ﻣﻤﯿﺰی و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﭼﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ دارد؟

ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰداده ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ،
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ و درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده ،ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﻮح ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .از زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ آپﺗﺎﯾﻢ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﻔﻬﻮم TIEﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺮای
ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﻄﺮح ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد  TIA-942ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﺧﻮد را ﺑﺎ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮐﺮد ﺑﯿﺶ از
14ﺳﺎل ﻣﯽﮔﺬرد .اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﺎل ،اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﺎل و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﮐﺰ داده
اﺳﺖ .در ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰداده از ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻣﯿﺰان
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻄﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﮑﯽ از ﺳﻄﻮح ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺮاﮐﺰداده ﺑﺮ
اﺳﺎس زﯾﺴﺖﭼﺮخ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
ﻣﻤﯿﺰی ،دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ دﯾﺮﯾﻨﻪایﺳﺖ و از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻤﯿﺰی و ﺳﻄﺢﺑﻨﺪی ﻣﺮﮐﺰداده از دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺮاﮐﺰداده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮرد از آن
ﻧﻈﺮ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﺟﻬﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﺧﻮد ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻌﯿﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰداده
رﻗﯿﺐ ﮐﻪ اﺣﯿﺎﻧﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی و ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻤﯿﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰداده ،ﻣﺎﻟﮏ ﻫﺮ دو ﻣﺮﮐﺰداده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﻣﺤﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از دﯾﺪ
ﻣﺸﺘﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ روال ﻣﺪون و اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻣﺮﮐﺰداده ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ،ﺣﺮﻓﻪای و
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﮔﻮاﻫﯽ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺮﮐﺰداده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪی ﺑﺮ ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰداده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻌﻘﻮل و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ )از ﺟﻤﻠﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺤﺮان( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺠﺎز،
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ ﻣﺮﮐﺰ داده را ﺑﺮ اﺳﺎس رﺗﺒﻪ ﻣﺮﮐﺰداده ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰداده را ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در
ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ
ارﺗﻘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺗﻌﺮﻓﻪای در اراﺋﻪ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و اﻧﺮژی اﻗﺪام
ﮐﻨﺪ.
در ﮐﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪدار ﺷﺪن ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ،ﺣﺴﺎس و ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در ارﺗﻘﺎی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻐﻔﻮل و ﻣﻬﺠﻮر ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﯽﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻫﻤﮑﺎران در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰداده اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و ﻧﺼﺮ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ رﯾﯿﺲ
ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ زﺣﻤﺖﮐﺶ اﯾﺸﺎن درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ

ﺑﻪﺣﺎل رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰداده در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ آن ﻧﺒﻮد
ﻣﺮﺟﻊ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ،ﺑﺎ وﺟﻮد دﻻﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﯿﺰ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎور و ﻣﻤﯿﺰ ﺧﺎرﺟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻋﻤﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﺑﯿﻦ ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ و ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻫﻤﺖ ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺘﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ روالﻫﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی اﺟﺮای ﻣﻤﯿﺰی و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺮاﮐﺰداده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻔﻘﻮده ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﮐﻠﯿﺎت و ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎی ﻓﻨﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی روﻧﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﺮوﺟﯽ آن ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪای ﺑﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎمﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺷﺪ و اﻣﺮوز ﺷﺎﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮان
ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﯾﻦ روﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز درک ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از روﻧﺪﻫﺎی ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻬﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ
از ﺗﺨﺼﺺ در ﻟﺒﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮوع ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎی اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺻﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز روﻧﺪی ﺟﺪﯾﺪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰداده
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ روﺑﻪ رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ورود ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ) (IOTﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و
دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن:
دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮام زاﻫﺪی ﺑﺎروق
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﻧﻈﺮ دارد ،دﯾﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ را در ﺣﻮزه دﮐﺘﺮﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده،
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده از ﺣﯿﺚ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﺮاﮐﺰ داده ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و اﻧﻮاع ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات را در اذﻫﺎن
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻫﺎﻟﯽ ﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮش داده و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮده و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﯾﮏﺟﺎ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻮم و ﻣﮑﺘﻮب و ﺑﺎ
ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ اراﯾﻪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺑﺮای آﻏﺎز ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽﺗﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﮕﺮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺨﺖاﻓﺰار و ﻓﻨﺎوریاﻃﻼﻋﺎت ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ،
ﮐﻼن داده ،ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﺘﺪی ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺣﻮزه ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده؛
ﻣﺪﯾﺮان ،ذیﻧﻔﻌﺎن ،ﻣﺎﻟﮑﺎن و ادارهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده؛
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎﯾﺮ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده؛
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺣﺮﻓﻪای اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺎﺗﺐ ،ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺮاﮐﺰ داده اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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