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در عصري كه نگه داري، پردازش و انتقال اطالعات بخش عمده اي از فرآيندهاي اجرايي را 
به خود اختصاص داده و عظيم ترين بودجه هاي ممكن را مصرف مي كند، به هيچ وجه نمي توان 
اهميت اين حوزه را ناديده گرفت. در واقع امروزه تمام ماهيت هاي سياس��ي، علمي، تجاري و 
آموزشي هزينه هاي بسيار سنگيني را براي تجهيز امكانات و رويه هاي اطالعاتي خود مي كنند. 
از س��وي ديگر، تمام اين مجموعه ها تالش مي كنند س��طح دانش كاركنان و پرس��نل خود را تا 
باالترين حد ممكن ارتقا دهند،  زيرا هر مدير موفقي در هر يك از اين حوزه ها به خوبي از اهميتي 

كه دانش مي تواند در موفقيت مجموعه اش ايفا كند، آگاه است.
گذش��ته از آموزش هاي داخلي و ارتقاي س��طح دانش كاركنان، گروهي از ش��ركت ها و 
موسسات با توجه به سطح تخصص و تجربه خود در موقعيتي قرار مي گيرند كه بايد به ارتقاي 
سطح دانش عمومي ساير موسسات و سازمان هاي همكار و يا به طور كلي جامعه كمك كنند. در 
واقع اين تالش عالوه بر آن كه با افزايش س��طح آگاهي طرف هاي مقابل، به فرآيندهاي اجرايي 
يا تجاري خود اين سازمان ها كمك مي كنند، باعث مي شود تا دانش يك جامعه به طور كلي ارتقا 
پيدا كرده و در نتيجه س��طح انتظارات و اس��تانداردها در آن بهبود پيدا كند. البته مجموعه هايي 
نيز وجود دارند كه تالش مي كنند كم ترين اطالعات ممكن را در اختيار هر ماهيت خارجي قرار 
دهن��د زي��را تصور مي كنند با اين روش مي توانند انحص��ار يك نوع فعاليت يا تجارت خاص را 
در اختيار خود نگه دارند. با اين حال، تجربه ثابت كرده كه شركت هاي دانش محور بدون ترديد 
با موفقيت بس��يار كامل تري در جامعه امروزي مواجه هس��تند. در واقع اين گروه از شركت ها 
عالوه بر آن كه از تخصص و تجربۀ بس��يار بااليي در س��طح ساير رقباي خود و يا حتي فراتر 
از آن برخوردارن��د، بلك��ه آن قدر به اين توانمندي خود اعتماد دارند و نس��بت به آن احس��اس 
مس��ئوليت مي كنن��د كه حتي بودجه ه��اي اضافي را به آموزش و انتش��ار اطالعات مورد نياز 

جامعه اختصاص مي دهند.
در اين بين، شركت تيام شبكه نيز با توجه به سال ها فعاليت در حوزۀ شبكه سازي و كسب 
تجربيات منحصربه فرد در اين حوزه، احس��اس مي كند با ارتقاي س��طح كلي دانش در جامعه 
و به طور اخص ارائه جديدترين اطالعات تخصصي به جامعۀ IT كش��ور، وظيفه خود را نس��بت 
به كش��ور عزيزمان انجام داده اس��ت. در همين راس��تا، شركت تيام ش��بكه پس از تالش هاي 
 بس��يار سرانجام در س��ال جاري اقدام به انتش��ار كتاب “استاندارد زيرس��اخت مراكز داده

TIA-942 (Data Center)” نموده است كه مي تواند به عنوان يك مرجع كامل در اين حوزه به كار 
گرفته ش��ود. انتش��ار اين كتاب نه تنها به طراحان و سرپرس��تان مراكز داده امكان مي دهد تا 
آگاهي بهتري از شرايط و ملزومات فضاي كاري خود داشته باشند، بلكه از اتالف منابع مالي 

سازمان ها و موسسات كشور نيز جلوگيري خواهد كرد.
انتشار اين كتاب نه اولين قدم تيام شبكه در اين راستا محسوب مي شود و نه آخرين قدم. 
به عنوان مثال، انتش��ار فصل نامه اي كه در دست داريد يكي ديگر از تالش هاي تيام شبكه براي 
كمك به ارتقاي س��طح دانش در اين حوزه به شمار مي آيد. اميدواريم بتوانيم گام هاي بعدي در 

اين زمينه را با تاثيرگذاري هر چه بيشتر برداريم.

  محمد آذري    
مدير بازاريابي
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COMPUTEX Taipei ي��ا به ط��ور كامل تر نمايش��گاه بين المللي فناوري 
 ،)Taipei International Information Technology Show( اطالعات تايپ��ه
يك نمايش��گاه كامپيوتري است كه به طور س��اليانه در تايپۀ تايوان برگزار 
مي ش��ود. از اواي��ل ده��ۀ 2000 ميالدي به بعد، اين نمايش��گاه ب��ه يكي  از 
بزرگ ترين رويدادهاي مرتبط با فناوري و كامپيوتر در جهان تبديل ش��ده 
اس��ت. سازمان دهي و برگزاري كامپيوتكس به طور مشترك توسط شوراي 
توس��عۀ تجارت خارجي تايوان )TAITRA( با سرمايه گذاري دولتي و انجمن 
كامپيوتر تايپه از بخش خصوصي انجام مي شود. اولين نمايشگاه كه در آن 
زمان Taipei Computer Show نام داشت، در سال 1981 برگزار شد و كار 
خود را به عنوان محلي آغاز كرد كه ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط صنعت 
نوپاي كامپيوتر تايوان بتوانند محصوالت خود را در آن به نمايش بگذارند. 
 TCA رئيس سابق Stan Shih اين نام در چهارمين دورۀ نمايشگاه با پيشنهاد
به نام فعلي يعني COMPUTEX تغيير پيدا كرد. با رش��د و ش��كوفايي صنعت 
فناوري اطالعات تايوان در اوايل دهۀ 1990 ميالدي و استفادۀ مجدد از سالن 
نمايش شوراي تجارت خارجي اين كشور در فرودگاه Songshan تايپه براي 
برگزاري دوره هاي هشتم و نهم آن ، كامپيوتكس به سرعت گسترش يافته و 

به يك رويداد مهم براي صنعت IT جهان تبديل ش��د. اين روند تا جايي ادامه 
پيدا كرد كه در حال حاضر كامپيوتكس به عنوان دومين نمايشگاه كامپيوتري 
بزرگ در جهان )پس از CeBit( و بزرگ ترين نمايش��گاه كامپيوتري آس��يا 
 Nvidia ،AMD ،ش��ناخته مي ش��ود كه توليدكنندگان مهم جهان مانن��د اينتل
و همچني��ن نام هاي تجاري مش��هور تايواني مانند Acer و ASUS هر س��اله 
در آن ش��ركت دارند. نمايش��گاه كامپيوتكس كار خود را از س��ال 1981 در 
س��الن نمايش��گاه فرودگاه Songshan آغاز كرد، با اين حال در سال 1986 
به س��الن نمايش��گاه مركز تجارت جهاني تايپه انتقال يافت و در آن جا باقي 
ماند. با افزايش تقاضا براي غرفه ها و س��الن هاي بيشتر، مركز همايش هاي 
بين المللي تايپه و س��پس دومين و س��ومين سالن تجارت جهاني تايپه براي 
انطباق با اين تقاضا افتتاح شدند. پس از افتتاح مركز همايش هاي بين المللي، 
ش��ركت هاي مهمي مانند اينتل و تگزاس اينس��ترومنتز نيز به اين نمايشگاه 
پيوس��تند. با افتتاح دومين س��الن مركز تجارت جهاني، ش��ركت هايي مانند 
ASUS و Acer نيز به اين جمع اضافه ش��دند. در س��ال 1989 به دليل كمبود 
فضاي نمايش��گاهي، سالن نمايشگاه ش��وراي تجارت خارجي مجددا براي 
برگزاري نمايشگاه مورد استفاده قرار گرفت. با اين حال هنوز مشكل كمبود 

كامپيوتكس 2011
عرصۀ ارايۀ فناوري در آسياي دور
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فضا به چشم مي خورد و بعضي از شركت هاي مهم مجبور بودند به يك غرفۀ 
ساده براي حضور در اين نمايشگاه و عرضۀ محصوالت خود رضايت دهند 
كه باعث شد كيفيت نمايشگاه تنزل پيدا كند. يك سال بعد يعني در كامپيوتكس 
1990، برگزاركنندگان تصميم گرفتند براي حل مش��كل افت كيفيت، محتواي 
نمايش��گاه را به دو بخش فروش داخلي و فروش خارجي تقسيم كنند. بخش 
فروش هاي داخلي در س��ال 1991 به كلي لغو و در آگوس��ت همان س��ال به 
نمايش��گاه Taipei Computer Application Show( TCAS( تبديل شد. رشد 
و توس��عۀ نمايشگاه كامپيوتكس در طول س��ال ها ادامه داشته و پيش بيني 
مي شود كه اين روند همچنان ادامه پيدا كند. بد نيست بدانيد كه در سال 2003 
نمايشگاه كامپيوتكس براي برگزاري در ماه ژوئن برنامه ريزي شده بود. با 
اين حال، به خاطر ش��يوع گستردۀ بيماري سارس، نمايشگاه تا ماه سپتامبر 
ب��ه تعويق افتاد. با اين حال، 1241 ش��ركت در مجم��وع 2419 غرفه حضور 
پي��دا كردند و كامپيوتك��س از نظر تعداد عرضه كنندگان و بازديدكنندگان به 
دومين نمايشگاه تجاري بزرگ IT در جهان تبديل شد. آخرين دوره نمايشگاه 
كامپيوتكس، از 31 ماه مه تا 4 ژوئيه سال 2011 برگزار شد. اين نمايشگاه نيز 
همانند اكثر رويدادهايي كه در طول يك سال گذشته در صنعت IT شاهد آن ها 
بوده ايم تا حدود زيادي تحت تاثير محصوالت موبايل و به طور اخص تبلت ها 
ب��ود. در همين زمينه، ش��ركت Nvidia پردازندۀ چهار هس��ته اي خود براي 
كامپيوترهاي تبلت را در نمايشگاه كامپيوتكس امسال به نمايش گذاشت كه 
با اسم رمز Kal-El شناخته مي شود و طراحي شده است تا عملكرد بهتري را 
با مصرف برق پايين تر به نمايش بگذارد. اين تراشه به عنوان اولين پردازندۀ 
موبايل جهان با يك CPU چهار هس��ته اي و يك GPU جداگانه 12 هس��ته اي 
معرفي شد كه قادر به پشتيباني از نمايشگرهايي با وضوح فوق العاده باالي 

1600×2560 و همچنين نمايش تصاوير استريوسكوپيك 3 بعدي است.
از سوي ديگر، اينتل نيز در طول برپايي اين نمايشگاه، برنامه هاي خود 
ب��راي عرضۀ لپ تاپ هاي Ultrabook را فاش كرد. اين ش��ركت به تش��ريح 
جزييات��ي دربارۀ يك لپ تاپ ش��بيه به تبلت با ن��ام Ultrabook پرداخت كه 
پيش بيني مي شود به عنوان يك بازيكن مهم در حوزۀ نوت بوك ها وارد بازار 
ش��ود. اين ش��ركت همچنين به طور جدي به معرفي 10 تبلت جديد مبتني بر 
تراشۀ Atom خود پرداخت و همچنين يك پِلت فرم جديد براي كامپيوترهاي 
ش��خصي نت بوك را با بيش از 10 س��اعت عمر باطري به نمايش گذاشت كه 
يكي از مشكالت حياتي در عرصۀ سيستم هاي موبايل را برطرف مي سازد.

