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مقدمه
شركت تيام شبكه در طول سال ها تالش و فعاليت خود مسير بسيار طوالني را پشت 
سر گذاشته است. ما در طول اين مسير موفقيت هاي فراواني را به دست آورده ايم اما هرگز 
ي�ك نكت�ۀ مه�م را فراموش نكرده ايم: نيروي محركه اي كه توانس�ته ما را در فراز و نش�يب 
س�ختي هاي فعاليت در بازار آي تي كش�ور به پيش ببرد، كار گروهي و ارادۀ مصمم جمعي 
از بهترين متخصصان آي تي در سراس�ر كش�ور اس�ت كه هر يك در نوع خود از بهترين و 
با تجربه ترين كارشناس�ان ش�اخه هاي مختلف اين صنعت به شمار مي آيند، متخصصان و 
كارشناس�اني كه در داخل و خارج از ش�ركت تيام ش�بكه در جهت پيش�رفت صنعت آي تي 
كشور گام برمي دارند. شاهد صادق اين مدعا، سركار خانم مهندس سلما علي آبادي هستند 
كه در آخرين انتخابات سازمان نظام صنفي كشور توانستند باالترين تعداد آرا در شاخۀ 
مشاوران حقيقي را به دست آورند. ضمن تبريك صميمانه به اين همكار عزيزمان، انتخاب 
ايش�ان را گام ديگري در مس�ير تاثيرگذاري تيام ش�بكه بر روند رو به رش�د صنعت آي تي 
در كش�ور در نظر مي گيريم. مس�يري كه با دوره هاي آموزش�ي، انتش�ار فصلنامه، تهيه و 
انتش�ار كتاب اس�تاندارد زيرس�اخت مراكز داده و ده ها فعاليت ديگر تاكنون شكل گرفته و 

در آينده با گام هاي استوارتري ادامه خواهد داشت.

فصلنامۀ پاييزي تيام ش�بكه هميش�ه با شركت در نمايشگاه هاي مختلف همراه است. 
ب�ا وج�ود آن كه وضعيت نمايش�گاه الكامپ امس�ال هنوز در پرده اي از ابه�ام قرار دارد، اما 
اميدواري�م در ه�ر فرصتي به بهترين ش�كل ممكن دس�تاوردهاي تيام ش�بكه را در اختيار 
مدي�ران و كارشناس�ان كش�ورمان ق�رار دهيم. در واقع اين نمايش�گاه ها بي�ش از هر چيز 
براي ما فرصتي هس�تند تا به طور مس�تقيم با مخاطبان سرويس هاي مختلف خود ارتباط 

برقرار كنيم.
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س��ازمان نظام صنفي رايانه اي كش��ور كه گاهي اوقات از آن تحت 
عنوان س��ازمان نصر نيز ياد مي ش��ود، به استناد مادۀ 12 قانون حمايت 
از حق��وق پديدآورن��دگان نرم افزارهاي رايانه اي و تش��كل نظام صنفي 
رايانه اي مصوب 1379 مجلس ش��وراي اسالمي در تاريخ دوازدهم تير 
ماه 1384 تاس��يس شد. البته سه س��ال قبل يعني در تير ماه سال 1381، 
برنامۀ توس��عۀ كارب��رد فناوري اطالعات و ارتباطات كش��ور يا به طور 
خالصه ت��ر تكف��ا تدوين و ابالغ ش��ده بود. با اين ح��ال به رغم نقش قابل 
توجهي كه فناوري هاي اطالعات و ارتباطات در توسعۀ اقتصادي كشور 
داشتند، جاي خالي يك سازمان يا ماهيتي كه مسئوليت سامان دهي روند 
مذكور را داش��ته باش��د كامال احساس مي ش��د. به همين دليل، سازمان 
مديريت و برنامه ريزي در سال 84 سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور 
را پايه گ��ذاري كرد ت��ا توانايي هاي بخش خصوصي با چش��م اندازها و 

برنامه ريزي هاي دولتي هم راستا شوند.
بدين ترتيب، س��ازمان نصر كار خود را روز دوازدهم تير ماه س��ال 
1384 آغ��از ك��رد، آن هم در مراس��مي به ميزباني انجمن ش��ركت هاي 
انفورماتيك ايران كه نزديك به هزار نفر از مديران ش��ركت هاي مرتبط 
و تعدادي از مديران عالي رتبه دولتي در آن حضور داش��تند. اين 
س��ازمان تاكنون دو دوره از مديريت خود را پش��ت س��ر 
گذاش��ته است. در واقع هيات مديرۀ اين سازمان پس 
از انتخاب براي مدت سه سال مسئوليت هدايت 

و پيشبرد اهداف سازمان را بر عهده مي گيرد.
س��ومين دورۀ فعاليت س��ازمان روز پنج ش��نبه 14 مهر ماه س��ال 
جاري با برگزاري انتخابات هيات مديرۀ آن آغاز ش��د. اين انتخابات در 
حالي برگزار ش��د كه 36 كانديد در ش��اخۀ شركت ها، 6 كانديد در شاخۀ 
فروش��گاه ها، 6 كانديد در شاخۀ مشاوران و 5 كانديد در بخش بازرسي 
ح��وزۀ فناوري اطالعات و ارتباطات در آن ش��ركت ك��رده بودند كه در 
نهايت به ترتيب 18 نفر از شاخۀ شركت ها، 3نفر از شاخۀ فروشگاه ها، 3 
نفر از شاخۀ مشاوران، و 2 نفر از شاخۀ بازرسان توانستند كرسي هاي 

مربوطه را به دست آورند.
نكت��ۀ قاب��ل توجه در مورد س��ومين دورۀ انتخاب��ات هيات مديرت 
س��ازمان، حضور دو تشكل بود كه به رقباي اصلي در اين رويداد تبديل 
شدند. تشكل اول، گروه »پيشنهاد 20« نام داشت كه با شعار بهار صنفي 
وارد ميدان ش��ده بود. اين تش��كل افزايش اعتبار و اقتدار سازمان نظام 
صنفي رايانه اي را مهم ترين هدف حضور در هيات مديره اين س��ازمان 
اعالم كرده بود. همچنين بهره گيري از تمام ظرفيت اعضای هيات مديره 
در تصميم گيري ه��ا و فرآينده��اي اجرايي داخلي و خارجي س��ازمان، 
توس��عۀ فضای كسب و كار با اس��تفاده از ظرفيت های موجود در داخل 
صنف و بازنگری اس��اس نامه، آيين نامه های اجرايی و دستورالعمل های 

فعلي در برنامه هاي اعالم شده توسط اين گروه به چشم مي خوردند.
گ��روه »پيش��نهاد 20« دفاع از حق��وق و منافع صنف��ی در تعامل و 
مشاركت موثر و خالقانه با كليۀ نهادها، مجامع، تشكل ها و سازمان های 
مرتب��ط اع��م از خصوصی و دولتی را از ديگ��ر برنامه های هيات مديره 
آيندۀ اين سازمان عنوان كرده و اطالع رسانی شفاف و مستمر به تمامی 
اعض��ای صن��ف در خصوص اقدامات انجام ش��ده و در دس��ت اجرا را 

به عنوان يكي از محورهاي كليدي فعاليت خود مشخص كردند.
تش��كل مقابل نيز تحت عنوان »اتحاد 15« ش��ناخته مي شد و با 
تاكيد بر سه محور افزايش تاثيرگذاری سازمان در بهبود فضای 
كس��ب  و كار، افزايش تاثيرگذاری سازمان در ظرفيت سازی و 
توانمندسازی اعضا، و تقويت ظرفيت های اجرايی سازمان، 
نامزدی خود را برای حضور در سومين دورۀ انتخابات 
هيات مديره س��ازمان نظام صنفی رايانه ای اس��تان 

تهران اعالم كرد.
گ��روه »اتح��اد 15«، ب��ر درک اهميت نقش 
و جايگاه س��ازمان نظ��ام صنف��ی رايانه ای 
تاكي��د و اعالم كرده ب��ود: از تمامی توان و 

سومين انتخابات سازمان نظام صنفي 
رايانه اي كشور )استان تهران(
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امكانات موجود در راس��تای انجام مطل��وب وظايف نمايندگی با رعايت 
اصل ش��فافيت، مسئوليت پذيری، پاس��خ گويی، نقدپذيری، جامع نگری و 
عدم تبعيض اس��تفاده خواهند كرد. اين گروه در مواضع خود متعهد شده 
ب��ود كه در همه حال به اصل اس��تقالل س��ازمان نظ��ام صنفی رايانه ای 
پايبند باش��د و از آن صيانت كند؛ همچنين ترجيح منافع گروهی و صنفی 
بر منافع فردی و پرهيز از دنبال كردن منافع ش��خصی خود يا حمايت از 

منافع شخصی ديگران از ديگر برنامه های اين گروه عنوان شده بود.
پرهي��ز از فردگرايی، اس��تفاده از خرد جمع��ی در تصميم گيری ها و 
رعايت اصل شايسته س��االری در جهت برقراری ارتباط موثر با اعضای 
س��ازمان نظام صنفی رايانه ای و جلب مشاركت حداكثری آن ها از جمله 

مواضع اين گروه اعالم شده بود.
در نهايت اين گروه با هدف نهايی ارتقای ظرفيت های س��ازمان نظام 
صنف��ی رايان��ه ای و اعضای آن، حفظ و ايجاد نظم در جهت رس��يدن به 
اهداف اساس��نامه س��ازمان، اعالم كرده بود كه قصد دارد سومين دوره 

هيات مديره سازمان نظام صنفی رايانه ای را در اختيار گيرد.
در كن��ار تالش هاي گروه��ي و فعاليت هاي تبليغات��ي اين دو گروه، 
كانديداهاي مستقلي نيز در سومين دوره انتخابات هيات مديره سازمان 
ش��ركت كرده بودند. مهندس پرويز رحمتی، رييس سازمان نظام صنفی 
رايانه ای كش��ور در ابتدای مراس��م از اعضای هي��ات مديرۀ دوره دوم، 
اعضای كميسيون های تخصصی و كليۀ كسانی كه در اعتالی آرمان های 
صن��ف و تحقق آنها تالش كردند، همچنين از كانديداهای دور س��وم كه 
فضای مناسب و گرم انتخاباتی را فراهم كردند، تشكر كرد و گفت: »شعار 
دورۀ دوم هيات مديره سازمان منتخب، تعامل هم افزا با دولت در راستای 
توسعۀ بازار بود. در اين راستا علی رغم مسايل و مشكالتی كه در ابتدای 
دوره عارض ش��د و به آن شكل مشهود نبود، نهايت تالش خود را انجام 
داديم و در بخش نهادينه كردن سازمان، حدود 14 كرسی تصميم سازی 
و تصميم گيری در مراكز حس��اس و مهم در س��طح دولت، موفقيت های 

نسبی بدست آورديم«.
رييس س��ازمان نظام صنف��ی رايانه ای كش��ور در ادامه گفت: »در 
ش��رايطی كه ناماليمات بس��يار جدی و اساس��ی وج��ود دارد حضور 
گسترده و پرش��ور اعضای سازمان نظام صنفی رايانه ای استان تهران 
در انتخابات دورۀ سوم هيات مديره به عنوان نماد مقبوليت واحراز شأن 

و جايگاه به مراتب باالتر در تداوم تالش شش ساله تلقی می شود.«
در ادام��ه مهندس داود حقگو، دبير س��ازمان نظ��ام صنفی رايانه ای 
استان تهران نيز مهم ترين دستاوردهای ششمين سال فعاليت سازمان را 
تشريح كرد و گفت: از دستاوردهای دورۀ دوم سازمان می توان به تبادل 
تفاهم نامه پايش و كنترل سرويس های فناوری اطالعات و ارتباطات بين 
س��ازمان نظام صنفی رايانه ای و هفت نهاد و دس��تگاه اجرايی و نظارتی 
كش��ور يعنی س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباطات راديويی، س��ازمان 
فن��اوری اطالعات، س��ازمان حمايت مصرف كنن��دگان و توليدكنندگان، 
سازمان تعزيرات حكومتی، پليس آگاهی، پليس اطالعات و امنيت عمومی 
و ش��ركت ارتباطات زيرساخت و انتخاب سازمان به عنوان دبير اجرايی 

كميته اشاره كرد.
سپس گزارش مالی منتهی به انتهای شهريور ماه سال جاری توسط 
محمود رضا خادمی،  خزانه دار س��ازمان ارايه ش��د و نمايندۀ موسس��ۀ 

حسابرسی شاهدان، گزارش حسابرس را قرائت نمود. 

