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مقدمه:
نیاز به مدیریت . باشدیافته در مراکز امروزي میترین بخش یک شبکه ساختاصلی )مرکز دادهاتاق سرور (یا 

موثر با تهدیدات امنیتی و حصول اطمینان از عملکرد صحیح و هاي نگهداري، مقابله متمرکز منابع، کاهش هزینه
.هاي مورد نیاز را اجتناب ناپذیر نموده است، طراحی یک دیتاسنتر مناسب با ویژگی7/24بالدرنگ تجهیزات بصورت 

از جمله استانداردهایی است که ما در طراحی و پیاده سازي  IPو TIA 942, ISO 27000استانداردهاي جهانی
.بریمراکز داده از آنها بهره میم

 ,Entrance Room, Storage Roomهاي متعددي چوناز بخش ANSI/TIAیک دیتاسنتر استاندارد از نظر

Telecomm Room .. گردد که اتاق سرورتشکیل می. و(Server Room/Computer Room)با . مهمترین آنهاست
ها و موسسات متوسط و کوچک، راه اندازي یک ها، سازمانشرکتتوجه به محدودیت منابع، هزینه و اطالعات در 
.باشداتاق سرور استاندارد در اینگونه مراکز کافی می

از عوامل مهم ، ایجاد مکانی امن در جهت متمرکز کردن سرورهاي شبکه و استفاده از منابع مشترك نگهداري
قراربرداريبهرهموردوشدهایجادسروراتاقراستاایندرلذاد؛باشن ر پیشبرد کاري یک سازمان میو تاثیرگذا

ایمنی نفوذپذیري و اطمینان از صحت ، اهداف اصلی در پیاده سازي اتاق سرور عبارتند از مقاومت سازه. گیردمی
استاندارد مبتنی بر استاندارد و دیتاسنتر دراین نوشتار مواردي که در طراحی و پیاده سازي اتاق سرور . ها هداد

. آورده شده است ،باشدمیمدیریت امنیت اطالعات مدنظر 

د:اهی به طراحی اتاق سرور استاندارنگ
ساختار شبکه کامپیوتري اتاق سرور

 اي ههاي مختلف شبکه از جمله کارهاي پایسرورها با ایستگاه اي هآماده سازي اتاق سرور جهت ارتباطات شبک
هدفش استفاده منطقی و  ؛شودهایی که در اتاق سرور انجام میکارها و هزینهواقع کلیه در. باشدمیدر اتاق سرور 

:منطقی شبکه آمده است ودر زیر دو ساختار فیزیکی . باشدمطمئن از تجهیزات اتاق سرور می
ساختار فیزیکی شبکه

شبکه امري  لذا ارتباط مناسب این سرورها با مجموعه ؛سرورها هستند ،مرکز اطالعات و پردازش روي شبکه
د:عامل زیر مدنظر هستن چهارین راستا ادر. اجتناب ناپذیر است

I.پیاده سازي مدل سه الیه
II.کابل کشی استاندارد
III.هاثابت کردن رك
IV.هاي عبورکانال

ه:پیاده سازي مدل سه الی
دل سه الیه شبکه باشد تا بتوان پیاده سازي م اي همسیرهاي داخل اتاق سرور باید به گون بینی پیشکابل کشی و 

ي مختلف شبکه باید پیش از اجراي ها را عملیاتی ساخت از این لحاظ داشتن نقشه منطقی و فیزیکی سوئیچ
. مسیرگذاري در دستور کار قرار گیرد
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: کابل کشی استاندارد
ها و زوایاي مختلف در کابل کشی اتاق رعایت اصول کابل کشی ساخت یافته و همچنین درنظر داشتن خم

. سرور باید در نظر گرفته شود
ها:  ثابت کردن رك

پیش از . باید به کف وصل و مهار شوند ها رك، در هنگام زلزله ها به دلیل جلوگیري از واژگون شدن رك
ي نگهدارنده در ها Holderو ها تعیین شده و بست ها ي مختلف باید محل استقرار ركها اجراي کف و ایجاد کانال

. موقعیت مکانی نسبت به یکدیگر باید تعیین شوند، ها اندازه آن، ها لذا دانستن نوع و مدل رك ،آن تعبیه شود
.استفاده کرد ها داراي اتصاالت مخصوص بوده و جهت نصب صحیح رك باید از آن HPيها نظیر رك ها برخی از رك: نکته

: ي عبورها کانال
مسیر عبور استاندارد ، .ها و ..Patch Cord، ي رابط برقها نظیر کابل Portableيها جهت نظم بخشیدن به کابل

و  Dataباید داراي درپوش مناسب بوده و بین مسیرهاي ها این کانال. گیردمیکابلی توکار در اتاق سرور صورت 
.جاد نمایدای هبرق فاصل

:ساختار منطقی شبکه

سازد لذا اتخاذ میطالعات روي سرورها را مهیا ساختار منطقی و نرم افزاري سرورها امکان استفاده مطمئن از ا
باید پس از نصب فیزیکی  ها ي کاري با آنها استراتژي مناسب ارتباط سرورها با یکدیگر و همچنین ارتباط ایستگاه

:زیر به برخی از تنظیمات منطقی و نرم افزاري اشاره شده استدر. اتاق سرور انجام شود

...وDHCP ،DNSکه نظیري شبها دامین کنترلر و سرویس
VLANو تقسیم سوئیچی
ي شبکهها روي سوئیج Access Listایجاد
و ...شبکهGatewayو Routingایجاد

:امنیت
با . ي مبتنی بر اطالعات در سرتاسر جهان رو به افزایش استها ي گزارش شده به سیستمها و نفوذ ها آسیب

شوند و میتر ي کامپیوتري ساده و سادهها ي اطالعاتی و شبکهها سیستمهاي نفوذ به گذشت زمان ابزارها و روش
. یابندمینفوذگرها با این ابزار و حداقل دانش مجال نفوذ را 