در كن��ار هياه��وي فراواني كه نماي��ش تبلت هاي جديد در نمايش��گاه 
كامپيوتكس 2011 برپا كرده بود، س��اير محصوالت قابل حمل نيز از توجه 

شركت كنندگان و بازديدكنندگان دور نماندند. براي مثال، مي توان به معرفي 
لپ تاپ هاي جديد مخصوص بازي اش��اره كرد كه از آخرين كارت گرافيكي 

موبايل ش��ركت Nvidia يعني GeForce GTX 560M اس��تفاده مي كنند.
عالوه بر اين موارد، حوزۀ دس��كتاپ نيز در اين نمايش��گاه از حرارت 
خاص��ي برخ��وردار ب��ود. در واق��ع معرف��ي پِلت ف��رم LGA 2011 اينتل و 
مادربردهاي مبتني بر آن كه برخالف نمايشگاه هاي قبلي به مراحل بالغ تري 
رس��يده بودند، كامال چش��مگير به نظر مي رس��يد. در واقع دوازده مادربرد 

مبتني بر چيپ ست X79 براي اين پلتفرم در نمايشگاه ارائه شده بودند. 
در حوزۀ نرم افزاري نيز، مايكروس��افت به نمايش اجراي سيستم عامل 
بعدي خود يعني ويندوز 8 روي پِلت فرم هاي مختلف پرداخت. اين سيس��تم 
عامل از )اينترفيس( يكساني روي PC و تبلت استفاده مي كند و از نظر ظاهري 
تفاوت��ي در اج��راي آن روي پِلت فرم هاي س��خت افزاري مختلف به چش��م 
نمي خ��ورد. نكت��ه جالب در مورد نمايش اين سيس��تم عامل در كامپيوتكس 
2011، اج��راي آن روي س��ه پِلت ف��رم متفاوت ARM ش��امل يك پردازندۀ 
 TI OMAP ت��ك هس��ته اي 1/2 گيگاهرتزي، يك Qualcomm Snapdragon
 Nvidia 4430 دو هسته اي و يك نوت بوك مبتني بر پردازنده چهار هسته اي
Kal-El بود. محصوالت ICT قابل اس��تفاده در زندگي عادي، گرايش جديدي 
را در اين حوزه ايجاد كرده اند و به همين دليل هر دو شاخۀ محاسبات ابري 
)Cloud Computing( و تنوعي از برنامه هاي كاربردي در شبكه هاي مرتبط 
به عنوان يكي از مهم ترين بخش ها در نمايش��گاه كامپيوتكس امسال حضور 
داش��تند. در سالن 1 اين نمايش��گاه، مجموعه اي از شركت هاي فعال در اين 
ح��وزه به ارائه محصوالت جديدي با مفهوم محاس��بات ابري پرداختند كه 
مواردي نظير سرورهاي Cloud، سيس��تم عامل هاي Cloud، سرويس هاي 
Cloud براي Enterpriseها، لجس��تيك Cloud و همگرايي 4C ديجيتال را در 
بر مي گرفتند. البته محصوالت شبكه سازي SOHO و شبكه هاي مديريت شده 

نيز با استقبال بسيار خوب بازديدكنندگان مواجه شدند.
در مجم��وع مي توان گفت كه نمايش��گاه كامپيوتكس 2011 كار خود را 
در ش��رايط بس��يار موفقي به پايان رس��اند و با توجه به ش��رايط موجود 

مي توان پيش بيني كرد كه اين رويداد همچنان بتواند جايگاه خود 
را به عنوان بزرگ ترين نمايش��گاه فناوري IT آس��يا و 

دومين نمايشگاه بزرگ اين حوزه در جهان 
حفظ كند.
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با گسترش استفاده از تجهيزات كامپيوتري و شبكه سازي پيشرفته در دنياي امروز، 

مصرف برق و روش هاي تامين تغذيۀ مورد نياز اين تجهيزات نيز با همان س��رعت اهميت 

بيشتري پيدا مي كنند. در واقع با وجود آن كه سيستم هاي كامپيوتري امروزي در مقايسه با 

اسالف خود به قدرت غيرقابل تصوري دست پيدا كرده اند، اما اين ارتقاي قدرت با افزايش 

حساسيت همين تجهيزات نسبت به تغذيۀ برق تامين شده همراه بوده است. از سوي ديگر، 

وقتي تعداد بس��يار زيادي از اين تجهيزات در يك مركز داده تركيب ش��ده و در كنار يكديگر 

ق��رار مي گيرند، حساس��يت و اهميت روش ه��اي تامين برق مورد ني��از آن ها نيز به همان 

نس��بت افزايش پيدا مي كند. در واقع يك اشتباه كوچك در تصميم گيري هاي مربوط به مدار 

برق رساني تجهيزات در يك مركز داده مي تواند مصيبت بار باشد.

ترديدي نيس��ت كه اس��تفاده از منابع تغذيۀ قابل اعتماد با توان عملياتي باال و همچنين 

واحده��اي UPS حرف��ه اي در ح��ال حاضر به عنوان ي��ك مولفۀ كلي��دي در طراحي مراكز 

داده تبديل ش��ده اس��ت. اما بايد توجه داش��ته باش��يد كه عناصر Passive نيز در اين بين از 

اهمي��ت فوق العاده اي برخوردارند. در واقع يك نق��ص كوچك در اين قطعات مي تواند تمام 

سرمايه گذاري هاي شما در حوزۀ منابع تغذيه و UPS را بي ارزش سازد.

پاور عمودي Zero Unit يا 0U ش��ركت تيام ش��بكه با نام تجاري Powernet به عنوان 

ي��ك پن��ل توزيع برق در رك هاي تجهيزات مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد و از ويژگي هاي 

منحصربه فردي برخوردار است كه آن را به يك گزينۀ برتر براي محيط هاي IT نظير مراكز 

داده تبديل مي كند. اين پنل، 16 پريز را در اختيار شما قرار مي دهد و به دو فيوز مينياتوري 

مجهز شده است. اين پنل با ابعاد كامال فشردۀ خود كه معادل 4/4×6×120 سانتي متر است، 

به خوبي در رك  مورد نظر ش��ما قرار گرفته و هيچ مزاحمتي براي سرپرس��تان شبكه ايجاد 

نخواهد كرد. از س��وي ديگر، پريزهاي پنل با زاويۀ 57 درجه در محل خود تعبيه ش��ده اند تا 

نصب دوشاخه ها با سهولت بيشتري انجام شود.

به عن��وان يك ويژگي مهم، پاور عمودي (0U) از پريزها و قاب هاي ماژوالر كش��ويي 

45×45 ميلي مت��ري اس��تفاده مي كند كه امكان تغيير پيكربن��دي آن و يا تعويض بخش هاي 

معيوب را به س��ادگي فراهم  مي س��ازد. در عين حال، وجود براكت هاي قابل چرخش باعث 

مي ش��ود كه ش��ما امكان نصب اين پنل ها را روي ديوار و يا در داخل رك داشته باشيد. اين 

ويژگي ، انعطاف پذيري كاربردهاي پاور عمودي را بيش از پيش افزايش مي دهد.

امكان نصب پنل به صورت عمودي در داخل رك، در عين حال به شما امكان مي دهد كه 

كابل هاي برق تجهيزات متعددي كه در رك نصب شده اند را در فضاي داخلي آن نگه داشته 

و از به هم ريختگي و شلوغ شدن بخش خارجي رك ها جلوگيري كنيد. اين وضعيت در عين 

حال محافظت بيشتري را از اتصاالت و كابل هاي مورد استفاده فراهم خواهد كرد.

پاور عمودي (0U) از يك كابل 3 رش��ته اي با قطر 4mm2  به طول 3 متر براي اتصال 

ب��ه م��دار تغذيه يا منبع تغذيه مورد نظر اس��تفاده مي كند. وج��ود دو فيوز 16 آمپري براي 

س��رويس دهي جداگانه به دو گروه 8 تايي از پريزهاي نصب ش��ده روي آن ، از تجهيزات 

 (0U) ش��ما در برابر نوسانات جريان برق محافظت خواهد كرد. به اين ترتيب، پاور عمودي

امكان عبور 32 آمپر جريان به صورت موازي را در پريزهاي خود فراهم مي س��ازد كه يك 

ويژگي مهم براي آن به ش��مار مي آيد. توانايي تامي��ن چنين جرياني براي ابزارهاي متصل 

ش��ده به اين پنل، عملكرد مطمئن و صحيح تجهيزات را تضمين كرده و در عين حال ظرفيت 

بس��يار خوبي را در اختيار سرپرس��تان قرار مي دهد تا بدون نگراني از اعمال فشار بيش از 

ح��د ب��ر پريزها، برق مورد نياز تجهيزات خود را فراهم كنند. از س��وي ديگر، تمام 16 پريز 

تعبيه ش��ده روي اين پنل به سيستم ارت مجهز شده اند كه محافظت بيشتري را از تجهيزات 

ارزشمند شما فراهم مي سازد.

