
ماهنامه تخصصی ارتباط داده های فرا ایده )آدفا(

شماره 1

دی 1400 آدفـــا مـــــگ
7 ترندهای شبکه های سازمانی در سال 2022

ترندهای فناوری مرکز داده برای سال 2022

ابزارهای برتر مدیریت وضعیت امنیت ابر )CSPM( در ۲۰۲۱

چگونه یک استراتژی مختص مرکز داده جهانی بسازیم

مهارت های مدیریت که هر مدیر فــناوری اطالعات باید داشته باشد!

سواالت مهم استخدامی  مدیر مرکز داده

معرفی کتاب
رازهای آمازون

بیست و ششمین
نمایشگاه الکامپ



شــرکت آدفــا از ســال ۱۳۸۲ فعاليت خود 
را آغــاز نمــوده اســت تــا بــا بهره گيــري 
از توانمندي هــاي كادر مجــرب، اســتفاده 
ــري  ــکار گي ــن و ب ــاي نوي از تكنولوژي ه
ــده  ــه دهن ــوان ارائ ــه عن ــش روز، ب دان
راهکارهــای مراکــز داده ، مجازی ســازی 
، امنيــت و بــا خدماتــی چــون طراحــی ، 
اجــرا ، نظــارت و پشــتیبانی و نگهــداری 
از ســرویس هــای مراکــز داده بــه صورت 
و  شــبکه  تجهيــزات  تأميــن  و   ۷/۲۴
مراکــز داده در جهــت پيشــرفت اهــداف 
ــاي  ــات در زمينه ه ــازمان ها و موسس س
ــته اي  ــو شايس ــه نح ــاوا ب ــف ف مختل

فعاليت نمايد.

اخبار داغ هفته گذشته در حوزه فناوری اطالعات
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شرکت های عالی بر اساس محصوالت عالی ساخته شده اند.

ایالن ماسک

Elon Musk
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وقتی مهندس شبکه هستی و 
باید یه تنه حریف همه باشی!
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اخبار داغ هفته گذشته در حوزه فناوری اطالعات

روز-صفــر  امنیــی  ضعــف 
. Log4j در کتابخانه

اسرتیس که پایان ندارد!

لینکلینکلینکلینک

در  پیشــگریانه  اقدامــات 
برابر حمالت باج افزاری

چطــور درســازمان از نشــت 
اطالعات جلوگریی کنیم؟
+ راهکارهای مقابله با آن

امنیــی  رایــج  اشــتباهات 
در واحد فناوری اطالعات
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https://www.adfa.ir/blog/common-security-errors-that-occur-in-the-it-unit/


دانلود رایگان
اینفوگرایف

برای دانلود اسکن کنید!
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ــران و پیشــگامان کســب وکار  رهب
ــال  ــرعت در ح ــم انداز به س در چش
تغییــر شــبکه ی ســازمانی ســال 
گذشــته ، شــاهد شــماری از چالش هــا 
بودنــد. بــا ایــن کــه ســازمان ها بــا ایجاد 
ــن  ــا ای ــود را ب ــر خ ــبکه های توانمندت ش
تغییــرات وفــق داده انــد، امــا پیشــرفت هایی 
ــازی،  ــرعت شبکه س ــات، س ــوزه ی ارتباط در ح
ــه  ــد ک ــود دارن ــاوری وج ــری، و فن انعطاف پذی
هنــوز بــه ظرفیــت کامــل  خــود دســت نیافته اند و 

به حد کافی شکوفا نشده اند. 
فناوری هایــی  رشــد  وجــود  بــا  ســازمان ها 
 ، هایپراتوماســیون)ابر  خودکارســازی(  همچــون 
امــن  هــوش مصنوعــی)AI(، خدمــات دسترســی 
لبــه)SASE(، و فناوری هــای دیگــر در ســال پیــِش رو، 
حــوزه ی  در  بیشــتر  پیشــرفت های  منتظــر  بایــد 
ــه درک  ــک ب ــرای کم ــند. ب ــازمانی باش ــبکه های س ش
ــت  ــه، هف ــن مقال ــا در ای ــور، م ــای نوظه ــن ترنده ای
مــورد از برتریــن پیشــرفت های حــوزه ی شــبکه در 

سال 2022 را ارائه می کنیم.

7 ترند 
شبکه های 
سازمانی در 
سال 2022
هایپراتوماسیون)ابر  خودکارسازی(

ــارت اســت از شناســایی و  هایپراتوماســیون در اصــل عب
خودکارســازی هــر چــه بیشــتر فرایندهــا، تا جــای ممکن. 
تحت عنــوان  شــده  اتخــاذ  راه حل هــای  از  بســیاری 
ــری  ــی و یادگی ــوش مصنوع ــط ه ــیون توس هایپراتوماس
ماشــین )ML( هدایــت و پیشــرانی می شــوند. در واقع، در 
حــال حاضــر آنچــه قابل مشــاهده اســت توســعه ی 
فنــاوری هایپراتوماســیون از طریــق ظهــور ابزارهــای 
اتوماســیون فراینــد رباتیــک)RPA( می باشــد. ایــن 
راه حل هــا بــه شــما امــکان بــه کارگیــری ربات هــا و 
فرایندهــای خــودکار ســاده و روتین درون اپلیکشــین های 
ــیون  ــای اتوماس ــد. ابزاره ــف را می ده ــزاری مختل نرم اف
ــیل  ــه پتانس ــاره ب ــی اش ــک)RPA( به نوع ــد رباتی فراین

پیشروی فناوری هایپراتوماسیون دارند. 
دو مزیــت عمــده ی هایپراتوماســیون عبارتنــد از بــاال بردن 
مهــارت کارکنــان و کارایــی کســب وکار. از آن جایی کــه 
بیشــتر راه حل هــای خــودکار یــا کــد برنامه نویســی ندارنــد 
و یــا خطــوط کدنویســی کمــی دارنــد، تکنیک هــای 
پیشــرفته بــه  روی کاربــر روزمــره گشــوده می شــوند. ایــن 
ــان  ــی کارکن ــی تمام ــارت  عموم ــای مه ــب ارتق ــر موج ام

سازمان می شود. 
ــه  ــان ب ــوال، به خاطــر دسترســی کارکنان ت ــن من ــه همی ب
ــود.  ــر می ش ــب وکار کارآمدت ــات کس ــای، عملی فناوری ه
ــن  ــتر ای ــش بیش ــرای افزای ــی ب ــد حت ــان می توانن کارکن
کارایــی، بــا بخش هــای مختلــف و گرفتارهــای موجــود در 

آن  بخش ها همدلی بیشتری داشته باشند. 
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هوش مصنوعی
ــب وکارهای  ــری کس ــه ی بهره گی ــا ادام ــان ب همچن
ســازمانی از فنــاوری هایپراتوماســیون در وجــوه 
ــده  ــاد ش ــای ایج ــان، راه حل ه ــف عملیات ش مختل

با هوش مصنوعی در اولویت خواهند بودند.
هــوش مصنوعــی بــرای کســب وکارهــای ســازمانی 

سه کاربرد عمده دارد:
امنیــت ســایبری: ابزارهــای امنیت ســایبری   •
یکــی از ســریع ترین اپلیکیشــن های در حــال رشــد 
بــرای هــوش مصنوعــی هســتند. ســازمان ها 
ــت  ــاره ی امنی ــود درب ــای موج ــران ه ــل نگ به دلی
ســایبری نســل پنجم اینترنــت همــراه )G5(، متوجه 

اهمیت بیش از پیش این راه حل ها شده اند. 
اتوماسیون)خودکارســازی( وظیفــه: همچنان   •
کــه پیشــتر اشــاره گردیــد، بســیاری از راه حل هــای 
اتوماســیون هــوش مصنوعــی محــور همچــون 
ــن  ــک)RPA(، در بی ــد رباتی ــیون های فراین اتوماس
ســازمان محبوبیــت بیشــتری می یابنــد. ایــن 
راه حل هــا پیــش درآمــدی بــر تــوان بالقــوه ی 

اتوماسیون هوش مصنوعی محور هستند. 
دســتیاران مجــازی: دســتیاران مجــازی یکــی از 
روش هــای کاربردی تــر هســتند کــه ســازمان ها 
ــات  ــی در عملی ــوش مصنوع ــری از ه ــرای بهره گی ب
می بنــدد.  کار  بــه  همچنــان  کسب وکارشــان 
تیم هــای فــروش و خدمــات مشــتری از ایــن 
راه حل هــا بــرای اتوماتیــک کــردن )خودکارســازی( و 

یادگیری از پشتیبانی مشتری استفاده می کنند. 

SD-WAN
 )SD-WAN(شــبکه های گســترده ی نرم افزار محــور
ــزه شــده و نوســازی شــده ی  ــع شــکل مدرنی در واق
 )WAN(ــترده ــبکه های گس ــی ش ــاخت قدیم زیرس
هســتند و از آنجــا کــه پیش بینی هــا بــر ایــن 
ــون  ــده 41 میلی ــال آین ــج س ــی پن ــه ط ــت ک اس
کارمنــد امریکایــی به صــورت از راه دور کار کننــد، 
ــد  ــه رش ــان ب ــبکه ی SD-WAN همچن ــن ش بنابرای
خــود ادامــه خواهــد داد. ایــن بــدان علــت اســت 
کــه شــبکه ی SD-WAN امــکان عملیــات منعطف تــر 
ــان  ــع، همچن ــد. در واق ــم می کن ــر را فراه و کارآمدت
کــه زیرســاخت های ابــری پیشــرفت می کننــد، 
کســب وکار ترغیــب می شــوند بــه ایــن کــه از طریــق 
ــال  ــای انتق ــن گزینه ه ــبکه ی SD-WAN، چندی ش
)داده( را اتخــاذ نماینــد. دلیــل اصلــی که بســیاری از 
ــاوری شــبکه ی SD-WAN اســتفاده  شــرکت ها از فن
ــوع شــبکه و هزینه هــای  ــن ن ــداری ای ــد پای می کنن

عملیاتی پایین  آن است. 