بر این اساس محرمانه بودن، در دسترس بودن و یکپارچگی اطالعات، امري اجتناب ناپذیر براي توسعه 
. برنامه تجهیز اتاق سرور مدنظر قرار گیردکامپیوتري و سرورها است و باید در  ها سیستم

ی:نیتي امها ترین روشمرسوم
استفاده از ویروس کش مناسب

استفاده از فایروال با تنظیم صحیح
IDSي نمایشگر نظیرها نصب سیستم

نسخه پشتیبانتهیه 
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از تدابیري است که باید مدیر شبکه در دستور کار  ،بین رفتهایجاد امکانات مناسب برگرداندن اطالعات از
هاي ذخیره سازي متنوع با Mediaهمچنین، NASو تجهیزات مبتنی بر SANاستفاده از ساختار. دهدخود قرار

.یی از آنهاستها مثال ها توجه به حجم اطالعات و اهمیت آن

سازي آن را در اتاق باید بستر اصلی پیادهرا در دستور کاري خود دارید  SANنکته: درصورتیکه راه اندازي
.نمایید بینی پیشسرور 

:سرور مناسب

کامپیوترهاي قدرتمند با توان پردازش و ذخیره سازي باالیی هستند که به عنوان مرکز منطقی ، سرورها
وي این بستر ر. و .. SQL ،Oracleي مختلف نظیرها Data Base. شوندمیافزارهاي مختلف شبکه درنظر گرفته نرم

با توجه به فضاي محدود اتاق سرور و لزوم . نمایندمیي کاري مرتبط با شبکه را تغذیه ها ایجاد شده و ایستگاه
سرپرست شبکه را قادر  ها این سرور. شودمیپیشنهاد  Rack mountي کشوییها استفاده از سرور، بهینه از فضا

.را افزایش یا کاهش دهد ها ته و بنا به شرایط آندسترسی داش ها خواهند ساخت تا به راحتی به آن

ساختار فیزیکی:
و ضدزلزله سازيمقاوم سازي، تقویت ساختار

باشد که در میصدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر  بینی پیشزلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم 
ساز بوده و میقدی، ها نکه اکثر ساختمانای هبا توجه ب. باشدمیي مختلف سازمانی مدنظر ها هسازي سازطراحی و پیاده

پس از بازدید دقیق از در این خصوص ،لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت ؛از ایمنی الزم برخوردار نیستند
ترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از مناسب ،محل ساختمان

. اقدام به مقاوم سازي خواهد شد ؛تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشندسنجی (لرزه
مقاوم سازي را باید از پی  ،ترین طبقه سازه باشدبدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایین

. آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه استساختمان 
سازي:مراحل کار مقاوم 

. شودمیدیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده 
.شوندمیو منافذ پر  ها سوراخ

.شودمیسطوح با یک الیه سیمانی پوشیده 
.شودمیروي الیه سیمانی کشیده Fire Tardاز ماده ضد آتش اي هالی

. شودمیبرق و شبکه انجام ، ي اطفاي حریقها همسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لول
.شودمیپس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري 

.شودمیي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري ها هشبک
. شودمیپوشانده Epoxyپس از خشک شدن گچ الیه محافظتی و ضد آتش



8

مکان مناسب جهت اتاق سرور :
و رایزرهاي  ها باید با کانال ،این مکاندر گیرند و مینظر درساختمان ترین طبقه اتاق سرور را در پایین معموالً

ي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود ها در صورتیکه از این اتاق به اتاق. ساختمان در ارتباط باشد
. نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد

ي مکمل:ها سیستم
:خاكوسیستم تهویه و تخلیه گرد

ي ھا Chipsetو خاك رويبا نشستن گرد. باشدمیگرد و خاك ، جهیزات الکترونیکیاز عوامل مهم استهالك ت
با مشکل روبرو شده و خرابی  ها عمل خنک سازي آن، ها و ایجاد الیه جانبی روي آن ها همختلف بردهاي دستگا

. گیردمیبرداري قرار رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهرهشود از اینمیزودرس را سبب 
:سیستم اطفاي حریق

زا از عوامل اصلی سوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتشآتش
. باشدمیلذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر  ،باشدمیها تخریب در سازمان

نحوه کار چنین است:
هاي از لوله، کسید کربن به داخل اتاقبه محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونوابا توجه -1

و  ها هایی نزدیک به محل استقرار سرورباید در مکان ،ي نهاییها گرفتن نازلمحل قرار. شودمیحامل استفاده 
. تجهیزات برقی تعبیه شود

 ،ي تعبیه شده داخلیها هبه لول ها گیرد و این مخزنمیي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار ها مخزن-2
. مرتبط خواهند شد

سنسورهاي تشخیص حریق ... تجهیزات برقی داخلی و، هاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل ركها مکاندر-3
. شودمینصب 

:حریق و مقاومدرب ضد
سرور باید از جنس نسوز  درب اتاق، با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن

. انتخاب شود
:EPOXYرنگ ضد حریق یا

در Epoxy. شودمیاستفاده Epoxyجهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد الیه حفاظتی بیرونی ضد آتش از
. خشک شده باشد باید سطح زیرین کامالً ي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماًها رنگ

لذا استفاده  .بوده و قابلیت اشتعال باالیی دارندمیمحصوالت جانبی پتروشی ،و پلی استري ي پالستیکیها رنگ
باشد که کلیه میEpoxyدرحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور. باشندمیمناسب اتاق سرور ن ها از آن

ي متنوعی است و ها داراي رنگاین محصول . دهدمیرا پوشش ي جانبی)ها هدیوار، سقف، سطوح داخلی ( کف
. باشدمیضد حریق  کامالً