با وجود تمام ويژگي هاي سطح باالي فني، زيبايي ظاهري نيز در طراحي پاور عمودي 

يا Zero Unit فراموش نشده و اين پنل با بدنۀ آلومينيومي و تركيب رنگ مشكي-نقره اي خود 

همخوان��ي بهت��ري را با محيط پيدا مي كند. در نهايت، مي توان گفت كه انتخاب يك پنل توزيع 

برق قابل اعتماد با قابليت هاي بسيار چشمگير Zero Unit به مديران و سرپرستان مراكز داده 

امكان مي دهد تا با خيال آسوده از انتقال امن تغذيۀ برق به تجهيزات خود، روي نگهداري از 

تجهيزات و انجام ماموريت اصلي مركز داده خود تمركز داشته باشند.

پاور عمودي (0U) بدون آن كه به دخالت شما نياز داشته باشد، به طور خودكار بخش 

عمده اي از ريسك هاي احتمالي در مسير انتقال تغذيۀ برق به تجهيزات ارزشمند نصب شده 

در داخل رك يا هر ابزار ديگري كه به آن متصل ش��ده اس��ت را از بين مي برد. قابليت هاي 

محافظتي پاور عمودي در كنار ويژگي هاي طراحي و سهولت استفاده از آن، انعطاف پذيري 

در ش��رايط نص��ب و در نهايت زيبايي ظاهري اين محصول باعث مي ش��وند كه يك گزينۀ 

برگزيده براي تمام مراكز داده باشد.

نگاهي به يك محصول

پاور عمودي
Zero Unit 



7

ضميمه شماره 125
Technology Newsتازه هاي فناوري

21

سري جديد سوييچ هاي سيسكو در سال جاري ميالدي با نام Nexus 3000 براي استفاده در مراكز 
داده ارايه شده اند. Nexus 3000 يك سوييچ  اِترنت 10گيگابيتي است كه چگالي باال و تاخير زماني پاييني 

دارد و به طور اختصاصي براي اهداف Market Trading طراحي شده است. 
اين محصول سيسكو يك سوييچ تك واحدي است كه از سوييچينگ نرخ كابلي اليه دو و سه پشتيباني 
مي كند و پروتكل هاي پيشرفته روتينگ Unicast و Multicast را به اجرا در مي آورد كه در اين خصوص 
مي توان به پروتكل هاي OSPF ،RIP v2 و BGP-4 اشاره كرد. گفته مي شود كه اين سوييچ سيسكو پاسخ و 
واكنشي به ارايه سوييچ QFX3500 از طرف جونيپر است كه براي توسعۀ مراكز داده و زيرساخت  هاي 

كلود )Cloud( ارايه شده بود. 
از طرفي بايد به اين موضوع اش��اره كنيم كه Nexus 3000 نيز مانند س��وييچ QFX3500 به تراش��ۀ 
Trident شركت Broadcom  مجهز شده است كه اين موضوع مي تواند به معناي خروج سيسكو از تاكيد 

بر توس��عۀ داخلي و اس��تفاده از ASIC در تجهيزات خود براي حمايت از س��ود حاصل از درآمد باشد. با 
اين حال، به نظر مي رس��د اين محصول سيس��كو برخالف QFX3500 بخشي از Fabric Play نباشد زيرا 

محصوالت Fabric Play سيسكو تحت نام تجاري Jawbreaker ارايه مي شوند.
خوب اس��ت بدانيد كه تمامي س��وييچ هاي سيسكو كه در ردۀ Nexus قرار مي گيرند از سيستم عامل 
NX-OS اس��تفاده مي كنند. NX-OS يك سيس��تم عامل جديد اس��ت كه در مقايسه با IOS معروف سيسكو 

ويژگي ها و امكانات بسياري را فراهم مي كند.

 )Phase-Change Memory( PCM فناوري جديدي را در توليد حافظه ارايه كرده است كه IBM شركت
نام دارد و به كمك آن كاربران قادر خواهند بود به طور قابل قبولي حجم بااليي از ديتا را روي هر سلول 

آن و در دوره هاي زماني توسعه يافته اي ذخيره كنند. 
مزاياي اين فناوري به گونه اي است كه به كامپيوتر و سرورها اجازه مي دهد تا بدون وقفه و بسيار 
سريع تر از حافظه هاي SSD امروزي بوت شوند. IBM معتقد است PCM مي تواند اطالعات را تا صد برابر 
سريع تر از حافظه هاي فلش بنويسد و يا بازيابي و اصالح كند و از طرفي هنگام قطع برق برخالف ساير 
حافظه هاي امروزي، ديتاي موجود در حافظه از بين نخواهد رفت. برخالف حافظه هاي فلش، PCM بسيار 
بادوام تر بوده و مي تواند حداقل تا 10 ميليون بازۀ زماني نوش��تن را بدون بروز مش��كلي تحمل كند. در 
حالي ك��ه حافظه ه��اي فلش امروزي در ردۀ Enterprise تنها تا 30000 بازۀ زماني و حافظه هاي فلش در 
گروه مصرف كنندگان تا 3000 بازۀ زماني را پشتيباني  مي كنند. به گفتۀ مدير بخش فناوري هاي حافظه 
و سنجش شركت IBM، دكتر هريس پازيديس: »با گسترش تمايل كاربران و موسسات براي استفاده از 
مدل هاي محاسباتي ابري )Cloud Computing( و ساير سرويس ها كه در نتيجۀ آن بسياري از اطالعات 
در Cloud ذخيره و پردازش مي شوند و با وجود قدرتمند بودن و تاثير اين فناوري، باز هم تكنولوژي هاي 
ذخيره س��ازي مورد نياز خواهند بود. IBM توانس��ته است با ارايۀ حافظه هاي مالتي-بيت PCM كه براي 
نخستين بار سطوح قابل اعتماد براي حافظه هاي مورد نياز نرم افزاهاي يك Enterprise را فراهم مي كنند، 

ابزارهاي حافظۀ عملي و كارآمد را براساس PCM ارايه كند«.
در واقع، اين فناوري يك جهش در دنياي حافظه ها خواهد بود اما نمي توان انتظار داشت كه PCMها 
به سرعت جايگزين حافظه هاي فلش شوند. همچنان كه پيكربندي SSD RIAD نيز به عنوان يكي از تمايالت 

كاربران براي ذخيرۀ هرچه بيشتر اطالعات، يك راه حل مناسب  و كاربردي باقي خواهد ماند.

سوييچ هاي سري 
 Nexus 3000

شركت سيسكو 
عرضه شدند

IBM حافظه هايي 
100برابر سريع تر 

از فلش را 
توسعه مي دهد
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در هن��گام برخ��ورد با ان��واع سيس��تم هاي الكتريك��ي و به خصوص 
سيس��تم های مولد برق، شما با دو مقدار براي تعيين توان اين ابزارها مواجه 
مي ش��ويد كه عبارتند از: Volt-Ampere( VA( و Watt. اس��تفاده از دو واحد 
براي بيان يك مفهوم تا حدودي باعث س��ردرگمي خريداران ش��ده است. از 
س��وي ديگر، بس��ياري از توليدكنندگان UPS و GENERATOR  نيز به خاطر 
متمايز نكردن اين معيارها، بر سردرگمي مذكور مي افزايند. با وجود آن كه هر 
دو مقياس مذكور براي تعيين ميزان توان مصرفي توسط تجهيزات يا مقدار 
برقي كه از طريق يك منبع تغذيه مي تواند در اختيار تجهيزات الكتريكي قرار 
گيرد به كار برده مي شوند، اما كامال با يكديگر تفاوت داشته و قابل جايگزيني 
با ديگري نيس��تند. ما در اين مقاله به بررس��ي تفاوت ها و نسبت هاي اين دو 

واحد با يكديگر خواهيم پرداخت.

آشنايي
ولتاژ و جريان، دو كميت اساسی هستند كه شما در حوزۀ الكتريسيته با 
آن ها سر و كار داريد. شما مي توانيد ولتاژ )كه بر حسب ولت يا V اندازه گيري 
مي ش��ود( را به عنوان پتانس��يل جابه جايی الكترون در نظر بگيريد. از سوي 
ديگر، جريان )كه بر حسب آمپر يا amp   اندازه گيري مي شود( مقدار الكترونی 

اس��ت كه در مدار الكتريكی در واحد زمان جريان پيدا مي كند. به عنوان 
مثال، اگر يك لوله آب را در نظر بگيريم، مي توان ولتاژ را به صورت 

قدرت پمپ آب  جهت گردش آب، و جريان را به صورت مقدار 
آب��ي ك��ه در لوله گ��ردش دارد در نظر گرف��ت. در يك 

مدار جريان مس��تقيم )DC( كه در آن ولتاژ 
ثابت اس��ت، مقدار برق توليدی و 

مصرف��ي با ض��رب ولتاژ 
در جري��ان )V*A كه 

به همين دليل تحت عنوان V.A ش��ناخته مي ش��ود( محاسبه خواهد شد. براي 
مثال، يك چراغ قوه كه از 3 ولت با جريان 0/1 آمپر استفاده مي كند، در مجموع 
مصرفي معادل 0.3 ولت آمپر خواهد داش��ت. در مدارهاي DC، مقادير VA و 
W هميش��ه يكسان هستند. همان طور كه اش��اره كرديم، ميزان توان دريافت 
ش��ده از منبع تغذيه توس��ط تجهيزات الكتريكي با واحد وات )W( يا ولت آمپر 
)V.A( اندازه گيري مي شود. مقداري كه با واحد وات بيان مي شود، توان واقعي 
) اكتيو ( مي باش��د كه توس��ط يك ابزار دريافت ش��ده اس��ت. از سوي ديگر، 
ولت آمپر تحت عنوان توان ظاهري )كل( ش��ناخته مي ش��ود و حاصل ضرب 
ولتاژ اعمال شده روي ابزار در شدت جرياني است كه توسط آن ابزار كشيده 
مي ش��ود. البته هر دو واحد مذكور كاربردها و مقاصد خاص خود را دارند. 
رده بندي وات، مقدار واقعي توان توليد يا مصرف ش��ده توس��ط تجهيزات را 
بدون در نظر گرفتن توان نامطلوب آن )كه به توان راكتيو مش��هور اس��ت(، 
تعيي��ن مي كن��د. اما رده بندي VA يا همان توان كل در اصل مجموع توان اكتيو 

Volt-Ampere در مقابل Watt
شباهت ها و تفاوت ها

ضميمه شماره 21125
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و توان راكتيو را ش��امل می ش��ود . رده بندي هاي وات و VA براي بعضي از 
انواع بارهاي الكتريكي مانند المپ هاي روش��نايي التهابي، معادل و يكس��ان 
هستند. با اين حال، اين رده بندي ها براي تجهيزات كامپيوتري مي توانند بسيار 
متفاوت باش��ند. در اين وضعيت، رده بندي VA هميش��ه معادل يا بزرگ تر از 
رده بندي وات خواهد بود. نس��بت رده بندي وات به رده بندي VA تحت عنوان 
ضريب توان )Power Factor( ش��ناخته ش��ده و با اس��تفاده از يك عدد يا يك 

درصد بيان مي شود.