SASE
ــه  ــه لب ــن ب ــی ام ــات دسترس ــای خدم معماری ه
 SD-WAN شــبکه  ی  معمــاری  مشــابه   )SASE(
هســتند. بــا ایــن وجــود، بزرگ تریــن مزیت فنــاوری 
SASE توانایــی و قابلیــت ایــن فنــاوری در افزایــش 
ــی  ــای اصل ــی از پیامده ــت. یک ــری اس نظارت پذی
تغییــر جهت بــه ســمت  کار از راه دور از دســت دادن 
کــه  بــود  شــرکت  کل  در  مدیریــت  و  نظــارت 
ســهام داران اصلــی شــرکت ها بــا آن مواجــه بودنــد. 
ــل کار از  ــری، پیشــگامان کســب وکار به دلی ــه تعبی ب
راه دور، رهیافــت و درک عملیات شــرکتی را از دســت 

می دادند. 
فنــاوری SASE بــا فراهــم کــردن امــکان مدیریت در 
ــبکه  ــک ش ــی ترافی ــی آن ــران و ردیاب ــه ی کارب لحظ
بــرای مدیــران کســب و کار، بــا ایــن امــر بــه مقابلــه 
ــاذ  ــون اتخ ــت همچ ــر، درس ــار دیگ ــزد. ب برمی خی
  SASEدر اتخــاذ فنــاوری ،SD-WAN ســریع فنــاوری
ــازار  ــد ب ــد رش ــازمانی بای ــب وکارهای س ــز، کس نی
ــده ی روبه افزیــش کار  ــاوری SASEرا به  خاطــر آین فن
نظارت پذیــری  ایــن  نماینــد.  دنبــال  دور  راه  از 
همچنیــن دلیــل بزرگــی اســت بــر ایــن کــه فنــاوری 

یک الیه ی اضافی امنیتی ارائه  دهد. 
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ایــده ی   ،  G5 استانداردســازی  و  پیشــروی  بــا 
کســب وکارهای مجهــز بــه فنــاوریG5 - یعنــی 
ــان از  ــرای عملیات ش ــًا ب ــه اساس ــب وکارهایی ک کس
فنــاوری G5 بهــره می گیرنــد-  به میــان می آیــد. 
فنــاوری G5 نویــد روش هــای ســریع تر و منعطف تــر 
جهــت ارتبــاط بــا یکدیگــر را می دهــد. ایــن فنــاوری 
ــت  ــتگاه های اینترن ــداد دس ــاالً تع ــن احتم همچنی
اشــیا)IoT( را افزایــش خواهــد داد. اینترنــت اشــیا 
یکــی از کاربردی تریــن مزیت هایــی اســت کــه 
ــا  ــد ت ــم می کن ــازمان ها فراه ــرای س ــاوری G5 ب فن
بتواننــد خدماتــی را فراهــم نمــوده و ارائــه دهنــد که 
ــران   ــیار گ ــان بس ــی کردن ش ــن عملیات ــش از ای پی
بــود. بــا وجــود آن کــه دســتگاه های اینترنــت اشــیا 
ــد تغییــر تکتونیکی)بنیادیــن و ســاختاری(  می توانن
در شــبکه های ســازمانی ایجــاد کننــد، مزایــای 
فنــاوریG5 همچنیــن نگرانی هــای مربــوط بــه 

امنیت سایبری را با خود همراه خواهند داشت. 
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ی 
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از آنجــا کــه بیشــتر فناوری هــا و پیشــرفت های 
دیگــر همچــون هایپراتوماســیون، هــوش مصنوعی، 
و اینترنــت نســل پنجــم)5G(، همگــی تبعــات 
امنیتــی خــاص خودشــان را دارنــد، امنیــت ســایبری 

موضوع اصلی سازمان ها خواهد بود. 
ــه  ــد رو ب ــدن )رون ــد ش ــی ترن ــل اصل ــی از دالی یک
رشــد( امنیــت ســایبری، به دلیــل حجــم عظیمــی از 
داده هایــی اســت کــه کســب وکارها بــا آن هــا 
فنــاوری  قدیمــی  بخش هــای  دارنــد.  ســروکار 
اطالعــات)IT( شــروع بــه پیاده ســازی و اجــرای 
عملیــات هــوش مصنوعــی)AIOps( بــرای مدیریت 
ــوش  ــات ه ــد. عملی ــا می کنن ــم از داده ه ــن حج ای
افزایــش  و  رشــد  کنــار  در   )AIOps(مصنوعــی
ــودن درب  ــا گش ــد ب ــدن، می توان ــیزه ش دموکراس
تجزیه وتحلیــل بــه روی گســتره ی وســیع تری از 
ــش  ــایبری را کاه ــت س ــدات امنی ــا، تهدی بخش ه
ــن  ــس بدی ــر برعک ــن ام ــال، ای ــن ح ــا ای ــد. ب ده
ــل  ــد به دلی ــی می توان ــه نقص ــه هرگون ــت ک معناس
کــه  مشــتری  داده هــای  از  گســترده ای  حجــم 
مهاجمــان امنیتــی می تواننــد بــه آن هــا دسترســی 
ــد.  ــر باش ــان آور و مض ــازمان ها زی ــرای س ــد، ب یابن
ســازمان ها   بــرای  دیگــر  آســیب پذیر  نقطــه ی 
ــی  ــبکه ی اینترنت ــاذ ش ــه اتخ ــود ب ــوط می ش مرب
ــران  ــازمان ها نگ ــیاری از س ــم)G5(. بس ــل پنج نس
امنیــت ســایبری فنــاوریG5 هســتند؛ تــا جایــی کــه 
ــات  ــیون ارتباط ــین کمیس ــس پیش ــر، رئی ــام ویل ت
ــه  ــی پرداخت ــی امنیت ــن نگران ــه ای ــدرال)FCC( ب ف
اســت و معتقــد اســت کــه ســازمان ها بایــد 
»وظیفــه مراقبــت ســایبری جدیــدی« اتخــاذ کننــد. 
آن هــا همچنیــن بایــد اســتانداردهای کســب وکاری 
ــاذ  ــکی اتخ ــه ریس ــش هرگون ــرای کاه ــدی ب جدی
ــه  ــوط ب ــه، مســائل مرب ــن ک ــت ای ــد. در نهای نماین
امنیــت ســایبری تــا ســال 2022 بایــد در صــف اول 

قرار گیرند. 

امنیت سایبری
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متاِورس)ابر واقعیت مجازی(    
متاِورس)ابر واقعیت مجازی(

در نهایــت ایــن کــه، درســت همان طــور کــه ارتباطــات یکپارچــه و ابزارهــای مشــارکتی 
ــه   ــد، ب ــا رشــد کرده ان ــری کرون همچــون تیم هــای زوم  و مایکروســافت طــی همه گی

همین ترتیب مرزهای جدیدی برای ارتباط در فناوری متاورس گسترش یافته اند. 
فنــاوری متــاورس اشــاره بــه فضاهــای آنالینــی دارد کــه در آن  انســان ها می تواننــد در 
مقایســه بــا حالت هــای ارتباطــی موجــود، بــا جهــان اطراف شــان بــه شــیوه ای گیراتــر 

و فراگیرتر تعامل داشته باشند. 
بــا ظهــور دیگــر فنــاوری هــای بالک چیــن همچــون رمزارزهــا، متــاورس بــه موضــوع 

اصلی بحث های مطرح در سازمان ها تبدیل شده است.
ــت  ــه مزی ــد س ــازمان ها می توانن ــد، س ــد می کن ــاورس رش ــاوری مت ــه فن ــان ک همچن

اصلی را از این فناوری انتظار داشته باشند: 
حالت های منحصربفرد در روابط بین مشتری و کسب وکار  •

ــای  ــا و ان اف تی ها)توکن ه ــون رمزارزه ــد، همچ ــای جدی ــا و تراکنش ه ارزه  •
غیرقابل معاوضه( 

ساده و روان شدن ارتباطات از راه دور کارمندان یک سازمان با یکدیگر.   •

امنیت سایبری
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چگونه یک استراتژی مختص مرکز داده جهانی بسازیم
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چگونه یک استراتژی مختص مرکز داده جهانی بسازیم

در اینجــا هفــت نکتــه وجــود دارد کــه باید هنــگام ایجاد اســتراتژی 
مرکز داده جهانی خود در نظر بگیرید:

1-انتخاب سایت و عوامل خطر
2-انتخاب هاب

3-قابلیت دسترسی، هزینه و نوع توان
4-قابلیت اتصال

5-گسترش پذیری
6-ثبات

7-جاه طلبی جهانی

7 نکته که در یک استراتژی مرکز داده جهانی باید رعایت شوند :

معرفی

توســعه اســتراتژی مرکــز داده جهانــی زمــان مــی بــرد و مــوارد زیــادی وجــود دارد کــه بایــد ارزیابی 
شــوند. بــا ایــن حــال هفــت نکتــه کلیــدی وجــود دارد که پایــه و اســاس یــک اســتراتژی جهانی 

قوی هستند. در اینجا نگاهی به آنچه باید در نظر بگیرید می اندازیم.