9

:ي کنترلیها دوربین
ي کنترلی درون ها نصب دوربین، تجهیزات اتاق سرورتوجه به اهمیت اطالعات و لزوم مراقبت بیشتر ازبا

ربوطه را در سرور م هاLogساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و 24بطور  ها دوربین. اتاق سرور بسیار مؤثر است
. کنندمیذخیره 

Vacuumسیستم جارو برقی Cleaner:
ي مخصوص توسط ها علی الرقم پوشیدن لباس ،باتوجه به احتمال آلودگی اتاق سرور ناشی از تردد افراد در آن

موتور و سایر تشکیالت این دستگاه در بیرون از اتاق سرور قرار . شودمیبینی پیشدستگاه جاروبرقی ، این افراد
. شودمیداده گرفته و تنها لوله جمع کننده در داخل سرور قرار

:سیستم کنترل دسترسی تردد
این سیستم . استمیاستقرار سیستم کنترلی مناسب جهت ثبت تردد افراد و مدیریت آن جهت اتاق سرور الزا

. باشدمیي مرتبط با آن ها کنترلر و مبدل، (Multi Option Checking)اي هداراي یک دستگاه کارت خوان چند گزین
همچنین ثبت اثر انگشت و وارد کردن . براي ورود به اتاق سرور باید کارت تردد را همراه داشته باشندافراد مجاز

. را فعال نمود ها توان آنمییی است که ها همخصوص از دیگر گزینکد
ی:روشنای تأمینسیستم 

راحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش ط اي هروشنایی داخل اتاق سرور باید به گون
همچنین مسیرهاي کنترلی . ستها جلوگیري از تولید حرارت توسط آن، شوند و دلیل آن عالوه بر صرفه جویی برق

. شودمیبینی پیشو اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور 
ی:سیستم خنک کننده داخل

ي خنک کننده درون آن ها هاستفاده از دستگا ،سانتی گراد اتاق سروردرجه  18جهت برقراري دماي مناسب 
باتوجه به میزان حرارت تولید  ها کولرهاي گازي هستند که توان آن، ترین خنک کننده در ایرانمرسوم. استمیالزا

. شوندمیشده اتاق سرور محاسبه 
ساختار برق شهر و برق اضطراري:

سازي پیاده،کیفیتبا تجهیزات با ،ي کابل کشی ساخت یافتهها بق استانداردکابل کشی اتاق سرور باید مطا
:رسانی مطمئن شامل موارد زیر استي مختلف جهت داشتن سیستم برقها قسمت. شود

تابلو برق
یو پی اس

 تأمینژنراتور
چاه ارت

:ATSتابلو برق و
کردن جریان و ولتاژ خطوط همچنین لزوم مانیتور ، کنترل خطوط ورودي و خروجی برق و برق اضطراري

داراي یک سري کلیدهاي  ،تابلو برق عالوه بر داشتن ولت متر و آمپرمتر. سازدمی میاستفاده از تابلو برق را الزا
همچنین توسط این کلیدها قادر خواهیم بود تا  .نمایدمیمینیاتوري بوده که جهت جریان و وضعیت ولتاژ را کنترل 

. مرتبط سازیمUPSبهراآنتوانیممییاوکنیمSetروي برق شهربرق قسمتی از سازمان را 
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اس:یوپی
باعث اختالل در اکثر ...سرورها و، ها سوئیچ، ها نظیر روتر ،قطع ناگهانی برق در تجهیزات اتاق سرور

داشتنظردرباید. بردمیبینازکامالًراآنهاکارادامهامکان،مواردبرخیدروها شدهي این دستگاهها فعالیت
اي هلحظافتمانندییها نارساییبهنسبتکامپیوترييها سیستم. نداردهمراهبهمخرباثراتشهربرققطعتنها

منبع تغذیه خود حساس فرکانس در تغییراتورادیوییفرکانسثیراتأتونویز، باالاي هلحظولتاژهاي، ولتاژ
. هستند

UPSداراي شرایط زیر است: ،مناسب
1-Online Double Conversionباشد.
.را پشتیبانی کندPower Factor Correctionیعنی ،توان کار با ژنراتور را داشته باشد-2
.را پشتیبانی کندSNMPپروتکلبرخط، جهت مانیتورکردن-3

نظر گرفته شود و اگر درUPSبرابر 5/1توان ژنراتور باید  ،را نداشته باشدPFCمشخصهUPSاگر: نکته
. باشدUPSبرابر 15/1داشته باشد 

:تأمینژنراتور 
دهی ا توجه به گران بودن و عدم کارایی مناسب براي برق)، بUPS(کننده برق اضطراري تأمیني ها هدستگا

صورت است که در  نحوه کار بدین. گیردمیمناسب نبوده و استفاده از ژنراتور در دستور کار قرار  ،طوالنی مدت
، در طول زمان به کار افتادن ژنراتور ،دهی آنهنگام قطع برق اتاق سرور و براي جلوگیري از اختالل در سیستم برق

UPS به محض آماده شدن ژنراتور جهت برق دهی. کندمیتأمینبطور آنی وارد مدار شده و برق اتاق سرور را ،
UPS توان. شودمیتأمیناز ژنراتور از مدار خارج شده و برق اتاق سرورUPS با توجه به میزان توان مصرفی

مناسب را UPSتوان. شودمیمحاسبه ... کولرهاي گازي و، ها ي مختلف مستقر در اتاق سرور نظیر سرورها هدستگا
دقیقه (باتوجه به زمان به کار افتادن ژنراتور) درنظر  15الی  7ي داخلی آن براي مدت ها درنظر گرفتن باتريبا

