کـزداده  مرا

ایجـاد  پـی  در  بلکـه  نمی کننـد؛  حـل  را  امنیتـی 
یـک پلتفـرم جدید بـرای آینده محاسـبات در لبه 
کزداده شـامل نوآوری ها  شـبکه هسـتند. این مرا
می توانـد  کـه  هسـتند  انعطاف پذیری هایـی  و 
کسـب وکارها در سـال های  سـنگ بنای موفقیت 

باشـد. آینـده 

خودکارسازی
نوارهای  خودکار  طور  به  که  ربات هایی  از 
جابه جا  را  اطالعات  ذخیره سازی  مغناطیسی 
و  نگهبان  ربات های  تا  می کنند  بازیابی  و 
تاسیسات  و  دیتاسنتر  سراسر  در  که  امنیتی 
نظر  زیر  را  همه چیز  و  کرده  حرکت  آن  اطراف 
کزداده  مرا به  ورود  حال  در  اتوماسین  دارند؛ 
است. البته، منظور از اتوماسیون فقط ربات ها 
نیستند؛ بلکه خودکارسازی فرآیندها، پایش ها، 
برخی  و  دسترسی ها  کنترل ها،  نظارت ها، 
کوچک، بخش بزرگ تر و مهمی تری  تسک های 
کرونا و دورکاری،  از اتوماسیون است. همه گیری 
نرم افزارهای  از  استفاده  برای  فرصت  بهترین 
کزداده  مرا به  رباتیک  ورود  و  اداری  اتوماسیون 
این  در  کمی  بسیار  شرکت های  هنوز  بود. 
در  فقط  آن ها  ابزارهای  و  کرده اند  رشد  زمینه 
در  ولی  است  صنعت  این  غول های  دست 
میان رده  شرکت های  تالش  شاهد   ۲۰۲۲ سال 
شرکت  بود.  خواهیم  اتوماسیون  برای  هم  بازار 
را   Roomba نام  به  جاروبرقی  ربات  یک   IBM
می توانند  که  است  کرده  مجهز  حسگرهایی  به 
اندازه گیری  را  مرکزداده  محیط  رطوبت  و  دما 
شد  مدعی   AOL پیش،  سال  چندین  کنند. 
کامال  که  است  ساخته  کوچک  مرکزداده  یک 
گوگل  می شود.  مدیریت  انسانی  نیروی  بدون 
عملیات  که  است  ساخته  صنعتی  ربات های 
کردن و تخریب هارددیسک های مخدوش  خرد 
کار افتاده قدیمی را بسیار سریع تر از انسان  و از 
کوتاه مدت،  و به طور خودکار انجام می دهد. در 
کار می کنند و در هنگام  کنار انسان ها  ربات ها در 
کار برخی ضعف های انسان ها را از بین می برند 
کارهای یک  ولی در درازمدت انتظار داریم همه 

مرکزداده توسط ربات ها انجام شود.

ابرمقیاس پذیری
 Hyperscalability دارند  اعتقاد  منبع  چندین 
یکی از ترندهای بزرگ صنعت مرکزداده در سال 
ابرمقیاس  کزداده  ۲۰۲۲ است. این روزها به مرا
بیشتری نیاز داریم تا میزبان بیگ دیتای مورد 
نیاز سازمان ها و شرکت های اینترپرایس باشند 
آمازون،   AWS مانند  ابری  سرویس های  از  و 
پشتیبانی  گوگل  کالود  و  مایکروسافت   Azure
کل  می توانند  ابرمقیاس  کزداده  مرا کنند. 
در  را  بزرگ  شرکت  یک  سرویس های  و  داده ها 
که  است  دلیل  همین  به  دهند.  جای  خود 
کزداده hyperscale در  بیش از ۵۰ درصد بازار مرا
گوگل، مایکروسافت و آمازون  اختیار سه شرکت 
است. وقتی داده ها و سرویس های یک شرکت 
می شود؛  پخش  ابرمقیاس  مرکزداده  یک  روی 
کارت  و  حافظه  و  پردازنده  تخصیص  امکان 
بیشتری  سرمایشی  سیستم  و  انرژی  و  گرافیک 

دمای  می تواند  مرکزداده  و  می شود  فراهم 
کاری مشتری تنظیم  محیط را براساس ترافیک 
کند. ترافیک به طور موثرتر و متعادل تری میان 
موثرتر  طور  به  انرژی  و  می شود  تقسیم  سرورها 
فقط  شد.  خواهد  مدیریت  اعتمادتری  قابل  و 
را  شما  کزداده  مرا این  نام  که  باشید  مواظب 
کزداده از نظر اندازه متمایز  فریب ندهد؛ این مرا
طبقات  فضا،  کثر  حدا ارائه  نظر  از  بلکه  نیستند 
تعریف  مشتری  به  یافته  تخصیص  منابع  و 

می شوند.
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دیجیتالی  قابلیت های  دارای  غالبا  دستگاه ها 
کارایی انرژی و تجهیزات  داخلی مانند مدیریت 
مصرف  می کنند  کمک  اپراتورها  به  و  هستند 
در  و  مدیریت  اندازه گیری،  را  مرکزداده  انرژی 
کاهش دهند. تقاضا برای استفاده از  صورت نیاز 
کزداده  کزداده لبه شبکه نیز باعث شده، مرا مرا
قرار  بیشتری  توجه  کانون  در  ماژوالر  و  سیار 

بگیرند.

کمبود شدید نیروی انسانی ماهر
به  نسبت  بازار  تحلیل گر  معتبر  منبع  چندین 
برای  مرکزداده  صنعت  در  مهارتی«  »گپ  ایجاد 
می شود  پیش بینی  دادند.  هشدار   ۲۰۲۲ سال 
روی  ماهر،  تکنسین های  فزاینده  کمبود 
برنامه های پیمانکاران برای ایجاد ظرفیت های 
بر  عالوه  باشد.  داشته  عمیقی  تاثیرات  جدید 
حفظ  و  استخدام  متخصص،  مشاغل  کمبود 
مشکالتی  با  نیز  کزداده  مرا فعلی  کارمندان 
سال  در  بیشتری  چالش های  و  است  روبرو 
شاهد  سال،  این  در  داشت.  خواهد   ۲۰۲۲
دور  راه  از  پشتیبانی  به  نسبت  بیشتری  عالقه 
ورود  شاهد  حوزه  این  در  چون  بود؛  خواهیم 
فناوری هایی مانند واقعیت افزوده )AR(  برای 
پشتیبانی و عیب یابی سریع از راه دور هستیم. 
به  بیشتری  نیاز  روز  هر  کزداده  مرا اپراتورهای 
افراد متخصص به ویژه در حوزه محاسبات ابری 
کمتری  بازار، متخصصین  پیدا می کنند ولی در 

یافت می شود.

جلوگیری از قطعی ها و دان تایم
جدیدترین تحقیقات نشان می دهد هر قطعی 
برق به طور متوسط زیانی ۷۴۰ هزار دالری روی 
کزداده می گذارد.  دست مشتریان اپراتورهای مرا
برای  تالش ها  افزایش  شاهد   ،۲۰۲۲ سال  در 
جلوگیری از قطعی برق و دان تایم خواهیم بود. 
مانند  فناوری ها  آخرین  از  استفاده  با  اپراتورها 
دیجیتالی سازی فرآیندهای کنترل سیستم های 
برقی، تعمیر و نگهداری پیش گیرانه و به کارگیری 
کارآمدتر، می خواهند  توپولوژی های شبکه برق 

دان تایم صفری داشته باشند. 

کزداده لبه بیشتر مرا
چالـــــــــش های  کــــــــــرونا،  ویـــــــروس  پاندمــــی 
را  سـنتی  اطالعـات  فنـاوری  زیرسـاخت های 
کـرد و طبـق آمـار، ۸۷ درصـد شـرکت ها  آشـکارتر 
راه  از  اتصـال  سیاسـت های  در  شـدند  وادار 
 ،۲۰۲۲ سـال  در  کننـد.  تجدیدنظـر  خـود  دور 
لبـه،  در  کـزداده  مرا و  شـبکه  لبـه  در  محاسـبات 
خواهنـد  کسـب وکارها  موفقیـت  بـرای  پایـه ای 
محاسـباتی  مـدل  بـه  خـاص،  طـور  بـه  بـود. 
لبه گرای توزیع شـده و سـرویس های در دسـترس 
بحـران  در  می شـود.  ویـژه ای  توجـه   SASE لبـه 
کوویـد-۱۹، محبوبیـت SASE به سـرعت افزایش 
کرد.  یافته و توجه همگان را به سوی خود جلب 
گـزارش دادنـد در حـال  کسـب وکارها  6۴ درصـد 
SASE هسـتند  از مـدل سـرویس دهی  اسـتفاده 
کردنـد.  برنامه ریـزی  آن  از  اسـتفاده  بـرای  یـا 
و  دسترسـی  چالش هـای  فقـط  لبـه  کـزداده  مرا