چرا به یک استراتژی مرکز داده جهانی نیاز دارید؟
حتــی اگــر یــک ســازمان کوچــک هســتید، بایــد توانایــی گســترش و مقیــاس پذیــری را 
ــی یکســان، مــی  ــه جغرافیای ــا شــریک ســازمانی مناســب در منطق داشــته باشــید. ب
توانیــد بــه راحتــی پوشــش خــود را در سراســر ایــاالت متحــده، یــا در بازارهــای بیــن 

المللی مانند سنگاپور، فرانکفورت، آمستردام یا حتی هند اضافه کنید.
اگــر یــک مشــتری در مقیــاس جهانــی هســتید، مهــم اســت کــه بتوانیــد بــا یــک 
شــریک ســازمانی مرکــز داده ای کار کنیــد کــه بتوانــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه 
نیازهــای شــما بــه طــور مــداوم در همــه قــاره هــا بــرآورده می شــود. چنیــن 
ســازمانی، نیازهــای طراحــی شــما را درک می کنــد و می توانــد شــرایط شــما 

را برآورده کند.
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بــه دنبــال مــکان هایــی باشــید کــه از نظــر ســاختمانی ایمــن هســتند. 
ابتــدا تهدیــدات مربــوط بــه آب و هــوا را در نظــر بگیریــد. آیــا این مکان در 

معرض زلزله یا بالیای طبیعی است؟ آیا در خطر سیل است؟
ســپس خطــرات کمتــر قابــل مشــاهده و در عیــن حــال احتمالــی ماننــد 
فــرودگاه هــا یــا مســیرهای پــرواز را ارزیابــی کنیــد. اگــر قــوی ترین امنیت 
فیزیکــی و محیطــی مــورد نیــاز اســت، تأسیســات زیرزمینــی را در نظــر 
بگیریــد. در نهایــت، بــه ثبــات سیاســی کشــور و منطقــه مــورد نظــر نــگاه 
کنیــد. شناســایی عوامــل خطــرزا بــه شــما کمــک می کنــد تــا مناطــق 

خطرناک و فاقد سود را حذف کنید.

هنگامــی کــه مــکان هــای کلیــدی بــرای تاســیس مرکــز داده را انتخــاب کردیــد، بــه 
دنبــال ارائــه دهنــده ای باشــید کــه پلتفــرم جهانی آن مطابق با نیازهای شــما باشــد. 
الزمــه کنتــرل داده هــا و دسترســی بــه بــازار، دسترســی بــه مراکــز متــرو در آمریــکای 
شــمالی و اروپا اســت. همچنین بررســی ترکیبی از بازارهای پیشــرفته و نوظهور در 

داخل و اطراف آسیا و اقیانوسیه و جاهای دیگر الزم باشد.
همــان ارزیابــی دقیقــی را کــه بــرای اولیــن مرکــز داده خــود انجــام دادیــد، بــرای هــر 
ــات  ــی مثــل خطــرات طبیعــی و ثب ــد، عوامل ــد قــاره ای اعمــال کنی مرکــز داده جدی
سیاســی. تأخیــر زمانــی بــرای کاربــران نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود زیــرا برنامــه های 

بیشتری بر بستر فضای ابری در مناطق مختلف جغرافیایی اجرا می شوند.

توضیــح و یــا عنــوان 
مربوط به عکس

انتخــاب مــکان 
و عوامل خطرزا

انتخاب
هاب
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گســتره مرکــز داده هــای هــم مــکان در بعــد جهانــی همچنــان در حــال 
رشــد اســت. ارزیابــی IDC MarketScape در ســال 2021 از خدمــات 
مرکــز داده هــای متصــل و نزدیــک بــه هــم در سراســر جهــان، 9 بازیگــر 

اصلی بازار را فهرست می کند.
هــر یــک از آنهــا مقیــاس و توانایــی پشــتیبانی از شــرکت هایــی کــه نیــاز 
بــه دسترســی جهانــی دارنــد را دارنــد. آنهــا شــامل بازیگــران جهانــی 
جدیدتر و با رشد سریع مانند مراکز داده Iron Mountain و همچنین 

بازیگران جهانی قدیمی تر می شوند.

برترین بازارهای مرکز داده کجا هستند؟
در دسترس بودن، هزینه و نوع برق

در دســترس بــودن نیــرو، افزونگــی و قیمــت، نگرانــی هــای کلیــدی از منظــر تــداوم و هزینــه هســتند. اول، 
اطمینــان حاصــل کنیــد کــه نیــروی کافــی بــرای نیازهــای رو بــه رشــد شــما در دســترس اســت. منابــع محدود 

می تواند ظرفیت مرکز داده را محدود کند.
ســپس هزینــه انــرژی را در نظــر بگیریــد. انــرژی یکــی از مهــم تریــن هزینــه هــای یــک مرکــز داده اســت. 
هزینــه هــا بــه مــکان بســتگی دارد. مالیــات هــا و مشــوق هــای ملی/ایالتــی و محلــی نیز مــی تواننــد تفاوت 

قابل توجهی ایجاد کنند.
در مرحلــه بعــد، کارایــی زیرســاخت مرکــز داده را در نظــر بگیریــد کــه بــا PUE )اثربخشــی مصــرف انــرژی( 
انــدازه گیــری می شــود. در مطالعــه ای کــه توســط موسســه Uptime انجــام شــده، PUE از بــازاری بــه بــازار 
دیگــر بــه طــور قابــل توجهــی متفــاوت اســت. بــه دنبــال ترکیبــی از PUE کــم و امکانات مــدرن بــا جدیدترین 
طراحــی هــای خنــک کننــده و اســتفاده از آب باشــید. انتخــاب مکانــی بــا طراحــی کارآمــد می توانــد مقــدار 

قابل توجهی در هزینه انرژی در دراز مدت صرفه جویی کند.

در حالــی کــه بســیاری از ســازمان هــا در مــورد اهــداف خــود صحبــت مــی کننــد، بــه دنبــال شــریکی باشــید 
کــه ایــن تعهــد را عملــی کــرده اســت. آیــا ارائــه دهنده بــه RE100 پیوســته اســت یــا عضــو اتحادیه خریــداران 
انــرژی هــای تجدیدپذیــر )REBA( اســت؟ آیــا آنهــا پیمــان جهانــی ســازمان ملــل متحــد را امضــا کــرده انــد؟ 
و اگــر انــرژی هــای تجدیدپذیــر وجــود داشــته باشــد، آیــا مزایــای آن با مشــتریان به اشــتراک گذاشــته شــده 

است؟

 Green ــوژی ــه می شــوند. تکنول ــر تغذی ــز داده Iron Mountain، توســط انرژی هــای کامــال تجدیدپذی مراک
Power Pass مــا )»GPP«( یــک راه حــل انــرژی تجدیــد پذیــر مرکــز داده اســت کــه بــه مشــتریان ایــن 
امــکان را مــی دهــد کــه بــرق مصرفــی خــود را در هــر مرکــز داده Iron Mountain بــه عنــوان نیــروی ســبز در 

GRI ،CDP، RE100 یا سایر گزارش های پایداری خود بگنجانند.
در مراکــز داده IRON MOUNTAIN، مــا قاطعانــه بــه راه حل هــای پایــداری و انــرژی ســبز متعهــد هســتیم. 
ایــن بــه معنــای تامیــن انــرژی مراکــز داده مــا از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر اســت. ایــن بــه معنــای طراحــی 
کارآمدتریــن امکاناتــی اســت کــه احتمــاالً می توانیــم از نظــر انــرژی و بــا اســتفاده از جدیدتریــن تکنیک هــا و 

زیرساخت های مهندسی برای ارائه برق و خنک کننده کارآمد به سالن های داده بکار ببریم.
IRON MOUNTAIN الکس شارپ، رئیس جهانی طراحی و ساخت مراکز داده –

مرکــز داده جهانــی ارائه 
دهنــدگان هــم مــکان 
و متصــل بــه هــم
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ارتباطات

عامــل مهمــی کــه بایــد در اســتراتژی مرکــز داده جهانــی 
خــود در نظــر بگیریــد، دسترســی بــه اکوسیســتمی از ارائه 
ــدگان  ــه دهن ــبکه )NSPs(، ارائ ــات ش ــدگان خدم دهن
خدمــات ابــری )CSP( و انــواع متنوعــی از ارائــه دهندگان 

خدمات و راه حل است.
بــه دنبــال شــریک ســازمانی در منطقــه جغرافیایــی خــود 
باشــید کــه از رویکــرد خنثی-فروشــنده برای ارائــه دهندگان 
راه حــل پشــتیبانی مــی کنــد. ) فروشــنده-خنثی حالتــی را 
توصیــف مــی کند کــه در آن هیــچ فروشــنده ای نمی تواند 

تعریف، بازبینی یا توزیع مشخصات را کنترل کند.(

تلفیــق ســازمانی از منظــر جغرافیایــی، بــا شــریک مرکــز 
داده مناســب، یــک اکوسیســتم شــبکه ای غنــی را ایجــاد 
می کنــد کــه شــما را قــادر می ســازد تــا ارتباطــات متقابــل 
ــر  ــر تغیی ــا ب ــد، و بن ــاد کنی ــب ایج ــه مناس ــا هزین را ب

نیازهایتان، مقیاس سازمان خود را تنظیم کنید.
ــف  ــد طی ــی توان ــی م ــبکه ای غن ــتم ش ــک اکوسیس ی
گســترده ای از ارائــه دهنــدگان ترانزیت IP، تبــادالت همتا، 
ــاالت  ــرو و اتص ــال مت ــپ، اتص ــری روی رم ــات اب خدم

متقابل فیزیکی و مجازی را در اختیار شما قرار دهد.