. % زیربار باشد70هنگام کار باید شود و درمینظر گرفته درUPS% بیشتر از توان15میزان توان ژنراتور . گیرندمی
ژنراتورهاي با توان . شودمیتوصیه ن % توان اکیدا60ً% توان و یا کمتر از 80زیربار قرارگرفتن ژنراتور بیش از 

. سه فاز هستندKVA 15باالي
چرا باید از ژنراتور استفاده کنیم ؟

دهی طوالنی ي متعدد جهت برقها با توان باال و همچنین نیاز به استفاده از باتري ییهاUPSبا توجه به گرانی
باید درنظر بگیریم جاگیر بودن حجم زیادي باتري خارجی نکته دیگري که . استمیاستفاده از ژنراتور الزا، مدت

. در فضاي محدود اتاق سرور است
دسته بندي ژنراتورها:

 10تاژنراتورهاي توان پایین. کنندمیبندي به دو دسته توان پایین و توان باال دسته را معموالً ها ژنراتور

KVAسوخت ژنراتورهاي توان باال دیزلی است. بنزین است ها سوخت آن کنند و معموالًمیدهی را پشتیبانی برق .
اندازي دقیقه و راه 2زمان راه اندازي اتوماتیک حدود . کنندمیژنراتورها را به دو گونه دستی و اتوماتیک راه اندازي 
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م کناپی استفاده صداي بلند ژنراتور از محفظه صداگیر به نا جادایبه   هبا توج. باشد میدقیقه  10دستی حدود 
. % کاهش صدا را به دنبال خواهد داشت85این محفظه تا . شود می

چاه ارت :
این  باید برقرار شود درEarth سیستم زمین یا، جهت جلوگیري از بارهاي اضافی و مخرب روي سیستم برقی

.شود مینول واقعی شده و به چاه ارت توسط کابل مسی مرتبط ، سیستم
چاه ارت استاندارد:شرایط ایجاد 

دار بایستی  حفر چاه تا رسیدن به خاك نم *
. انجام شود

پودر ذغال و نمک (کلرید سدیم) به  *
دو کیلو نمک)  ،نسبت یک به دو (هرکیلو ذغال

(این  کیلوگرم در چاه ریخته شود 40به مقدار 
مواد با مقاومت خاك نسبت عکس دارند و کم 

ت خاك را زیاد و یا یا زیاد کردن این مواد مقاوم
.گرداند) میکم 

 50cm X 50cmمسی به اندازه اي هصفح *

(عمودي)  اي هصورت تیغه ب سانتیمتر 1و به قطر 
. گیرد میروي نمک و ذغال قرار 

میلیمتر توسط  50سیم مسی به قطر  *
جهت جلوگیري از پوسیدگی و زنگ زدگی به صفحه مسی ،جنس مسکابلشو مسی و پیچ و مهره مخصوص از

. شود میمتصل 
هاي متعددي در  سوراخ الزم به توجه است. گردد میسانتی متر کنار هر چاه نصب  6یا  4لوله پولیکا به قطر  *
. ایجاد شده تا اطراف لوله و چاه را مرطوب گرداند ها هبدنه لول
. شود میپر  نرم چاه با خاك رس و ،در پایان نیز *
. اهم باشد 2مقاومت چاه با استفاده از دستگاه ارت سنج باید زیر  *
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:روش محاسبه توان سرمایشی مورد نیاز جهت اتاق سرور
براي اتاق  خنک کنندگی با چه توان وچه کولر گازي براي شما نیز این سؤال پیش آمده است، که احتماالً

نمائید. میمشاهده  ار(split)گازي هايدر زیر فرمول محاسبه توان سرمایشی کولر نیم.سرور انتخاب ک
از مهمترین ، ها و دیگر تجهیزات کلیديسوئیچ، روترها، تولید سرماي مناسب براي کارکرد موثر سرورها

. باشدمیمرکز داده اتاق سرور و پارامترهاي یک
پس نسبت به ، امدهاي جدي براي سازمان درپی داشته باشدتواند پیمی،خرابی یا عملکرد نادرست هواساز

. تفاوت نباشیدخود بیاتاق سرور رسانیسیستم هوا
تواند راهکارهاي مناسبی براي جلوگیري از این می، دهنده و جایگزینهاي پیش هشداراستفاده از سیستم

ست که باید ا مهمترین کاري ،هواي مورد نیازها محاسبه دقیق و درست میزان نایهاما قبل از هم. پیامدها باشد
. صورت گیرد

آشنایی با چند مفهوم: 
BTU (British Thermal Unit)

میزان گرمایی BTUدر تعریف هر. باشدمیواحد اندازه گیري انرژي گرمایی در صنایع سرمایشی و گرمایشی 
درجه فارنهایت  61ه فارنهایت به جدر60یک درجه از  ،است که دماي یک پوند آب را در فشار یک اتمسفر

. برساند
Watt

. است413BTU. 3باشد که معادل میواحد اندازه گیري توان 
Ton

باشد و توان مورد نیاز براي ایجاد یک می12000BTUانرژي سرمایشی است که معادل واحد اندازه گیري
907.18474قطعه یخ به میزان Kg 3.51باشد که حدودمیساعت  24درKWاست .
بار حرارتی

. شودمیبعنوان بار حرارتی تعریف ، مقدار حرارت تولید شده در یک مجموعه
محاسبه بار حرارتی

رسد ولی در میبه ظاهر خیلی ساده به نظر Server FarmیاData Centerمحاسبه اندازه هواساز براي یک
. کندمیپیچیده میآنرا کشود که میعمل پارامترهاي متعددي در این امر وارد 

:پارامترهاي موثر

:شودمیمیزان سرمایش مورد نیاز بسته به مساحت اتاق با فرمول زیر محاسبه –مساحت کف اتاق

Room Area BTU = Length (m) x Width (m) x 337
:ي اتاقها همحل و اندازه پنجر

:بخش صرفنظر کنید در غیر اینصورت توانید از اینمیاگر اتاق سرورهاي شما داراي پنجره نیست 