ایجـاد  پـی  در  بلکـه  نمی کننـد؛  حـل  را  امنیتـی 
یـک پلتفـرم جدید بـرای آینده محاسـبات در لبه 
کزداده شـامل نوآوری ها  شـبکه هسـتند. این مرا
می توانـد  کـه  هسـتند  انعطاف پذیری هایـی  و 
کسـب وکارها در سـال های  سـنگ بنای موفقیت 
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خودکارسازی
نوارهای  خودکار  طور  به  که  ربات هایی  از 
جابه جا  را  اطالعات  ذخیره سازی  مغناطیسی 
و  نگهبان  ربات های  تا  می کنند  بازیابی  و 
تاسیسات  و  دیتاسنتر  سراسر  در  که  امنیتی 
نظر  زیر  را  همه چیز  و  کرده  حرکت  آن  اطراف 
کزداده  مرا به  ورود  حال  در  اتوماسین  دارند؛ 
است. البته، منظور از اتوماسیون فقط ربات ها 
نیستند؛ بلکه خودکارسازی فرآیندها، پایش ها، 
برخی  و  دسترسی ها  کنترل ها،  نظارت ها، 
کوچک، بخش بزرگ تر و مهمی تری  تسک های 
کرونا و دورکاری،  از اتوماسیون است. همه گیری 
نرم افزارهای  از  استفاده  برای  فرصت  بهترین 
کزداده  مرا به  رباتیک  ورود  و  اداری  اتوماسیون 
این  در  کمی  بسیار  شرکت های  هنوز  بود. 
در  فقط  آن ها  ابزارهای  و  کرده اند  رشد  زمینه 
در  ولی  است  صنعت  این  غول های  دست 
میان رده  شرکت های  تالش  شاهد   ۲۰۲۲ سال 
شرکت  بود.  خواهیم  اتوماسیون  برای  هم  بازار 
را   Roomba نام  به  جاروبرقی  ربات  یک   IBM
می توانند  که  است  کرده  مجهز  حسگرهایی  به 
اندازه گیری  را  مرکزداده  محیط  رطوبت  و  دما 
شد  مدعی   AOL پیش،  سال  چندین  کنند. 
کامال  که  است  ساخته  کوچک  مرکزداده  یک 
گوگل  می شود.  مدیریت  انسانی  نیروی  بدون 
عملیات  که  است  ساخته  صنعتی  ربات های 
کردن و تخریب هارددیسک های مخدوش  خرد 
کار افتاده قدیمی را بسیار سریع تر از انسان  و از 
کوتاه مدت،  و به طور خودکار انجام می دهد. در 
کار می کنند و در هنگام  کنار انسان ها  ربات ها در 
کار برخی ضعف های انسان ها را از بین می برند 
کارهای یک  ولی در درازمدت انتظار داریم همه 

مرکزداده توسط ربات ها انجام شود.

ابرمقیاس پذیری
 Hyperscalability دارند  اعتقاد  منبع  چندین 
یکی از ترندهای بزرگ صنعت مرکزداده در سال 
ابرمقیاس  کزداده  ۲۰۲۲ است. این روزها به مرا
بیشتری نیاز داریم تا میزبان بیگ دیتای مورد 
نیاز سازمان ها و شرکت های اینترپرایس باشند 
آمازون،   AWS مانند  ابری  سرویس های  از  و 
پشتیبانی  گوگل  کالود  و  مایکروسافت   Azure
کل  می توانند  ابرمقیاس  کزداده  مرا کنند. 
در  را  بزرگ  شرکت  یک  سرویس های  و  داده ها 
که  است  دلیل  همین  به  دهند.  جای  خود 
کزداده hyperscale در  بیش از ۵۰ درصد بازار مرا
گوگل، مایکروسافت و آمازون  اختیار سه شرکت 
است. وقتی داده ها و سرویس های یک شرکت 
می شود؛  پخش  ابرمقیاس  مرکزداده  یک  روی 
کارت  و  حافظه  و  پردازنده  تخصیص  امکان 
بیشتری  سرمایشی  سیستم  و  انرژی  و  گرافیک 

دمای  می تواند  مرکزداده  و  می شود  فراهم 
کاری مشتری تنظیم  محیط را براساس ترافیک 
کند. ترافیک به طور موثرتر و متعادل تری میان 
موثرتر  طور  به  انرژی  و  می شود  تقسیم  سرورها 
فقط  شد.  خواهد  مدیریت  اعتمادتری  قابل  و 
را  شما  کزداده  مرا این  نام  که  باشید  مواظب 
کزداده از نظر اندازه متمایز  فریب ندهد؛ این مرا
طبقات  فضا،  کثر  حدا ارائه  نظر  از  بلکه  نیستند 
تعریف  مشتری  به  یافته  تخصیص  منابع  و 

می شوند.
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اینفوگرافی
۵ گام مهاجرت بی عیب و نقص یک مرکزداده

گام ۱: ط�ح جامع پ�وژه را تهیه کنید

کارهای آماده سا�ی مرکزداده را انجام داده و یک نقشه مهاجرت با 
جزئیات کامل ترسیم کنید.

گام ۲: هر دستگاه را یک برچسب منحص��ه فرد بزنید

گام ۳: نقشه اتصال هر کابل و درگاه را تهیه کنید

این ترفند به افراد درگیر مهاجرت مرکزداده کمک می کند تا د� یک 
نگاه متوجه شوند دستگاه درستی را ان�خاب کردند.

گام ۴: محیط را مس��دسا�ی کنید

باید فهرستی از همه دستگاه ها، نقشه اتصال آن ها به یکدیگ� و 
سایر جزئیات داشته باشید.

همان  می کند  تضمین  اتصاالت،  از  تمیز  فهرست  یک  داشتن 
مرکزداده ای را باال ب�او��د که قبال داش��د.

گام ۵: قبل، در حین و بعد از مهاجرت مرکزداده، در ارتباط باشید

ارتباطات د� یک مهاجرت مرکزداده  و  به �وز نگه داشتن اطالعات 
موفق بسیار مهم است.
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مقاله فنی

کـــزداده چیســـت؟ چـــرا  امـــا رابطـــه متـــاورس بـــا مرا
کزداده  کـــزداده برای متاورس اهمیـــت دارند و مرا مرا
ابتـــدا  متـــاورس محســـوب می شـــوند؟  لبـــه، خانـــه 
از متـــاورس  یـــک تعریـــف ســـاده و مختصـــر  بیاییـــد 
اهمیـــت  دالیـــل  و  ارتبـــاط  ســـراغ  بعـــد  و  بدهیـــم 
ایـــن  بـــرای  شـــبکه  زیرســـاخت های  و  کـــزداده  مرا

برویـــم: نوظهـــور  فنـــاوری 

متاورس چیست؟
 »Meta« کلمــه »متــاورس« )Metaverse( از ترکیــب دو 
بــه معنــی »فــرا« و »Universe« بــه معنــی »جهــان« 
از  کــه روی هــم معنــی »فراتــر  اســت  تشــکیل شــده 
جهــان« می دهــد. ایــن واژه اولیــن بــار در ســال ۱۹۹۲ 
در رمــان »تصــادف در بــرف« )Snow Crash( نوشــته 
ح  مطــر   )Neal Stephenson( استفنســون«  »نیــل 
کــه استفنســون در ایــن رمــان  شــده اســت. دنیایــی 
کــه افــراد در دنیــای  ســاخته بــه ایــن صــورت اســت 
مجــازی، بــا اســتفاده از آواتارهــای خــود بــه معاشــرت 
انجــام  فــروش  و  خریــد  می پردازنــد،  یکدیگــر  بــا 
و  کــرده  مبــارزه  خــود  رقیبــان  بــا  حتــی  و  می دهنــد 

می دهنــد. شکســت  را  آن هــا 
ماننــد  فنــاوری  دنیــای  غــول  شــرکت های  امــروزه، 
گــوگل  اپــل،  مایکروســافت،  انویدیــا،  فیســبوک، 
و  هســتند  دنیایــی  چنیــن  ســاخت  دنبــال  غیــره  و 
کــه هــر روز بخشــی از آن بــه واقعیــت تبدیــل  شــاهدیم 
کامــال مجــازی اســت  می شــود. متــاورس یــک دنیــای 
ــا اســتفاده از ســخت افزارها و نرم افزارهــای  ــراد ب ــه اف ک
ــم وارد  ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــده ی ــل ش ــه آن وص ــود ب خ
آن شــده و یــک زندگــی مشــابه دنیــای واقعــی را ادامــه 
می دهنــد. آن هــا می تواننــد بــا یــک هویــت مســتقل 
از هویــت دنیــای واقعــی خــود در متــاورس فعالیــت 
شــرکت  کنســرت ها  یــا  گروهــی  بازی هــای  در  کننــد؛ 
کننــد؛  کــرده؛ ملــک و طــال و ماشــین خریــد و فــروش 
وارد  و  کــرده  بازدیــد  غذایــی  مــواد  فروشــگاه های  از 
کاری شــرکت  کافــه شــوند؛ در یــک جلســه  رســتوران و 

کــرده و بــا دیگــران مســابقه بدهنــد. 
متــاورس متفــاوت از شــبکه های اجتماعــی اســت و 
بــر پایــه فناوری هــای »واقعیــت افــزوده« و »واقعیــت 

مجــازی« توســعه داده می شــود و اســتفاده از آن هــم 
گوشــی موبایــل، لپ تــاپ و  ابزارهایــی بیشــتر از یــک 
پی ســی نیــاز دارد. در اینجــا، چــون می خواهیــم بــه 
کنیــم؛ جــای  کــزداده اشــاره  ارتبــاط متــاورس بــا مرا
متــاورس  صحبــت دربــاره مفاهیــم اساســی دنیــای 
ــاره  ــه دانســتن بیشــتر درب نیســت و افــراد عالقه منــد ب
متــاورس را بــه مقــاالت روی وب ارجــاع می دهیــم.