تفاوت ها
جريان برقي كه از شركت برق به منازل و تاسيسات شما مي رسد، داراي 
يك ولتاژ پيوسته و متناوب است. در واقع اين ولتاژ در قالب يك موج سينوسي 
انتق��ال پيدا مي كند كه آن را در ش��كل 1 مي بيني��د. از آنجايي كه اوج ولتاژ و 
جريان هم زمان نيس��تند، برق واقعي تحويل داده شده كمتر از حاصل ضرب 
اوج ولتاژ در اوج جريان خواهد بود. تمام تجهيزات مورد اس��تفاده در حوزۀ 
IT شامل كامپيوترها، از يك منبع تغذيه سوييچينگ الكتريكي استفاده مي كنند. 
مناب��ع تغذيۀ س��وييچينگ كامپيوتري در دو گروه اصل��ي قرار مي گيرند كه 
 Power( PFC تح��ت عن��وان منابع تغذيه ب��ا ضريب توان اصالح ش��ده ي��ا
 Capacitor( و مناب��ع تغذي��ه با ورودي خازن )Factor Corrected supplies

Input supplies( ش��ناخته مي ش��وند. در حقيقت، با بازديد ظاهري تجهيزات 

كامپيوتري نمي توانيد تعيين كنيد كه از كدام نوع منبع تغذيه استفاده مي شود 
و اين اطالعات معمواًل در مش��خصات تجهيزات مختلف نيز ذكر نمي ش��وند. 
منابع تغذيۀ PFC در اواسط دهۀ 1990 ميالدي معرفي شدند و رده بندي هاي 
وات و VA آن ها تقريبا معادل هستند )با ضريب توان 0/95 تا 0/99(. در گروه 
دوم منابع تغذيه، رده بندي وات بين 0/95 تا 0/85  برابر رده بندي VA خواهد 
بود. تم��ام تجهيزات كامپيوتري بزرگ مانند روترها، س��وييچ ها، آرايه هاي 
درايو و س��رورهايي كه بعد از س��ال 1996 ساخته شده اند از يك منبع تغذيۀ 
PFC اس��تفاده مي كنن��د و به همي��ن دليل ضريب توان در اي��ن نوع تجهيزات 

نزديك به 1 می باش��د. كامپيوترهاي ش��خصي، هاب هاي كوچك و تجهيزات 
 Capacitor Input جانب��ي كامپيوترهاي ش��خصي معم��وال از منابع تغذي��ه 
استفاده مي كنند و به همين دليل ضريب تواني پايين تر از 1 دارند. به طور كلي، 
مي ت��وان گفت كه ضريب توان اي��ن تجهيزات در دامنه اي نزديك به 0/9 قرار 

دارد. تجهيزات كامپيوتري بزرگ تري كه پيش از سال 1996 ساخته شده اند 
نيز معمواًل از همين نوع منبع تغذيه اس��تفاده مي كنند و ضريب تواني پايين تر 

از 0/85 را به نمايش مي گذارند.

UPS رده بندي مصرف برق براي
 UPS را در مشخصات محصوالت VA ش��ما مي توانيد حداكثر رده بندي
مش��اهده كنيد. در هر حالت، نمي توانيد از اين مقدار حداكثر تعيين شده فراتر 
برويد. اين يك اس��تاندارد غيررسمي در صنعت به شمار مي آيد كه رده بندي 
وات براي سيس��تم هاي UPS كوچك تقريب��ا 75 درصد رده بندي VA در نظر 
گرفته ش��ود. در واقع اين نس��بت معادل ضريب توان متداول كامپيوترهاي 
 VA تنها رده بندي UPS ش��خصي اس��ت. در بعضي از موارد، توليدكنندگان
محص��والت خود را منتش��ر مي كنند. در مورد واحده��اي UPS كوچكي كه 
ب��راي بارهاي كامپيوت��ري دارای خازن، طراحي ش��ده اند و تنها داراي يك 
رده بندي VA هس��تند، شما مي توانيد رده بندي وات UPS را معادل 85 درصد 
 UPS اعالم ش��ده براي آن در نظر بگيريد. براي سيس��تم هاي VA رده بن��دي
 VA بزرگ تر، بيش��تر روي رده بندي وات تمركز مي شود كه معادل رده بندي
آن ه��ا خواهد بود زيرا ضريب توان در باره��اي معمول اين گروه از UPSها 

نزديك به 1 می باشد.

اجتناب از خطاهاي اندازه گيري
رده بندي هاي حك ش��ده روي تجهيزات، غالبًا بر حس��ب VA هستند كه 
باعث مي شود آگاهي از رده بندي وات آن ها دشوار باشد. در صورت استفاده 
از رده بندي حك شده روي تجهيزات براي انجام محاسبات، ممكن است كاربر 
سيس��تمي را پيكربندي كند كه محاس��بات آن بر حس��ب رده بندي VA ظاهرا 
صحيح باش��د، اما در عمل از رده بن��دي وات UPS مورد نظر فراتر برود. اگر 
محاسبات خود را با در نظر گرفتن اين نكته انجام دهيد كه بار الكتريكي نبايد 
بيشتر از 75 درصد رده بندي VA دستگاه UPS شما باشد، هرگز از رده بندي 
وات UPS خ��ود فرات��ر نخواهيد رفت. بنابراين تا زمان��ي كه از ضريب توان 
تجهيزات و UPS خود كامال اطمينان پيدا نكرده ايد، امن ترين روش اين اس��ت 
كه مجموع بار اس��مي حك ش��ده روي تجهيزات خود را به ميزان 75 درصد 

رده بندي VA واحد UPS نگه داريد. 

21ضميمه شماره 125
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تي��م اجراي��ي عرش��يا پ��ردازش البرز از 
س��ال 1379 رس��ما وارد بازار كار IT شد و در 
قالب فروشگاه و ش��ركت فعاليت خود را آغاز 
ك��رد ك��ه در س��ال 1386 با افتتاح فروش��گاه 
فن آوران نوين ادامه يافت و به دليل ش��ركت در 
مناقصه هاي دولتي، ش��ركت عرشيا پردازش 
 البرز در س��ال 1389 با مديريت رضا زمانپور 

متولد شد.
شركت عرش��يا پردازش البرز تا به امروز 
به طور تخصصي در زمينۀ طراحي، مش��اوره، 
اجراي شبكه هاي LAN & WAN، استانداردسازي 
اتاق هاي س��رور در ب��ازار IT ايران و با تكيه بر 
جذب نيروه��اي متخصص، جوان و خوش ذوق 
ش��روع به فعاليت كرد و در زمان كوتاهي موفق 
به اجراي پروژه هايي در سطوح مختلف گرديد. 
كليۀ پروژهاي انجام شده توسط اين شركت در 
قس��مت PASSIVE با بهره گي��ري از تجهيزاتي با 
م��ارك UNICOM، رك ه��اي  iRack  و تجهيزات 
آن انجام ش��ده اند كه به كارگيري اين دو برند در 
كنار توانمندي كاركنان و پشتيباني فني توانست 
رضايت مشتريان را در سطح قابل قبولي به دست 
آورده و موجب معرفي ش��ركت در سطح استان 

البرز و بعضي شهرستان ها شود.
از جمل��ه پروژههاي انجام ش��ده توس��ط 
ش��ركت عرش��يا پ��ردازش البرز مي ت��وان به 

پروژه هاي زير اشاره نمود:
- پ��روژۀ LAN  س��اختمان اصل��ي ادارۀ كل 
آموزش و پرورش استان البرز با احتساب 480 نود.
- پروژۀ LAN  س��اختمان ش��مارۀ 2 ادارۀ كل 
آموزش و پرورش استان البرز با احتساب 190 نود.

- تجهي��ز اتاق س��رور ادارۀ كل آموزش و 
پرورش شهرس��تان هاي اس��تان ته��ران و 10 

.DIGI+ منطقه تابعه با استفاده از رك هاي
- اجراي شبكۀ LAN 230 نود ادارۀ آموزش 

و پرورش اشتهارد.
- اجراي شبكۀ LAN 310 نود ادارۀ آموزش 

و پرورش منطقۀ 2 قزوين.
- اج��راي ش��بكۀ LAN 250 ن��ود مديريت 

آموزش و پرورش ناحيۀ 3 كرج.

- طراحي و مش��اورۀ ش��بكۀ LAN مديريت 
آموزش و پرورش ناحيۀ 1 كرج.

سيس��تم  پياده س��ازي  و  طراح��ي   -
سرمايشي )Cooling( اتاق هاي سرور ادارۀ كل 
شهرس��تان هاي استان تهران، ادارۀ كل آموزش 
و پرورش استان البرز، ادارۀ آموزش و پرورش 
ناحيۀ 3 ك��رج و ادارۀ آموزش و پرورش ناحيۀ 
 In-Rack & In-Row Cooling 1 ك��رج بر اس��اس

.System
و بسياري از پروژه هاي ديگر.