South Window BTU = South Facing window Length (m) x Width (m) x 870
North Window BTU = North Facing windows Length (m) x Width (m) x 165
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ت اعداد بدست آمده تابد در نهایمیوجود ندارد و نور مستقیم از پنجره به داخل  ها هاگر مانعی بر سر راه پنجر
. ضرب کنید 5. 1را در 

ي شمالی ها هپنجر هايفرمولکنید باید جاي مقادیر را در میواضح است که اگر شما در نیمکره جنوبی زندگی 
. و جنوبی عوض کنید

:کارمندها
نفر معادل براي هر . باید آنها را نیز به حساب آورید، کندمیسرور شما کارمندانی هم کار اتاق اگر در 

400BTU شودمیمحاسبه .
Total Occupant BTU = Number of occupants x 400

:هادستگاه

مربوط به تجهیزات داخل آن اتاق سرور یا مرکز داده، ناگفته پیداست که عمده حرارت تولیدي در یک
وان مصرفی واقعی آن ممکن که تحداکثر توان مصرفی هر دستگاه بر روي آن ذکر گردیده است در حالی. باشدمی

. باشدمیدر هر صورت دست باال گرفتن آن بهتر از دست کم گرفتن آن . تر از آن باشداست پایین
Equipment BTU = Total wa�age for all equipment x 3. 5

:سیستم روشنایی
:ها باید محاسبه گرددمجموع توان روشنایی

Lighting BTU = Total wattage for all ligh�ng x 4. 25
:شودمیدر نهایت سرمایش کلی مورد نیاز از مجموع بدست آمده در هر بخش محاسبه 

Total Heat Load = Room BTU + Windows BTU + Total Occupant BTU + Equipment BTU + Lighting BTU
. گردد تأمیناین میزان سرمایش باید با یک یا چند هواساز 

ولی ، شوندمینصب  ها هدر ابعاد پنجر دارند و معموال10000BTUًتا  5000بین میک حجهواسازهاي کوچ
هاي خاص خود چه در زمینه کارکرد و چه تن به باال هستند و داراي پیچیدگی 1هاي در حجم ،هواسازهاي بزرگتر

. باشندمی، در زمینه نصب
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کف کاذب چیست؟
:مقدمه

و  ها ي ماشینها همگام شدن با تکنولوژي پیشرفته و مدرن باید ازتوانمنديدر جامعه صنعتی امروز براي 
را بهمراه ... انبوهی از سیم و کابل ارتباطی و، از طرفی هر کدام از وسایل نامبرده. وسایل الکتریکی استفاده نمود

. دارد
بودند ... ها وکابل، هاهمیشه بدنبال بستري مناسب و مطمئن براي عبور دادن سیم ها هسازندگان این دستگا

را در وسایل ... بطوري که در مواقع ضروري بتوانند براحتی به آنها دسترسی داشته باشند تا بازدیدها و تعمیرات و
همیشه دو موضوع ... بیمارستانی و، تجاري، اداري، هاي صنعتیهمچنین در اکثر ساختمان. براحتی انجام دهند

تجهیزات مکانیکی و برقی از اهداف اصلی مهندسین طراح و اسب براي عبورسبک سازي وزن ساختمان و محل من
. سان سیستم کف کاذب ابداء شدمالکین ساختمان بوده است و بدین

:تعریف

گردد که شامل سه میکه روي کف اصلی ساختمان نصب  اي هکف کاذب عبارت است از قطعات پیش ساخت
مانند براي رعایت استانداردهاي ایمنی بهتر است این قطعات از مواد نسوزالبته . استرینگراستپایه و، قطعه پانل

. فلزات ساخته شوند

:هاي کاذبانواع کف
:هاي مخصوص پوشاندن تأسیساتکف -1

قابلیت تحمل یک ساعت در شرایط آتش سوزي بدون ریزش و ایجاد دود و گازهاي سمی و خفه کننده 
قابلیت مقاومت به بارهاي دینامیک متمرکز و غلطش در حدود یک تن بر هر تایل قابلیت مقاومت بارهاي استاتیک 

هاي ها عموماً در سالنکفاین نوع  مراکز کامپیوتري.ضد الکتریسیته ساکن مناسب  2حداقل با ضریب طراحی
جهتمناسبپوششیکایجادآنهابکارگیريروند و هدف ازصنعتی و مراکز کامپیوتري و مخابراتی بکار می

بکار،شوندمیجابجاییخودمحلازدائماًکهکاذبیهايکفبعنوانوباشدمیکامپیوترشبکهوبرقهايکابل
سنگ و HPLیا لنولئوم، مکالئوم، فرمیکا  PVCمخصوص از جنس  هايپوشکفازآنهاسطحعموماًوروندمی

.استمصنوعی پوشیده شده
هاي سطحی، خاك و ماسههاي مخصوص انتقال آبکف -2

مقاوم در برابر شرایط فضاي آزاد و قابلیت نصب در سطوح سیمانی* 
UVمقاوم در برابر اشعه  *

مقاوم در برابر پیري (خستگی)* 
مقاوم در برابر مواد اسیدي و قلیایی *
مقاومت عالی در برابر رطوبت *
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وفوالديتوان از انواع آلومینیومی نام برد که به علت مسائل اقتصادي از انواعها میاز انواع رایج این کف
 درزداریاومشبکغالباًکاذبهايکفازنوعاین.گرددمیاستفادهیجایگزینبهاماکنبعضیدرنیزچوبی

دورحتیوغذاییوداروئیکارخانجاتوهاآبکاريها،آزمایشگاههاي مواد شیمیائی،باشند که در سالنمی
ازنوعاین. شوندمینصبخیزبارانوخیزشنکشورهايوورزشیعمومیاماکنوورزشیاستخرهاي