در ادامۀ مراس��م، مهندس پرويز شهپر، بازرس قانونی سازمان نيز 
گزارش بازرسی خود را اعالم كرد و روزنامۀ فناوران اطالعات به عنوان 
روزنامۀ رس��می  س��ازمان انتخاب ش��د. همچنين بودجۀ سال منتهی به 
1391/6/31 توس��ط خزانه دار سازمان ارايه ش��د و اعضای حاضر در 

نشست به بررسی و تصويب بودجه سال 91 سازمان پرداختند.
در ادامۀ برگزاری مجمع، كانديداها به معرفی خود و برنامه هايشان 

پرداختند و در نهايت رای گيری انجام و نتايج به شرح زير اعالم شد: 
مجموع آرا: 1243

انتخاب شدگان شاخۀ شركت ها به ترتيب تعداد آراي اخذ شده:
آزاده داننده 771  -1

آزاد معروفی 718  -2
رضا كرمی 714  -3

سيدايمان ميری 704  -4
فريبا مهديون 696  -5
محمد ثروتی 672  -6

سيد مجيد صدری 591  -7
محمود اعاليی 576  -8

محمد حسن شانه ساز زاده 571  -9
مهرداد سيجانی 567  -10

سيامك پيربابايی 534  -11
بهناز آريا 530  -12

ليال الريجانی 525  -13
حميد فروزنده 515  -14

محمد رضا حدادی 511  -15
عبدالكريم رئيس كرمی 510  -16

محمد حسين برخوردار 502  -17
گلمر بحری 489  -18

همچنين نتايج آرای انتخابات شاخۀ فروشگاه ها از 59 برگۀ ماخوذه 
نشان می دهد كه سيد مهدی ميرمهدی كميجانی با 44 رای ، محمد كوروش 
مومنی با 31 رای و عبدالحس��ين حاجيان با 27 رای بيش��ترين آرای اين 

بخش را كسب كردند.
در ش��اخۀ مش��اوران حقيقی نيز از 84 برگۀ جمع آوري شده، سلما 
علی آبادی با 52 رای، ساسان شيردل با 31 رای و حميدرضا سوداگران 

با 29 رای موفق به كسب بيشترين آرا شدند.
نتاي��ج انتخابات بازرس اين بخش از 1360 برگۀ رای نيز، از كس��ب 
بيش��ترين امتياز پرويز ش��هپر با 792 رای و س��مانه گلش��ن با 54 راي 

حكايت دارد.
به اين ترتيب، دو تش��كل ش��ركت كننده در اين انتخابات، اتحاد 15 و 
پيشنهاد 20، به ترتيب 13 و 5 كرسي از دورۀ سوم هيئت مديرۀ سازمان 

نظام صنفي رايانه اي استان تهران را به خود اختصاص دادند.
ب��ا توجه به آمار به دس��ت آمده از انتخابات س��ازمان نظام صنفي 
رايانه اي كش��ور، اين اولين باري اس��ت كه راي اول ش��ركت ها و شاخۀ 
مش��اوران را بان��وان اين صن��ف خانم مهندس آزاده داننده از ش��ركت 
فناوران اطالعات بهاران و خانم مهندس س��لما علي آبادي از شركت تيام 
شبكه ربودند و بدين ترتيب صنف فناوري اطالعات شايستگي هاي خود 

را به طور فراگير و فارغ از هرگونه جنسيت گرايي اثبات نمود.
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وقت��ي از ش��بكه هاي كامپيوتري صحبت مي كني��م، اولين چيزي كه 
احتماال در ذهن ما مجس��م مي ش��ود چند كامپيوتر است كه در يك يا چند 
 Wi-Fi اتاق مجاور با اس��تفاده از كابل هاي ش��بكه يا يك س��اختار شبكۀ
به يكديگر متصل ش��ده اند. با اين حال وقتي به طور كاربردي به ش��بكه ها 
نگاه كنيد، متوجه مي ش��ويد كه اولين ويژگي متمايز اين ساختار پيچيده، 
نامحدود بودن آن اس��ت. به عبارت ديگر، امروزه شبكه هاي كارآمد براي 
پياده س��ازي در تمام طبقات و بخش هاي يك ساختمان طراحي مي شوند. 
واقعيت اين اس��ت كه در بسياري از موارد، به هيچ وجه تعجب آور نيست 
كه مجبور شويد چند ساختمان مجاور يا يك سايت نزديك را با استفاده از 
رس��انه هاي شبكه سازي به يكديگر متصل كنيد. مجموعه هاي دانشگاهي 
يا سايت علمي، نمونه هاي بسيار آشكاري از اين نوع محيط ها هستند. در 
اين شرايط، اولين راه حلي كه به ذهن كاربران عادي مي رسد، استفاده از 
يك ساختار شبكه سازي بي سيم است. با اين حال، بايد توجه داشته باشيد 
كه ش��بكه هاي بي سيم هنوز با فاصلۀ بس��يار زيادي از سرعت و پهناي 
باند ش��بكه هاي كابلي امروزي عقب تر هستند. به عبارت ديگر شبكه هاي 
كابلي امروزه در س��طوح 10 گيگابيت��ي كار مي كنند در حالي كه حداكثر 
س��رعت ادعا شده توسط شبكه هاي بي سيم حتي به 500 مگابيت بر ثانيه 
هم نمي رس��د. از آنجايي كه شبكه هاي بزرگ تر و جدي تر بدون ترديد به 
پهناي باند و سرعت بااليي براي انتقال داده ها و انجام عمليات پيچيده خود 
نياز دارند، اس��تفاده از رس��انه هاي كابلي در آن ها اجتناب ناپذير خواهد 
بود. با اين حال وقتي بخواهيد كابل هاي خود را در ش��رايط كنترل نشده 
محيط هاي خارجي نصب كنيد، با مشكالت تازه اي مواجه خواهيد بود كه 
مي توانند بس��يار جدي باش��ند. در اين شرايط، عوامل متعددي مي توانند 
بر عملكرد و س��المت رس��انۀ كابلي ش��ما تاثير داش��ته باشند. به همين 
دليل در اين سناريوها از كابل هاي اختصاصي استفاده مي شود كه تحت 
عنوان كابل هاي Outdoor شناخته شده و به طور اختصاصي براي تحمل 

مشكالت محيط هاي خارجي طراحي شده اند.
كابل هاي Outdoor در خانواده هاي مختلف كابل هاي مورد استفاده 
 UC-CABO6 در شبكه هاي كامپيوتري به چشم مي خورند. براي مثال، كابل
ش��ركت UNICOM كه براي استفاده در محيط هاي خارجي طراحي شده 
به يك پوش��ش خارجي از جنس پلي اتيلن سياه رنگ مجهز است كه باعث 
مي شود براي چنين كاربردهايي مناسب باشد. كابل مذكور براي استفاده 

در داكت ها و رايزرها مناسب است اما نبايد آن را به طور مستقيم در زير 
خاک دفن كنيد. CABO6 كامال ضدآب بوده و پوش��ش س��ياه رنگ آن در 
برابر نور خورشيد مقاوم است. اين كابل عملكرد منطبق با ملزومات كابل 
CAT 6 را تضمين مي كند كه باعث مي شود يك زيرساختار سيستم كابلي 
پرسرعت با عملكرد باال را براي كاربردهاي پيشرفته اي كه به پهناي باند 
بيشتري نياز دارند فراهم كند. اين كابل مي تواند در كاربردهاي منطبق با 
 ،)1000Base-T( مورد استفاده قرار گيرد كه اترنت گيگابيتي IEEE 802.3
 )10Base-T( و همچنين اترنت اس��تاندارد )100Base-T( اترن��ت س��ريع
را ش��امل مي ش��ود. اين كابل همچنين براي س��اختارهاي ATM نوع 1/2 
 ANSI ،نوع 4/16 مگابي��ت بر ثانيه اي Token Ring ،گيگابي��ت بر ثاني��ه اي
X3.263 نوع 100 مگابيت بر ثانيه اي، ويديوي آنالوگ و ويديوي ديجيتال 
نيز قابل استفاده خواهد بود. وقتي در ساختار شبكه هاي كابلي صحبت از 
سرعت به ميان مي آيد، نگاه همه متخصصان به سمت فيبر نوري معطوف 
مي ش��ود. شركت UNICOM دو نوع از كابل هاي فيبر نوري خود را براي 

استفاده Outdoor ارايه مي كند كه در ادامه با آن ها آشنا خواهيم شد.
كابل Loose Tube Outdoor Fiber Optic( UC-FBR-LO( براي نصب 
در داكت، زير زمين و تونل ها طراحي شده است. ساختار خاص اين كابل، 
تع��داد متغي��ري از فيبرها را در يك مخزن لول��ه اي قرار مي دهد. طراحي 
Loose Tube اي��ن كاب��ل، پارامترهاي پايدار و بس��يار قابل اعتماد انتقال 
ب��راي تنوعي از كاربردهاي صوتي، ديتا، ويديويي و تصويري را فراهم 
مي كن��د. اين طراحي همچنين چگالي فيب��ر بااليي را در داخل قطر معيني 
از كابل فراهم س��اخته و در عين حال انعطاف پذيري الزم براي انطباق با 
ان��واع طراحي هاي سيس��تم را به وجود م��ي آورد. از مزاياي اصلي كابل 
مذكور مي توان به چگالي باالي كابل در داخل يك تيوب، مقاومت در برابر 
نفوذ آب، كدبندي رنگي فيبرها براي شناس��ايي آسان تر و قطر كوچك و 
ش��عاع كمتر خمش )براي نصب آسان در بخش هايي كه فضاي محدودي 
دارند( اش��اره كرد. براي كاربردهايي كه با بيش��ترين ملزومات سرعتي 
 Loose Tube( UC-FBR-GO كابل UNICOM ،و پهناي باند مواجه هس��تند
10G Outdoor Fiber Optic( خ��ود را عرض��ه مي كن��د. اين كابل، پهناي 
بان��د كافي براي پش��تيباني از اترنت 10 گيگابيت��ي در فواصل طوالني تر 
را فراهم مي كند. به طور كلي مي توان گفت كه اين كابل تمام مش��خصات 
برادر كوچك تر خود را دارد، اما پهناي باند بس��يار باالتري را در اختيار 
ش��بكه مي گذارد. در حالي كه كاب��ل UC-FBR-LO با فيبرهاي 62/5 و 50 
ميكرومتري تك حالته قابل دسترس��ي اس��ت، كابل UC-FBR-GO با فيبر 
OM3 چند حالته و فيبر G655  نوع Single Mode ارايه مي شود. شناخت 
انواع كابل هاي موجود و انتخاب نمونۀ مناسب با كاربرد و شرايط خاص 
شبكه شما مي تواند تا حدود زيادي از سرمايه گذاري انجام شده محافظت 
كرده و در عين حال احتمال بروز مشكالت مختلفي را كه به قطع كار شبكه 

منتهي خواهند شد كاهش دهد.
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 Outdoor آشنايي با كابل هاي
و ويژگي هاي آن ها
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سيسكو روتر جديدي را براي استفاده در شبكه هاي Enterprise و شركت هاي تامين كنندۀ  سرويس 
ارايه كرد. 819 يك گيت وي Machine-to-Machine از خانوادۀ ISR بوده و براي استفاده در محيط هاي 
 خارجي با دماهاي باال طراحي ش��ده اس��ت. در واقع بازار هدف ISR 819 گيش��ه ها، ناوگان هاي باري و

ATMها هستند. همچنين از اين روتر مي توان به عنوان يك روتر معمولي در شبكه استفاده كرد. 