ــه  ــی Iron Mountain ب ــبکه جهان ــات ش ــه خدم مجموع
مشــتریان مــا ایــن امــکان را مــی دهــد تــا بــه اپراتورهــا، 
بســتر های ابــری و شــرکای مــورد نظر خــود متصل شــوند، 

به گونه ای که برای تجارت آنها منطقی باشد.

توانایی گسترش

بــه دنبــال ارائــه دهنــده ای باشــید کــه بــه شــما امــکان 
گســترش جهانــی را بدهــد. بــا افزایش تقاضــای دیجیتال 
و گســترش کســب و کار شــما، بــه گزینــه هایی نیــاز دارید 
تــا ردپــای مرکــز داده خــود را افزایــش دهیــد و بــدون نیاز 
بــه اتصــال ابــری و شــبکه، اتصــال بیــن اســتقرارها برقــرار 
 ،)DaaS( کنیــد. بــا مرکــز داده بــه عنــوان یــک ســرویس

می توانید به راحتی در حین رشد خود مقیاس کنید.

 در مراکــز داده Iron Mountain، پلتفــرم مرکز داده جهانی 
مــا شــامل امکاناتــی در بازارهــای برتــر مراکــز داده در ســه 
قــاره، از ویرجینیــای شــمالی تــا ســنگاپور تــا فرانکفــورت 
ــرای  ــما ب ــد ش ــتراتژی رش ــم از اس ــی توانی ــا م ــت. م اس

آینده حمایت کنیم.

ثبات

بــا یــک ارائه دهنده مرکز داده شــریک شــوید کــه یکپارچگی 
را در سراســر مجموعــه خــود ارائــه می دهــد. بلــه، هــر بــازار 
ــت. در  ــی اس ــف محل ــای ظری ــاوت ه ــز داده دارای تف مرک
آســیا، مراکــز داده بایــد بــا رطوبــت مقابلــه کننــد، در حالــی 
کــه مــکان هایــی ماننــد فونیکــس گرم و خشــک هســتند. 
مراکــز داده ممکــن اســت از انــواع مختلفــی از اجــزای خنک 

کننده یا مواد در سراسر جهان استفاده کنند.

حتــی بــا وجــود ایــن تفاوت هــای محلــی، شــما بــه یــک 
شــریک ســازمانی هــم مــکان نیــاز داریــد کــه خدمــات، 
ــر  ــی را در سراس ــی ثابت ــتانداردهای امنیت ــاق و اس انطب

مجموعه خود ارائه دهد.
ایــن راه حــل ســاده، حــدس و گمــان را از اســتراتژی مرکــز 
داده شــما خــارج می کنــد. شــما یــک شــریک مرکــز داده 

خواهید داشت که می توانید روی آن حساب کنید.

ــای  ــال ه ــز داده دارای پورت ــی از مراک ــه برخ ــی ک در حال
ــود  ــای خ ــکان ه ــاوت در م ــات متف ــا خدم ــدد ب متع
هســتند، در مراکــز داده Iron Mountain، مرکــز عملیــات 
 Smart ــی ــتاندارد جهان ــی )GNOC( و اس ــبکه جهان ش
ــا  ــه م ــر مجموع ــت در سراس ــرم ثاب ــک پلتف Hands ی
ــد. فــارغ از اینکــه کدامیــک از مرکــز داده  فراهــم مــی کن
ــان  ــد، هم ــی کنی ــاب م ــای Iron Mountain را انتخ ه

استاندارد عالی خدمات را خواهید داشت.

جاه طلبی جهانی

در نهایــت، بــه دنبــال یــک شــریک هــم مــکان جهانــی 
باشــید کــه بــا دیدگاه شــما مطابقــت دارد. شــریک جهانی 
مناســب، ســازمان شــما را در حیــن رشــد و تغییــر، توانــا 
می ســازد و اهــداف پایــداری شــما را در ذهــن نگــه مــی 
دارد. بــه دنبــال ســرمایه گــذاری مــداوم باشــید و ارزیابــی 
کنیــد کــه چگونــه ارائــه دهنــده شــما در حال رشــد اســت 
ــود  ــد ب ــادر خواهن ــا ق ــا آنه ــت. آی ــی اس ــه جهت و در چ
ــف  ــوز تعری ــت هن ــن اس ــه ممک ــده را ک ــای آین نیازه

نکرده اید برآورده کنند؟
بســیاری از ارائــه دهنــدگان کولوکیشــن از طریــق رشــد و 
کســب ارگانیــک در حال گســترش هســتند. یافتــن تعادل 
بیــن ایــن مــوارد کلیــدی اســت بــرای اطمینــان از اینکــه 
رشــد دو رقمــی ایــن بخــش، جــاه طلبــی شــما را بــدون 
تضعیــف ســطح خدمــات، تقویــت مــی کنــد، زیــرا ارائــه 
ــاغل  ــیاری از مش ــا بس ــت ت ــالش اس ــما در ت ــده ش دهن

جدید را زیر یک چتر ادغام کند.
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تقاضــا بــرای مراکــز داده همچنــان در حــال بیشــتر شــدن اســت و 
یکــی از علت هــای ایــن افزایــش تقاضــا، محــل کار پســا پاندمــی 
اســت و تلویزیون هــای اینترنتــی و ســایر دســتگاه های هوشــمند 
ــدازه  ــی تغییــر شــکل و ان ــد و حت ــن می زنن ــه دام ــه قضی هــم ب
ــت.  ــر نیس ــه بی تقصی ــن قضی ــم در ای ــال ه ــات دیجیت اطالع
تنبل هــا زیــاد در صنعــت فنــاوری دوام نمی آورنــد و تمامــی 
ــا چشــم اندازی در حــال  ــرای ســازگاری ب بازیگــران ایــن عرصــه ب
ــام  ــال تم ــال ۲۰۲۱ در ح ــه س ــون ک ــد. اکن ــالش می کنن ــول ت تح
شــدن اســت، گاهــی می اندازیــم بــه ســال جدیــد و نشــانه هایی 
از اینکــه اقتصــاد داده هــا چگونــه نیازهــای مشــتریان گرســنه خود 

را برآورده می سازد.
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ترندهای فناوری مرکز داده 
برای سال 2022

فهرست مطالب
روندهای در حال ظهور مرکز داده ها

1. اتوماسیون
2. مقیاس پذیری بیشتر از حد

3. پایداری
4. محاسبات لبه

5. افزایش امنیت
6. رقابت سالم

ماهنامه تخصیص فناوری اطالعاتآدفـــامگ

۲۰



ســال ۲۰۲۱ ســال احیــای ســال ۲۰۲۰ بــود کــه هزینه هــای زیرســاخت ها بــه دلیــل کمبــود جریــان نقــدی در کل 
صنعت تا 10 درصد کاهش یافت. تقاضا وجود داشت. پول نبود.

در گــزارش 2021 دربــاره زیرســاخت های دیجیتــال، تحلیلگــر امــالک و مســتغالت CBRE بــه ایــن نتیجــه رســید 
که امکانات جدید داده ها در ســال گذشــته 42٪ بیشــتر شــده اســت و ارائه دهندگان مراکز داده ای خریدهای 
بزرگــی در بــازار زمیــن در ســال جــاری انجــام داده و خــود را بــرای فــاز بعــدی توســعه آمــاده کرده انــد. ویرجینیــای 
شــمالی و داالس / فیــت وورس شــاهد رشــد بســیار زیــادی در موجــودی خــود بودنــد کــه از ســال ۲۰۱۵ تاکنــون، 
به بیش از 225٪ رســیده اســت. نکته شــگفت آور آن اســت که این آماد تقریبا دو برابر نرخ رشــد در ســیلیکون 
ولــی اســت. بــا ایــن حــال، مراکــز داده ای صرفــا تــالش نمی کننــد نیازهــای چنــد کدپســتی در کالیفرنیــا را بــرآورده 
کننــد. ایــاالت متحــده آمریــکا بســتر مناســبی بــرای رشــد بــازار محاســبات لبــه اســت کــه مراکــز داده را تــا حــد 

ممکن به مصرف نزدیک می کند.