در اين مقاله پاي صحبت آقاي مهندس رضا 
زمانپور نشس��ته  و به گفت وگ��و دربارۀ جذب 

نيروي انساني پرداخته ايم.
نيروي انس��اني، يكي از منابع ارزشمند در 
هر س��ازماني به ش��مار مي آيد. ايجاد صميميت 
و آرام��ش در محي��ط كاري مي توان��د يك��ي از 
پارامتره��اي اصلي حفاظت از اين منبع باش��د. 
در واقع مديران با بهره گيري از خط مش��ي هاي 
مبتن��ي بر اص��ول اجتماعي و روان شناس��انه 
مانن��د ارتقاي س��طح دانش، مديري��ت و نظارت 
بر عملكرد، گس��ترش روابط و پياده س��ازي يك 
ج��و همكاري در س��ازمان مي توانن��د پايه هاي 

ماندگاري كاركنان را تشكيل دهند.
ش��ركت هاي كوچك از يك س��ازمان دهي 
مسطح استفاده مي كنند، به اين معني كه سلسله 
مراتب چند س��طحي و طوالني در آن ها به چشم 
نمي خ��ورد. به همين دليل روابط نزديك تري در 
اين سازمان ها به چشم مي خورد. صميميت بين 
كاركن��ان و همچني��ن آزادي در بيان نظرات در 
چنين س��ازمان هايي وجود دارد، باعث مي شود 
كه در مقايس��ه با س��ازمان هاي بزرگ با غيبت 
و جابه جايي بس��يار كمتري مواجه باشيم زيرا 
اف��راد با تف��اوت چنداني در س��طح درآمدها و 
موقعيت ه��اي ش��غلي مواجه نيس��تند كه باعث 
مي ش��ود همه به عنوان اعضاي ي��ك تيم واحد 
براي موفقيت آن تالش كنند. در چنين شرايطي، 
كار واح��د مناب��ع انس��اني ي��ا مدير پرس��نلي 
س��ازمان براي هماهنگ كردن كاركنان بس��يار 
راحت ت��ر خواهد بود. به اين ترتيب با اس��تفاده 

از خط مش��ي هاي مناسب براي ايجاد انگيزه در 
كاركنان و بارور كردن پتانسيل آن ها، سازمان 
ب��ه نيروي محركه منحصربه فردي دس��ت پيدا 
خواه��د كرد كه آن را در ي��ك وضعيت رقابتي 
ق��رار خواهد داد. ب��ا اين حال، خط مش��ي هاي 
مذكور بايس��تي با جديت دنبال شده و در طول 

زمان به روزرساني شوند.
آگاهي از نقطه ضعف ها و آسيب پذيري هاي 
موجود در سازمان هاي كوچك به مديران كمك 
مي كند تا عالوه ب��ر تالش براي برطرف نمودن 
آن ها، به بهترين شكل ممكن از پتانسيل تيم خود 
بهره گيري كنند. به همين دليل اتخاذ يك رويكرد 
مناس��ب براي جذب و اس��تخدام، ارتقاي سطح 
دانش، ارزيابي عملكرد و حفظ نيروي انساني به 
سازمان هاي كوچك امكان مي دهد تا به رقابت با 

مجموعه هاي بسيار بزرگ تر بپردازند.
به ط��ور كلي ماندگاري ش��ركت ها و روند 
رشد آن ها تنها زماني تحقق پيدا خواهد كرد كه 
به جذب نيروي انس��اني، ايجاد شرايط مطلوب 
كاري و در نهايت حفظ و نگهداري از اين سرمايه 
ارزش��مند به اندازه كافي توجه وجود داش��ته 
باش��د. به عبارت ديگر، بهره گيري از پتانس��يل 
واقعي كاركنان تنها زمان��ي امكان پذير خواهد 
بود كه خط مشي هاي س��ازمان براي پرورش 
و نگ��ه داري آن ها از اولي��ن لحظۀ برنامه ريزي 
براي جذب اين نيرو كامال روش��ن و مشخص 

شده باشد. 
ب��ا وجود تفاوت هاي بديه��ي كه در حوزۀ 
برنامه ري��زي و مديريت منابع انس��اني مابين 
سازمان هاي بزرگ و شركت هاي كوچك وجود 
دارد، اما مفاهيم و قواعد كلي آن ها در بس��ياري 
از موارد، مشابه بوده و تنها روش هاي دستيابي 
به اهداف در آن ها متفاوت اس��ت. متاسفانه در 
بعضي از موارد مش��اهده مي شود كه مديران 
ش��ركت هاي كوچك اساس��ا موضوع توجه به 
منابع انس��اني را ناديده گرفته و آن را بي اهميت 
تلقي مي كنند. همين موضوع باعث مي ش��ود كه 
غالبا شاهد عدم موفقيت اين شركت ها و يا حتي 

شكست كامل آن ها باشيم.

جذب سرمايه اي به نام
منابع انساني



11

Entertainmentسرگرمي

21 ضميمه شماره 125

حكايت

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

»مطمئني كه تمام تالش خودتو كردي 
تا به موقع به جلسه برسي؟«

نامه انتقالی
رئي��س يكی ازبخشهای اداره كل، طبق 
معم��ول، يكروز صبح هم��كاران و كاركنان 
تحت مس��ئوليتش را جمع كرد و برای آنها 
لطيف��های تعريف كرد و طب��ق معمول، همه 

همكاران از خنده ريسه رفتند.
اما يك��ی از كارمندان ب��ه لطيفه رئيس 

نخنديد.
رئيس با تعجب و ناراحتی پرسيد؟ مگر 

لطيفهام خنده نداشت؟
كارمند پاس��خ داد: موضوع اين نيست 
قرب��ان. نامه انتقالی من ام��روز میآيد و از 

فردا ديگر كارمند قسمت شما نخواهم بود.

اين يك تس��ت هوش واقعيس��ت!پس با 
كمال آرامش و دقت به اين تست هوش پاسخ 
دهيد.در تصوير زير پنج ش��كل برای ش��ما 
مش��خص شده و ش��ما بايد با كشف ارتباط 
واقعا منطقی بين اين ش��كلها شكل ششم را 

حدس بزنيد.

پاس��خ قسمت الف: سه كبريت افقی ستون 
ميانی را برداريد )ممكن اس��ت در ذهن ش��ما 
فرض بر اين باشد كه اين مربعها بايد بهطوری 

با هم در ارتباط باشند(.
پاسخ قس��مت ب: يك عالمت به عالوه )+( 
از داخل اين ش��كل حذف كني��د. حاال يك مربع 
ب��زرگ و دو مربع كوچ��ك داريد )احتمااًلذهن 
شما فرض بر اين دارد كه مربعها بايد هم اندازه 

باشند(.

معمار و پيرزن
ميگويند چند صد س��ال پيش، در اصفهان مس��جدي ميس��اختند. روز قبل از افتتاح مس��جد، كارگرها و معماران جمع ش��ده بودند و آخرين 

خردهكاريها را انجام ميدادند.  پيرزني از آنجا رد ميشد وقتي مسجد را ديد به يكي از كارگران گفت: »فكر كنم يكي از منارهها كمي كجه!«
كارگرها خنديدند. اما معمار كه اين حرف را شنيد، سريع گفت: »چوب بياوريد! كارگر بياوريد! چوب را به مناره تكيه بدهيد. فشار بدهيد.« 

در حالي كه كارگران با چوب به مناره فشار ميآوردند، معمار مدام از پيرزن ميپرسيد: »مادر، درست شد؟!« 
مدتي طول كش��يد تا پيرزن گفت: »بله! درس��ت ش��د!« تشكر كرد و دعايي كرد و رفت.  كارگرها حكمت اين كار بيهوده و فشاردادن به منارهاي كه 
اصاًل كج نبود را پرس��يدند. معمار گفت: »اگر اين پيرزن، راجع به كج بودن اين مناره با ديگران صحبت ميكرد و ش��ايعه پا ميگرفت، اين مناره تا ابد 

كج ميماند و ديگر نميتوانستيم اثرات منفي اين شايعه را پاك كنيم. اين است كه من گفتم در همين ابتدا جلوي آن را بگيرم!«

سرگــرمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
كا
يــ
ـار
كـ
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Cloud Computing
استراتژي، معماري و راه  حل هاي مراكز داده

سازمان ها و نهاد ها به دنبال راهي بهتر براي بهينه كردن بودجۀ 
IT هستند و هم زمان براي بهينه سازي سرويس هاي IT تالش مي كنند. 
Cloud Computing راهكار جديدي اس��ت كه به تازگي معرفي شده و 

در حال گسترش است. 
پيش��نهادي ب��راي مجري��ان IT س��ازمان ها و مدي��ران ب��راي 
ارتقاي س��رعت به س��رويس ها مي باش��د. )كس��ب و كار بر اساس 
م��دل Cloud Computing و رس��اناها در ح��ال مباحث��ه، تعري��ف 
و اجرا در صنعت هس��تند.( اگر اين مدل، پذيرفته ش��ود، اين كس��ب 
و كاره��ا ني��از ب��ه معماري جدي��د نخواهند داش��ت بلك��ه راه هايي 
 جدي��د ب��راي تدارك و دس��تيابي به س��رويس هاي IT در پيش روي 

خواهند داشت.

تعداد كمي از ش��ركت ها در بازار در راستاي اين موضوع فعاليت 
مي كنند و استراتژي ها و راه كارهايي را براي تحقق مثال ها و فرضيه ها 

به واقعيت در نظر دارند.
 Cloud Computing سيسكو در استراتژي، معماري و راه حل هاي
جاي��گاه مخص��وص خ��ود را دارد و Cloud Computing را به طور 
مختص��ر انتقال منابع و س��رويس هاي IT از اليه ه��اي زيرين اجزا با 
ويژگي هاي at-scale  ،On-Demand و Multitenancy  تعريف مي كند. 
اين ويژگي ها به طور مستقيم در صرفه جويي بودجۀ OpEx )هزينه هاي 
اجرايي( و CapEx )اصل بودجه( و انعطاف پذيري در انتقال س��رويس 
IT اثرگذار اس��ت. استراتژي و راه كار Cloud Computing سيسكو بر 

اساس همين ويژگي ها است.
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 Cloud Computing سيس��كو مجموعه اي از ديدگاه و نظرات در
 ،Private ،Public( Cloud را گردآوري كرده اس��ت كه انواع مختل��ف
 ،Infrastructure( و س��رويس هاي مختل��ف )Inter-Clouds ،Virtual

Software ،Platform( را شامل خواهد شد.