برخالف روترهاي معمولي، ISR 819 براي دسترس��ي به اينترنت به ديتاي س��لوالر استناد مي كند و 
همين موضوع موارد استفاده از روتر را مخصوصا در وسايل نقليه در حال حركت افزايش خواهد داد. 
اين روتر تنها يك كيلوگرم وزن داش��ته، تقريبا از يك تبلت كوچكتر و باريك تر اس��ت و قيمت پايۀ آن از 
1600 دالر ش��روع مي شود. اما نس��خۀ بزرگ تر و مستحكم تر آن كه ضد آب بوده و قابليت تحمل تغيير 

دما از 25- تا 60 درجه سلسيوس را نيز دارد با قيمتي معادل 2300 دالر عرضه خواهد شد. 
براي اطمينان از برقراري يك ارتباط امن، اين روتر به قابليت اتصال 3G نيز مجهز شده است. هر دو 
فناوري GSM و CDMA در اين روتر قابل دس��ترس بوده و امكان نصب دو س��يم كارت نيز در اين روتر 
وجود دارد، بنابراين كاربران قادر خواهند بود كه از امكانات دو اپراتور موبايل به صورت مجزا بهره مند 
ش��وند. اين روتر امكان اجراي تنظيمات فايروال، رمز گذاري براي VPN و ويژگي هايي براي بهينه سازي 

ارسال و دريافت صدا و تصوير را نيز فراهم مي كند. 
در خصوص نحوۀ عملكرد اين روتر مي توانيد تصور كنيد كه يك روتر كوچك بي سيم در يك ايستگاه 
ATM بتواند، زماني كه پول موجود در مخزن آن تا يك سطح مشخصي كاهش پيدا كرد، سيگنالي را ارسال 

كند. در نتيجه قادر خواهد بود تا به سرعت از طريق شبكۀ سلوالر با روتر مشابهي كه در ماشين حمل پول 
تعبيه شده ارتباط برقرار كند. بنابراين دستورالعمل هاي الزم براي ارسال حجم پول مورد نياز دستگاه، 

به راننده ماشين اعالم خواهد شد و پول در اختيار دستگاه ATM قرار خواهد گرفت.
به گفتۀ سيس��كو روتر ISR 819 بيش��تر با هدف افزايش بازده عملياتي طراحي ش��ده و سرويسي را 

فراهم خواهد كرد كه تاكنون وجود نداشته است.

 SPARC T4 ش��ركت اوراكل هم زمان با پرده برداري از سيس��تم هاي مبتني بر آخرين ريزپردازندۀ
اعالم كرد كه خط  سير خود را تسريع خواهد كرد تا محصوالت Enterprise پيشتاز صنعتي را سريع تر 
از ساير رقبا روانه بازار كند. اين شركت اكنون در نظر دارد عملكرد محصوالتش را هر دو بار يك بار با 
تقويت قدرت خام تراش��ه ها و همچنين پياده سازي شتاب دهنده هاي خاص  منظوره اي كه سرعت اجراي 

نرم افزارهايش را افزايش خواهند داد، دو برابر سازد.
اوراكل برخ��الف بعضي از رقباي خود در بازار ريزپردازنده هاي س��رور به هيچ  وجه براي مخفي 
نگه داش��تن خط  س��ير تراشه هاي س��رور SPARC تالش نكرده و اين خط  سير را در آگوست سال 2010 
منتش��ر كرد. اين ش��ركت يك هدف تهاجمي را براي ايجاد سيس��تم هاي س��ري SPARC T با 128 هستۀ 
پردازندۀ فيزيكي تا س��ال 2015 تعيين كرده كه قادر خواهند بود تا 16384 رش��تۀ پردازش��ي را به طور 
هم زمان اداره كنند. از س��وي ديگر، تعداد س��وكت هاي پش��تيباني شده توسط سيستم هاي SPARC T در 
چارچوب زماني 2013 تا 2014 به هشت عدد افزايش خواهد يافت. با اين حال، به نظر مي رسد كه اوراكل 
توانسته به خط  سير خود شتاب داده و آزمايش نسل بعدي پردازنده هاي SPARC T5 خود را از ماه اكتبر 
آغاز كند. به اين ترتيب، پردازنده هاي مذكور يك سال زودتر از برنامۀ تعيين شده وارد بازار خواهند شد.

John Fowler معاون ارش��د سيس��تم ها در ش��ركت اوراكل مي گويد: »ما به طور فعاالنه اي در حال 

آزمايش هس��تيم و سيس��تم هاي نرم افزاري را همراه خط بعدي نس��ل سيستم هاي سخت افزاري به كار 
گرفته ايم. ما تغييراتي را در خط  س��ير محصوالت خود اعمال و بهبودهايي را در س��ري T ايجاد كرده ايم 
 SPARC T5 كه جزييات آن را بعدا اعالم خواهيم كرد «. هنوز هيچ اطالعات مشخصي دربارۀ ريزپردازندۀ
منتشر نشده است اما پيش بيني مي  شود كه اين تراشه با استفاده از فناوري پردازش 28 نانومتري ساخته 
ش��ود. همچنين انتظار مي رود كه پردازندۀ جديد از نظر تعداد هس��ته ها، سرعت كالک، اندازۀ Cache و... 
در وضعيت بهتري نس��بت به نس��ل فعلي قرار داشته باشد. به عالوه، اوراكل به وضوح اعالم كرده است 
كه ش��تاب دهنده هاي س��خت افزار خاص منظوره انحصاري را در تراشۀ خود پياده سازي خواهد كرد تا 

سرعت اجراي نرم افزارهاي خودش را افزايش دهد.

روتر جديد سيسكو
براي استفاده در 

Enterprise شبكه هاي

شتاب اوراكل براي 
عرضۀ تراشه

SPARC T5 با پردازش 
28 نانومتري
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 اين روزها تقريبا همه جا با عبارت هوش��مند مواجه مي ش��ويم. در 
واقع به نظر مي رس��د كه هوش��مند بودن به يكي از ويژگي هاي متداول و 
پيش فرض محصوالت و راهكارهاي امروزي تبديل شده است. با اين حال، 
اگر جنبۀ تبليغاتي و تجمالتي اين عبارت را ناديده بگيريم، متوجه خواهيم 
ش��د كه »زندگي هوشمند« تنها مسير عملي براي ايجاد آينده اي مناسب و 

قابل تحمل خواهد بود.
بحث ه��اي فراوان��ي درب��ارۀ آغ��از ورود فناوري به زندگي بش��ر 
وجود دارد. در واقع عده  اي معتقدند كه نقطۀ آغاز اين مس��ير به كش��ف 
آتش برمي گردد، گروه ديگري كش��ف آهن را نقطۀ ش��روع آن مي دانند 
و بعضي ه��ا ه��م اختراع چرخ را به عنوان نقط��ۀ ورود فناوري به زندگي 
انس��ان مي شناس��ند. اگر بخواهيم همۀ نظريه هاي موجود در اين رابطه 
را به حس��اب آوريم، با فهرست بلند بااليي مواجه خواهيم شد كه اختراع 
خط، باروت، چاپ، برق، تلگراف، تلفن، كامپيوترها، و... را در بر مي گيرد.

صرفنظر از اين كه آغاز درگير شدن انسان با فناوري با چه رويدادي 
ش��كل گرفته، ب��ه هيچ وجه نمي توان يك واقعيت را ناديد گرفت: رش��د و 
گس��ترش فناوري چالش هاي فراواني را براي انس��ان به همراه داش��ته 
است. در واقع، اگرچه هر فناوري جديد توانسته انجام كار خاصي را براي 
انس��ان تس��هيل كند، اما در عين حال مشكالتي را به همراه خود داشته كه 
باعث شده نتايج ناخواسته اي را نيز ايجاد نمايد. براي مثال، فناوري هاي 
گوناگون در حوزۀ حمل و نقل به انس��ان اجازه مي دهند كه مس��يرهاي 
طوالني را در مدت زمان بس��يار كوتاه تري نس��بت به گذشته طي كند، اما 

همين فناوري ها با مشكل آلودگي محيط زيست همراه هستند.
اينجا اس��ت كه مفهوم زندگي هوشمند وارد ميدان مي شود. برخالف 
آن چه كه ش��ايد در اولين نگاه به نظر مي رسد، زندگي هوشمند به معناي 
زندگي با روبات هاي عاقل يا تجهيزاتي كه كارهايشان را خودشان انجام 

مي دهند نيس��ت، بلكه زندگي هوش��مند يك راهكار حياتي براي استفادۀ 
بهينه از فناوري هاي مدرن به شمار مي آيد.

به طور كلي مي توان گفت كه مفهوم زندگي هوش��مند به دنبال تحقق 
سه اصل در زندگي مردم است: تسهيل روش زندگي مردم، حفظ سالمت 
آن ه��ا و در عي��ن حال محافظت از محيط زيس��ت. بدون ترديد اين س��ه 
مفهوم برخالف ظاهر ساده خود متضمن آينده اين كره خاكي و ساكنان 

آن هستند.
بديهي اس��ت كه هر يك از فناوري هاي موجود يا فناوري هايي كه به 
جمع آن ها مي پيوندند پيش از هر چيز براي آسان تر نمودن كارها و تامين 
آسايش بيشتر مردم توسعه پيدا كرده اند. البته نمي توان ناديده گرفت كه 
بعضي از فناوري ها براي اهداف مخربي نيز مورد استفاده قرار مي گيرند، 
اما هر يك از اين فناوري ها مي توانند كاربردهاي مثبتي نيز داشته باشند و 
نحوۀ بهره گيري از آن ها به خود انسان ها بستگي دارد. در مفهوم زندگي 
هوش��مند، فناوري ها تنها از جنبۀ مثب��ت مورد توجه قرار مي گيرند و هر 
فن��اوري تنها زماني مي تواند مورد اس��تفاده قرار گيرد كه قادر به تامين 

دو شرط بعدي نيز باشد.
در گذش��ته ه��ر راهكاري كه مي توانس��ت قابليت ت��ازه اي را براي 
انسان ها تامين كرده و يا انجام كاري را ساده تر نمايد، بالفاصله به عنوان 
يك فناوري مفيد مورد اس��تفاده ق��رار مي گرفت. تجربه ثابت كرد كه اين 
روش نمي توان��د براي مدت زيادي ادامه پيدا كن��د. در واقع فناوري هاي 
زيادي وج��ود دارند كه زيان هاي احتمالي آن ها در كاربردهاي بلندمدت 
يا در ش��رايط كنترل نش��ده، كامال به اثبات رس��يده اند. در مفهوم زندگي 
هوش��مند، جنبه هاي مختلف اس��تفاده از يك فناوري به طور كامل مورد 
توجه قرار گرفته و در امن ترين ش��كل ممكن از آن بهره گيري خواهد شد 

تا امكان ايجاد ريسك براي سالمتي مردم به حداقل برسد.