وباشندفوالد و آلومینیومی یا پالستیکی می هايپایهونزنزنگفوالدیاپالستیکیهايتایلدارايعموماًهايکف
.روندمیبکارآزادفضايیاوجاتکارخاندرغالباًثابتکاذبکفبعنوان
هاي مخصوص جهت نصب گرمایش کف و کاهش رطوبتکف -3
عایق صوتی *
مقاومت در برابر رطوبت و مواد شوینده خانگی *
مقاوم حشرات موذي *

دادهسردسیر خصوصاً در مناطق مرطوب جهت ایجاد یک سیستم گرمایش مطلوب ترجیحدر کشورهاي 
بکارگیريباوشوددادهانتقالکف، گرماي مناسب را اززیرسطحازگرمآبکشیلولهتوان با  می.شودمی

دارايعموماً،کاذبهايکفازنوعاین.دادانتقالکاذبکفبهراگرمائیانرژيمسیلولهمانند،هاديهايلوله
حرارتانتقالبرايولیباشندنمیمناسبسنگینبارهايهاي نازك هستند که برايتاه و تایلکوبسیارهايپایه

هاتایلجابجاییقابلیتنصبازپسوباشندمیثابتبصورتمعموالًکاذبکفنوعاین.ندباش می مناسببسیار
.شودنمیمیسرسادگیبه

توان به موارد ذیل اشاره کرد:هاي آنها میاز ویژگی
.باشدمیايهاي چوب پنبه، سرامیک و کفپوش HPLهائی مانند پارکت،سطح آنها عموماً از جنس -1-3
اند.دیگر متصلبه صورت پیچ و مهره به یک -2-3
به میزان مناسبی عایق صوتی هستند. -3-3
شوینده خانگی دارند. مقاومت مناسبی در مقابل رطوبت و مواد -4-3
باشند.مقاوم حشرات موذي می -5-3
روند.هاي چوبی و پیش ساخته بکار میعموماً در خانه -6-3
سازي ساختمانهاي مخصوص سبککف -4
مقاومت در برابر بارهاي جانی *
مقاومت سایشی عالی و مناسب به کارگیري در اماکن پرتردد *
عایق صوتی مناسب *
ضد الکتریسیته ساکن *
قابل شستشو *

کفهاياخیراً یک شرکت ایرانی شروع به تولید کف کاذبی نموده که جهت حذف عملیات زیرسازي سنگ
عالوهکاذبکفانواعسایربلعکسوشدهطراحیآنهاریزيپوکهکاملحذفهمچنینوهاساختماندرطبقات
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ود . این نوع از شمیساختمانوزن% 10کاهشباعثمیانگینبطورکندنمیتحمیلساختمانبرباريکهاینبر
درخوبیبسیارمقاومتآنخاصطراحیکف کاذب در غرفه هاي نمایشگاهی نیز قابل نصب است و به علت

.استنصبقابلاطرافازمستقلکاملبطوراتکامحلیاوسازيشاسیبهنیازبدونوداردجانبیبارهايمقابل
آن در سطوح ناصاف و ناهموار است . این نوع کف هاي کاذب نصبقابلیتکاذبکفاینمزایايدیگراز

در. ندارندزیرسازيهیچگونهبهنیازوشوندمینصببتنیهايسقفرويغالباً با استفاده از چسب بتن مستقیماً
وشودمیاستفادهفشردهچوبومصنوعیمرمرمصنوعی،گرانیتجنسازهائیتایلازعموماًهاکفنوعاین

بکاربستهفضاهايدرودارندخوبیجاییجابهقابلیتمعموالًهاکفاینباشندمیاداريهايساختمانناسبم
:کرداشارهذیلمواردبهبهتوانمیآنهايگیویژ از. روندمی

ارتفاعقابلیت تنظیم محوري پایه ها به همراه امکان تنظیم  -1-4
مقاومت در مقابل بارهاي جانبی -2-4
مقاومت سایشی عالی و مناسب بکارگیري در اماکن پر تردد . -3-4
عایق صوتی مناسب بعالوه حذف صداي انعکاس تردد روي سنگ -4-4
ضد الکتریسیته ساکن و مناسب اماکن اداري مجهز به کامپیوتر -5-4
قابلیت شستشو -6-4
سنگ گرانیت طبیعی با امکان ساخت رنگهاي سفارشیظاهري مشابه به  -7-4

نکاتی در انتخاب کیفیت کف کاذب :
کف کاذب خوب کف کاذبی است که انتظارات مصرف کننده خود را برآورده کرده و حداقل  -

-UNIو7بهتوانمیاستانداردهاایناز(نمایدارائهرامربوطهاستاندارد -NASAو  10466 اشاره نمود . ) 10275
جهتهاي فرمان بکار می روند بهتر است دقت شود که حتماً خواص الزماتاقدر کف هاي کاذبی که براي  -
صورتدردارندقرارتایلزیردرکهاجزائیازهریکوباشندشدهرعایتآندربدرستیسوزيآتششرایط

وچسب،کفپوشهمچنینو. نمایندحفظراخودمکانیکیخواصساعتیکحداقلبمدتسوزيآتشبروز
دربیکدارايکهسالنهاییدراصوالً. بکار رفته باعث ایجاد گازهاي سمی و دود غلیظ نگردند پالستیکیزههاي
برقکابلهايآنزیردرکهکاذبیکفهايپایهزیراداردايویژهحسلسیتامراینباشندمیخروجوورود
ن مهم باعث مسدود شدن ایرعایتعدم. نمایدریزشیاوشدهذوبحریقهنگامبایستنمیاستشدهنصب