همچنين سيسكو معتقد است Virtualization و شبكه، زيرساخت 
تم��ام ان��واع Cloud و معماري اس��ت. اي��ن اعتقاد سيس��كو موجب 
Utilization ،Normalization، و Mobility س��رويس هاي Cloud در 

يك طرح جامع مي شود. از نظر سيسكو اين امر موجب مي شود تا در 
آيندۀ بسيار نزديك، بازار Cloud به تكاپو افتد.

سيس��كو چارچ��وب اصلي و س��اختار تكنول��وژي يكپارچه را 
 Cloud ب��ه وجود آورده اس��ت كه در ابتدا موجب در اختيار داش��تن
 Private Cloud Data با استفاده از IT داخلي در سازمان Computing

Center مي ش��ود. اين Private Cloud Data Center براي گسترش و 

تدارك سرويس هاي IT در سطح گسترده اي به كار گرفته خواهد شد. 
معماري ديتاي نسل آيندۀ Cloud سيسكو بر اساس دستيابي منحصر 

 Cloud Computing به فرد، متحد و يكپارچه اس��ت كه از حقايق ويژۀ
مي باشد.

 Cloud ع��الوه بر اي��ن، سيس��كو از چالش ه��اي به كارگي��ري
Computing در خص��وص اطمين��ان و امني��ت، استانداردس��ازي و 

اكوسيس��تم درك واضحي دارد. بنابراين سيس��كو نه تنها مفهوم و 
تكنولوژي را بيان مي  دارد، بلكه استانداردها و همكاران اصلي را براي 
فايق آمدن بر اين چالش ها فراهم مي كند. در آخر، سيسكو دستيابي به 
 Cloud Computing را براي به كارگيري در IT  تكنولوژي و استراتژي

فراهم مي كند.
 ،Cloud Computing در اين مقاله نگاهي اجمالي بر سطوح مختلف
مزايا و تكنولوژي مورد اس��تفاده در ديتاسنتر توسط سيسكو، و نيز 

نظري بر مهم ترين چالش هاي Cloud Computing خواهيم داشت.

معرفي
مخاطب��ان اين مقاله مديران عمومي و اجرايي، صاحبان راي IT و 
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متخصصان IT هستند كه راهكارهاي Cloud Data Center را ارزيابي 
مي كنند. Cloud Computing راه دسترس��ي ب��ه منابع IT كاربردي و 
معرفي را تغيير مي دهد. س��ازمان ها و نهادها خواستار دسترسي به 
زيرساخت با روش دلخواه و زمان مورد نظر خود هستند. اعضاي تيم 
IT در حال تحقق اين خواسته هستند و اگرچه اين تكنولوژي نوپا است 
 Cloud Computing .را در بر خواهد گرفت IT ولي مانند طوفان جهان
  Cloud فراهم كننده يا Cloud به عنوان يكپارچه س��ازي ديتاسنتر و يا

دولتي ايجاد شده است.
ب��ا بازنگري مراك��ز داده و Computing مي تواني��م پديدۀ جالب 
ج��اري در ب��ازار را مش��اهده كني��م. Data Center Clouding در 
ده��ه 1960 با Main Frameها آغاز ش��د و س��پس ميني كامپيوترها 
 Data Center Computing ج��اي آن ها را گرفتن��د و هر دو م��دل در
ب��ه كار گرفته ش��دند. اين فاز با م��دل توزيع يافت��ه Computing از 
 Client/ Server Computing ادام��ه ياف��ت و در نهايت وب و اينترنت 

ظهور كرد.

 )Cloud Cmputing(  محاسبات ابري
تاكنون تعاريف گوناگوني براي Cloud Computing ارايه ش��ده  
است، اما به طور كلي مي توان اين مفهوم را به صورت زير تعريف كرد:

»مناب��ع و س��رويس هاي IT كه از زيرس��اختار اصلي خالصه و 
مش��تق شده اند  و بر حس��ب تقاضا )On-Demand( و با مقياس مورد 

نياز )at-Scale( در يك محيط Multitenant ارايه مي شوند«.
اين يك تعريف كلي از محاس��بات ابري است، اما سه خصوصيت 

كليدي در آن عبارتند از:
- ارايه بر حسب تقاضا )On-Demand( به معناي آن است كه امكان 
تدارك فوري منابع در هنگام نياز وجود خواهد داش��ت و اين منابع وقتي 
ديگر به آن ها نياز نباش��د آزاد خواهند شد. در اين وضعيت، هزينۀ منابع 

تنها زماني كه مورد استفاده قرار مي گيرند محاسبه خواهد شد.
- ارايۀ س��رويس ب��ا مقياس م��ورد نظ��ر )at-Scale( به معناي 
آن اس��ت كه س��رويس تصور دس��ترس پذيري نامح��دود به منابع 
 را فراه��م مي كن��د ت��ا ب��ا ه��ر تقاضايي ك��ه از آن مي ش��ود انطباق 

داشته باشد.
- محي��ط Multitanent ب��ه معن��اي آن اس��ت كه مناب��ع از يك 
پياده سازي واحد براي چندين مصرف كننده و مشتري تامين خواهند 
شد كه در نتيجه با صرفه جويي چشمگيري در هزينه هاي تامين كننده 

همراه است.
 Cloud در اين ديدگاه، براي آن كه يك سرويس به عنوان سرويس
در نظر گرفته ش��ود الزاما به هر س��ه خصوصيت ف��وق نياز خواهد 
داش��ت. نكته جالب توجهي كه بايد به آن اش��اره كنيم، اين اس��ت كه 
موقعيت فيزيكي منابع )درون سازماني يا برون سازماني( به هيچ وجه 

بخشي از تعريف محسوب نمي شود.

)Cloud( مزاياي
محاسبات ابري (Cloud Computing)، روش تحويل سرويس هاي 
IT به سازمان ها را به طور بنيادي تغيير مي دهد. به جاي درگير شدن با 
هر دو بخش تملك و مديريت سرويس ها براي خودشان يا استفاده از 
يك روش برون سپاري )Outsourcing( مبتني بر نرم افزار/سخت افزار 
اختصاص��ي و س��رويس هاي پش��تيباني، س��ازمان ها مي توانند از 
محاسبات ابري براي انطباق با ملزومات IT خود با استفاده از يك مدل 
انعطاف پذير، On-Demand و سريعًا مقياس پذير بهره گيري كنند، كه 
نه به مالكيت از طرف آن ها نياز دارد و نه به تدارك منابع اختصاصي.

بعض��ي از مزاياي��ي كه Cloud Computing ب��ه همراه مي آورد، 
عبارتند از:

كاه��ش هزين��ه: هزينه از هر دو جنبۀ CapEx و OpEx، يكي از مزاياي 
آش��كار Cloud Computing محسوب مي ش��ود. كاهش CapEx در اينجا 
كامال بديهي اس��ت زيرا يك س��ازمان مي تواند هزينه هاي مربوطه را بر 
حسب ظرفيت مورد نياز خود پرداخت كند و نيازي ندارد تا زيرساختاري 
را براي در اختيار داشتن حداكثر ظرفيت )يا ظرفيت انفجاري( ايجاد كند. 
در مورد اكثر Enterpriseها، OpEx بخش عمده اي از هزينه هاي پرداخت 
ش��ده را تش��كيل مي دهد. به همين دليل، با بهره گيري از يك تامين كنندۀ 
Cloud يا انطباق داخلي با پارادايم هاي Cloud، س��ازمان ها مي توانند در 

بودجه هاي عملياتي و نگهداري خود صرفه جويي كنند.
انعطاف پذي��ري: مزاياي انعطاف پذيري از تدارك س��ريع ظرفيت 
جديد و همچنين جابه جايي و انتقال س��ريع فش��ارهاي كاري مشتق 
 Cloud Computing ،مي ش��وند. در چيدمان ه��اي بخش خصوص��ي
مي تواند چاالكي قابل مالحظه اي را در حوزۀ فرآيندهاي تهيه و مالكيت 

و همچنين دوره هاي زماني فراهم كند.
اتوماسيون بهبوديافته: Cloud Computing بر اساس اين فرضيۀ 
منطقي پايه گذاري ش��ده اند كه امكان تدارك يا حذف سرويس ها را با 
يك الگ��وي كامال خودكار فراهم كنند. اين خصوصيت ويژه، بازدهي 

چشمگيري را براي Enterpriseها فراهم مي كند.
تمركز بر ماموريت و هدف اصلي: س��ازمان هاي دولتي مي توانند 
از مزاي��اي Cloud Computing به منظور تمركز بر ماموريت و هدف 
اصل��ي خود بهره گرفته و منابع IT را به عنوان وس��يله اي براي تامين 

سرويس ها براي شهروندان به كار بگيرند.
تواناي��ي تحمل خس��ارات: در حال حاضر، اين ي��ك موضوع كامال 
درك ش��ده به ش��مار مي آيد كه بازدهي انرژي ضعيف اكثر مراكز دادۀ 
موجود به خاطر طراحي ضعيف يا استفادۀ ضعيف از تجهيزات، غيرقابل 
تحمل اس��ت. ب��ا بهره گيري از خصوصيات اقتص��ادي مقياس و ظرفيت 
خ��ود ب��راي مديريت كارآمدتر دارايي ها، مصرف انرژي و س��اير منابع 
 در Cloud Computing نس��بت به يك مركز دادۀ IT سنتي بسيار پايين تر

خواهد بود.
ادامه اين مقاله را مي توانيد در شماره هاي بعدي فصل نامه مطالعه فرماييد.
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بان��ك رف��اه در اجرای تبص��رۀ مادۀ 39 قانون بودجۀ س��ال 1338 
كشور و مادۀ 38 سازمان بيمه های اجتماعی، به منظور سرمايه گذاری و 
بهره ب��رداری از وجوه بيمه كارگران با هدف كمك به تامين رفاه و ايجاد 
تسهيالت الزم برای رفع نيازمندی های طبقه كارگر در تاريخ 1339/5/27 
تشكيل و به ثبت رسيد و عمليات خود را از ششم فروردين 1340 با افتتاح 
شعبۀ مركزی در تهران و شعبۀ اصفهان آغاز كرد. سرمايۀ اوليۀ اين بانك 
چهارصد ميليون ريال و از س��وی س��ازمان تامين اجتماعی تامين شد. 
بانك رفاه يك بانك تجاری ش��ناخته شده و با پنجاه سال تجربه در ارائه 
خدمات بانكی، بهره مندی از 10825 نيروی انس��انی و در اختيار داش��تن 
1067 ش��عبۀ فعال در سراسر كشور، می كوشد تا از طريق ارائه مطلوب 