فوق العــاده  متــاورس  بــرای  کــزداده  مرا چــرا 
هســتند؟ مهــم 

بــه  دیجیتالــی  و  مجــازی  ظرفیت هــای  همــه 
متــاورس  دارنــد.  احتیــاج  فیزیکــی  زیرســاخت های 
کاربــردی بــا  بــه هــر شــکلی باشــد؛ شــامل برنامه هــای 
کــم اســت و بــه منابــع شــبکه و محاســبات  منابــع مترا

دارد.  نیــاز  زیــادی  بســیار 
می گویــد:   Infrastructure Masons از  دولــی«  »هــدر 
»بــا یــک تغییــر پارادایــم روبــرو هســتیم. صحبــت از 
تریلیون هــا دالر درآمــد اســت. متــاورس فقــط بــرای 
پزشــکی،  آمــوزش  بلکــه  نیســت؛  بــازی  و  ســرگرمی 
کــه  هســت  آن  در  بالقــوه ای  کاربردهــای  و  تجــارت 
باعــث می شــود در آینــده بــه شــدت مــورد توجــه قــرار 
بگیــرد و جریــان غالــب در دنیــای دیجیتــال باشــد. 
کــه مشــخص نیســت؛ اینکــه آیــا ایــن سیســتم  چیــزی 
از  کوسیســتمی  ا یــا  بــود  خواهــد  پلتفــرم  بــر  مبتنــی 
تامین کننــدگان متــا داریــم و شــاید هــم هــر دو؟ امــا 
بســیار  داده هــای  بــا  اســت؛  مشــخص  کــه  چیــزی 
بــرای  تقاضــا  شــک  بــدون  و  هســتیم  روبــرو  زیــادی 
کــرد.« محاســبات توزیــع شــده، افزایــش پیــدا خواهــد 
 Sabey Data Centers شــرکت  از  کارشــناس  یــک 
و  عظیــم  پلتفــرم  یــک  متــاورس  دارد  اعتقــاد  نیــز 
کلوکیشــن اســت. چــون نیازهــا  ــرای  ــه مهمــی ب محرک
جهــان  و  مــی آورد  پدیــد  جدیــدی  ظرفیت هــای  و 
برنامه هــای  اســت.  کاربرهــا  و  کاربردهــا  از  تــازه ای 
کــه از دنیــای متــاورس پشــتیبانی می کننــد؛  کاربــردی 
احتمــاال نیازمندی هایــی مشــابه پلتفرم هــای مــدرن 
ذخیره ســازی  کــم،  مترا محاســبات  دارنــد:  امــروزی 
کــم و ســرعت بســیار زیــاد.  عظیــم، تاخیرهــای بســیار 
را  خودشــان  بایــد  کــزداده  مرا یعنــی  این هــا  همــه 

چرا متاورس به مراکزداده زیادی نیاز دارد؟

مراکزداده لبه؛ مراکزداده لبه؛ 
خانه متاورس هستندخانه متاورس هستند

شــرکت  کارشــناس  مـــــارانــــــــجـــــال«؛  »فلیــــــپ 
EdgeConneX مــــی گـــــویـــــــــد: »مـــتـــــاورس 
کــزداده  کـــــــزداده زیـــــادی می خــــواهـــــد. مرا مرا
لبــه، خانــه متــاورس هســتند و بــدون توســعه 
بیــش  زیبایــی  رویــای  متــاورس  زیرســاخت ها، 
کــه چنیــن  نیســت.« فقــط »مارانجــال« نیســت 
نظــری دارد؛ مدیــر ارشــد بخــش زیرســاخت های 
اینتــل هــم می گویــد بــرای ســاخت متــاورس نیــاز 
بــزرگ در زیرســاخت ها داریــم  ارتقــای  بــه یــک 
کافــی  نــه  متــاورس  بــرای  فعلــی  کــزداده  مرا و 
از  کریچلــی«  »ریــک  پاســخ گو.  نــه  و  هســتند 
 Iron Mountain Data Center شــرکت 
کــزداده در  کــه یکــی از بزرگ تریــن ســازندگان مرا
جهــان اســت نیــز اعتقــاد دارد متــاورس باعــث 
خواهــد  کــزداده  مرا گهانــی  نا رشــد  و  جهــش 
شــد و مــا بــا یــک محــرک بــزرگ در آینــده بــرای 

هســتیم. روبــرو  دیجیتالــی  زیرســاخت های 

نجمه رحمت الهی
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کننــد. بنیادینــی  تغییــرات  آمــاده 

را  کــزداده  مرا بخش هــای  همــه  متــاورس 
می کنــد متحــول 

»فلیــپ مارانجــال« اشــاره می کنــد متــاورس نمی توانــد 
جســورانه  ایــده  کنــد.  رشــد  فیزیکــی  جهــان  بــدون 
فیزیکــی  مکان هــای  از  کمــی  تعــداد  بــا  متــاورس 
میزبانــی داده هــا و اپلیکیشــن ها، بــه واقعیــت تبدیــل 
نحــوه  در  انقالبــی  می توانــد  متــاورس  نمی شــود. 
تجــاری،  معامــالت  انجــام  نحــوه  افــراد،  معاشــرت 
ک گذاری دانــش و تجربیــات، نحــوه  نحــوه بــه اشــترا
دیگــر  مــوارد  بســیاری  و  ســرگرمی  و  گــردش  و  ســفر 
ــرای همــه و در همه جــا  ــد ب ــر نتوان گ انجــام دهــد امــا ا
در دســترس باشــد؛ یــک تجربــه بــدون اشــکال ارائــه 
نخواهــد داد. همــه قابلیت هــای دیجیتالــی و مجــازی 
بنابرایــن  دارنــد؛  فیزیکــی  زیرســاخت های  در  ریشــه 
کــزداده  بــه معنــای مرا ناچــار  بــه  پذیــرش متــاورس 
بیشــتر خواهــد بــود. همچنیــن بــه معنــای افزایــش 
ــش  کاه ــتر،  ــریع تر و بیش ــبکه س ــاالت ش ــر اتص ــز ب تمرک
خنک ســازی  اضافی تــر،  انــرژی  تخصیــص  تاخیــر، 
کــزداده و مهم تــر از همــه، مقیاس پذیــری  کارآمدتــر مرا
تقاضاهــا  براســاس  ظرفیت هــا  گســترش  توانایــی  و 

اســت.

 Nortek Data Center شــرکت  از  فاســینلی«  »کویــن 
و  خنک ســازی  روی  متــاورس  فشــار  بــه   Cooling
کــزداده اشــاره می کنــد و می گویــد:  مصــرف انــرژی مرا
کــزداده  مرا صنعــت  از  روشــنی  تصویــر  »نمی تــوان 
کــرد  پــس از متــاورس داد ولــی می تــوان پیش بینــی 
کــه بــه فنــاوری خنک کننــده مایــع پایــدار و مقــاوم در 
آینــده نیــاز داریــم.« وقتــی داریــم از اپلیکیشــن هایی 
کــه داده هــای بیشــتری مصــرف  اســتفاده می کنیــم 
تولیــد  معنــای  بــه  کــزداده  مرا دنیــای  در  می کننــد؛ 
بــا  کــزداده  مرا کنــون،  هم ا اســت.  بیشــتر  گرمــای 
روبــرو  سرمایشــی  سیســتم  جــدی  چالش هــای 
رویکردهــای  بایــد  گفــت  می تــوان  قطعــا  و  هســتند 
بتواننــد  تــا  بگیرنــد  پیــش  در  متفاوتــی  و  جدیــد 