هائیکفدرمسئلهاینالبته. بودخواهدساختمانمهندسیاشتباهازناشیمسیر تخلیه سالن و بروز تلفات انسانی
مواردایندرولیکندمینصدقباشندمینصبآزادفضايدریاوروندمیبکارسطحیآبهايانتقالبرايکه

درجهدراد شیمیایی بلعکس فضاي بسته بهتر است ازپایه هاي پالستیکی وموورطوبتمقابلدرمقاومتبراي
.گردداستفادهنزنزنگفوالدازیاوالکترواستاتیکرنگوآنودایزپوششباآلومینیومیهايپایهازدوم

که دائماً نیاز به جابجایی تایلهاي کف کاذب می باشد بهتر است دقت  هنگام بکارگیري کف کاذب در اماکنی -
پالستیکیزهبهمجهزوها )شود از انواعی استفاده شود که داراي ابعاد کالیبره ( ماشین کاري شده در کلیه جهت

.باشدجایگزینیوجابجاییقابلراحتیبهتایلهاکلیهتاباشندشیبدار
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بهترتجهیزات سرور کامپیوتر نصب می شود و روش تهویه آن از زیر کف کاذب استدر سالنهائی که  -
آزارودرزهاازسردبادخروجازتاباشندبندآبوهوابندبخوبیکهگردداستفادهانواعیازشوددقتاست

.بماننداماندرشویندهمایعاتپاششاززیرینتأسیساتهمچنینوگرددجلوگیريسایتپرسنل
بسیاردر صورتی که محیط نصب کف کاذب ازشهرهاي جنوبی یا شمالی کشور است که در آنها رطوبت -

کهبطوريباشندگالوانیزهفوالدیاوآلومینیومجنسازامکانحددرهاپایهکهشوددقتاستالزمباشدمیزیاد
قفلباعثمواردایندرفوالديهايمهرهازاستفادهوباشدگرفتهانجامهاپایهکاريماشینازبعدگالوانیزهعمل
میتوصیهمناسبکاتديحفاظتروشهايبکارگیريآنازوي محور پایه می گردد که براي جلوگیريرآنهاشدن
کامپیوتريتجهیزاتتهویهجهتکاذبکفزیرفضايبکارگیريبراينماییداحتیاطصورتهردرولی. گردد

وانیزه با پوشش رنگ اپوکسی گالهايپایهیاونزنزنگفوالد،آلومینیومیهايپایهازحساسالکترونیکییا
مدارهايداخلبهرساناذراتاینورودهاپایهفوالديسطحازرويفلزشدنجداعلتاستفاده نمائید زیرا به

.آوردمیبوجودعدیدهمشکلکاربربرايبلندمدتدرالکترونیکی
ترجیح ارد ولی در  PVCجهت حفاظت از محیط زیست استفاده از کفپوشهاي قابل بازیافت لینولیوم به انواع  -

درنازكهايزیراگونهمهم است که دقت شود انواعی بکار رود که سخت و ضخیم باشند PVCصورت بکارگیري 
"حتماسالمتحفظوجهت. ندرومیبیناززودترسروردستگاههايچرخهايمانندغلطشیبارهايمقابل

تغییراستکافیکاراینبراي،شویدمطمئنپوشها در دماهاي پائینکفاندازهثباتازهمچنین.باشدآزبستفاقد
ازپسکهکفپوشهایی،بگیریداندازه،شدقراردادهمعمولیفریزردرساعتنیمآنکهازپسراکفپوشاندازه
دچار  کفپوشهاسایرولیدارندکمیاندازهتغییرشرایطیچنیندرشوندمیحرارتیعملیاتدرستیبهتولید

انقباض دائم می شوند و بکارگیري آنها باعث باز شدن درزهاي کف کاذب طی دو سال پس از نصب آن خواهد 
زمانیمدتبهتوجهبابنابراینندارندراالزمکیفیتفعلیبازارخارجیهايکفپوششد . با تجربه شخصی اکثر

ه بخوبی با آن آشنا هستید استفاده نمائید .کمحصولیازاستالزمکاراجراءازپسکیفیتتشخیصبرايکه
نصابانغیر از مواد بکارگیري کف کاذب بصورت ثابت و تقریباً دائمی ، هنگام نصب کف کاذب دقت نمائید -

درزگیرهابکارگیريزیراننماینداستفادهتایللقیالتحرفعبرايتایلزیردردرزگیرقطعاتازحداالمکان
شودمیباعث،لزي در صورتی که اشکال از پایه نباشد و علت لقی از تابیدگی تایل باشدفغیرانواعخصوصاً

رگالژحالتایندروگرددایجادکفدراضافیسروصداهايتایلهاجابجائیصورتدربرداريبهرههنگامبعداً
ب بخواهید کلیه مهره ها را نصاازشرایطیچنینازجلوگیريجهتبنابراینبودخواهدحلراهتنهاکفايدوره

.شویدمطمئنبه صورت محکم ببندد و از نصب کلیه رابطهاي پایه ها
اصوالً تایلهاي آلومینیومی به علت خواص فلز آلومینیوم هنگام تحمیل بارهاي ثابت در بلند مدت غییر شکل  -

شاسیبکارگیريداردکه باتریهاي سنگین بهمراه UPSمی دهد لذا در چنین مواردي براي دستگاه هائی مانند 
بهترشودمیبردهبکارسنگینبارهايراردادنقبرايغالباًنظرموردسایتکهصورتیدرشودمیتوصیهجداگانه

بینچشمگیريتفاوتدینامیکبارهايجهتولیگردداستفادهآلومینیومیتایلهايانواعترینضخیمازاست
.گرددنمیمشاهدهلهاي هم ترازتایسایروآلومینیومیتایلهاي
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باچوبیاست ، در این صورت کف هاي کاذباگر در پروژه اي مسئله اقتصادي مهمتر از سایر شرایط فنی  -
نظرتایلهااینکوتاهعمرطولکهصورتیدرولیمیباشدآنانواعسایرازارزانتربسیار،نئوپانجنسازتایلهائی