انواع خدمات بانكی، رضايت عموم اقشار جامعه را تامين نمايد. 
اين بانك با برخورداری از اعتماد مردم و توانمندی باالی س��رمايۀ 
انس��انی خ��ود، در اجرای سياس��ت های كالن اقتص��ادی دولت به ويژه 
در بخ��ش صادرات كاالهای غيرنفتی و توليدات صنعتی و كش��اورزی، 
خدمات ارزش��مندی را به صادركنندگان كشور ارائه می دهد. بانك رفاه 
از نظر بانك های معتبر بين المللی، يكی از خوشنام ترين بانك های تجاری 
محس��وب می ش��ود كه با داش��تن كارگزاران منتخب از بانك های تراز 
اول دنيا، نيازهای مش��تريان خود در عملي��ات بانكی بين المللی را مرتفع 

می سازد.
ب��ا توجه به اهميت اطالعات در حوزه هاي مالي و مهاجرت بنگاه هاي 
مالي به س��مت بهره گيري از قابليت هاي ش��بكه هاي كامپيوتري و سپس 
مراكز داده در اين زمينه، بانك رفاه نيز تالش كرد تا زيرساختار خود را 

به قدرتمندترين امكانات موجود مجهز سازد.
با ورود س��رويس هاي الكترونيكي به عرصۀ بانك داري كشور، تكيۀ 
اي��ن حوزه بر س��اختارهاي كامپيوتري براي ذخيره س��ازي و پردازش 
اطالع��ات به طور تصاعدي افزاي��ش يافت. در همين راس��تا، بانك هايي 
كه از س��ابقه طوالني تري در كش��ور برخوردار بوده و از مدت ها پيش 
زيرس��اختار كامپيوتري خود را پايه گذاري كرده بودند، تصميم به ارتقا 

و بهينه سازي تجهيزات موجود خود گرفتند.
تصميم به صرف هزينه براي نوس��ازي ش��بكه ها و س��اختارهاي 
موجود از دو جهت براي بانك رفاه اهميت داش��ت. اول آن كه با اس��تفاده 
از تجهيزات��ي ك��ه با صرف فضاي كمتر همان بازدهي گذش��ته را فراهم 

مي كردند، امكان توس��عه ساختار موجود بدون نياز به تخصيص فضاي 
بيش��تر را به دس��ت مي آورد. به عالوه، اس��تفاده از تجهيزات مناسب به 
اي��ن بان��ك امكان مي داد تا هزينه هاي نگه��داري تجهيزات خود در زمينۀ 
خنك س��ازي و مصرف برق را به طور چش��مگيري كاهش دهد. عالوه بر 
تمام موارد فوق، تجهيزات Active و Passive مورد استفاده در واحدهاي 
مختلف اين بانك در سراسر كشور با گذشت زمان به تدريج مستهلك شده 

و بازدهي واقعي خود را از دست داده بودند.
پس از بررسي و ارزيابي وضعيت موجود از يك سو و تعيين هدف و 
برنامه ريزي براي دستيابي به شرايط ايده آل از سوي ديگر، مديران بانك 
رفاه تصميم گرفتند براي نوس��ازي ش��بكه هاي موجود خود از همكاري 
شركت هايي استفاده كنند كه عالوه بر ارائه كيفيت مورد نظر )با توجه به 
حساسيت هاي حوزۀ كاري اين بانك(، توانايي اجراي عمليات را با سرعت 

كافي در گسترۀ كشوري داشته باشند.
بديهي اس��ت كه شركت هاي مورد نظر براي دستيابي به اين شرايط 
عالوه بر برخورداري از تخصص كافي به سطح بااليي از تجربه در زمينۀ 
اجراي پروژه هاي بزرگ كشوري نيز احتياج داشتند. از سوي ديگر، بانك 
رفاه به دنبال ش��ركت هايي بود كه از رتبه بندي هاي الزم در اين زمينه نيز 

برخوردار باشند.
در نهايت، ش��ركت تيام ش��بكه با توجه به شبكۀ فروش و پشتيباني 
گس��تردۀ خود در سراس��ر ايران براي نوسازي شبكه هاي LAN شعب و 
ادارات اين بانك در كش��ور انتخاب ش��د. پس از مشاوره هاي طوالني با 
متخصصان تيام ش��بكه، در نهايت اين شركت مسئوليت تامين تجهيزات 
Passive م��ورد نياز بيش از 4000 نود ش��بكه را با مارك  UNICOM  در 

واحدهاي مختلف بانك رفاه در سراسر كشور بر عهده گرفت.
با توجه به كيفيت باالي تجهيزاتي كه به بانك رفاه ارائه شدند، مديران 
اين بانك توانستند زيرساختار شبكه موجود خود را در سراسر كشور به 
سطح بااليي از كارايي و كيفيت ارتقا داده و با يك سرمايه گذاري مطمئن، 
عمر كاري س��اختارهاي شبكه شعب و ادارات خود را به طور چشمگيري 
افزايش دهند. بدون ترديد با توجه به پتانس��يل باال و مقياس پذيري عالي 
تجهيزات خريداري شده، اين بانك در بلند مدت به ميزان قابل مالحظه اي 
در هزينه هاي مربوط به فرآيندهاي توس��عه و گس��ترش شبكه هاي خود 

صرفه جويي خواهد كرد.

فناوري در خدمت رفاه
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شايد كمتر كسی بداند كه يكی از بزرگترين شركت های توليدكنندۀ گوشی های موبايل 

كار خود را با ساخت كاغذ آغاز كرده باشد. تاريخچۀ نوكيا به سال 1865 باز می گردد، يعني 

زمانی كه فردريك آيدس��تم آس��ياب خمير چوب را براي توليد كاغذ در كنار رودخانه ای در 

 Nokianvirta جنوب فنالند ايجاد كرد. چند س��ال بعد او دومين آس��ياب را در كنار رودخانۀ

تاسيس كرد و بعدها كارخانۀ نوكيا نام خود را از اين رودخانه گرفت. فردريك آيدستم يك 

مهندس معدن بود كه صنعت ساخت كاغذ را با قيمت پايين از آلمان به فنالند آورد. در سال 

1867 فردريك آيدس��تم مدال برنز را در Paris World Explotion كس��ب كرد و عنوان پدر 

صنعت كاغذسازی فنالند را به خود اختصاص داد. آيدستم در سال 1871 همكاري خود را 

با لئو مشلين يكي از دوستان خود آغاز كرد و نام كارخانه خود را رسما نوكيا گذاشت. در 

اواخر قرن نوزدهم مشلين تمايل داشت كه كارخانه را به سمت توليد محصوالت الكتريكي 

توسعه دهد كه در ابتدا اين تقاضا با مخالفت آيدستم مواجه شد. پس از بازنشستگی آيدستم 

در س��ال 1896، مش��لين رئيس كارخانه ش��د ) از سال 1898 تا 1914( و طرح خود را تحقق 

بخشيد و در سال 1902 محصوالت الكتريكي را نيز به توليدات اين كارخانه افزود. 

در سال 1898 ادوارد پولون، شركت Finnish Rubber Works را كه مواد كائوچويی و 

الستيكی توليد می كرد را تاسيس كرد و در اوايل قرن بيستم كارخانه های خود را در نزديكی 

نوكيا ايجاد كرد و از آن پس تحت نام نوكيا با اين شركت به همكاري و مشاركت پرداخت.

در 1912 شركت Finnish Cable Works توسط آرويد ويكستروم آغاز به كار كرد كه 

به توليد تلفن، تلگراف و كابل های الكتريكی مش��غول ش��د و تجارت كابل و الكترونيك  نوكيا 

را پايه گذاری كرد. اين ش��ركت به دليل افزايش نياز به انتقال نيرو و ش��بكه های تلگراف و 

تلفن در جنگ جهانی دوم به س��رعت پيش��رفت كرد. در 1937 ورنر وكمن قهرمان كش��تی 

و اولين فنالندی كه مدال المپيك را به دس��ت آورده بود رئيس اين ش��ركت ش��د. در 1960 

اولين دپارتمان الكترونيك اين ش��ركت تاس��يس گش��ت كه به فروش و ساخت كامپيوترها 

می پرداخت. به تدريج كمپانی های Rubber Works و Cable Works با يكديگر متحد شدند و 

در نهايت در سال 1967 تمام اين سه كارخانه تحت نام گروه نوكيا شروع به فعاليت كردند 

كه در آن زمان براي 460 نفر شغل ايجاد شد. اين كارخانۀ جديد شامل صنايع متعددی بود 

و محصوالت بسياری مانند كاغذ، الستيك دوچرخه و ماشين، كابل های ارتباطی، تلويزيون 

و لوازم صوتی و تصويری، كامپيوترهای ش��خصی، ماشين های توليد الكتريسيته، خازن، 

تجهيزات ارتباطی نظامی و... را در آن واحد توليد می كرد.

در اوايل 1970 ارتباطات تلفنی شامل استفاده از سوييچ های آنالوگ الكترو-مكانيكی 

می ش��دند.  نوكيا به س��رعت س��وييچ ديجيتال Nokia DX 200 را توسعه داد و در نتيجه اين 

سوييچ جايگزين نمونۀ آنالوگ شد. در واقع Nokia DX 200 از يك زبان كامپيوتر سطح باال 

به عالوه ميكروپروسس��ورهای اينتل استفاده مي كرد كه به نوبۀ خود اجازۀ مبادالت تلفنی 

از طريق كنترل كامپيوتر را می داد و هنوز هم اين روش، پايه ای برای زير س��اخت ش��بكۀ 

نوكيا محسوب می شود. 