کننــد. میزبانــی  را  متــاورس  دنیــای  داده هــای 

کزداده لبه بخوانید متاورس؛ بنویسید مرا
کســب وکار  گومــن« ســخنگوی بخــش توســعه  »لیــن 
شــرکت Farnam 1623 به نشــریه دیتاســنترداینامیک 
یــک  از  کمتــر  چیــزی  متــاورس،  »وعــده  می گویــد: 
مــا  بــازی  و  زندگــی  کار،  شــیوه  در  کامــل  دگرگونــی 
ــه ایــن وعــده نزدیــک  ــرای اینکــه بتوانیــم ب نیســت. ب
گیــر باشــد  شــویم؛ متــاورس بایــد آن قــدر بــزرگ و فرا
روی  افــراد  همــه  دســترس  در  اینترنــت  ماننــد  کــه 
کــره زمیــن قــرار بگیــرد. چگونــه می تــوان چیــزی در 
کــرد؟ پاســخ فقــط در رشــد  را محقــق  ایــن وســعت 
کــزداده لبــه محلــی در شــرکت ها و محــل زندگــی  مرا

اســت.« مــردم 

گزینه هــای  متــاورس بــه شــبکه های توزیــع محتــوا و 
لبــه  کــزداده  مرا کنــون  ا و  دارد  نیــاز  بیشــتر  اتصــال 
داده هــا  کننــد.  بــرآورده  را  نیازهــا  ایــن  می تواننــد 
کاربــر  کمتریــن تاخیــر و از نزدیک تریــن نقطــه بــه  بایــد 
نهایــی برســند و ایــن دقیقــا فلســفه ســاخت و توســعه 

کــزداده لبــه اســت. از بســیاری جهــات، متــاورس  مرا
اینترنــت  زیرســاخت  بعــدی  نســل  نشــان دهنده 
کــزداده بایــد تفکــر خــود در ارتبــاط  اســت. صنعــت مرا
نوآوری هایــی  از  مثــال  دهــد.  تغییــر  را  متــاورس  بــا 
انویدیــا  ثانیــه  بــر  گیگابیــت   ۸۰۰ ســرورهای  ماننــد 

کنــد. اســتفاده 
 Ball Metaverse متیــو بــال«، یکــی از بنیان گــذاران«
از  بزرگــی  بخــش  دارد  کیــد  تا  Research Partners
روی  محلــی  صــورت  بــه  متــاورس  پردازش هــای 
ــاز  ــم ب کنی ــد  ــد قی ــی بای ــود ول ــام می ش ــتگاه ها انج دس
هــم حجــم عظیمــی از داده هــا، ابرداده هــا و قــدرت 
دســتگاه  از  ج  خــار در  کــه  می مانــد  باقــی  پردازشــی 
ــک  ــد نزدی ــا بای ــوند ام ــام ش ــی انج ــده نهای مصرف کنن
کاربــر نهایــی باشــند. متــاورس بــه ســخت افزاری  بــه 
گــی اساســی »نزدیکــی  کــه شــامل چهــار ویژ نیــاز دارد 
و  ذخیره ســازی  و  محاســباتی  »قــدرت  کاربــر«،  بــه 
ــد و  ــداری« باش ــال ســریع« و »پای ــاد«، »اتص ــبکه زی ش
همــه این هــا فعــال در یــک مرکــزداده لبــه شــبکه جمــع 

می شــوند.

دســت یافتنی  کــزداده  مرا بــا  متــاورس  دنیــای 
اســت

و  شــرکت ها  مدیــران  و  کارشناســان  نظــرات 
و  متــاورس  بــا  ارتبــاط  در  مختلــف  کســب وکارهای 
مشــخص  کــه  چیــزی  آن  خواندیــم.  را  کــزداده  مرا
اســت؛ صنعــت دیتاســنتر بایــد آمــاده دگرگونی هــای 
زیــادی بــرای پذیریــش نســل جدیــدی از اپلیکیشــن ها 
و فناوری هــای دیجیتالــی باشــد؛ حــاال متــاورس بــه 
هــر شــکل و ماهیتــی پیاده ســازی شــود. از آن ســو، 
بازیگــران بــزرگ متــاورس و ســرمایه گذاران روی ایــن 
کــه تحقــق چنیــن چیــزی  دنیــای مجــازی بایــد بداننــد 
کــزداده و زیرســاخت های شــبکه و فیزیکــی  بــدون مرا
پایــدار  و  دســترس  در  کــم،  تاخیــر  بــا  ســریع،  فــوق 
شــدنی نیســت. پــس، بایــد روی بخــش لجســتیک 
مقــاالت  در  باشــند.  داشــته  توجــه  هــم  متــاورس 
ــرای  ــزداده ب آینــده، ســعی می کنیــم الزامــات یــک مرک

کنیــم. را بررســی  از متــاورس  پذیــرش و میزبانــی 

جمع بندی
کــزداده در زندگــی روزمــره  بــا افزایــش اهمیــت مرا
یوپی اس هــای  بــه  نیــاز  کســب وکارها،  و  مــردم 
پیشــرفته  باتــری  فناوری هــای  و  پشــتیبان 
صنعــت  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش  نیــز 
بــه  مختلفــی  اشــکال  بــه  دهــه  چندیــن  بــرای 
باتری هــای اســید ســربی متکــی بودنــد و  امــروزه 
اســتفاده   TPPL باتری هــای  نســل  آخریــن  از 
زیــادی  مزایــای  دارای  باتری هــا  ایــن  می کننــد. 
کــزداده هســتند از جملــه: هزینه هــای  بــرای مرا
کار در دمــای عملیاتــی  کمتــر،  تعمیــر و نگهــداری 
تــر، شــارژ مجــدد ســریع تر، نگهــداری شــارژ  باال
ایــن  همــه  انــرژی.  چگالــی  افزایــش  و  بیشــتر 
اطمینــان  قابلیــت  و  یکپارچه ســازی  بــه  مزایــا 
کــزداده را  بیشــتر منجــر می شــوند و آپ تایــم مرا
کاهــش  باعــث  اینکــه  ضمــن  می کننــد.  تامیــن 
کــزداده  مرا در  کــه  می شــوند  کلــی  هزینه هــای 

امــروزی بســیار ضــروری اســت. مــدرن 
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کننــد. بنیادینــی  تغییــرات  آمــاده 

را  کــزداده  مرا بخش هــای  همــه  متــاورس 
می کنــد متحــول 

»فلیــپ مارانجــال« اشــاره می کنــد متــاورس نمی توانــد 
جســورانه  ایــده  کنــد.  رشــد  فیزیکــی  جهــان  بــدون 
فیزیکــی  مکان هــای  از  کمــی  تعــداد  بــا  متــاورس 
میزبانــی داده هــا و اپلیکیشــن ها، بــه واقعیــت تبدیــل 
نحــوه  در  انقالبــی  می توانــد  متــاورس  نمی شــود. 
تجــاری،  معامــالت  انجــام  نحــوه  افــراد،  معاشــرت 
ک گذاری دانــش و تجربیــات، نحــوه  نحــوه بــه اشــترا
دیگــر  مــوارد  بســیاری  و  ســرگرمی  و  گــردش  و  ســفر 
ــرای همــه و در همه جــا  ــد ب ــر نتوان گ انجــام دهــد امــا ا
در دســترس باشــد؛ یــک تجربــه بــدون اشــکال ارائــه 
نخواهــد داد. همــه قابلیت هــای دیجیتالــی و مجــازی 
بنابرایــن  دارنــد؛  فیزیکــی  زیرســاخت های  در  ریشــه 
کــزداده  بــه معنــای مرا ناچــار  بــه  پذیــرش متــاورس 
بیشــتر خواهــد بــود. همچنیــن بــه معنــای افزایــش 
ــش  کاه ــتر،  ــریع تر و بیش ــبکه س ــاالت ش ــر اتص ــز ب تمرک
خنک ســازی  اضافی تــر،  انــرژی  تخصیــص  تاخیــر، 
کــزداده و مهم تــر از همــه، مقیاس پذیــری  کارآمدتــر مرا
تقاضاهــا  براســاس  ظرفیت هــا  گســترش  توانایــی  و 

اســت.