روندهای در حال ظهور مرکز داده ها
ــه دامــان محیط هــای کاری از راه دور  ــه و دســت ب ــه فــرو رفت ــه حالــت قرنطین ــاره ب برخــی از نقــاط جهــان دوب
شــده اند، امــا برخــی نیــز کارهــای عــادی را به طــور شــخصی و در محیط هــای کاری و علمــی از ســر گرفته انــد. اثــر 
قرنطینــه را همچنــان می تــوان در چگونگــی رســیدن داده هــا بــه دســت مصرف کنندگانــش مشــاهده کــرد. در 

اینجا، برخی از راه هایی را می خوانیم که Big Tech تالش می کند آن ها را ادامه بدهد. 
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اتوماســیون، اعــم از روبات هایــی کــه نوارهــای داده هــای ذخیره ســازی 
امنیتــی  روبات هــای  تــا  بازیابــی می کننــد  خــودکار  به طــور  را  ســرد 
پرســه زنی کــه محیطــی امــن را حــول یــک تســهیالت پدیــد می آورنــد، 
همگــی در حــال ورود بــه مراکــز داده ای هســتند. حتــی می تــوان گفــت 
بــه اشــکال بســیاری ایــن اتفــاق افتــاده اســت. برخــی از اینرســی های 
کار از راه دور کــه در نتیجــه پاندمــی تولیــده شــده اند، ســرآغازی بــرای 
ورود رباتیــک بــه مراکــز داده هســتند و شــرکت های معــدودی بیشــتر 
از Big Tech  تجهیــزات یــا انگیــزه بــرای آزمایــش در ایــن زمینــه را در 

اختیار دارد.
در واقــع، IBM بــا اســتفاده از جــارو برقــی رومبــا )Roomba( کــه بــه 
روباتــی بــا سنســورهایی مجهــز اســت کــه دمــای مرکــز داده و رطوبت را 
ــد ســال پیــش  ــن عرصــه را آزمــود. AOL چن ــد، ای ــری می کنن اندازه گی
ادعــا کــرد کــه مرکــز داده ای کوچکــی ســاخته اســت کــه کامــال بــدون 
وجــود هیــچ کارگــر و کارمنــدی اداره می شــود. گــوگل روبات هــای 
صنعتــی را بــه کار گمــارده اســت تــا تخریــب درایوهــای ســخت خــراب را 

با سرعت فراتر از آنچه در توان انسان است، انجام بدهد.
بــا بیشــتر شــدن مقیــاس مراکــز داده ای، حجــم کل ســخت افزار و 
نرم افــزاری کــه بایــد مدیریــت شــوند، از توانایی هــای کارکنــان انســانی 
فراتــر رفتــه اســت. در کوتــاه مــدت، روباتیــک می توانــد جــور بقیــه را بــه 
دوش بکشــد و ابــزاری دیگــری در اختیــار انســان باشــد. در بلنــد مــدت، 
یــک مرکــز ســرور کامــال خــودکار می توانــد در دماهــای باالتــر عمــل کنــد 

و در نتیجه، هزینه های سرمایشی و عملیاتی را کاهش بدهد. 
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نیازهــای  بــرآوردن  بــرای  انــدازه  از  بزرگ تــر  بســیار  داده ای  مراکــز 
داده هــای بــزرگ شــرکت های بــزرگ و ارائه دهنــدگان ابــر و میزبانــی 
ماننــد AWS، مایکروســافت آزور یــا گــوگل کالد ایجــاد شــده اند. بــر 
خــالف مراکــز داده ای کوچــک، مراکــز داده ای بســیار بــزرگ معمــوال 
یــک مشــتری را میزبانــی می کننــد و شــاید همیــن موضــوع بتوانــد 
توضیــح بدهــد کــه چــرا آمــازون، گــوگل و مایکروســافت 50 درصــد از 
ــا  ــد. ب ــزرگ را از آن خــود کرده ان ــوق ب ــز داده ای ف ــن مراک ــازار ای کل ب
تمرکــز بــر نیازهــای یــک مشــتری واحــد می تــوان داده هــا را طــوری در 
یــک مرکــز اختصــاص داد کــه داده هــای پرتقاضاتــر بــا کار فشــرده تر 
در CPU را بتوانــد از نظــر محیطــی بــا کنترل هــای حرارتــی مناســب 

متمرکز و منطقه بندی کرد.
حجــم کار را نیــز می توانــد بــه طــرزی موثرتــر در ســرورها متعــادل کرد 
تــا از تولیــد گرمــا کاســت یــا انــرژی را کاراتــر و مطمئن تــر توزیــع کــرد. 
فریــب نام هــا را نخوریــد. ایــن مراکــز داده ای را از روی نام هایشــان 
تشــخیص نمی دهیــد. بلکــه، ویژگــی بــارز آن هــا ایــن اســت کــه 
ــع کــف تســهیالت  ــر اســتفاده را از فضــا و مناب مشتریشــان حداکث

می کند. 
آمــازون بــا یکپارچه ســازی عمــودی تمامــی اجــزای لجســتیکی زنجیره 
تامیــن خــود، از انبــارداری گرفتــه تــا حمــل و نقــل، موجــی را بــه راه 
انداخــت. اکنــون نیــز مشــغول انجــام چنین کاری اســت، مگــر درباره 
صفــر و یک هــا؛ یکــی ســاختن مراکــز داده ای فــوق انــدازه بــرای خــط 
تولیــد محصــوالت AWS خــود و بــا رشــد صنعتی پیش بینی شــده در 
ســاخت و ســاز فوق اندازه تا ســال ۲۰۲۲، به ویژه در چین، می توان 

گفت آمازون در این تالش تنها نیست. 
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الکتریکــی،  خودروهــای  انــرژی،  شــرکت های  تولیدکننــدگان، 
مصرف کننــدگان و خیلــی از گروه هــای دیگــر باعــث افزایــش تقاضــا 
بــرای محاســبات لبــه شــده اند. در مقایســه بــا مراکــز داده ای فــوق 
بــزرگ، تامین کننــدگان ایــن محاســبات بایــد کوچک تــر و متمرکزتــر 

شوند تا بتوانند به بازار لبه خدمات رسانی کنند.
برخــی از شــرکت ها، ماننــد دل، بــا پیدایــش مراکــز داده ای میکــرو 
مــدوالر )MMDCS( پــا را به شــدت فراتــر گذاشــته اند. این هــا مراکــز 
داده ای کوچــک، قابــل حمــل و کامــال خودکفایــی هســتند کــه طــوری 
طراحــی شــده اند کــه هــر زمــان بــه یــک مشــتری خدمت رســانی کننــد. 
آن ها اغلب شــامل ســخت افزار خنک کننده، برق رســان و پشــتیبان گیر 
خــود هســتند و همیــن عامــل، آن هــا را بــه راه حلــی کلیــدی بــرای 
برآورده ســازی نیازهــای مرکــز داده ای شــرکت ها بــدل کــرده اســت. 
MMDC نیــز ماننــد هــر راه حــل دیگــری بخشــی بــزرگ از اثربخشــی 
هزینــه را بــرای اســتفاده خــود از آن خــود کــرده اســت، امــا فناوری هایی 
ــر هــم  ــی نزدیک ت ــه را حت ــه محاســبات لب ــد این هــا، دســتیابی ب مانن

می کنند. 

مطالبــی کــه بایــد بخوانیــد: مراکــز داده هــای میکــرو در حــال توســعه 
لبه هستند. 

»ســبز شــدن« چیــزی بیشــتر از صرفــا یــک شــعار پرزرق وبــرق صنعتــی 
ــا هــدف  ــداری تهاجمــی را ب ــکاری پای اســت. مایکروســافت طــرح ابت
نهایــی منفــی شــدن کربــن تــا ســال 2030 بــرای خــود تعییــن کــرده 
اســت. ایــن کار نیازمنــد اتخــاذ رویکــردی چندمنظــوره اســت کــه 
همه چیــز را، از تولیــد انــرژی تــا مصــرف آب، بررســی می کنــد. در حالــی 
کــه مایکروســافت تــالش می کنــد تــا روایــی 100٪ را در انرژی هــای 
تجدیدپذیــر اتخــاذ کنــد، ایــن اســتراتژی بــدون در اختیــار داشــتن 
چاه هــای عمیــق ذخیــره انــرژی در محــل بــرای محافظــت در برابــر 
نوســانات بــاد و خورشــید موثــر نخواهــد بــود. برخــی از مراکــز داده ای 
در حــال حاضــر چنیــن اقداماتــی را بــا نصــب باتری هــای آزمایشــی 
عظیــم محصــول شــرکت هایی ماننــد Tesla، انجــام می دهنــد. برخــی 
اثــرات  دربــاره  شــفاف تری  عملکــرد  داده ای  مراکــز  صاحبــان  از 
زیســت محیطی خــود دارنــد. امــا بســیاری نیــز دیدگاهــی رو بــه جلــو را 

به سمت کاهش آسیب رسانی و »سبز شدن« در اتخاذ کرده اند. 

ت لبه
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زمینــه  در  را  هشــدارهایی  دی ســی  واشــنگتن  متمــادی،  ســال های 
خطــرات تهدیدهــای ســخت افــزاری بــرای حفــظ حریــم خصوصــی و 
امنیــت کاربــران بــه کارمنــدان دولتــی و ســایر دولت هــا مــی داد. بــا 
فراگیرتــر شــدن تهدیدهــای ســایبری و اینکــه مهاجمــان همچنــان مراکــز 
داده ای – گنجینه هــای واقعــی سرشــار از اطالعــات – را هــدف قــرار 
می دهنــد، ایــن مراکــز گرمــا را احســاس می کننــد و بــه آن واکنش نشــان 

می دهند.
گــوگل چندیــن ســال پیــش امنیــت ســطح تراشــه را بــه مراکــز داده ای 
خــود معرفــی کــرد و ســپس، ایــن پــروژه را به صــورت منبع بــاز در ســال 
2019 ارائــه داد تــا همــان نــوع اقدامــات امنیتــی را در ســطح بزرگ تــر وارد 
صنعــت کنــد. ایــن شــرکت بــا دو برابــر کــردن پــروژه Opentitan، تصمیم 
بــه ایجــاد حداکثــر شــفافیت و امنیــت در ســطح تراشــه گرفتــه اســت و 
می خواهــد ویژگی هــای بیشــتری چــون خودآزمایــی بــرای دســتکاری 
حافظــه در هــر بــار راه انــدازی تراشــه را بــه آن بیفزایــد. گــوگل با غول های 
داده ای چــون Western Digital و Seagate همــکاری کــرده اســت تــا 
ــا ســال 2022 و ســال های  ــاوری را ت اســتانداردی را توســعه بدهــد و فن

بعد از آن در دنیای صنعت استقرار کند. 