معرفی ش��بكۀ موبايل باعث ش��د تا نوكي��ا Nordic Mobile Telephony( NMT( را به 

عنوان يكی از اولين ش��بكه های س��لوالر چند مليتی در س��ال 1981اختراع كند. با معرفی 

اس��تاندارد NMT صنعت تلفن همراه به سرعت شروع به توسعه كرد.  در 1984 اين شركت 

اولين تلفن قابل حمل خود را با نام Mobira Talkman روانه بازار نمود. از آنجايی كه در آن 

زمان تلفن های قابل حمل موجود در بازار بس��يار س��نگين بودند و معموال در ماشين نصب 

 NMT را برای شبكه های  Mobira Cityman می شدند، شركت نوكيا اولين تلفن دستی با نام

در س��ال 1987عرضه كرد. جالب اس��ت بدانيد اين تلفن وزنی در حدود 800 گرم داش��ت و 

قيمت آن 4560 يورو )معادل 24000 مارك فنالندی( بود.

به زودی Global System for Mobile Communication( GSM( تاس��يس شد و نوكيا 

توسعۀ تلفن های GSM را آغاز كرد. در واقع GSM در سال 1987 به عنوان استاندارد اروپايی 

ب��رای تكنولوژی موبايل ديجيتال بنيان گذاری ش��د و امكان برق��راري تماس هاي صوتی، 

رومينگ بين المللی و پشتيبانی از سرويس جديد پيام های متنی )SMS( را در اختيار كاربران 

قرار می داد. در س��ال 1990 نوكيا تصميم گرفت تا س��اخت وس��ايل صوتی و تصويری را 

متوق��ف ك��رده و روی صنعت ارتباط��ات تلفنی تمركز كند و س��اير كمپانی هاي مرتبط كه 

محصوالت متفاوتی توليد می كردند به تدريج از نوكيا جدا ش��دند. نوكيا به س��رعت فروش 

تلفن های GSM خود را افزايش داد و فروش فوق العادۀ اين تلفن ها باعث شد تا نوكيا به يكی 

از مهم ترين و بزرگترين كمپانی های فنالند تبديل ش��ود. در سال 1991 نخست وزير فنالند 

اولين تماس GSM دنيا را توسط تجهيزات نوكيا برقرار كرد. يك سال بعد اولين تلفن دستی 

ديجيتال GSM اين شركت با نام نوكيا 1011 معرفی شد.  

در سال 1992 نوكيا تصميم گرفت كه روی صنعت ارتباطات از راه دور تمركز كند و 

اين يكی از مهم ترين تصميمات استراتژيك در تاريخ اين شركت بود. با گسترش استاندارد 

GSM، رئيس جديد نوكيا جورما اوليال اين شركت را در مسير پيشرفت صنعت تلفن موبايل 

قرار داد و مهم ترين هدف اين ش��ركت ساخت تلفن های موبايل و سيستم های ارتباط از راه 

دور شد. 

نوكيا، تالش براي ارتباط

10 نكته مديريتي

شما نمي توانيد فقط با قصد انجام يك كار به شهرت برسيد. )هنري فورد(

انسان هاي موفق كارهاي متفاوت انجام نمي دهند بلكه كارها را به گونه اي متفاوت انجام مي دهند. )وين داير(

تعيين كننده بهاي اصلي هر محصول اين است كه آخرين مشتري ها براي آخرين اقالم باقي مانده آن، چقدر حاضرند بپردازند. )برايان تريسي(

اگر در روند رويدادها اختيار انتخاب نداريم، در نحوه نگاه كردن و پاسخ دادن به آن ها هميشه اختيار انتخاب داريم. )جان ني(

شجاعت، انجام كاري است كه از آن بترسيد. اگر ترس نباشد، شجاعت معنايي ندارد. )ادي رايكنبكر(
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در ادامۀ تالش های اين ش��ركت و در س��ال 1998، نوكيا عنوان بزرگ ترين س��ازندۀ 

تلفن موبايل را به خود اختصاص داد و با تمركز نوكيا روی صنعت موبايل بين س��ال های 

1996 تا 2001 حجم معامالت نوكيا از 6/5 ميليارد يورو به 31 ميليارد يورو افزايش يافت. 

در س��ال 2006 مديرعامل نوكيا تغيير كرد و جای او را اولی-پككا كاالس��وو گرفت 

و جورما اوليال به س��مت رئيس هيئت مديره انتخاب ش��د. در همين س��ال نوكيا و زيمنس 

طرح های خود را برای تاس��يس ش��ركت Nokia Siemens Networks ارايه كردند. يك سال 

 Nokia بعد در 2007 اين ش��ركت به عنوان پنجمين نام تجاری با ارزش دنيا ش��ناخته شد و

Siemens Networks فعاليت ه��اي خود را آغاز كرد. در همين س��ال نوكيا س��رويس جديد 

اينترنت خود را با نام Ovi ارايه كرد. Ovi سايتي بود كه كاربران مي توانستند تصاوير خود 

را با دوستانش��ان به اش��تراك بگذارند، فايل هاي موسيقي، نقش��ه، بازي و... را مستقيما به 

گوش��ي خود دانلود كنند. سرويس هايي كه نوكيا تحت عنوان Ovi Store ارايه مي كرد هنوز 

هم ادامه دارد به طوري كه به گفتۀ نوكيا در اوايل سال 2011 فايل هاي دانلود شده از Ovi به 

6 ميليون در يك روز رسيده است.

نوكيا تا اوايل س��ال 2011 از سيس��تم عامل س��يمبيان براي تلفن هاي هوش��مند خود 

اس��تفاده مي ك��رد، ام��ا مديرعامل جديد اين ش��ركت Stephen Elop تصميم ب��ر تغيير اين 

سيستم عامل به ويندوز 7 گرفت. Elop براي تصميم گيري در خصوص تغيير سيستم عامل 

گوشي هاي هوشمند نوكيا با دو شركت بزرگ در اين حوزه يعني گوگل و مايكروسافت به 

مذاكره پرداخت، كه نتيجۀ آن، همكاري با گوگل و استفاده از آندرويد بود. 

Stephen Elop همكاري خود را به عنوان رئيس و CEO، با ش��ركت مايكروس��افت از 

 ،CEO سال 2010 آغاز كرد. او سابقه همكاري و مديريت در شركت هاي مكرومديا در سمت

در ادوبي به عنوان رئيس بخش عمليات جهاني و در جونيپر  به عنوان COO  را در كارنامۀ 

حرفه اي خود دارد. عالوه بر آن، پيش از ورود به نوكيا، از س��ال 2008 در مايكروس��افت 

 Elop .به عنوان مدير بخش تجارت و عضو تيم ارش��د مديريت اين ش��ركت فعاليت مي كرد

كه متولد 31 دس��امبر 1963 اس��ت و مليت كانادايي دارد، از دانشگاه McMaster كانادا در 

رش��تۀ مديريت و مهندس��ي كامپيوتر فارق التحصيل ش��ده و دكتراي افتخاري خود را نيز 

از همين دانش��گاه دريافت كرده اس��ت. دوران دانش��جويي به همراه تيمي در پروژه اي، 22 

كيلومت��ر كاب��ل اترنت را در اطراف دانش��كده براي ايجاد يكي از اولين ش��بكه هاي اينترنت 

كانادا جاسازي كردند. 

 Elop مديري توانمند اس��ت و در برقراري ارتباط با كارمندان خود بس��يار موفق عمل 

مي كند. او در اولين روز كاري خود ايميلي براي تمامي كارمندان شركت فرستاد و از آن ها 

در خصوص تغييراتي كه فكر مي كنند بايد در نوكيا اعمال ش��ود و ش��رايطي كه مي خواهند 

بدون تغيير باقي بماند س��وال كرد كه بيش از 2000 ايميل برايش ارس��ال ش��د و او به تمام 

آن ها پاس��خ داد. در ماه مارس س��ال جاري ميالدي، نوكيا عالوه بر حقوق س��اليانه 1/4 

ميلي��ون دالري او، مبل��غ 6 ميليون دالر به عنوان پاداش براي جبران درآمد از دس��ت رفته 

اين شركت بهElop داد.

Elop كه خلباني يكي از س��رگرمي هاي اوس��ت به همراه همسرش Nancy Elop و پنج 

فرزندشان در خارج از سياتل زندگي مي كند.

طبق آمار منتشر شده در سال 2010 نوكيا به عنوان يكي از توليدكنندگان دستگاه های 

موبايل و تركيبی از صنايع ارتباطات و اينترنت 132000  كارمند در 120 كشور دنيا دارد و 

محصوالت خود را در 150  كشور به فروش می رساند. از طرفي درآمد ساليانه اين شركت 

بيش از 42 ميليارد يورو بوده و سود خالص حاصل از درآمد آن به دو ميليارد يورو در سال 

2010 ميالدی رس��يده اس��ت. نوكيا در سال 2010 با درآمد 60 ميليارد دالر و سود تقريبي 

1/2 ميليارد دالر  مقام 120 را در رده بندي مجلۀ فورچون كسب كرده است.

ضميمه شماره 125
Points & Views نكته ها و گفته ها

خيلي از ما وقتي به رودخانه اي مي رسيم مدت ها در انتظار مي نشينيم تا كس ديگري بيايد و روي آن پلي بسازد. )سيسيل روس(

مدير موفق در سازمان غيررسمي نيز رهبري را بر عهده دارد.

مديران اسير دو تغيير هستند: زمان و هزينه.

هنر مدير، تبديل مشكالت به فرصت هاست.

مي توان در ظرف دوسال يك كارخانه ذوب آهن ساخت ولي براي تربيت يك مدير براي اين صنعت بايد 20 سال وقت صرف كرد.
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ضميمه شماره 125
گوناگون Miscellaneous
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شركت تيام ش��بكه در نظر دارد به منظور تامين 
بخشي از نيروي انس��اني مورد نياز خود، داوطلبان 
واجد ش��رايط را ب��ا مدرك كارشناس��ي به صورت 

تمام وقت در زمينه هاي كاري زير استخدام نمايد:
1- كارشناس بخش بازاريابي- آقا

2- كارش��ناس بخش مهندس��ي ش��بكه )ش��امل 
مهن��دس كامپيوتر، سرپرس��ت پروژه مرك��ز داده، 

مهندس برق، مهندس صنايع(
عالقه من��دان به همكاري با ش��ركت تيام ش��بكه 
  jobs@tiam.ir مي توانن��د رزومه خود را ب��ه آدرس

ارسال كنند.