 Nortek Data Center شــرکت  از  فاســینلی«  »کویــن 
و  خنک ســازی  روی  متــاورس  فشــار  بــه   Cooling
کــزداده اشــاره می کنــد و می گویــد:  مصــرف انــرژی مرا
کــزداده  مرا صنعــت  از  روشــنی  تصویــر  »نمی تــوان 
کــرد  پــس از متــاورس داد ولــی می تــوان پیش بینــی 
کــه بــه فنــاوری خنک کننــده مایــع پایــدار و مقــاوم در 
آینــده نیــاز داریــم.« وقتــی داریــم از اپلیکیشــن هایی 
کــه داده هــای بیشــتری مصــرف  اســتفاده می کنیــم 
تولیــد  معنــای  بــه  کــزداده  مرا دنیــای  در  می کننــد؛ 
بــا  کــزداده  مرا کنــون،  هم ا اســت.  بیشــتر  گرمــای 
روبــرو  سرمایشــی  سیســتم  جــدی  چالش هــای 
رویکردهــای  بایــد  گفــت  می تــوان  قطعــا  و  هســتند 
بتواننــد  تــا  بگیرنــد  پیــش  در  متفاوتــی  و  جدیــد 

کننــد. میزبانــی  را  متــاورس  دنیــای  داده هــای 

کزداده لبه بخوانید متاورس؛ بنویسید مرا
کســب وکار  گومــن« ســخنگوی بخــش توســعه  »لیــن 
شــرکت Farnam 1623 به نشــریه دیتاســنترداینامیک 
یــک  از  کمتــر  چیــزی  متــاورس،  »وعــده  می گویــد: 
مــا  بــازی  و  زندگــی  کار،  شــیوه  در  کامــل  دگرگونــی 
ــه ایــن وعــده نزدیــک  ــرای اینکــه بتوانیــم ب نیســت. ب
گیــر باشــد  شــویم؛ متــاورس بایــد آن قــدر بــزرگ و فرا
روی  افــراد  همــه  دســترس  در  اینترنــت  ماننــد  کــه 
کــره زمیــن قــرار بگیــرد. چگونــه می تــوان چیــزی در 
کــرد؟ پاســخ فقــط در رشــد  را محقــق  ایــن وســعت 
کــزداده لبــه محلــی در شــرکت ها و محــل زندگــی  مرا

اســت.« مــردم 

گزینه هــای  متــاورس بــه شــبکه های توزیــع محتــوا و 
لبــه  کــزداده  مرا کنــون  ا و  دارد  نیــاز  بیشــتر  اتصــال 
داده هــا  کننــد.  بــرآورده  را  نیازهــا  ایــن  می تواننــد 
کاربــر  کمتریــن تاخیــر و از نزدیک تریــن نقطــه بــه  بایــد 
نهایــی برســند و ایــن دقیقــا فلســفه ســاخت و توســعه 

کــزداده لبــه اســت. از بســیاری جهــات، متــاورس  مرا
اینترنــت  زیرســاخت  بعــدی  نســل  نشــان دهنده 
کــزداده بایــد تفکــر خــود در ارتبــاط  اســت. صنعــت مرا
نوآوری هایــی  از  مثــال  دهــد.  تغییــر  را  متــاورس  بــا 
انویدیــا  ثانیــه  بــر  گیگابیــت   ۸۰۰ ســرورهای  ماننــد 

کنــد. اســتفاده 
 Ball Metaverse متیــو بــال«، یکــی از بنیان گــذاران«
از  بزرگــی  بخــش  دارد  کیــد  تا  Research Partners
روی  محلــی  صــورت  بــه  متــاورس  پردازش هــای 
ــاز  ــم ب کنی ــد  ــد قی ــی بای ــود ول ــام می ش ــتگاه ها انج دس
هــم حجــم عظیمــی از داده هــا، ابرداده هــا و قــدرت 
دســتگاه  از  ج  خــار در  کــه  می مانــد  باقــی  پردازشــی 
ــک  ــد نزدی ــا بای ــوند ام ــام ش ــی انج ــده نهای مصرف کنن
کاربــر نهایــی باشــند. متــاورس بــه ســخت افزاری  بــه 
گــی اساســی »نزدیکــی  کــه شــامل چهــار ویژ نیــاز دارد 
و  ذخیره ســازی  و  محاســباتی  »قــدرت  کاربــر«،  بــه 
ــد و  ــداری« باش ــال ســریع« و »پای ــاد«، »اتص ــبکه زی ش
همــه این هــا فعــال در یــک مرکــزداده لبــه شــبکه جمــع 

می شــوند.

دســت یافتنی  کــزداده  مرا بــا  متــاورس  دنیــای 
اســت

و  شــرکت ها  مدیــران  و  کارشناســان  نظــرات 
و  متــاورس  بــا  ارتبــاط  در  مختلــف  کســب وکارهای 
مشــخص  کــه  چیــزی  آن  خواندیــم.  را  کــزداده  مرا
اســت؛ صنعــت دیتاســنتر بایــد آمــاده دگرگونی هــای 
زیــادی بــرای پذیریــش نســل جدیــدی از اپلیکیشــن ها 
و فناوری هــای دیجیتالــی باشــد؛ حــاال متــاورس بــه 
هــر شــکل و ماهیتــی پیاده ســازی شــود. از آن ســو، 
بازیگــران بــزرگ متــاورس و ســرمایه گذاران روی ایــن 
کــه تحقــق چنیــن چیــزی  دنیــای مجــازی بایــد بداننــد 
کــزداده و زیرســاخت های شــبکه و فیزیکــی  بــدون مرا
پایــدار  و  دســترس  در  کــم،  تاخیــر  بــا  ســریع،  فــوق 
شــدنی نیســت. پــس، بایــد روی بخــش لجســتیک 
مقــاالت  در  باشــند.  داشــته  توجــه  هــم  متــاورس 
ــرای  ــزداده ب آینــده، ســعی می کنیــم الزامــات یــک مرک

کنیــم. را بررســی  از متــاورس  پذیــرش و میزبانــی 

جمع بندی
کــزداده در زندگــی روزمــره  بــا افزایــش اهمیــت مرا
یوپی اس هــای  بــه  نیــاز  کســب وکارها،  و  مــردم 
پیشــرفته  باتــری  فناوری هــای  و  پشــتیبان 
صنعــت  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  افزایــش  نیــز 
بــه  مختلفــی  اشــکال  بــه  دهــه  چندیــن  بــرای 
باتری هــای اســید ســربی متکــی بودنــد و  امــروزه 
اســتفاده   TPPL باتری هــای  نســل  آخریــن  از 
زیــادی  مزایــای  دارای  باتری هــا  ایــن  می کننــد. 
کــزداده هســتند از جملــه: هزینه هــای  بــرای مرا
کار در دمــای عملیاتــی  کمتــر،  تعمیــر و نگهــداری 
تــر، شــارژ مجــدد ســریع تر، نگهــداری شــارژ  باال
ایــن  همــه  انــرژی.  چگالــی  افزایــش  و  بیشــتر 
اطمینــان  قابلیــت  و  یکپارچه ســازی  بــه  مزایــا 
کــزداده را  بیشــتر منجــر می شــوند و آپ تایــم مرا
کاهــش  باعــث  اینکــه  ضمــن  می کننــد.  تامیــن 
کــزداده  مرا در  کــه  می شــوند  کلــی  هزینه هــای 

امــروزی بســیار ضــروری اســت. مــدرن 
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در  واتســاپ  نســخه  اولیــن  کردیــم  اشــاره  نخســت،  بخــش   در 
کــه اصــال موفقیت آمیــز نبــود. ایــن نســخه بــه  مــی ۲۰۰۹ منتشــر شــد 
کال  کــوم«  کــه »جــان  قــدری ناامیدانــه بــود و بــا شکســت روبــرو شــد 
گذاشــته و بــه دنبــال شــغل  کنــار  می خواســت توســعه ایــن اپلیکیشــن را 
گفــت چنــد مــاه دیگــر صبــر  کتــون« بــه او  جدیــد دیگــری بــرود. »بریــان ا
ــرو می شــوند. انتشــار  ــا شکســت روب کنــد و همیشــه نســخه های اول ب
ایــده  اپــل،  ســوی  از    iOS 3.0 بــرای  نوتفیکیشــن«  »پــوش  قابلیــت 
جدیــد بــه آن هــا داد تــا هــر فــرد بــا تغییــر اســتاتوس خــود، ســایرین بــه 
گــی باعــث شــد دوســتان  طــور خــودکار فــورا متوجــه شــوند. ایــن ویژ
بــرای  هریــک  و  کننــد  واتســاپ  از  اســتفاده  بــه  شــروع  کــوم«  »جــان 
یــا خنــده دار بگذارنــد. نســخه دوم  یــک وضعیــت جــدی  خودشــان 
کیــد روی قابلیت هــای  کمــی از نســخه اول و بــا تا واتســاپ بــه فاصلــه 
کمــی توانســت  پیام رســانی آنــی در ســال ۲۰۰۹ منتشــر شــد و در فاصلــه 

۲۵۰ هــزار دانلــود داشــته باشــد.