 )CSPM( مطالبــی کــه بایــد بخوانیــد: مدیریــت موضــع امنیــت ابــر
چیست؟

ــد و خــود را نجــات  ــد در آن شــنا کنی ــا بای ــه ی ــی اســت ک ــاوری دنیای فن
ــد. شــرکت های کمــی  ــا اینکــه غــرق شــوید و از خاطرهــا بروی ــد ی بدهی
 CPU ــازار ــد. ب ــی اینتــل شــنا کنن ــه به خوب ــد چگون هســتند کــه می دانن
بــرای ســرورها در طــول تاریــخ همیشــه بــه تولیدکننــدگان تراشــه تعلــق 
داشــته اســت؛ امــا معامــالت اخیــر بیــن Meta، شــرکت مــادر فیســبوک 
و AMD&  باعــث شــده اســت کــه بزرگ تریــن بخــش بــازار در اختیــار 
ــاوری تراشــه تنهــا  ــازار قــرار بگیــرد. پیشــرفت مــداوم فن رقیــب اصلــی ب
عامــل ایــن معاملــه نیســت – بیشــتر آن مربــوط بــه دسترســی نســبی 
ســخت افزار AMD در زمــان کمبــود تراشــه در ســطح جهانــی اســت. امــا 
دشــمنی AMD و Intel داســتانی بســیار قدیمــی اســت و قطعــا تــا آینــده 
ــز راه خــود را  ــز ادامــه خواهــد داشــت. در همیــن حــال، NVIDIA نی نی
مــی رود و بــا اولیــن پردازنــده مرکــز داده ای خــود کــه تراشــه ای مبتنــی بــر 
ARM اســت و »Grace« نامیــده می شــود، خــود را بــه بــازار تحمیــل 
کــرده اســت. البتــه، بــرای آنکــه ببینیــم رقابــت بــه نفــع چــه کســی تمــام 

می شود، باید بگذاریم سال ۲۰۲۲ نیز تمام شود.
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دانــش فنــی تنهــا بخشــی از مجموعــه مهارتهــای یــک 
مدیــر فنــاوری اطالعــات اســت. مهارتهای فنــی همواره 
بــرای مدیــر فنــاوری اطالعــات یکــی از الزامــات اســت تــا 
ــه آنهــا در حــل  ــد تیــم خــود را حمایــت کــرده و ب بتوان
مشــکالت فنــی کمــک کنــد و یا با میانجیگــری در زمان 
مشــکالت تصمیــم گیــری و توافقــات، بــه حل مســایل 

کمک کند.

اغلــب حرفــه ای هــای فنــاوری اطالعــات در مقابــل 
مهارتهــای مدیریتــی جبهــه میگیرنــد چرا كه تفكــر رایج 
از مدیریــت، نشســتن در اتــاق بجــای انجــام دادن 
كارهــای اســت كــه بایــد انجــام شــوند. بــا اینهمــه، 
مهارتهــای مدیریتــی در تحقــق امــور فنــاوری اطالعــات 
نقــش مهمــی را ایفــا میكنــد. كســب ایــن مهارتهــا برای 
مدیــر فنــاوری اطالعــات امــری اجتنــاب ناپذیــر اســت 
چــرا كــه او همــواره در حــال حركــت در مســیری بیــن 
مدیریــت كاركنــان خــود و رســیدن بــه توافق بــا كاربران 

كسب كار جهت انجام امور فناوری اطالعات است.

هــای  مـــــهارت 
مدیریــت کــه هر 
فــــناوری  مدیــر 
بایــد  اطالعــات 

داشته باشد!
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ــاوری اطالعــات  ــر فن ده اقــدام مدیریتــی کــه هــر مدی
باید بتواند انجام دهد:

1- خوب جنگیدن برای بودجه !

اگــر پــروژه هــای ارزشــمند کــه نیــاز بــه ســرمایه گــذاری 
ــران ارشــد نرســد، کار  ــد مدی ــه تایی ــد ب کســب کار دارن
متوقــف خواهــد شــد. کارکنــان بــرای عرضــه کار خــود 
به مدیران ارشــد ســازمان به مدیریت IT وابســته اند، 
پــس عمــال بصــورت غیرمســتقیم )و بــدون توانایــی 
ــرخ  ــاوری اطالعــات( امــوری ماننــد تخمیــن ن ــر فن مدی
بازگشــت ســرمایه، طــرح توجیهــی پــروژه، محاســبه 
اعــداد و ارقــام  مرتبــط بــا پــروژه و … کــه بــرای قانــع 
پــروژه هــای فنــاوری  تــا  کــردن دیگــران الزم اســت 
اطالعــات ادامــه پیــدا کننــد غیرممکــن بــه نظــر مــی 

رسد.

2- عکــس العمــل ســریع بــه هنــگام مواجــه شــدن بــا 
موقعیت های مشکل زا

مســتقل از اینکــه آنهــا افــرادی سیاســتمدار، فنــی، 
ــی هســتند مشــکالات ممکــن  ــا عملیات اســتراتژیک ی
ــن شــرایطی  ــی ظاهــر شــوند. در چنی اســت از هرجای
بایــد قبــل از اینکــه آنهــا اوضــاع را وخیــم کننــد بــه 
ــد؛  ــرای حلســان چــاره اندیشــی کن ــه ب سراغشــان رفت
بایــد همیشــه تالشــش را بکنــد تــا بــا راهکاری اساســی 
مشــکل را بصــورت ریشــه ای برطــرف کــرده و جلــوی 

تکرار مجدد آن در قالب شکلهای دیگر را  بگیرد.

3- تحسین کارمندان

ــه “قــدرت تحســین در کســب و کار- و چگونگــی  مقال
کاربــرد صحیــح آن” بــه بیــان مطالعه ای می پــردازد که 
در کالــج کســب وکار دانشــگاه هــاروارد انجــام شــده 
اســت؛ “افزایــش 0.1 ٪ مشــارکت هــر کارمنــد، باعــث 
افزایــش درآمــدی برابــر بــا 100.000 دالر در هــر ســال 
بــرای هــر فروشــگاه گردیــده اســت” چســتر التــون 
ســخنران انگیزشــی در اظهارنظــری در مــورد ایــن مقاله 
ــه  ــن زمین ــور در ای ــن فاکت ــه مهمتری ــان مــی دارد ک بی

قدردانی از کارمندان است.

4- ایجاد روحیه کار گروهی

همــه افــراد کار تیمــی را توصیــه میکننــد. امــا اگــر 
ســازمان شــما فرهنگ به شــدت رقابتی داشــته باشــد 
ــه  ــد ک ــن احســاس را دارن ــراد ای ــب اف ــه اغل ــه طوریک ب
بایــد بــه طــور مــداوم  خودشــان را خــوب نشــان دهنــد 
تــا شــناخته شــوند، تحقــق کار گروهــی امــری نا ممکن 
اســت. جالــب اســت کــه همچنــان بســیاری از مدیــران 

هنوز به این نکته  توجه ندارند.

مدیرانــی ه تــوان مدیریتــی باالیــی دارنــد پیچیدگــی 
هــای امــور روزمــره فنــاوری اطالعــات را بخوبــی درک 
فنــاوری  پــروژه هــای  کــه  داننــد  مــی  و  کننــد.  مــی 
اطالعــات بــدون وجــود تیمــی منســجم و متعهــد قابــل 
تحقــق نخواهنــد بــود. درنتیجــه  بجــای حــرف زدن 
عمــل میکننــد. آنهــا از اولیــن کســانی هســتند کــه 
هرآنچــه الزم اســت بــرای کمــک بــه نتیجــه رســیدن 
تــالش دیگــران انجــام مــی دهنــد و اجــازه میدهنــد تــا 

دیگران از این رفتارشان الگو و سرمشق بگیرند.
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5- تاکید بر مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ــد مســئولیت اقدامــات  در فضــای کار گروهــی تــک تــک افــراد بای
خــود را بپذیرنــد، در غیرایــن صــورت همــه ضــرر میکننــد. همیشــه 
بعضــی هــا هســتند کــه وقتــی مشــکلی پیــش میایــد از پذیــرش 
ــردن  ــه گ ــد آن را ب ــا ســعی میکن ــد و ی مســئولیت آن ســرباز میزنن
دیگــری بیانــدازد. ایــن کار مدیــر اســت کــه بــه انــدازه کافــی بــا چنین 
موقعیتهایــی آشــنا باشــد تــا بتوانــد در چنیــن مواقعــی محــل ایجاد 
مشــکل و مســبب آن را شناســایی کند. این کار از مقصر شــناخته 
شــدن افــراد بیگنــاه کــه در نهایــت باعــث تخریــب روحیــه تیــم 
میگــردد جلوگیــری میکنــد. همچنیــن از مدیــر کســی اســت که باید 
بــه اعضــا تیــم تفهیــم کنــد که همــه افــراد جایزالخطا هســتند. تنها 
نکتــه کلیــدی ایــن اســت کــه افــراد مســئولیت اعمــال خــود را 

پذیرفته و به انجام اقدامات اصالحی بپردازند.