زندگي هوشمند
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گس��ترش نامحدود اس��تفاده از فناوري هاي مختلف و در عين حال 
رش��د انفجاري جمعيت جهان، آثار مخربي را بر محيط زيست ما تحميل 
كرده است. مواردي نظير آلودگي هوا، گرم شدن زمين، تخريب جنگل ها، 
آلوده ش��دن رودخانه ها و درياها، انقراض نس��ل جانوران و بس��ياري 
نمونه هاي مش��ابه، نتايج اين حملۀ ناشيانۀ انسان به محيط اطرافش بوده 
است. امروزه متخصصان به خوبي با اهميت و ارزش باالي محيط زيست 
در زندگي انس��ان آش��نايي دارند و تالش مي كنند تا آثار مخرب زندگي 

بشري بر محيط اطرافش را به  حداقل برسانند.
ب��دون ترديد كامپيوترها و ش��بكه هاي كامپيوتري در تحقق زندگي 
هوش��مند نقش بس��يار مهمي را بر عهده دارند، اما خود اين مولفه ها نيز 
دس��تخوش تحوالت فراواني ش��ده اند تا بتوانند در چنين جايگاهي قرار 
بگيرند. شبكه هاي امروزي به سرعت هاي بسيار باالتري نسبت به گذشته 
دست يافته اند، اما مهم تر از آن اين است كه تقريبا در هرجايي نفوذ كرده اند 
و ش��ما مي توانيد آن ها را تقريبا در هر خانه اي پيدا كنيد. از س��وي ديگر، 
بس��ياري از دس��تگاه هايي كه تا ديروز به صورت عادي از آن ها استفاده 
مي كرديم، اكنون از قابليت اتصال به ش��بكه برخوردارند. اما اين قابليت 
اتصال، يك توانايي تفريحي نيست بلكه ابزارهاي مذكور از آن براي انجام 
وظايف��ي بهره مي گيرند كه تاكنون بر عه��دۀ خود مصرف كنندگان بوده 
است. از س��وي ديگر، كامپيوترهاي امروزي سرعت بسيار بيشتري در 
مقايس��ه با اسالف خود پيدا كرده اند، اما در عين حال برق بسيار كمتري 
را نيز نس��بت ب��ه آن ها مصرف مي كنند. در عين حال، كاهش چش��مگير 
قيم��ت اي��ن كامپيوترها به ما امكان مي دهد كه در محل هاي بيش��تري از 
آن ها اس��تفاده كني��م. تركيب تمام اين عوامل به زندگي روزمرۀ انس��ان 
ام��كان مي دهد تا در نقاط كليدي دس��تخوش تغيير ش��ود. يكي از نتايج 
وجود كامپيوترهاي ارزان، كم مصرف و س��ريع در همه جا، حذف نياز به 
كاغذ براي انجام كارهاي مختلف است. در عين حال، اين وضعيت نياز به 

سفرهاي متعدد درون يا برون شهري را از بين مي برد. بنابراين به خوبي 
مي توانيد ببينيد كه مولفه هاي زندگي هوشمند چگونه بر كاهش آسيب به 
محيط زيست نقش دارند. از سوي ديگر، استفاده از سيستم هاي هوشمند 
در وس��ايلي كه تاكنون به طور معمولي مورد اس��تفاده قرار مي گرفته اند 
ني��ز در تحق��ق اين مفهوم نقش مهمي دارند. براي مثال، مدت ها اس��ت كه 
سيستم هاي مكان يابي جغرافيايي يا GPS براي تعيين مسير در اتومبيل ها 
مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. با اين حال، اكنون اين سيس��تم ها به لطف 
گس��ترش ش��بكه هاي ديتا مي توانند از اطالعاتي مانند وضعيت ترافيك 
مس��يرها و يا موقعيت مكاني مراكزي كه قادر به برآورده س��اختن نياز 
ش��ما هس��تند بهره گيري كرده و ش��ما را در كوتاه ترين زمان يا مس��ير 
ممكن به مقصد برس��انند. كاهش زمان و مسير سفرهاي مختلف، عالوه 
بر حفاظت از محيط زيست و منابع گوناگون، در وقت و انرژي مردم نيز 
صرفه جويي خواهد كرد. تنها با بهره گيري از چنين روش هايي اس��ت كه 
انس��ان مي تواند مسير رشد جمعيت خود را جبران كند. در واقع اگر قرار 
باشد تمام كارهاي خود را با روش هاي قديمي انجام دهيم، خيابان ها حتي 

براي عبور افراد پياده نيز جا نخواهند داشت.
انجام كارهاي بيش��تر، اس��تفاده حداقل از انرژي و رعايت جنبه هاي 
گوناگون س��المتي از ويژگي هاي اصلي تجهيزات و ابزارهايي به ش��مار 
مي آيند كه در ساختار زندگي هوشمند مورد استفاده قرار خواهند گرفت. 
اين ابزارها به مردم اجازه مي دهند كه اوقات فراغت بيش��تري را به دست 
آورده و در نتيجه بتوانند به بهترين شكل ممكن از زندگي خود لذت ببرند.

فناوري هايي كه مي توانند در گوشه و كنار زندگي ما حضور يافته و 
مفهوم زندگي هوش��مند را تحقق بخشند بسيار متنوع و گسترده هستند، 
اما وجه اش��تراک تمام آن ها اين اس��ت كه به ما اجازه مي دهند راحت تر و 
سالم تر زندگي كرده و در عين حال به محيط زيست خود نيز كمتر آسيب 

برسانيم.
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ب��ازار كامپيوتر رضا )مجتمع تجاری رضا( در 
چه��ارراه ولیعصر تهران اولين مجتمع كامپيوتری 
ايران است كه از سال 1369 فعاليت خود را در زمينۀ 
خدم��ات كامپيوتر و IT آغاز كرد. اين مجتمع دارای 
4 طبقه و 105 واحد تجاری )61 فروشگاه و 44 واحد 
اداری( میباشد و میتوان از آن بهعنوان بزرگترين 
ارائهدهندۀ تجهيزات س��ختافزار در ايران نام برد. 
عالوه بر محصوالت س��ختافزاري حوزۀ دسكتاپ، 
محصوالت ديگري از قبيل تجهيزات شبكه، نرمافزار، 
لپتاپ، پخشكنندههای موس��يقی و سيس��تمهای 
صوتی نيز در بازار كامپيوتر رضا عرضه ميشوند.

فروشگاه صدف با مديريت آقاي ناصر صنيعی 
در بازار كامپيوتر رضا قرار گرفته كه س��ابقه كاري 
بس��يار بااليي دارد و در واقع از روزهاي نخس��تين 
بازار كامپيوتر فروش��گاه صدف فعاليت خود را در 
اين مركز آغاز كرده اس��ت. ب��ا توجه به اين نكته كه 
در بازار ش��بكه، تعداد كمي از فروشگاهها كار شبكه 
انجام ميدهند و كاالي ش��بكه را توزيع ميكنند، اما 
فروش��گاه صدف بهعنوان يك واحد شناخته شده و 
معتب��ر مدتها در اي��ن حوزه فعاليت كرده و در حال 
حاضر طيف گس��تردهاي از كاربران و سرپرستان 
شبكه براي تهيه ملزومات خود به اين مركز مراجعه 
ميكنن��د. اين فروش��گاه ارائهكنن��دۀ محصوالت و 
تجهيزات ش��بكه از ميان مارکهای معتبر و شناخته 
ش��ده میباشد كه محصوالت خود را با توجه به نياز 
صنعت كش��ورمان انتخاب میكند تا گام بزرگی در 
جهت نيل به هدف ارائه خدمات گستردۀ فنی موجود 
در بازار داخل ايران و همچنين سفارش قطعات كمياب 
در داخل، از خارج كش��ور اقدام كند. اين فروشگاه از 
اهميت دسترس��ی به موقع ب��ه كاالي با كيفيت توليد 
داخل برای جلوگيری از توقفات پيشبينی نشده آگاه 
اس��ت، لذا تالش ميكند تا با عرضه و تحويل كاال در 
حداق��ل زمان، گامی بزرگ در عرصۀ صنعت كه قلب 

تپنده اقتصاد كشورمان میباشد بردارد.
 فروشگاه صدف با اخذ كاال از مارکهای معتبر 
فعال در ايران نظير  UNICOM  و  iRack  ، اين اطمينان 
را میدهد كه كاالي با كيفيت و قابل اعتماد، با كمترين 
ني��از به خدمات پس از ف��روش، و در كمترين زمان 

ممكن در اختيار مشتري قرار گيرد.

لذا با توجه به سياس��ت انتخاب كاالهای خود و 
با اس��تفاده از ايجاد بازار رقابتی و تحقيقات مداوم، 
قيمته��ای خود را در س��طح متوس��ط ب��ازار نگه 
میدارد. همچنين س��رويس و خدمات پس از فروش 
اين فروشگاه در ارسال و تحويل سريع كاال با توجه 

به نياز مشتری ضامن اعتبار فروشگاه میباشد.
در ادام��ه نظرات آقاي صنيع��ي را در رابطه با 

مديريت فروشگاهي خواهيد خواند.
وي��ژه  )ب��ه  فروش��گاهی  ام��ور  مديري��ت 
خردهفروشی(، كليه اموری است كه از جانب مديريت 
فروشگاه برای ايجاد ارتباط بهتر و بيشتر با مشتری 

در محل فروشگاه انجام میشود. 
زمينههای مطرح ش��ده در مديريت فروشگاهی 

عبارتند از:
- نحوۀ تامين و تحويل به موقع كاال

- نحوۀ تامين مالی خريدها و پروژهها 
- نحوۀ انتخاب محل برای فروشگاهها 

- نحوۀ مشتریيابی و حفظ رضايت مشتري
- نح��وۀ ايجاد ارتباط، حف��ظ و افزايش ارتباطات با 

مشتری 
- چگونگی معرفی، جانمايی، نمايش و عرضۀ كاال

- نحوۀ شناسايی و ارزيابی رقبا
- نحوۀ ايجاد ارتباط و همكاری با رقبا 

 Brand چگونگی خلق، حفظ و حمايت از -
- چگونگی قيمتگذاری 

- چگونگی تبليغات و اطالعرسانی 
- چگونگی ايجاد مزيتهای رقابتی )بادوام( 

- چگونگي ارائه خدمات عاري از خطا
ام��ا در بس��ياري از موارد، به اش��تباه تصور 
ميشود كه س��اختار كاري فروشگاهي يك سيستم 
ب��از و بيبرنامه اس��ت كه اص��ول مديريتي در آن 
جايگاه��ي ندارن��د. با اينحال، واقعيت اين اس��ت كه 
برعكس اين برداش��ت نادرست، ظرايف مديريتي در 
يك محيط فروشگاهي بسيار حساستر هستند زيرا 
تيم كاري يك فروش��گاه بهطور مستقيم با مشتريان 
و كاربران در ارتباط هستند. در واقع ساختار كوچك 
يك فروش��گاه باعث ميش��ود كه پرسنل آن فرصت 
كمتري براي اش��تباه داشته باش��ند. از سوي ديگر، 
كوچكترين نقص در س��اختار كاري، روحيه، سطح 

آگاهي فني و ش��يوههاي رفتاري بالفاصله در چنين 
محيطي آشكار خواهد شد.