هم بنیان گذار، سرمایه گذار و رشد سریع
کــوم« بســیار جــدی شــده بــود  حــاال دیگــر پــروژه واتســاپ بــرای »جــان 
کتــون« دوســت همیشــگی  ولــی دســت تنهــا بــود. در آن زمــان، »بریــان ا
کنــد.  راه انــدازی  جدیــد  اســتارتاپ  یــک  می خواســت  و  بــود  بیــکار  او 
بــا او در پــروژه واتســاپ شــریک شــده و  کتــون پیشــنهاد داد  بــه ا جــان 
کتــوت پذیرفــت و ســرمایه اولیــه شــرکت را بــه ۲۵۰  هم بنیان گــذار شــود. ا
کتــون، چنــد نفــر دیگــر از دوســتانش را از شــرکت یاهــو  هــزار دالر رســاندند. ا
بــه واتســاپ آورد تــا بــه طــور جدی تــر و ســریع تری روی ایــن اپلیکیشــن 
بــه عنــوان هم بنیان گــذار  کتــون را  ا کــه  بــود  کننــد. این گونــه  کار  جدیــد 
ــد و بعــد  ــه دادن ــگان ارائ واتســاپ می شناســیم. آن هــا ابتــدا واتســاپ را رای
ــود،  ــگان ب ــی رای ــا وقت ــن م ــد: »اپلیکیش ــون می گوی کت ــود ا ــد. خ کردن ــی  پول
کــرد. روزانــه ۱۰.۰۰۰ بــار دانلــود داشــت. امــا هنگامــی  بســیار ســریع رشــد 
کاهــش  ــه ۱۰۰۰ عــدد در روز  ــم، تعــداد دانلــود مــا ب کردی ــی  ــه دانلــود را پول  ک
کتــون تــا پایــان ســال ۲۰۰۹، موفــق شــدند قابلیــت ارســال  یافــت.« جــان و ا
ــر  ــاپ در نوامب ــد. واتس کنن ــه  ــاپ اضاف ــه واتس ــم ب ــری را ه ــای تصوی پیام ه
ــان  ــان هم ــز در پای ــری آن نی ــد و نســخه بلک ب ــل ش ــتور اپ ۲۰۰۹ وارد اپ اس

ــد. گردی ــر  ــال منتش س
گرفــت دانلــود ایــن برنامــه  تیــم توســعه واتســاپ در ســال ۲۰۱۰ تصمیــم 
و  امکانــات  ولــی  می کردنــد  رشــد  داشــتند  ســریعا  آن هــا  کنــد.  پولــی  را 
کاربــر را نداشــتند. در دســامبر ۲۰۱۰،  زیرســاخت پاســخ گویی بــه ایــن همــه 
گــی ارســال عکــس بــه نســخه آیفــون افــزوده شــد و باعــث شــد بســیار  ویژ
کــه در اوایــل ســال ۲۰۱۱ جــزو ۲۰ اپلیکیــش برتــر  محبوب تــر شــود؛ به طــوری 

اپ اســتور قــرار داشــت.
بــا شــرکت »ســکویا  کاربــر،  از  ایــن حجــم  بــه  بــرای پاســخ گویی  واتســاپ 
کــرده و آن هــا بــه ازای ۱۵ درصــد ســهام واتســاپ، ۸  کوپیتــال« همــکاری 
کردنــد. ایــن ســرمایه گذاری باعــث ادامــه رشــد  میلیــون دالر ســرمایه گذاری 
کاربــر  واتســاپ شــد تــا اینکــه در پایــان مــاه فوریــه ۲۰۱۳ حــدود ۲۰۰ میلیــون 
کوپیتــال« یــک  کارمنــد داشــت. دوبــاره شــرکت »ســکویا  فعــال و ۵۰ نفــر 
ســرمایه گذاری ۵۰ میلیــون دالری دیگــر انجــام داد تــا در پایــان ســال ۲۰۱۳، 
ــاپ  ــال ها، واتس ــن س ــد. در ای ــارد دالر برس ــه ۱.۵ میلی ــرکت ب ــن ش ارزش ای
یکــی از بهتریــن اپلیکیشــن های پیام رســانی روی آیفــون و اندرویــد بــود 
بــه موفقیــت رســیده بودنــد و  کتــون«  ا کــوم« و »بریــان  و رســما »جــان 

کســب وکار خودشــان را داشــتند.
اوج خبرســازی واتســاپ، پیشــنهاد خریــد فیســبوک بــود. اولیــن بــار، مــارک 
گرفــت و پیشــنهاد خریــد واتســاپ  کربــرگ در ســال ۲۰۱۲ بــا جــان تمــاس  زا
کردنــد و یــک مــاه بعــد،  کــرد. آن هــا یــک ســری جلســات را برگــزار  ح  را مطــر
جــان رســما عضــو هئیــت مدیــره فیســبوک شــد. امــا خریــد واتســاپ توســط 
کشــید. فیســبوک توانســت بــا ۱۹ میلیــارد  فیســبوک تــا ســال ۲۰۱۴ طــول 
کــه شــرکت  دالر، مالکیــت واتســاپ را بــه دســت بیــاورد؛ بزرگ تریــن خریــدی 
تــا آن زمــان داشــت و در دنیــای فنــاوری مثــل بمــب ترکیــد.  فیســبوک 
ــود را  ــهام خ ــارد دالر از س ــد داد؛ ۱۲ میلی ــول نق ــارد دالر پ ــبوک ۴ میلی فیس
کــرد و ۳ میلیــارد دالر نیــز از ســهام شــرکت های  گــذار  بــه جــان و بریــان وا
کــه جــان و  تابعــه و دارای ســهام محــدود بخشــید. بــه اضافــه ایــن شــرط 
کننــد و ایــن شــرکت بــه صــورت مســتقل  بریــان هنــوز واتســاپ را مدیریــت 
ــه البتــه چنــد ســال بعــد نقــض شــد و  ک کنــد. شــرطی  از فیســبوک حرکــت 

ــت. ــت انداخ ــت دادن محبوبی ــیبی از دس ــاپ را در سراش واتس

پایبندی به اصل نخست
ــت  ــت؛ دریاف ــتین داش ــال های نخس ــاپ در س ــه واتس ک ــکالتی  ــی از مش یک
کاربــران iOS بــود. آن هــا در ابتــدا ســالی یــک  ک ۱ دالری از  هزینــه اشــترا
کنــار  ــی بعــدا آن را  ــد ول ــی دریافــت می کردن ــد پول ــران اندروی کارب ــار هــم از  ب
ک دانلــود واتســاپ آیفــون حــذف  گذاشــتند. از ســال ۲۰۱6 نیــز هزینــه اشــترا

شــد. 
دوســت  و  نبودنــد  تبلیغــات  طرفــدار  اصــال  واتســاپ  هم بنیان گــذاران 
کــه بــه خاطــرش واتســاپ پدیــد آمــده را نقــض  نداشــتند اصــل نخســتی 
ک ۱ دالری، بــه خاطــر جبــران عــدم نمایــش  کننــد. دریافــت هزینــه اشــترا
کــه در دیگــر پیام رســان های آنــی موبایــل رایــج  تبلیغــات بــود؛ ترفنــدی 
کــه ســال ۲۰۱۱  ــاره واتســاپ  کــوم« در اولیــن توئیــت خــود درب ــود. »جــان  ب

داستان یک موفقیت

)بخش دوم و پایانی(

نگاهی به تاریخچه شکل  گیری یکی از 
محبوب ترین پیام رسان های تاریخ ارتباطات

14 15      سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱   سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱

ــتان  ــا دوس ــاط ب ــراری ارتب ــخصی تر از برق ــز ش ــچ چی ــد: »هی ــد؛ می گوی ــر ش منتش
راه حــل مناســبی  تبلیغــات  بــا  ارتبــاط  ایــن  نــدارد و قطــع  و خانــواده وجــود 
در  کــه  کــرده  کیــد  تا نکتــه  ایــن  روی  گفت وگوهایــش  در  بارهــا  او  نیســت.« 
جماهیــر  اتحــاد  در   اســت؛  شــده  بــزرگ  و  متولــد  تبلیغــات،  بــدون  دنیایــی 

کمونیســت! شــوروی 
کــرده بودنــد  کار  هم بنیان گــذاران واتســاپ، در یاهــو و چندیــن شــرکت دیگــر 
آن هــا  بودنــد.  بلــد  کامــال  را  کســب وکار  یــک  مدیریــت  و  تجــارت  الفبــای  و 
بــا  ارتباطــات  و  جدیــد  گی هــای  ویژ تشــنه  و  عاشــق  کاربــران  می دانســتند 
پافشــاری  ایــن موضــوع  روی  و  تبلیغــات هســتند  بــدون  ولــی  بهتــر  کیفیــت 
ــی، تمــاس  ــد ماننــد تمــاس صوت ــی جدی گ ــد. آن هــا هــر ســال چندیــن ویژ کردن
تصویــری، واتســاپ وب و غیــره را بــه اپلیکیشــن خــود اضافــه می کردنــد؛ بــدون 
اینکــه ســراغ تبلیغــات یــا ترفندهــای آزاردهنــده دیگــر درآمــدزا برونــد. آن هــا 

کاربــری خالــص بــه مــردم بدهنــد. همچنــان دوســت داشــتند یــک تجربــه 
امن تریــن  را  خــود  و  می بــرد  ســود  انتهــا  بــه  انتهــا  رمزنــگاری  از  واتســاپ 
کاربــران ایــن پیام رســان مطمئــن بودنــد  کــرده بــود.  پیام رســان موبایــل معرفــی 
گیرنــده پیــام، متــن پیام هــای رد و بــدل  هیچ کــس دیگــری جــز خودشــان و 
شــده یــا تصاویــر و ویدئوهــا را مشــاهده نمی کنــد. البتــه، واتســاپ بــا مشــکل 
انتشــار اخبــار جعلــی روبــرو بــود ولــی از نظــر امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی، در 