6- پاسخگو بودن

پاســخگویی  مدیــر خواســتار  یــک  اگــر  اســت!  الــزام  یــک  ایــن 
کارمندانــش اســت، بایــد ابتــدا خــودش هــم ایــن کار را تمرین کرده 

باشد.

7- منحرف کردن مسایل سیاسی از گروه کاری

در واحدهــای هــای فنــی ماننــد فنــاوری اطالعــات، همیشــه  وفــور 
کارشناســان حرفــه ای خواهــد بــود. از طــرف دیگــر اکثر کارشناســان 
فنــاوری اطالعــات بطــور غریــزی از سیاســت گریزاننــد و این مســایل 
خیلــی زود بــه مشــغولیت ذهنــی آنهــا بــدل خواهــد شــد. در نتیجــه 
یکــی از لطفهــای کــه میتواننــد مدیــران در حــق کارکنانــش انجــام 
دهنــد ایــن اســت کــه مبــارزات سیاســی و فشــارهای ایــن چنینــی را 

از تیم خود دور کنند.

8- ایجاد روابط کاری خوب با مدیران رده باال

ــاوری اطالعــات در صــورت  سیاســت هــای کســب و کار و امــور فن
ــی در  ــی و میان ــران عال ــن مدی ــاد بی ــر اعتم ــی ب ــط مبتن وجــود رواب
ســازمان، بســیار مالیمتــر خواهــد بــود. مدیرانــی کــه مهارتهــای 
مدیریتــی قــوی دارنــد ایــن را بــه طــور مســتقیم درک میکننــد. آنهــا 
بــرای ســاختن روابــط درون ســازمان بــه ســختی تــالش میکننــد، و 
بــرای ایجــاد اعتمــاد در امــوری کــه واحــد فنــاوری اطالعــات متعهــد 

به انجام آن است هرآنچه  میتوانند انجام میدهند.
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9- توجه به فرسودگی شغلی

حرفــه ای هــای فنــاوری اطالعــات معمــوال خیلــی پرتــوان و پربــار کار 
میکننــد. بهتریــن آنهــا قبــل از آنکــه قســمت اصلــی  کار را تمــام نکــرده 
باشــند یا مشــکل حادی را برطرف نکرده باشــند کار را متوقف نمیکنند.  
چیــزی کــه دقیقــا یــک مدیــر میخواهــد ایــن اســت که  بداند اگرمشــکلی 
بوجــود آمــد و ســاعت 3صبــح بــود، فــرد قابــل اعتمــادی بــرای رســیدگی 
بــه آن وجــود خواهــد داشــت. البتــه جوانــب دیگــری از امــور فنــاوری 
اطالعــات هســت کــه آنهــا را در روزهــای متمــادی در موقعیــت “انجــام 
بــده یــا بمیــر”  قــرار میدهــد. شــما بــه چنین تعهــدی احتیاج داریــد! ولی 
هرکســی در فواصــل معیــن نیــاز بــه اســتراحت دارد تــا فرســوده نشــود. 
افــراد ســختکوش کــه در شــرایط پرفشــار دوام مــی آورنــد هیچوقــت بــه 
شــما نخواهنــد گفــت کــه نیــاز بــه اســتراحت و تجدیــد قــوا دارنــد؛ بــه 
همیــن دلیــل مدیــران بــزرگ بــه طــور منظــم مراقــب نشــانه هــای 
فرســودگی شــغلی هســتند. وقتی چنین چیزی را مشــاهده کردند وارد 

صحنه شده و اغلب به آن فرد مرخصی میدهند.

10- تعریف واضح پروژه ها، کارها و اهداف

ــاوری اطالعــات خــالق و مبتکــر  ــان فن ــا بودجــه کــم  هــم کارکن حتــی ب
هســتند. آنهــا همیشــه  بــرای انجــام هــر نــوع پــروژه ای راهــی پیــدا 
ــر خروجــی هــا و اهــداف کار را بدرســتی درک  ــه اگ ــد ک ــد. هرچن میکنن
نکننــد قــادر بــه انجــام ایــن کار نخواهنــد بــود. مدیــران حرفــه ای  فناوری 
اطالعات هیچوقت پروژه ای را بدون تعریف و تشریح شفاف الزامات، 
اهــداف، و خروجــی هــای قابــل انتظــار آغــاز نمیکننــد. آنهــا تنهــا پــروژه 
هــای را آغــاز خواهنــد کــرد کــه اهــداف آن در کنــار شــرایط متوقــف شــدن 
پــروژه در صــورت بــی حاصــل بــودن آن مشــخص شــده باشــد. ایــن 
ســطحی ازتعریــف اســت کــه یــک کارمنــد فنــاوری اطالعــات نیــاز دارد تــا 
فعــال و اثربخــش باشــد و ایــن  از مســئولیتهای مدیــر فنــاوری اطالعــات 

است که قرار داشتن کارمند دراین سطح را کنترل کند.

آدفـــامگماهنامه تخصیص فناوری اطالعات

۲9



افــرادی کــه رزومــه آن هــا بــه عنــوان کارشــناس مرکــز داده مــورد قبــول ســازمانی قــرار بگیــرد و بــه آن هــا 
اعــالم شــود در زمــان تعییــن شــده بــرای مصاحبــه بــه محــل ســازمان یــا شــرکت مراجعــه کننــد، تنهــا 
نیمــی از مســیر دشــوار اســتخدام را پشــت ســر گذاشــته اند؛ بخــش ســخت تر پاســخ گویی درســت و 
دقیــق بــه پرســش هایی اســت کــه جنبه هــای فنــی و مدیریتــی دارنــد. برخــی افــراد قبــل از حضــور در 
جلســه مصاحبــه جســت وجویی انجــام می دهنــد و در ارتبــاط بــا پرســش های مرتبــط بــا عنــوان شــغلی 
خــود تحقیقــی انجــام می دهنــد تــا اطالعــات کلــی در مــورد نــوع پرســش ها به دســت آورنــد. ســازمان ها 
بــر مبنــای بزرگــی و نــوع خدماتــی کــه ارائــه می کننــد پرســش های مختلفــی را مطــرح می کننــد، بــا 
این حــال پرســش های مشــترک زیــادی در جلســه های اســتخدام کارشــناس یــا مدیــر مرکــز داده پرســیده 

می شود که در این مطلب با تعدادی از آن ها آشنا می شویم.

سواالت مهم استخدامی 

مدیر مرکز داده
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تعریف شما از مرکز داده چیست؟. 1
قفسه ها و کابینت ها چه نقشی در مراکز داده دارند؟. 2
وظایف روزانه مدیر مرکز داده چیست؟ . 3
تیم مرکز داده چه نقش هایی دارد؟ . 4
برنامه ریزی شما در زمان انجام تغییرات بزرگ در مرکز داده چیست؟. 5
تغییرات اقلیمی چه تأثیری روی برنامه ریزی تاب آوری مدیر مرکز داده دارند؟. 6
چــه عواملــی باعــث می شــود بــه عنــوان مدیــر مرکــز داده یــک اســتراتژی Zero Trust Approach را . 7

ایجاد کنید؟
برنامه ریــزی شــما بــرای آن کــه کارکنــان به طــور مرتــب در 24 ســاعت شــبانه روز و هفــت روز کاری . 8

فعالیت های خود را انجام دهند چیست؟ 
در سیســتم مدیریــت داده هــای ســازمان یــک نقــض سیســتمی شناســایی شــده، چگونــه بــه عنــوان . 9

مدیر مرکز داده وضعیت را کنترل می کنید؟
مدیــران مرکــز داده مجبــور هســتند دانــش خــود در ارتبــاط بــا مدیریــت مراکــز داده را بــا فناوری هــای . 10

نوین به روز نگه دارند، چگونه می توانید از به روز بودن دانش خود اطمینان حاصل کنید؟
چگونه به کارمند جوانی که توسط تیم مدیریت مرکز داده نادیده انگاشته شده انگیزه می دهید؟. 11
شبکه نرم افزار محور )SDN( چیست؟. 12
سطح کنترل و سطح داده چه نقشی در شبکه نرم افزار محور دارند؟. 13
شبکه نرم افزار محور چه تفاوتی با یک شبکه عادی دارد؟. 14
کنترل کننده شبکه )Network Controller( چه نقشی در SDN دارد؟. 15
در شبکه های نرم افزار محور سطح کنترل و سطح داده چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؟. 16
OpenFlow چیست؟. 17
رابط های مهم SDN را نام ببرید. 18
رابط Southbound در شبکه نرم افزار چه نقشی دارد؟. 19
Northbound Interface در شبکه نرم افزار محور چه نقشی دارد؟ . 20
NFV و SDN چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ . 21

آدفـــامگماهنامه تخصیص فناوری اطالعات

۳۱



همه چیز درباره ممیزی مرکز داده

AUDITING
ممیـزی مرکزداده

ممیزی مرکز داده یا دیتاسنتر
با توجه به توســعه خدمات مرکز داده و ســرویس 
هایــی کــه ایــن مراکــز بــه مصــرف کننــدگان ارائــه 
مــی دهنــد. جهــت حمایــت از ســرمایه گــذاران 
بخــش خصوصــی و صیانــت از اســتفاده کننــدگان 
از خدمــات مرکــز داده کمیســیون ممیــزی مرکــز 

داده در سازمان نظام صنفی تشکیل گردید.

