آﯾﺎ  DCIMﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰرگ اﻧﺮژی ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ؟

 5راهﺣﻞ  DCIMﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ از اﻧﺮژی در ﻣﺮﮐﺰ داده

ﻣﻘﺪار ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ و ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .از زﻣﺎن اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻨﻮز ﯾﮏ
ﻣﺸﮑﻞ و ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﯾﮏ ﺳﺎل ،ﻣﻌﺎدل اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺎﻻﻧﻪ  9ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﮔﺰارش از »آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻠﯽ ﻻرﻧﺲ ﻟﯿﻮرﻣﻮر« از ﺳﺎل  2014ﺗﺎ  2020ﭼﻬﺎر درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﺳﺎل  2009ﺗﺎ  2014اﺳﺖ .ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﺳﺎل  2020ﻣﻘﺪار  73ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﮐﯿﻠﻮوات ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ،ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢﺗﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات  ITﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ ﺑﻪﺟﺎی دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،اﻧﺮژی ﮐﻤﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ
ﮔﺮﻣﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻨﮏ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ
ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﮔﺬﺷﺘﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﺿﺮوری را ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را
ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ دارﻧﺪ و از ﻣﺪﯾﺮان رده ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺗﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﯽ» ،دﻗﺖ« ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻣﺮاﮐﺰ دادهای ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ
ﺑﺮﭼﺴﺐ »اﻧﺮژیﺧﻮار« زده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻤﯿﺸﻪ زﯾﺮ ذرهﺑﯿﻦاﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯿﺰان ﮐﺮﺑﻦدیاﮐﺴﯿﺪی
را ﮐﻪ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺧﻮدش ﯾﮏ
ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﺒﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ( ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﺷﻮد؟ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰداده ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر
ﺑﻮده و ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو ،ﺑﺮای اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ .اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ) (DCIMﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزدﻫﯽ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺨﺶ  ITﻧﻈﺎرت ﮐﻨﻨﺪ؛ از ﺳﺮور ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ واﺣﺪﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژی و ﻓﻦﻫﺎی ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه .ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی  DCIMﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻈﺎرت از راه دور ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻧﻈﺎرت ﻣﺤﯿﻄﯽ،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داراﯾﯽﻫﺎ ،ﮔﺰارش و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داده و ﻣﺸﺎﺑﻪ آن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ اﺑﺰار از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﺼﯿﺺ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﺑﻬﺮهوری آﺳﻮدهﺧﺎﻃﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
راهﺣﻞ  DCIMﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻼدرﻧﮓ در ﻣﺮاﮐﺰ داده ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی و ﮔﺮﻓﺘﻦ

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﻬﺘﺮ در ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻮرد از ﮐﻤﮏﻫﺎی
 DCIMﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻧﺮژی در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ
راهﺣﻞﻫﺎ در اﺑﺘﺪا ﮐﻤﯽ دﺷﻮار ،ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞدﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
آنﻫﺎ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ) (DMaaSآﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ
 ،DMaaSراﻫﮑﺎر ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺮاﮐﺰ داده

1

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در آن و ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ  DCIMﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان
اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎی زﻧﺠﯿﺮه اﻧﺮژی را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص در ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺘﺎﯾﺞ آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ آﺷﮑﺎرﺷﺪن ﺿﻌﻒﻫﺎی
زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮان ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﺗﻔﺎق،
ﭘﺲ از رخ دادن ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

2

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻇﺮﻓﯿﺖ

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ،دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺼﺮف و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻟﮕﻮﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از
اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان  DCIMﯾﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﻬﺎن در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﺮورﻫﺎی زاﻣﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﻨﮏﺳﺎزی
ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از  DCIMﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮدازش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮدازﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
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ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی

ﺑﺎ ﮐﺸﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ از اﻧﺮژی ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزیﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺳﺮورﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮهوری ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی آﻏﺎز و ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﺪ ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﺮاز ﮐﺮدن ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺳﺖ DCIM ،ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﻼدرﻧﮓ ،دﻣﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از
آﺳﯿﺐ دﯾﺪن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻻزﻣﻪﻫﺎی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی
ﺧﻨﮏﺳﺎزی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺷﮑﺎﻻت در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ و رﻓﻊ آنﻫﺎ ،در ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ
دارد.
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ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﻬﻨﻪ

راهﺣﻞ دﯾﮕﺮ  DCIMاﻧﺠﺎم ﺗﻌﻤﯿﺮات اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ از دﻗﯿﻘﻪ اول ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﺗﺼﺎﻻت ﻗﻄﻊ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻌﻤﯿﺮات اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ  DCIMرا ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری
و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺑﺮﺧﯽ از اﺟﺰا ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آن ﺻﺮﻓﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و در واﻗﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺪﯾﺪی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺷﻮد DCIM .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺒﻠﯽ اداﻣﻪ
داد و ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
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ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎری

اﺳﺘﻔﺎده از  DCIMﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی و ﻧﺘﯿﺠﻪ آن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ روی ﻣﻮارد ﻣﻬﻢﺗﺮی در ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ DCIM .ﺑﻪ ﺗﯿﻢ

ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻬﻤﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و زﻣﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺎری را ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن
ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از دوﺑﺎره ﮐﺎری و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ داﻧﺶﻫﺎ را ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ) (ITSMﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد روانﺗﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﺑﺮ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 2019ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺮﮐﺰداده و اﺑﺮ

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ DCIM ،ﺑﺎﻋﺚ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ
زﯾﺎدی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .در ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺟﺎرهای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی روﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ دادهﻫﺎی ﺑﻼدرﻧﮓ
دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﻧﺪ ،راهﺣﻞﻫﺎی  DCIMﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ) SLAﻗﺮارداد ﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮی( اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺮاﮐﺰ داده و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری روی ﯾﮏ راهﺣﻞ  DCIMﺑﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺪﻫﻨﺪ و اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ را
ﺑﺎ داﻧﺶ اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
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