ــود. ــان زد ب ــران زب کارب ــان  می

سرانجام واتساپ
کتــون« در ســال ۲۰۱۷، دوبــاره دنبــال یــک شــروع تــازه و ســرمایه گذاری  »بریــان ا
غیرانتفاعــی رفــت و از واتســاپ، یــا بهتــر اســت بگوییــم فیســبوک جــدا شــد. در 
کــرد؛ چون فیســبوک را بــه دخالت  کــوم« واتســاپ را تــرک  ســال ۲۰۱۸ نیــز »جــان 
مدیــران  اشــتباه  اســتراتژی های  و  سیاســت ها  تحمیــل  و  شــرکت  ایــن  در 
گفــت  کــوم« در هنــگام تــرک واتســاپ صراحتــا  فیســبوک؛ متهــم می کــرد. »جــان 
کــه مــورد عالقــه او نیســت و ترجیــح می دهــد  فیســبوک دارد واتســاپی می ســازد 
از آب  کــوم« درســت  کار نکنــد. پیش بینی هــای »جــان  در چنیــن واتســاپی 
کم کــم بــه رکــود افتــاد و بعــد  کتــون«،  درآمــد و واتســاپ بعــد از رفتــن او و »بریــان ا
بــا چالش هــای بزرگــی ماننــد حفــظ حریــم شــخصی روبــرو شــد. ســال ۲۰۲۱ بــرای 
واتســاپ ســال بســیار ســختی بــود؛ چــون اســتراتژی های حفــظ حریــم شــخصی 
خــود را تغییــر داد و باموجــی از مخالفت هــا و نگرانی هــا روبــرو شــد و بســیاری 
کردنــد و از ایــن پیام رســان بــه اپلیکیشــن های  کاربــران، واتســاپ را تحریــم  از 
رقیــب پیوســتند. واتســاپ هنــوز یکــی از بهتریــن پیام رســان های آنــی موبایــل 
کشــور جهــان اســتفاده می شــود و نزدیــک بــه ۲  دنیــا اســت؛ در بیــش از ۱۸۰ 
کــوم« بــه طــور  کاربــر فعــال دارد امــا بایــد دیــد چــه زمانــی میــراث »جــان  میلیــارد 

کامــل محــو می شــود و شــاهد واتســاپی بــا طعــم فیســبوک خواهیــم بــود.

نکته ها و گفته ها

کارکنــان  دیگــر  بــه  دادن  انگیــزه  جــز  چیــزی  مدیریــت 
کــوکا" ایا "لــی   نیســت. 

کــردن  کلیــدی دســت یافتــن بــه موفقیــت، جمــع  نکتــه 
تیــم مدیریتــی قــوی و پایــدار اســت.  "ویــوک وادهــا"

و  نباشید  کلیشه ها  دنبال  به  مدیریت  دنیای  در 
آخرین الگوهای مدیریتی را دنبال نکنید. این شرایط 
را  مدیریت  از  سبکی  چه  باید  می کند  تعیین  که  است 

کالین پاول" برای رهبری تیم خود، اتخاذ نمایید. " 

آن هــا  برخــورد  و  رفتــار  از  بــزرگ،  مدیــران  عظمــت 
شــد. خواهــد  آشــکار  پایین تــر،  رده هــای  کارکنــان   بــا 

کارنگی" " دیل 

کاری بودیــد،  کســب و  هــر زمــان شــاهد موفقیــت در 
کــه جایــی مقــام مدیریــت دســت بــه تصمیــم و  بدانیــد 

کــر" اقدامــی شــجاعانه زده اســت. " پیتــر درا

فرهنــگ  ماننــد  ســازمان،  یــک  داخلــی  فرهنــگ 
را  فرهنــگ  ایــن  نبایــد  مدیریــت  اســت.  کشــور  یــک 
 تغییــر دهــد، بلکــه بایــد بــر اســاس آن، تطابــق یابــد.

کر"  " پیتر درا

توصیــه  بــه  مواقــع  بیشــتر  در  بی کفایــت،  مدیــران 
مشــورت  وی  بــا  کــه  شــخصی  آخریــن  مشــاوره 

بنیــس" "وارن  کــرد.  خواهنــد  عمــل  می نماینــد، 

کارمنــدان  کــه هیــچ چیــز بــرای  بــه یــاد داشــته باشــید 
انــدازه مهــم و ارزشــمند نیســت  بــه آن  یــک شــرکت، 
نماییــد. وارد  تصمیم گیــری  فرآینــد  در  را  آن هــا   کــه 

" جودیت باردویک"

کســی  کــه نمی توانیــد آن را بــه  مدیریــت چیــزی اســت 
تمــام  را  مدیریــت  بایــد  شــما  ســازید.  محــول  دیگــر 
کنــار  کنیــد و یــا بــا تمــام وجــود آن را  کمــال اجرایــی  و 

زویتــا" گــوی  ابــرت   " بگذاریــد. 

کــه از درختــی  یــک مدیــر موفــق و بــزرگ شــخصی اســت 
بلنــد بــاال رفتــه و تمــام موقعیــت و جوانــب را می ســنجد 
فریــاد  کامــل،  شــجاعت  و  بلنــد  صــدای  بــا  ســپس  و 
کاوی" می زنــد: “جنــگل را اشــتباه آمده ایــم!” " اســتفان 

شفاف ســازی  بــرای  موثــر،  دادن  گــوش  هنــر 
بــرای  شــفاف،  ارتباطــات  و  اســت  ضــروری  ارتباطــات 
بــود. خواهــد  الزم  مدیریــت،  در  موفقیــت   داشــتن 

کش پنی" " جیمز 
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ــتان  ــا دوس ــاط ب ــراری ارتب ــخصی تر از برق ــز ش ــچ چی ــد: »هی ــد؛ می گوی ــر ش منتش
راه حــل مناســبی  تبلیغــات  بــا  ارتبــاط  ایــن  نــدارد و قطــع  و خانــواده وجــود 
در  کــه  کــرده  کیــد  تا نکتــه  ایــن  روی  گفت وگوهایــش  در  بارهــا  او  نیســت.« 
جماهیــر  اتحــاد  در   اســت؛  شــده  بــزرگ  و  متولــد  تبلیغــات،  بــدون  دنیایــی 

کمونیســت! شــوروی 
کــرده بودنــد  کار  هم بنیان گــذاران واتســاپ، در یاهــو و چندیــن شــرکت دیگــر 
آن هــا  بودنــد.  بلــد  کامــال  را  کســب وکار  یــک  مدیریــت  و  تجــارت  الفبــای  و 
بــا  ارتباطــات  و  جدیــد  گی هــای  ویژ تشــنه  و  عاشــق  کاربــران  می دانســتند 
پافشــاری  ایــن موضــوع  روی  و  تبلیغــات هســتند  بــدون  ولــی  بهتــر  کیفیــت 
ــی، تمــاس  ــد ماننــد تمــاس صوت ــی جدی گ ــد. آن هــا هــر ســال چندیــن ویژ کردن
تصویــری، واتســاپ وب و غیــره را بــه اپلیکیشــن خــود اضافــه می کردنــد؛ بــدون 
اینکــه ســراغ تبلیغــات یــا ترفندهــای آزاردهنــده دیگــر درآمــدزا برونــد. آن هــا 

کاربــری خالــص بــه مــردم بدهنــد. همچنــان دوســت داشــتند یــک تجربــه 
امن تریــن  را  خــود  و  می بــرد  ســود  انتهــا  بــه  انتهــا  رمزنــگاری  از  واتســاپ 
کاربــران ایــن پیام رســان مطمئــن بودنــد  کــرده بــود.  پیام رســان موبایــل معرفــی 
گیرنــده پیــام، متــن پیام هــای رد و بــدل  هیچ کــس دیگــری جــز خودشــان و 
شــده یــا تصاویــر و ویدئوهــا را مشــاهده نمی کنــد. البتــه، واتســاپ بــا مشــکل 
انتشــار اخبــار جعلــی روبــرو بــود ولــی از نظــر امنیــت و حفــظ حریــم خصوصــی، در 