از نظر مديريت پرسنل، مدير يك فروشگاه بايد 
بتوان��د روحيۀ كاركنان خود را در باالترين س��طح 
ممكن حفظ كن��د. در واقع باال بودن روحيۀ كاركنان 
از يك س��و به بهبود نحوه برخورد آنها با مشتريان 
كمك كرده و از سوي ديگر ميتواند انگيزۀ تيمي براي 
ارتقاي س��طح فروش را بهبود بخشد. يك فروشندۀ 
بيحوصله با يك پاسخ نامناسب ميتواند يك فرصت 
خ��وب ب��راي فروش را از بين ببرد. از س��وي ديگر، 
مراجعۀ ناموفق مش��تريان به يك فروشگاه ميتواند 
باعث نارضايتي آنها ش��ود كه در بلند مدت گسترۀ 
فروش و پايگاه مش��تريان فروشگاه را بهطور جدي 
كاهش خواهد داد. از سوي ديگر، بهخاطر محدوديت 
تعداد كاركناني كه در يك فروش��گاه حضور دارند، 
ه��ر يك از آنها بايد داراي س��طح مناس��ب و كافي 
از اطالعات فني باش��د. بايد توجه داش��ته باشيد كه 
اين موضوع در يك فروش��گاه به مراتب حس��استر 
و مهمت��ر از ي��ك محيط بزرگتر مانند يك ش��ركت 
است. شخصي كه براي مشاوره يا خريد محصول يا 
سرويسي با يك شركت تماس ميگيرد، در صورتي 
كه نتواند متخصص مربوطه را پيدا كند ميتواند بعدا 
مجددا با ش��ركت مربوطه تماس حاصل كند. اين در 
حالي است كه در ساختار فروشگاهي، مشتري براي 
دريافت سرويس فوري وارد يك فروشگاه ميشود، 
بنابراين يك تيم فروشگاهي، زماني در مناسبترين 
وضعيت ممكن قرار دارد كه بتواند در همان مراجعۀ 
اول تمام نيازهاي مشتري را برآورده سازد. در واقع 
ميتوان گفت كه هر يك از پرس��نل يك فروشگاه بايد 
ق��ادر به ادارۀ بخش عمدهاي از فرآيندهاي جاري آن 

فروشگاه باشد.
در نهاي��ت، جنبههايي مانند كنت��رل موجودي 
و ايج��اد فضاي مناس��ب براي ارايه س��رويسهاي 
مربوطه نيز از جمله چالشهاي فروشگاهي بهشمار 
ميآيد. بنابراين ميتوان گفت كه گرچه يك فروشگاه 
سازماني با مقياسهاي كوچك است، اما اصول پايۀ 
مديريت در آن حذف نميش��وند، بلكه تنها ظريفتر 
و حس��استر ش��ده و با مقي��اس كوچكتري اعمال 

ميشوند.

مديريت فروشگاهي 
چالش پنهان
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حكايت

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

)نگراني هاي من(
جوان تازه فارغالتحصيل رش��ته حس��ابداري، يك آگهي استخدام حسابدار ديد 
و در جلس��ه مصاحبه حاضر ش��د. مصاحبهكننده صاحب يك شركت كوچك بود كه 

خودش آن را اداره ميكرد.
صاحب ش��ركت گفت: »من به يك نفر داراي مدرک حس��ابداري نيازمندم. اما در 

اصل دنبال كسي هستم كه عهدهدار نگرانيهاي من باشد.«
جوان تازه فارغالتحصيل گفت: »ببخشيد منظور شما چيست؟«

صاحب شركت گفت: »من نگران خيلي از چيزها هستم اما نميخواهم درباره پول 
نگراني داشته باشم. كار شما اين است تمام نگرانيهاي مالي را از دوش من برداري.«

جوان گفت: »متوجهام... و حقوق من چقدر است؟«
صاحب شركت گفت: »با 000 ، 000 ، 10 تومان در ماه شروع ميكنيم.«

جوان با تعجب گفت: »000 ، 000 ، 10 تومان. چگونه اين شركت كوچك از عهده 
چنين حقوقي بر ميآيد.«

صاحب شركت گفت: »اين اولين نگراني شماست.«

چگونه ميت��وان دو خط 
مس��تقيم روي صفح��ه اي��ن 
ساعت كش��يد كه آن را به سه 
قسمت تقس��يم كند، طوري كه 
مجموع اعداد هر قس��مت با هم 

مساوي باشند؟

اي��ن تصاوي��ر مربوط به 
اع��داد 1 تا 6 هس��تند كه جلوي 

يك آينه قرار گرفتهاند ...

عتيقهفروشي در روستايي به منزل رعيتي ساده وارد شد. ديد كاسهاي نفيس و قديمي دارد كه در گوشهاي افتاده و گربه در آن آب ميخورد. ديد اگر قيمت كاسه 
را بپرسد رعيت ملتفت مطلب ميشود و قيمت گراني بر آن مينهد. 

لذا گفت: عموجان چه گربه قشنگي داري آيا حاضري آن را به من بفروشي؟ 
رعيت گفت: چند ميخري؟ 

گفت: يك درهم. 
رعيت گربه را گرفت و به دست عتيقهفروش داد و گفت: خيرش را ببيني. 

عتيقهفروش پيش از خروج از خانه با خونسردي گفت: عموجان اين گربه ممكن است در راه تشنهاش شود بهتر است كاسه آب را هم به من بفروشي. 
رعيت گفت: قربان من به اين وسيله تا به حال پنج گربه فروختهام. كاسه فروشي نيست.

سرگــرمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
كا
يــ
ـار
كـ
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مالحظات معماري مدل زيرساختار 
Cloud Computing 

 Cloud  س��ازمان هاي دولت��ي در هن��گام ارزياب��ي معم��اري
Computing بايد چند مدل زيرس��اختاري را در نظر بگيرند. سيسكو 

چهار دسته بندي از Cloudها را در نظر مي گيرد كه بعضي از آن ها در 
حال حاضر در بازار وجود دارند و برخي نيز در آيندۀ نزديك پديدار 
خواهند ش��د: Cloudهاي عمومي، Cloudهاي خصوصي، Cloudهاي 

خصوصي مجازي و در نهايت inter-cloudها.

Cloudهاي عمومي
Cloudهاي عمومي، Cloudهاي »مستقل« يا انحصاري هستند كه 

اكثراً در خارج از محدودۀ س��ازمان و توسط شركت هاي طرف ثالث 
 مانند گوگل، آمازون، مايكروس��افت و... اداره مي ش��وند. Cloudهاي

عموم��ي در خ��ارج از مكان مش��تري ميزباني مي ش��وند و معموال 
كاربردهاي مش��تريان مختل��ف را )به طور نامحسوس��ي( روي يك 

زيرساختار مشترک تركيب مي كنند.

Cloudهاي خصوصي
Cloudه��اي خصوصي معموال توس��ط بخ��ش IT در داخل يك 

س��ازمان طراحي و مديريت مي شوند. يك Cloud خصوصي معموال 
به طور اختصاص��ي به منظور تامين س��رويس هاي داخلي براي يك 
سازمان س��اخته مي ش��ود. Cloudهاي خصوصي مي توانند در يك 
ساختمان مشترک با سازمان و يا در يك مركز داده موجود قرار گرفته 
باشند. اين مدل، سطح بااليي از كنترل روي سرويس هاي Cloud و نيز 

در شماره قبل به استراتژي، معماري و راه حل هاي Cloud Computing در مراكز داده اشاره شد. 
در اين شماره معماري مدل زيرساختار Cloud Computing بررسي مي شود.
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زيرس��اختار Cloud را فراهم مي كند. سيسكو مجموعۀ قدرتمندي از 
 راه حل ها، محصوالت و سرويس هاي مورد نياز زيرساختار Cloudهاي 

خصوصي را ارايه مي كند.

Cloudهاي خصوصي مجازي
Cloudهاي خصوصي مجازي به تامين كنندگان س��رويس امكان 

 Cloud مي دهند تا س��رويس هاي منحصربه فردي را ب��راي كاربران
خصوصي فراهم كنند. اين سرويس ها به مشتريان امكان مي دهند تا از 
س��رويس هاي زيرساختار به عنوان بخشي از Cloudهاي خصوصي 
خود استفاده كنند. توانايي تكميل يك Cloud خصوصي با مشخصات 
On-Demand و at-Scale ك��ه باعث مي ش��وند س��رويس به محض 

تقاضاي مش��تري و مطابق با مقياس مورد نياز او تامين ش��ود، يكي 
از مزاياي زيرس��اختار Cloud خصوصي مجازي به ش��مار مي آيد. 
مشتريان Cloud خصوصي مي توانند محدودۀ اعتماد )امنيت، كنترل، 
 مديريت سطح سرويس و انطباق( خود را براي در برگرفتن Cloudهاي 

خصوصي مجازي، توسعه دهند.

)Inter- Cloud( اينتركلود
 سيس��كو پيش بين��ي مي كن��د ك��ه در بلن��د م��دت، اينتركل��ود 
)inter-cloud( به عنوان يك اينترنت ورک Cloud Computing عمومي، 
باز و تفكيك شده پديدار خواهد شد، كه شباهت زيادي به اينترنت دارد. 
از س��ويي، اينتركلود مي تواند يك ارتقا و ضميمه براي خود اينترنت 
باش��د. درست همان طور كه اينترنت كالينت ها را از محتوا تفكيك كرد 
)به اين معني كه ش��ما براي يافتن وب س��ايت يك تامين كنندۀ محتوا و 
دسترس��ي بالدرنگ به آن، نيازي به يك توافق نامه قبلي با او نداريد(، 
اينتركلود نيز مصرف كنندگان منابع )Enterprise( را از تامين كنندگان 
مناب��ع كلود تفكيك خواهد كرد و به اين ترتيب به Enterpriseها امكان 
مي ده��د تا منابع را به محض تقاضا در ط��رف تامين كنندگان بيابند. 
ادغام فشار كاري، حالت غالب استفاده از اينتركلودها خواهد بود زيرا 
يك بازار باز، استانداردهاي اعتمادي و زيرسيستم هاي عمومي براي 
نام گذاري، كش��ف، قابليت حمل آدرس دهي و تبادل باركاري/ديتا را 

پياده سازي خواهد كرد.
سيس��كو از قبل كار روي چنين تالش��ي را در قالب استانداردها، 
پروتكل ها و اكوسيس��تم هاي شريك آغاز كرده است تا اين ديدگاه از 

يك اينتركلود را تحقق بخشد.