در راســتای تحقــق الزامــات شــبکه ملــی اطالعات و 
تبییــن نقــش مراکــز داده خصوصــی کــه بــه عنــوان 
یکــی از ارکان زیرســاخت هــای اطالعاتــی شــبکه 
مذکــور مــی باشــد، ســازمان بــا رویکــرد واگــذاری 
امــور اجرایــی بــه انجمن هــای غیردولتی تخصصی 
ــا صــدور  ، وظیفــه اجــرای فعالیــت هــای مرتبــط ب
ــات  ــدگان خدم ــه دهن ــدی ارائ ــه بن ــه رتب گواهینام

مرکز داده را به این سازمان داد.

همچنیــن نحــوه تعییــن نظــارت و مدیریــت بــر 
نهادهــای ارائــه دهنــده خدمــات ممیزی مرکــز داده 
را بــه ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای کشــور )نصــر( 

در قالــب یــک تفاهــم نامــه بــه مــدت ســه ســال از 
تاریخ 98/09/25 واگذار نمود.

شــکل  چگونــه  داده  مرکــز  ممیــزی  کمیســیون 
گرفت؟

باتوجــه بــه لــزوم توســعه ارائــه خدمــات کاربــردی 
بخــش  ســرمایه گذاری  از  حمایــت  کشــور،  در 
خصوصــی و همچنیــن صیانــت از حقــوق ارائــه 
مرکــز  خدمــات  کننــدگان  مصــرف  و  دهنــدگان 
داده و اصــول حاکــم بــر رتبــه بنــدی مراکــز داده، 
اولیــن بــار بــه همــت کمیســون تنظیــم مقــررات 
جهــت ممیــزی مرکــز داده اقــدام بــه تصویــب 
آییــن نامــه مربوطــه معــروف بــه مصوبــه شــماره 
 1395/09/07 مــورخ   ۲۴۷ شــماره  جلســه   ۳

گردید.

در واقــع بــر اســاس ایــن مصوبــه ســازمان فناوری 
اطالعــات ایــران بــه عنــوان مجــری موظــف گردیــد 
تــا در چارچــوب ایــن مصوبــه بــرای رتبــه بنــدی 

مراکز داده اقدام نماید.

انواع سطوح ممیزی مرکز داده
ســه  در  داده  مراکــز  مصوبــه  ایــن  اســاس  بــر 

سطح ممیزی می شوند:

رتبه یک )عالی(
رتبه دو )خوب(

رتبه 3 )قابل قبول(
چــه بخــش هایــی در مرکــز داده مــورد ممیــزی 

قرار می گیرد؟
ــی در  ــا چهــار شــاخص اصل ــی ی چهــار گــروه اصل
گــروه ممیــزی مرکــز داده مــورد برررســی قــرار مــی 

گیرد:

1- زیرساخت فیزیکی
۲- ساخت فناوری اطالعات

۳-مدیریت مرکز داده
۴-مــوارد تکمیلــی و زیــر شــاخه هــای هــر یــک 
تقســیم و مــدت اعتبــار گواهینامــه هــا ســه ســال 

تعیین گردید.
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برای عضویت در کارگروه »ممیزان حوزه ی 

فناوری اطالعات و ارتباطات« اقدام کنید  
اهداف و برنامه های عملیاتی کارگروه

بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام صنفــی 
ــران، محمدحســن گلســتانه،  ــه ای اســتان ته رایان
عضــو هیــأت مدیــره ی نصر تهــران و رئیس کارگروه 
»ممیــزان حــوزه ی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« 
کمیســیون مشــاوران دربــاره ی دالیــل تشــکیل این 
کارگــروه گفــت: »بــا توجــه بــه فراگیــری اســتفاده از 
بیشــتر  در  ارتباطــات  و  اطالعــات  فنــاوری 
فعالیت هــای شــرکت ها و ســازمان ها و به جهــت 
اطمینــان از عملکــرد صحیــح فناوری هــای مــورد 
اســتفاده و ایجــاد پایــداری ســرویس ها در راســتای 
حمایــت از مصرف کننــدگان و ســرمایه گذاران ایــن 
حــوزه، لــزوم ممیزی هــای تخصصــی مبتنــی بــر 
دانــش روز بیــش از پیــش اهمیــت پیــدا کــرده 

است«.

او آشــنایی افــراد به منظــور آمــوزش، شناســایی 
آموزشــگاه ها و همچنیــن اســتاتید ایــن حــوزه را از 
ــزان حــوزه ی  ــروه »ممی ــل تشــکیل کارگ ــر دالی دیگ

فناوری اطالعات و ارتباطات« دانست.

اهداف و برنامه های عملیاتی کارگروه:

رئیــس کارگــروه »ممیزان حوزه ی فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات«، فراهــم کــردن زیرســاخت های مــورد 
نیــاز بــرای آمــوزش و آشــنایی اشــخاص متقاضــی 
ممیــزی با اســتاندارهای پایه ماننــد 17011 ، 17021، 
19011 و ....، شناســایی ممیــزان و ایجــاد بانــک 
اطالعاتی از افراد صاحب نام و فعال در حوزه های 
مختلــف ممیــزی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و 
شناســایی آموزشــگاه ها، اســاتید و شــرکت های 

فنــاوری  ممیــزی  مختلــف  حوزه هــای  در  فعــال 
اطالعات را از جمله اهداف و برنامه های عملیاتی 

این کارگروه دانست.

ارتبــاط موثــر بــا نظــام DCAS و ســایر نظام هــای 
مرتبــط، تعریــف ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای یــا 
ســازمان فنــاوری اطالعــات بــه عنوان بــازوی اجرائی 
NACI در حــوزه فوق الذکــر، تعییــن نرخ نامــه و 
بــا خدمــات ممیــزی  رابطــه  آن در  اجــرای  الــزام 
)ماننــد تعرفــه خدمــات ســازمان نصــر( و پیگیــری 
گواهینامه هــای  صــدور  بــرای  مجــوز  دریافــت 
فنــاوری  حــوزه ی  در  تائیــد  مــورد  بین المللــی 
»ممیــزان  کارگــروه  اهــداف  دیگــر  از  اطالعــات 
حــوزه ی فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات« اســت کــه 

توسط رئیس این کارگروه مطرح شد.

گلســتانه همچنین پیگیری دریافت مجوز 17024 
 ،NACI توســط  ویــژه  بــه  آموزشــی  مراکــز  بــرای 
ترجمــه اســتانداردهای بــه روز در حــوزه ی فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات و تبدیــل آنهــا بــه اســتاندارد 
ــز داده،  ــدی مراک ــه نظــام رتبه بن ــد تجرب ــی مانن مل
پیگیــری نظــام جامــع IT Audit تهیــه شــده بــرای 
ســازمان فنــاوری اطالعــات و اجــرای بخش هــای 
ــرای ایجــاد  ــف آن، همــکاری و ادامــه ی راه ب مختل
طرح واره هــای حــوزه ی مراکــز داده ماننــد خدمــات 
مراکــز داده، ســاخت مراکــز داده، طراحــی مراکــز 
داده و سایر حوزه ها از جمله 27000 و 31000 و... 
و برگــزاری همایــش و گردهمایی هــای مربــوط برای 
دیگــر  از  را  اطالعــات  فنــاوری  حــوزه ی  ممیــزان 
کارگــروه  ایــن  عملیاتــی  برنامه هــای  و  اهــداف 

عنوان کرد.

او بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا توجــه بــه توســعه و نفــوذ 
ICT در حوزه هــای مختلــف کســب و کار، نیــاز بــه 
اســتفاده و تربیــت اشــخاص ممیــز در ایــن حــوزه 
کلیــه  از  اســت،  نیــاز  مــورد  پیــش  از  بیــش 
عالقه منــدان ایــن حــوزه بــرای عضویــت و فعالیــت 

در این کارگروه دعوت کرد.
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بخشی از متن کتاب
روشــهای زیــادی بــرای متمرکــز شــدن روی کســب وکار وجــود دارد. مــی توانیــد روی محصــول متمرکــز 
باشــید، مــی توانیــد روی تکنولــوژی متمرکــز شــوید یــا تمرکزتــان روی مــدل کســب و کار باشــد و ... ولــی 
بــه نظــر مــن، تمرکــز روی مشــتری تــا بــه حــال بیــش از هــر چیــز دیگــری از حیــات آمازون محافظــت کرده 

است.
مزیــت هــای زیــادی بــرای رویکــرد مشــتری مــدار وجــود دارد، ولــی یکــی از آنهــا از بقیــه بزرگتــر اســت. 
مشــتریان همیشــه بــه طــرزی زیبــا و شــگفت انگیــز ناراضــی هســتند، حتــی وقتــی گــزارش مــی دهنــد 
خشــنودند و کســب وکار عالــی اســت. مشــتریان چیــز بهتــری مــی خواهنــد، حتــی اگــر نداننــد آن چیــز 
چیســت و تمایــل شــما بــه خوشــحال کــردن مشــتریان شــما را وادار مــی کنــد بــه نفــع آنهــا، دســت بــه 

ابتکار و اختراع بزنید...
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