متوسطفشردگیباولینئوپانهايتختهکه همانند MDFواع دیگر کف با تایلهائی از جنسانکندنمیتأمینشمارا
نوعهمچنینوشوندمیساختهآلومینیومیاآهنورقباساندویچبصورت) سبکاداريمصارفبراي( باشدمی

نوع فوالدي براي اماکن ازتوانیدمیبعالوهوشوندمیتولیدپرترددادارياماکنبرايمسلحمصنوعیگرانیت
صنعتی کم تردد ولی پر تأسیسات که دائماً دستخوش تغییرات هستند استفاده نمائید . توجه داشته باشید که 

گرانقیمتوخاصالکترونیکتجهیزاتکهکنترلیوکامپیوترسرور،قرنطینههاياتاقبکارگیري انواع فوق در 
اماکن ، مناسب نمی باشند ولی براي بسیاري از مصارف عادي کفایت گونهایناستانداردنظرازشوندمینصب

می کنند .
داشتهتوجهدر صورتی که صاحب بانک هستید یا عدم اصطالك سرمایه گذاري پارامتر مهمی می باشد ،-
حفظخودعمرپایانازپسراخودارزش% 40حداقلکهآلومینیومیکاذبهايکفصورتهردرکهباشید

توجهنمائیدمیخریداريفوالديدر صورتی که تایلهاي-نمایند و هرگز اصطحالك آنها به صفر نمی رسد .  می
رادیوارباآنهافاصلهامکانحددروباشدتایلهااینازصحیحیمضربنصبمحلشودسعیکهباشیدداشته

خارج شده و بسیار ضعیف می شوند . البته  آنداخلموادتایلهانوعاینبرشصورتدرزیرانمائیدپرسکوبا
آنهاازاستفادهقیمتیمزیتعلتبهصورتهردر. بپوشاندراشدهدادهمی توانید از نصاب بخواهید مقاطع برش

.نداردخاصیاهمیتسروصداوظاهرکهرطوبتکمصنعتیاماکندر
م نگرفته و درنتیجه بخاطر شناخت کمی که از باید قبول کرد که در این خصوص اطالع رسانی بقدر کافی انجا

سیستم کف کاذب در جامعه ایران وجود دارد ، هنوز استفاده از آن فراگیر نشده و فقط در مکانهاي ویژه از قبیل : 
مراقبت فرودگاه ، سالن  کنترل واحدهاي صنعتی ، دیسپاچینگ ، پست برق ، برج اتاقمرکز سوئیچینگ مخابرات ، 

عمل بیمارستانها و .... از آن استفاده میشود . اتاقسرور ، مرکز تولید و استودیو رادیو تلویزیون ،  اتاق، کامپیوتر
قسمتی از محاسن آن بشرح زیر است :

ـ مقاوم و ایمن در برابر زلزله . 1
ـ مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه . 2
ي حرارتی را بخوبی تحمل میکند ) .ـ غیر قابل اشتعال و مانع از سرایت آتش ( تنشها 3
ـ طول عمر مفید قابل مالحظه، (در صورت بهره برداري صحیح ). 4
ـ کامالً بهداشتی و قابل شستشو با مواد پاك کننده ها . 5
ـ جذب نکردن ذرات گرد و غبار . 6
).30Kgf / m2( ـ وارد نشدن بار مرده قابل توجه به ساختمان، از بابت نصب سیستم کف کاذب 7
وجود دارد.ـ امکان اتصال کوتاه بین تمام قطعات فلزي سیستم کف کاذب ، با اتصال زمین 8
ـ جمع آوري کل سیستم، انتقال و نصب آن در محل دیگر. 9
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:مزایا

سیسات أدسترسی سریع و راحت به ت ؛سیسات برق ومکانیکأي تها ایجاد فضاي مناسب جهت اجراي سیستم
مقاومت در برابر حریق و ؛ مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه؛ سبکی و کاهش بارمرده ساختمان ؛و سیم کشی

مقاوم در برابر رطوبت و ؛ نگهداري آسان و قابلیت تعویض؛ عایق صدا با خصوصیات آگوستیک؛ گسترش آتش
ت در برابر بارهاي استاتیک مقاوم ؛پیوستگی الکتریکی و خصوصیات اتصال الکتریکی به زمین بسیار عالی ؛موریانه

گونیایی و ، ابعاد دقیق ؛مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کامپیوتر(آنتی استاتیک) ؛وغلتشی سنگین
ي ها تنوع رنگی براي استفاده در محیط؛ برداري کوتاه مدتنصب آسان و سریع و دوره بهره ؛تخت بودن عالی

ازدیاد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله بدلیل  ؛وح ناهموار به حالت ترازقابلیت نصب حتی روي سط ؛مختلف
.... وطول عمر مفید و قابل مالحظه ؛انتقال و نصب آن در محل دیگر، جمع آوري کل سیستم ؛سازيسبک

:کاربردها

ي ها هو آزمایشگا اه اتاق -ي نمایشی ها هو غرف ها هنمایشگا - ها آلبی هتل -ي کنفرانس ها اتاق -میادارات عمو
واداريبرجهاي-پردازيدادهمراکز-سروريها اتاق -ها هدانشگاسایتهاي–ي کنترل و اجرایی ها اتاق -تمیز 

يها مکان-بایگانیيها سالن-ها هکتابخان-چاپيها اتاق-نگهداريانبارهاي-ها راهرو-مراقبتوتجاري
 - ها بانک - ها بیمارستان -ي برق ها پست-مخابراتسوئیچینگيها سالن-کامپیوتريها اتاق -تربیتیومیتعلی

... ي اینترنت وها و سایت ها کافی نت -ي همایش ها سالن