ــود. ــان زد ب ــران زب کارب ــان  می

سرانجام واتساپ
کتــون« در ســال ۲۰۱۷، دوبــاره دنبــال یــک شــروع تــازه و ســرمایه گذاری  »بریــان ا
غیرانتفاعــی رفــت و از واتســاپ، یــا بهتــر اســت بگوییــم فیســبوک جــدا شــد. در 
کــرد؛ چون فیســبوک را بــه دخالت  کــوم« واتســاپ را تــرک  ســال ۲۰۱۸ نیــز »جــان 
مدیــران  اشــتباه  اســتراتژی های  و  سیاســت ها  تحمیــل  و  شــرکت  ایــن  در 
گفــت  کــوم« در هنــگام تــرک واتســاپ صراحتــا  فیســبوک؛ متهــم می کــرد. »جــان 
کــه مــورد عالقــه او نیســت و ترجیــح می دهــد  فیســبوک دارد واتســاپی می ســازد 
از آب  کــوم« درســت  کار نکنــد. پیش بینی هــای »جــان  در چنیــن واتســاپی 
کم کــم بــه رکــود افتــاد و بعــد  کتــون«،  درآمــد و واتســاپ بعــد از رفتــن او و »بریــان ا
بــا چالش هــای بزرگــی ماننــد حفــظ حریــم شــخصی روبــرو شــد. ســال ۲۰۲۱ بــرای 
واتســاپ ســال بســیار ســختی بــود؛ چــون اســتراتژی های حفــظ حریــم شــخصی 
خــود را تغییــر داد و باموجــی از مخالفت هــا و نگرانی هــا روبــرو شــد و بســیاری 
کردنــد و از ایــن پیام رســان بــه اپلیکیشــن های  کاربــران، واتســاپ را تحریــم  از 
رقیــب پیوســتند. واتســاپ هنــوز یکــی از بهتریــن پیام رســان های آنــی موبایــل 
کشــور جهــان اســتفاده می شــود و نزدیــک بــه ۲  دنیــا اســت؛ در بیــش از ۱۸۰ 
کــوم« بــه طــور  کاربــر فعــال دارد امــا بایــد دیــد چــه زمانــی میــراث »جــان  میلیــارد 

کامــل محــو می شــود و شــاهد واتســاپی بــا طعــم فیســبوک خواهیــم بــود.

نکته ها و گفته ها

کارکنــان  دیگــر  بــه  دادن  انگیــزه  جــز  چیــزی  مدیریــت 
کــوکا" ایا "لــی   نیســت. 

کــردن  کلیــدی دســت یافتــن بــه موفقیــت، جمــع  نکتــه 
تیــم مدیریتــی قــوی و پایــدار اســت.  "ویــوک وادهــا"

و  نباشید  کلیشه ها  دنبال  به  مدیریت  دنیای  در 
آخرین الگوهای مدیریتی را دنبال نکنید. این شرایط 
را  مدیریت  از  سبکی  چه  باید  می کند  تعیین  که  است 

کالین پاول" برای رهبری تیم خود، اتخاذ نمایید. " 

آن هــا  برخــورد  و  رفتــار  از  بــزرگ،  مدیــران  عظمــت 
شــد. خواهــد  آشــکار  پایین تــر،  رده هــای  کارکنــان   بــا 

کارنگی" " دیل 

کاری بودیــد،  کســب و  هــر زمــان شــاهد موفقیــت در 
کــه جایــی مقــام مدیریــت دســت بــه تصمیــم و  بدانیــد 

کــر" اقدامــی شــجاعانه زده اســت. " پیتــر درا

فرهنــگ  ماننــد  ســازمان،  یــک  داخلــی  فرهنــگ 
را  فرهنــگ  ایــن  نبایــد  مدیریــت  اســت.  کشــور  یــک 
 تغییــر دهــد، بلکــه بایــد بــر اســاس آن، تطابــق یابــد.

کر"  " پیتر درا

توصیــه  بــه  مواقــع  بیشــتر  در  بی کفایــت،  مدیــران 
مشــورت  وی  بــا  کــه  شــخصی  آخریــن  مشــاوره 

بنیــس" "وارن  کــرد.  خواهنــد  عمــل  می نماینــد، 

کارمنــدان  کــه هیــچ چیــز بــرای  بــه یــاد داشــته باشــید 
انــدازه مهــم و ارزشــمند نیســت  بــه آن  یــک شــرکت، 
نماییــد. وارد  تصمیم گیــری  فرآینــد  در  را  آن هــا   کــه 

" جودیت باردویک"

کســی  کــه نمی توانیــد آن را بــه  مدیریــت چیــزی اســت 
تمــام  را  مدیریــت  بایــد  شــما  ســازید.  محــول  دیگــر 
کنــار  کنیــد و یــا بــا تمــام وجــود آن را  کمــال اجرایــی  و 

زویتــا" گــوی  ابــرت   " بگذاریــد. 

کــه از درختــی  یــک مدیــر موفــق و بــزرگ شــخصی اســت 
بلنــد بــاال رفتــه و تمــام موقعیــت و جوانــب را می ســنجد 
فریــاد  کامــل،  شــجاعت  و  بلنــد  صــدای  بــا  ســپس  و 
کاوی" می زنــد: “جنــگل را اشــتباه آمده ایــم!” " اســتفان 

شفاف ســازی  بــرای  موثــر،  دادن  گــوش  هنــر 
بــرای  شــفاف،  ارتباطــات  و  اســت  ضــروری  ارتباطــات 
بــود. خواهــد  الزم  مدیریــت،  در  موفقیــت   داشــتن 

کش پنی" " جیمز 



16    سال پنجم/ شماره ۱6 / بهار   ۱۴۰۱

سرگرمی

تصمیم دو مدیر

کاری شــون  دو تــا مدیــر در رابطــه بــا چگونگــی مقابلــه بــا مشــکالت 
کــردن.   بــا هــم صحبــت 

کــردم، اصــرار  گفــت: مــن روش جدیــدی از ســال قبــل شــروع  اولــی 
کــم یــک  کارمندانــم هــر ســه مــاه یــک بــار دســت  کــدام از  دارم هــر 

هفتــه بــه مرخصــی اجبــاری بــرن!!!
گفت: برای چه؟؟؟ دومی 

کــدوم یــک  جــواب داد: بــرای اینکــه تشــخیص بــدم بــدون وجــود 
کارهــا رو پیــش بــرد.   از اونهــا میشــه 

شایسته ساالری 
اداره تان در  »شما  شد:  سوال  سازمان  یک  ارشد  مدیر   از 

شایسته  ساالری دارید؟«
آشناســت.  بنظــرم  »اســمش  گفــت:  و  کــرد  فکــر  کمــی  مدیــر 
خانــم  اســم  بــه  کارمنــدی  ببینــم  بپرســم  کارگزینــی  از   بایــد 

شایسته ساالری داریم یا نه؟« 

معمای خط های متقاطع

کــه هــر  کاغــذ چنــان رســم شــوند  کــه شــش خــط در تکــه ای  در صورتــی 
کنــد و هیــچ ســه خطــی در یــک نقطــه متقاطــع  خــط، هــر خــط دیگــر را قطــع 

نباشــند، چنــد مثلــث تشــکیل می شــود؟

پاسخ شماره پارکینگ:
گر صفحه را 180 درجه بچرخانید، پاسخ مشخص خواهد شد. ا

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

نعل خراب

گرفــت . ایــن  قــرن هــا قبــل میــان دو قــوم نبــردی ســخت و ســر نوشــت ســاز، در 
جنــگ ســر نوشــت مــردم مدافــع و سرزمینشــان را معیــن می ســاخت. آن هــا 
ــار  ــز در اختی ــم و مجه ــپاهی منظ ــرا س ــتند، زی ــی داش ــت باالی ــروزی بخ ــرای پی ب

داشــتند. 
روز نبــرد فــرا رســید. پادشــاه شــجاع ســرزمین مدافــع همــراه ســپاهش بــه قلــب 
ــای اســب  ــان، پ گه ــا نا ــاند. ام ــه عقــب نش ــا را ب ــای دشــمن تاخــت و آن ه نیروه
کــه بــه  کــرد. ســپاهیان مدافــع  پادشــاه پیــچ خــورد و پادشــاه را نقــش زمیــن 
گذاشــتند و در جنــگ شکســت  شــدت دچــار هــراس شــده بودنــد. پــا بــه فــرار 

خوردنــد.
ــود. تــالش  ــه از بابــت ایــن پیــروزی شــیرین بســیار خرســند ب ک پادشــاه مهاجــم 
کــه در حیــن بررســی اســب پادشــاه  کــرد تــا علــت پیــروزی خــود را دریابــد. تــا ایــن 
کوبیــده نشــده بــود و در اثــر بــر  کــه نعــل یکــی از پاهــای اســب درســت  دریافتنــد 

خــورد بــا مانعــی پادشــاه را بــه زمیــن زده بــود. 
نتیجــه: قــدرت اســتقامت یــک زنجیــر، تنهــا بــه انــدازه ضعیف تریــن حلقــه آن 
اســت. شــما می توانیــد در یــک رویــداد مهــم و سرنوشت ســاز ، تنهــا بــه علــت 

ــوید. ــده ش ــف بازن ــی ضعی ــا تدارک ــز و ی ــی ناچی ضعف
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•    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

•    پورت های Ultra High Density ،C13 (ترا�م باال)
•    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  
IP-Based Metered Switched PDU