Cloud Computing اليه هاي سرويس
دي��دگاه سيس��كو از Cloud Computing، همه چي��ز را در زمينۀ 
پشتۀ معماري در يك زنجيرۀ ارزش سرويس معمول در بر مي گيرد. 
اين موارد، س��رويس هايي هس��تند ك��ه در يك مركز دادۀ IT س��نتي 
اراي��ه مي ش��وند. در يك زنجي��رۀ ارزش Cloud، همين س��رويس ها 

مجازي سازي شد و به محض تقاضا تحويل داده مي شوند.
چهار اليۀ اصلي در زنجيرۀ ارزش Cloud Computing عبارتند از:

سرويس به عنوان يك سرويس )SaaS(: در اين اليه، سرويس هاي 
كاربردي بر مبناي اش��تراک )Subscription( و به محض تقاضا روي 
شبكه تحويل داده مي شوند. Salesforce ،Cisco WebEx، مايكروسافت، 

گوگل، و تعدادي از تامين كنندگان در اين اليه به شمار مي آيند.
 ،Run-Time محيط هاي :)PaaS( پلت ف��رم به عنوان يك س��رويس
چارچوب هاي كاري توسعۀ نرم افزاري و مولفه هايي را در بر مي گيرد 
كه بر اساس »هر قدر مصرف كنيد مي پردازيد« روي شبكه تحويل داده 
مي ش��وند. عرضه هاي PaaS معموال به عنوان API به مصرف كنندگان 
 ،Amazon Web Services ،Google App Engine .اراي��ه مي ش��وند
force.com و Cisco WebEx Connect مثال هاي��ي از اي��ن عرضه ها 

هستند.
زيرس��اختار به عن��وان يك س��رويس )IaaS(: الي��ه اي كه در آن 
محاس��بات، ش��بكه و ذخيره سازي بر اس��اس »هر قدر مصرف كنيد 
 AWS با Amazon .مي پردازي��د« روي ش��بكه تحويل داده مي ش��وند
)Amazon Web Services( پيش��گام اين حوزه بود اما امروزه  IBM و 
HP نيز در اين اليه وارد ميدان شده اند. راهبرد سيسكو در اليۀ مذكور 

اين است كه به تامين كنندگان سرويس امكان دهد به اين حوزه حركت 
كنند.

شالودۀ IT: مبناي اليه هاي زنجيرۀ ارزش بااليي را تشكيل مي دهد. 
اين اليه، بلوک هاي س��ازندۀ ابتدايي را ب��راي معماران فراهم كرده و 
امكان پياده سازي اليه هاي بااليي را به وجود مي آورد. سيسكو براي 
تامين اين شالوده با تعدادي از فعاالن حوزۀ صنعتي همكاري مي كند.

سيس��كو يك فراهم كنندۀ IaaS است و سرويس هاي خاصي را در 
اليه ه��اي SaaS و PaaS تامين مي كند. به عالوه، سيس��كو عرضه هاي 
PaaS و SaaS ويژه و هدف مندي مانند Cisco WebEx را ارايه مي كند.

مسير تكامل مركز دادۀ cloud سيسكو
Cloud Computing، ي��ك ضميمۀ طبيعي براي اس��تراتژي مركز 

دادۀ سيس��كو به شمار مي آيد. سيس��كو يك خط  سير از نحوۀ تكامل 
مراك��ز داده cloud از وضعيت فعلي تا يك وضعيت نهايي در آينده را 
توسعه داده است )شكل 1(. در اين خط  سير چند مرحله اي، سيسكو از 
مراحل كليدي تكامل زيرساختار cloud و فراهم كنندگان معماري عبور 
مي كند كه در اختيار Enterpriseها و صنعت Cloud Computing قرار 
مي دهد. چند مرحلۀ ابتدايي نخس��ت، مبتني بر ساختار مجازي سازي 
فراگير هس��تند و مراحل نهايي، تكامل Cloud Computing را نش��ان 

مي دهند.
اولين مرحلۀ تكامل، تجمع و يكپارچه سازي دارايي ها در يك مركز 
داده اس��ت. اين مرحله، كنترل روي دارايي هاي توزيع شدۀ مركز داده 
را دوباره فراهم مي كند. معماري فراهم كننده در اينجا، شبكه س��ازي 
مركز داده اس��ت كه سيس��كو به طور سنتي در آن پيشتاز بوده است. 
اين مرحله، ش��الودۀ الزم براي محدود كردن هزينه هاي مركز داده و 
افزايش بهره برداري از طريق استانداردس��ازي بلوک هاي سازنده را 

پياده سازي مي كند.
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مرحلۀ دوم تكامل مركز دادۀ cloud، انتزاع اس��ت. اين يك مرحلۀ 
كليدي است زيرا دارايي هاي مركز داده از سرويس هايي كه توسط آن 
تامين مي شوند، تجزيه خواهند شد. فناوري هاي مجازي سازي امكان 
تجزيه و خالصه س��ازي را فراهم كرده و ب��ه اين ترتيب مجموعه اي 
از منابع را در بين س��ازمان ها به اش��تراک مي گذارند. مراكز داده بر 
اساس ماش��ين هاي مجازي طراحي شده اند كه واحدهاي اتمي جديد 

محاسبات به شمار مي آيند. 
سيسكو يك نوآوري معماري مشابه با نام »Unified Fabrics« را 
به اين مرحله مي آورد. اين فراهم كنندۀ معماري، انواع مختلف شبكه ها 
)SAN ،LAN و IPC( را در يك بافت متحد ش��دۀ منفرد مجازي س��ازي 
مي كن��د. اس��اس اين مرحل��ه، فناوري ه��اي مرك��ز داده را از طريق 
مجازي س��ازي در سراسر ش��بكه ، فضاي ذخيره سازي و سرورها 

بهينه سازي كرده و توسعه مي دهد.
سومين مرحله از تكامل مركز دادۀ cloud، اتوماسيون است. اين 
مرحله، بر جنبه هاي يكپارچه و مجازي تاكيد داشته و سرويس هايي را 
در يك قالب سريع و خودكار پيش بيني مي كند. بلوک سازندۀ معماري 
بنيادي كه سيس��كو ارايه مي كند، »Unified Computing« اس��ت. اين 
مرحله به س��طحي فراتر از صرفه جويي ها و مديريت تس��هيل ش��دۀ 
مركز داده حركت مي كند تا چاالكي تجاري را از طريق ادغام فناوري 
بهبود بخش��د. Unified Computing تم��ام مركز داده را از طريق يك 
معماري از پيش ادغام ش��ده مجازي سازي مي كند كه شبكه، سرور و 

مجازي سازي محاسبات را تركيب مي نمايد.
مرحلۀ چهارم، cloud كالس Enterprise است. اين مرحله، تبديل 
كردن مفاهيم Cloud Computing به واقعيت قابل اقدام را آغاز مي كند. 
با ش��الودۀ مراحل قبلي، سرويس هاي IT در قالب يك يوتيليتي تحويل 
 Unified و Unified Computing داده مي ش��وند. ب��ا بهره گي��ري از
Enterprise ،Fabricها و تامين كنندگان سرويس اكنون مي توانند كار 

ساختن كلودهاي عمومي و خصوصي را آغاز كنند.
مرحلۀ نهايي و پاياني در اين خط سير، اينتركلود است. اين مرحله، 
دي��دگاه بلندمدت سيس��كو از تحول اين بازار را نش��ان مي دهد كه با 
 cloud فش��ارهاي كاري قابل حمل و حاض��ر در همه جا و يك محيط
غني مش��خص ش��ده اس��ت كه در آن چندين cloud داخلي و خارجي 
به هم زيس��تي پرداخت��ه، با يكديگر متحد ش��ده و منابع را به صورت 
ديناميك به اش��تراک مي گذارند. اين بازار ديناميك، Enterpriseها را 
تا تامين كنندگان و تامين كنندگان را تا تامين كنندگان گس��ترش خواهد 
داد. اي��ن فرآيند به صورت نامرئي، امن و يكپارچه بر اس��اس ظرفيت 
موج��ود، هزينۀ ب��رق مصرفي و مجاورت انجام خواهد ش��د و موج 
جديدي از نوآوري و س��رمايه گذاري را ش��بيه به آن چه آخرين بار با 
انفجار اينترنت در اواس��ط دهۀ 1990 ميالدي شاهد بوديم، به همراه 

خواهد داشت.
ادامه اين مقاله را مي توانيد در شماره هاي بعدي فصل نامه مطالعه 

فرماييد.
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هي��چ ترديدي وجود ن��دارد كه س��اختارهاي آموزش��ي امروزي 
به طور اجتناب ناپذيري به فناوري IT وابس��ته ش��ده اند. در واقع گذشته 
از نگه داري و انتقال اطالعات علمي موجود يا امكان جس��ت وجو و يافتن 
منابع آموزش��ي در دنياي گس��تردۀ وب، امروزه حتي ساختار اجرايي و 
اداري مراكز آموزش��ي نيز كامال به سيس��تم ها و شبكه هاي كامپيوتري 
تكيه دارند. با توجه به پتانسيل بااليي كه اين زيرساختار عظيم و قدرتمند 
براي پيشبرد هر چه بهتر و سريع تر اهداف آموزشي فراهم مي كند و در 
عين حال با در نظرگرفتن انعطاف پذيري ايجاد ش��ده به خاطر بهره گيري 
از اين امكانات، هيچ يك از س��اختارهاي آموزش��ي نمي توانند استفاده از 

آن را ناديده بگيرند.
يكي از ساختارهاي آموزشي كه به خصوص در كشور ما از تاريخچۀ 
طوالني برخوردارند، حوزه هاي علميه هستند. حوزۀ علميه خواهران يكي 
از زيرمجموعه هاي اين ساختار بزرگ است كه به تازگي گام هاي جدي و 
موثري را براي تجهيز و بهره گيري از آخرين فناوري هاي روز برداشته.

ش��وراي عالي حوزۀ علميۀ قم در تاريخ 1375/12/10 مركز مديريت 
حوزه هاي علميۀ خواهران را با وظايف معين تأس��يس كرد تا با مديريت 
متمركز، مدارس علميۀ خواهران را س��ازماندهي، هدايت و نظارت كند و 
از آن پس  فصلي نوين و تحولي مناسب با شرايط جديد فرهنگي، علمي و 
اجتماعي در حيات مادي و معنوي بانوان مسلمان ايراني به وجود آورد. به 
اين ترتيب، هم اكنون بيش از 33000 طلبه در300 مدرسۀ علميۀ خواهران 
در س��طوح مختلف در سطح كشور مش��غول به تحصيل بوده و 24000 
بانوي فارغ التحصيل شده نيز از دستاوردهای اين مركز به شمار مي آيند. 
اي��ن مركز با جذب و پرورش كارشناس��ان متعه��د، خالق و متخصص 
و همچنين ايجاد زيرس��اخت هاي ارتباط��ی الزم و برنامه ريزي بلندمدت 
توانس��ته است تمامي بخش هاي اداري � مالي، دبيرخانه، آموزشي، امور 
پذيرش و سنجش، پژوهش، اطالع رساني و مديريت جامع اطالعات و... را 
كاماًل مكانيزه كرده و با راه اندازی شبكۀ رايانه ای يكپارچۀ مدارس علميۀ 
سراس��ر كشور، بيش از پيش كاربرد فناوری اطالعات را در فعاليت ها و 

مسير رسيدن به اهداف خود افزايش دهد.
مديريت حوزه هاي علميۀ خواهران به منظور توسعۀ كاربري فناوري 
اطالع��ات و مكانيزه ك��ردن تمامي امور و فعاليت ه��اي مركز، مناطق و 
مدارس علميۀ خواهران سراس��ر كشور و پشتيباني علمي اساتيد، طالب، 
دانش آموختگان و كارگزاران مدارس علميۀ خواهران سراس��ر كش��ور 
از طريق توليد ابزارهاي كمك آموزش��ي، پژوهش��ي و فرهنگي در سال 
1382 مرك��ز فن��اوری اطالعات را تأس��يس كرد و به م��رور زمان نقش 
فناوری اطالعات را در زمينه های فوق افزايش داد، به طوری كه هم اكنون 
اكث��ر فعاليت های فوق با بهره گيري از جديد ترين تجهيزات موجود انجام 
مي ش��وند. با توجه به شروع ساخت ساختمان ستادی جديد برای مركز، 
 LAN تصميم گرفته شد مراحل طراحی، برنامه ريزی و پياده سازی شبكۀ
س��اختمان جديد از زمان طراحی و حين س��اخت آن در نظر گرفته شود 

تا با توجه به كاربرد چش��مگير فناوری اطالعات در عرصه های مختلف 
اداری، آموزش��ی پژوهشی و مديريت اطالعات و تصميم سازی، حداكثر 

تطابق های الزم در اين زمينه پيش بيني شوند.
معيارهاي��ي كه در مرحلۀ مطالعه و طرح ري��زي LAN در نظر گرفته 

شدند، عبارت بودند از:
- طراحی براساس استانداردهای شبكه های ساخت يافته 

- پايداری و افزونگي   
- گسترش پذيری 

- امنيت 
- آينده نگری در استفاده از فناوري های روز 

با توجه به اينكه سعی شده است مطالعه، طراحی و پياده سازی شبكۀ 
LAN هم زمان با پيشرفت عمليات ساختمانی پيش برود، فرآيند مطالعه و  

طراحی  در زمان مناس��ب با اس��تفاده از مشاوران و كارشناسان مجرب 
در طی 3 ماه انجام شده است. 

در پياده س��ازی اين ش��بكۀ LAN س��عی ش��ده اس��ت تا از آخرين 
فناوري ه��ای روز در تجهي��زات Passive با مارک UNICOM اس��تفاده 
شود. براي مثال مي توان به استفاده از كابل CAT6-UTP كه دارای كيفيت 
فوق العاده و پهنای باند مناس��ب اس��ت، بهره گيري از فناوری فيبرنوری 
در Backbone شبكه به صورت End to End، استفاده از رک هاي ايستاده 
+DIGI، و يا استفاده از كنسول  دراورهاي IP-Based اشاره كرد. به عالوه، 

زيرساخت مجزا و مناسب برای استفاده از فناوری VOIP در شبكۀ داخلی 
نيز پيش بيني شده است.

در بين ويژگي هاي خاص اين شبكه مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- وجود بيش از 2000 نود در وس��عت 17000 مترمربع س��اختمان 

اداری 
- پيش بينی حداكثر گسترش در آينده 

- يكپارچگی زيرساخت Passive شبكه در تمام بخش ها و فعاليت های 
مبتنی بر فناوری اطالعات 

- استفاده از طراحی مناسب و روز دنيا مبتنی برمعماری سه اليه 
- پياده سازی آخرين فناوری های روز در زمينۀ مكانيزم هاي امنيتی 

شبكه 
با توجه به تجربه و تخصص مهندس��ان ش��ركت تيام شبكه، مراحل 
طراحي و پيش بيني ملزومات ش��بكۀ ح��وزۀ علميه خواهران با كمك اين 
ش��ركت انجام ش��ده اس��ت. اين پروژه هنوز در مرحلۀ پياده سازی قرار 
نگرفته، اما بخش نهايي پياده س��ازي ش��بكه نيز از طريق همين ش��ركت 

انجام خواهد شد.
در نهايت مي توان گفت با طراحی و پياده س��ازی ش��بكۀ LAN حوزۀ 
علميۀ خواهران طبق استانداردهاي روز دنيا، بيش از پيش زمينۀ گسترش 
فناوري هاي نوين در بس��تر اطالعاتي مركز به همراه س��طح باالتري از 

پايداری، اطمينان و امينت فراهم خواهد شد.

فناوري در خدمت آموزش
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10 نكته مديريتي

چنان حركت كن كه صداي پايت عدهاي را به گام برداشتن تشويق كند.

نشانه رفتن هدفي كه در تيررس نيست نشان بلندپروازي نيست، نشان ناداني است.

برنامهريزي، آوردن آينده به زمان حال است تا بتوانيد همين االن كاري براي آن انجام دهيد. )آلن الكين(

به تعويق انداختن كارها، يعني هنر همراهي با گذشته! )دون ماركويس(

در هر كاري كه انجام ميدهيد قانون طاليي شماره يك مديريت را بكار بنديد، ديگران را به روشي مديريت كنيد كه دوست داريد شما را به آن روش مديريت كنند. )برايان تريسي(

1

2

3

4

5
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آمازون، سرزمين آشناي وب
 در دنيايي كه هر كس��ي مي تواند تقريبا هر چيزي را به صورت آنالين خريداري 
كن��د، راه ان��دازي و حفظ كس��ب و كاري در حوزۀ ف��روش آنالين كااله��ا مي تواند 
بس��يار دشوار باش��د. رس��انه هايي مانند CD، كتاب ها و فيلم هاي سينمايي، كاالهاي 
متداولي هس��تند كه روي اينترنت به فروش مي رس��ند. در طول يك دهۀ گذشته، تعداد 
فروشگاه هاي آناليني كه پا به اين عرصه گذاشته و پس از مدتي ناپديد شده اند به حدي 
زياد بوده است كه بسياري از مردم گاهي اوقات ورود يك بازيكن جديد در اين عرصه 
را طعنه آميز مي دانند. با اين حال، يك نام در اين حوزه وجود دارد كه توانس��ته اعتبار 
و جايگاه خود را حفظ كند. در واقع اين نام به حدي ش��هرت و اعتبار دارد كه مي توان 
گفت از ديد كاربران صرفا يك فروش��گاه آنالين نيس��ت، بلكه محلي است كه با توجه 
به اطالعات دريافتي مي توانند دربارۀ خريد محصول مورد نظر خود تصميم بگيرند.

بل��ه، ما درب��ارۀ Amazon.com صحبت مي كنيم. اين ش��ركت امروزه يكي از 
بزرگ ترين فروش��ندگان رس��انه هاي گوناگون در جهان به شمار مي آيد و مجموعه 
كاالهاي خود را به لباس، محصوالت آرايش��ي، وس��ايل خانگي و هزاران آيتم ديگر 
گس��ترش داده است.  Jeff Bezos شركت Amazon.com را در سال 1994 تاسيس 
كرد. فعاليت Amazon.com از گاراژ خانۀ Bezos در واش��نگتن آغاز شد. يك تاجر 
ب��ا تجرب��ه با نام Nick Hanauer ك��ه به ايدۀ Bezos اعتماد داش��ت، تصميم گرفت 
40000 دالر در ش��ركت او س��رمايه گذاري كند. وقتي آم��ازون تصميم گرفت براي 
اولين بار وارد دنياي آنالين شود، چيدمان و ظاهر آن به اندازۀ امروز مجلل نبود. در 
واقع س��ايت مربوطه بسيار س��اده بود و از ديد بسياري از بازديدكنندگان غيرجذاب 
به نظر مي رسيد. همين موضوع باعث شد تا كسب و كار آمازون با وضعيت بحراني 
مواجه شود. در سال Tom Alburg ،1995 يك سرمايه گذاري صد هزار دالري را در 
آمازون انجام داد كه به اين شركت كمك كرد يك سايت وب جذاب تر را آماده كرده و 
قابليت هاي ميزباني خود را بهبود بخش��د. وقتي مردم خريد كتاب از آمازون را آغاز 
كردند، Bezos از اين كه مش��تريانش از سراس��ر اياالت متحده )و نه فقط واشنگتن( به 
اين سايت مراجعه مي كردند، دچار وحشت و نگراني شده بود. Bezos مي دانست اگر 
مي خواهد كاربران به عنوان مش��تريان دايمي باز هم به سايت او برگردند، بايد چيزي 
بيش از تنها يك كتاب فروش��ي آنالين را ايجاد كن��د. او گزينه هايي را براي خريداران 
ايجاد كرد تا بتوانند نقدهاي خود را دربارۀ كتاب ها بنويس��ند. اين اقدام، نقش بس��يار 
مهمي در موفقيت Amazon.com داشت. در واقع همان طور كه قبال نيز اشاره كرديم، 
مردم به تدريج آمازون را به عنوان يك جامعۀ آنالين در نظر گرفتند، نه صرفا يك محل 
آنالين براي خريد كاالها. تا س��ال 1997، س��ايت Amazon.com توانسته بود 15/7 
ميليون دالر درآمد كس��ب كند. پس از آن كه ش��ركت در همين سال به صورت سهامي 
عام درآمد، مديران آن تصميم گرفتند كه CDها و فيلم ها را نيز به محصوالت ارايه شده 
در س��ايت خود اضافه كنند. در س��ال 1998، آمازون بعضي از اقالم جديد ديگر مانند 
نرم افزارها، وسايل الكترونيكي، بازي هاي ويديويي، اسباب بازي و آيتم هاي بهسازي 

منازل را به فهرست خود اضافه كرد. به محض آن كه نشانه هايي از موفقيت در مسير 
اين ش��ركت خودنمايي كردند، عده اي عملكرد اين ش��ركت را مورد ترديد قرار داده و 
مدعي شدند كه آمازون در مدت زمان بسيار كوتاهي بيش از حد بزرگ شده است. در 
پايان سال 1999، سطح فروش آمازون به بيش از يك ميليارد دالر رسيده بود. به نظر 
مي رسيد كه درآمد اين شركت هرگز متوقف نخواهد شد. با اين حال، شركت آمازون 
در س��ال مالي 2001 زياني به ميزان 1/4 ميليارد دالر را اعالم و تا پايان س��ال 2010 
نيز 200 نفر از كاركنان خود را اخراج كرد. آغاز س��ال 2001 با اخراج تعداد بيش��تري 
از كاركنان آمازون همراه بود كه در نهايت تعداد آن ها به بيش از 1000 نفر رسيد. با 
اين حال، Bezos به جاي تس��ليم شدن، يك ايدۀ جديد داشت: متقاعدكردن شركت ها به 
فروش آنالين محصوالتشان از طريق آمازون. اين ايده در بهترين زمان ممكن تحقق 
پيدا كرد. شركت هايي مانند Old Navy ،Toys R Us ،Target و چندين نام معتبر ديگر 
تواف��ق كردند كه اقالم خ��ود را از طريق آمازون به فروش برس��انند. با وجود آن كه 
آمازون مس��ئوليت انبارداري كاالهاي اين ش��ركت ها را بر عهده نداش��ت، اما بخشي 
از ف��روش اقالم آن ه��ا را دريافت مي كرد كه به معناي درآم��د موثري براي آمازون 
بود. پس از تكيه بر اين ايده، آمازون يك بار ديگر روي پاهاي خود ايس��تاد و تدريجًا 
به چيزي تبديل ش��د كه امروزه مي شناس��يم. در نهايت، آمازون گسترۀ فعاليت خود 
را از ريش��ه هاي اصلي خود يعني فروش كتاب  به عرصه هاي بسيار متنوع تري مانند 
البس��ه، ساعت هاي مچي، جواهرات، پوشاک و س��اير محصوالت مرتبط با كودكان، 
محصوالت آرايش��ي و بهداش��تي، كاالهاي ورزش��ي، CDهاي موس��يقي، نوارهاي 
ويديويي، DVDهاي فيلم، وس��ايل خانگي، محصوالت الكترونيكي و بس��ياري موارد 
ديگر توسعه داد. بنابراين مي توان گفت مدت ها است كه ديگر نمي توان آمازون را تنها 
يك كتاب فروشي آنالين در نظر گرفت. با اين حال، يكي از بخش هاي فرعي اين سايت 
با عنوان Amazon Shorts كه در س��ال 2005 راه اندازي ش��د، داستان هاي كوتاه و 
داس��تان هاي غيرتخيلي از مش��هورترين نويس��ندگان دنيا را به صورت دانلود براي 
فروش عرضه مي كند. Amazon Prime براي تحويل به موقع و بي دردسر كاالهايي 
كه از سايت آمازون خريداري شده اند، راه اندازي شد. اين سرويس، تحويل نامحدود 
كاالها را در مقابل يك نرخ اش��تراک ثابت س��اليانه انجام مي دهد. س��رويس مذكور 
در س��ال 2005 در داخل اياالت متحده راه اندازي ش��د، اما بعدا گس��ترش پيدا كرده و 
كش��ورهاي ديگري مانند ژاپن، فرانس��ه، بريتانيا و آلمان را نيز در بر گرفت. آمازون 
در عي��ن حال فرآيند حراج آنالين را در پ��ي يك همكاري ناموفق با Sotheby تجربه 
كرد، اما هرگز نتوانست در اين حوزه به رقابت با eBay بپردازد. با اين حال، آمازون 
پ��س از اين تجربه اقدام به راه اندازي Amazon Marketplace كرد، يك س��رويس 
فوق العاده موفق كه به مش��تريان امكان مي دهد CDها، كتاب ها، DVDها و يا س��اير 
 Amazon كاالهاي مس��تعمل خود را براي فروش ارايه كنند. البته كاالهاي نو نيز در
Marketplace فروخته مي ش��وند. يكي از بزرگ ترين گام هاي آمازون كه توانس��ت 
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ُبردهاي بزرگ با خطرهاي بزرگ همراهند. )بيل گيتس(

آدمي ساخته افكار خويش است، فردا همان خواهد شد كه امروز ميانديشيده است. )موريس مترلينگ(

توان يادگيري و به كار بستن با شتاب آموختهها، بزرگترين امتياز رقابتي را در اختيار سازمان ميگذارد. )بيل گيتس(

نقش مدير اين است كه درون فرد نفوذ كند و هوشمندي بيهمتاي او را كشف كند و به عملكرد تبديل نمايد. )ماركوس باكينگهام- كورت كافمن(

سازمانهاي برجسته، بايستي نه تنها متفاوت بودن كاركنان از همديگر را بپذيرند، بلكه بايد بر اين تفاوتها سرمايهگذاري نمايند. )ماركوس باكينگهام- دونالد كليفتون(

6
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جريان تازه اي را در صنعت محصوالت الكترونيكي به وجود آورده و محبوبيت نسلي 
از محصوالت قابل حمل تحت عنوان Slate را افزايش دهد، ارايه محصول كتاب خوان 
الكترونيكي اين ش��ركت تحت عنوان Kindle ب��ود. Kindle براي اولين بار در نوامبر 
س��ال 2007 عرضه ش��د و تنها در مدت پنج ساعت و نيم تمام موجودي آن به فروش 
رس��يد. در واقع تا پنج ماه بعد يعني اواخر آوريل س��ال Kindle 2008 در فهرس��ت 
 e-Ink موجودي آمازون قرار نداشت. ويژگي مهم اين ابزار، استفاده از يك نمايشگر
بود كه به نور پش��تي نياز نداش��ته و به همين دليل مطالعۀ كتاب هاي الكترونيكي روي 
آن بسيار راحت بود و چشم را خسته نمي كرد. اين ابزار تاكنون نسل هاي متعددي را 
پشت سر گذاشته است. سال 2011 با دو ويژگي بي سابقه براي ابزار مشهور آمازون 
همراه بود: ابتدا براي اولين بار از يك صفحۀ نمايش لمس��ي در اين ابزار اس��تفاده شد 
كه نام Kindle Touch را بر خود داشت؛ سپس نوبت به ارايۀ اولين Kindle رنگي با 
صفحۀ نمايش لمسي و سيستم عامل آندرويد رسيد كه در سپتامبر سال جاري تحت 

عنوان Kindle Fire معرفي شد.

Jeff    Bezos زندگي ش�خصي
Jeff Bezos در سال 1964 به دنيا آمد. زندگی پدر و مادر او بيش از يك سال دوام 
نداش��ت و زمانی كه Jeff نوزاد بود، از هم جدا ش��دند. مادر Jeff در حالی كه Jeff پنج 
سال بيشتر نداشت برای رهايی از بی خانمانی با يك مهاجر كوبايی كه برای تحصيل 
ب��ه آمري��كا مهاجرت كرده بود ازدواج كرد. پدر خواندۀ  Jeff بعد از پايان تحصيل در 
شركتی به نام اكسون به عنوان مهندس شروع به كار كرد. Jeff در زمان كودكی عالقٔۀ 
زيادی به موضوعات مختلف علمی داش��ت و با ذهن كنجكاو خود گوش��ۀ كوچكی از 
گاراژ خانه را تبديل به كارگاهی برای انجام آزمايشات خود كرده بود. از همين دوران 

بود كه او رويای تبديل شدن به يك مرد بزرگ را در سر می پروراند.
به دنبال كوچ خانواده به ايالت ميامی، Jeff نيز دوران جوانی خود را در اين ايالت 
سپری كرد. پس از اين بود كه Jeff وارد دانشگاه شده و شروع به مطالعۀ فيزيك كرد، 
ولی بالفاصله به رش��تۀ مورد عالقۀ خود، يعنی علوم كامپيوتر و مهندس��ی برق وارد 

شده و سرانجام در اين رشته فارغ التحصيل شد.
Jeff پس از اتمام تحصيالتش در چندين شركت شروع به كار كرد، شركت فيتل 
يكی از اين شركت ها بود كه بر روی پياده سازی شبكه های كامپيوتری فعاليت می كرد 
و بعد از آن وارد ش��ركت كامپيوتری SHAW ش��د. اما اين مش��اغل با رويای كودكی 
Jeff فاصلۀ بس��ياری داش��ت. در اين دوران بود كه ايده ای در ذهن وی شكل گرفت و 
همزمان با آن توجهش به رش��د بی نظير ش��بكۀ جهانی وب معطوف ش��د. او در كمال 
تعجب ديد كه رش��د اس��تفاده از اينترنت در سال 1994 نس��بت به سال قبل 23 برابر 
ش��ده اس��ت! از همين جا بود كه Jeff ايدۀ خود، يعنی ايجاد يك فروشگاه از راه دور را 
رسمی كرده و شروع به تحقيق در زمينۀ شركت هايی كرد كه كاالهايشان را از طريق 
پس��ت و از راه دور ارس��ال می كردند. Jeff فهرستی از 20 شركت برتر در اين زمينه 
تهيه كرد، تقريبا تمام كاالهای مدنظر Jeff از طريق اين ش��ركت ها فروخته می شد، اما 
وی متوجه شد كه هيچ يك از اين شركت ها اقدام به فروش كتاب نمی كنند. اين مسئله 
تنها يك دليل داش��ت و آن عدم امكان تهيۀ يك كاتالوگ كامل از عناوين كتاب ها بود، 
زيرا عناوين كتاب ها بس��يار متنوع بودند و تهيۀ يك كاتالوگ كامل از آنها نيازمند يك 

هزينۀ سنگين و تهيۀ يك كاتالوگ چند هزار صفحه ای بود. )روال كار اين شركت ها در 
آن دوران به اين گونه بود كه اقدام به تهيۀ يك كاتالوگ از محصوالتشان می كردند و 
آن را برای مش��تری ارس��ال می كردند، مشتری نيز بعد از دريافت كاتالوگ و انتخاب 

كاال، آن را سفارش می داد.(

شكل گيری آمازون
Jeff ايدۀ خود را با شبكۀ جهانی وب توام ساخته و به فكر ساخت يك وب سايت 
برای معرفی عناوين كتاب ها كرد. مزايای اين سايت نيز كامال وی را توجيه كرده بود: 
1. عدم نياز به تهيۀ كاتالوگ فيزيكی  2. كاهش ش��ديد هزينه ها  3. افزايش س��رعت در 
عمليات خريد  4. امكان تغيير روزانۀ كاتالوگ و ... اما در كنار تمام اين مزايا يك خطر 
بزرگ Jeff را تهديد می كرد و آن س��رمايه گذاری بر روی يك چيز جديد، مبهم و غير 
قابل اعتماد به نام اينترنت بود كه تا آن زمان همۀ مردم آن را يك وس��يلۀ تفريحی و 
ارتباط جمعی می دانستند! هنگامی كه Jeff طرحش را با رييس خود در ميان گذاشت و 
گفت كه تصميم دارد برای ايجاد يك كتاب فروشی آنالين كارش را ترک كند، رييسش 
او را به تجديد نظر تشويق كرد و به او گفت كه روزی از اين كارت پشيمان خواهی شد. 
Jeff در جواب به او گفت: »حتی اگر روزی شكس��ت بخورم، اظهار پش��يمانی نخواهم 

كرد، ولی اگر اين كار را امتحان نكنم، تمام عمر پشيمان خواهم بود«
بعدها وی در گفت و گو با مجلۀ تايم گفت: »به خود می باليدم از اين كه ريس��ك 
بزرگ��ی می ك��ردم كه هيچ ك��س حاضر به انجام آن نبود، تمام پاي��ۀ كار را روی چيز 
 Jeff جديدی به نام اينترنت می گذاش��تم كه معاملۀ خطرناكی بود.« بزرگترين ريس��ك
Bezos از زمان��ی اتف��اق افتاد كه مادر و پدر خواندۀ وی از ايدۀ او پش��تيبانی كرده و 
تم��ام درآم��د و پس انداز خود را كه برای دوران بازنشس��تگی ذخيره كرده بودند به 
دس��ت Jeff س��پردند تا شاهد عمل جسورانۀ وی باش��ند. از اين رو، همراه همسرش 
مكنزی، كه يك رمان نويس بود و عالقه فراوانی به مطالعه كتب گوناگون داشت، سايت 
آمازون را بنا كرد. البته شكل اوليه سايت و نحوۀ كاربری آن اصال قابل مقايسه با نوع 
فعلی در آن نبود چرا كه آن ها در ابتدا اصال تصور چنين تجارت عظيمی را نداش��تند. 
قصد آن ها فروش كتاب، CD و نوارهای موس��يقی و فيلم در محدوده ای اندک بود اما 
بازگذش��ت زمان و درک نياز جوامع بش��ری Bezos كم كم آن را ارتقا داد و به ش��كل 
فعلی اش رساندJeff . در ابتدا نام Abracadabra به معنی ِورد و طلسم را برای سايت 
برگزيد، اما دوستانش او را متقاعد ساختند كه اين نام مناسبی نيست و سرانجام نام 
amazon.com را برگزيدند. رود آمازون نام بزرگترين رود جهان اس��ت و Jeff نيز 
اعتقاد داشت كه سايت كوچكش روزی به بزرگترين كتابخانۀ جهان بدل خواهد شد و 
از سال 2000 لوگوی رسمی آمازون يك پيكان شد كه از حرف A تا Z كشيده شده و 

به شكل يك لبخند و به نماد رضايت مشتريان از خريد خود است.

Jeff Bezos عاقبت
Jeff Bezos به رويای خود رسيد. مجلۀ فوربس اعالم كرد در سال 2008 درآمد 
Jeff به 8/7 ميليارد دالر رس��يده و او در مكان 35 ثروتمندترين مرد جهان ايس��تاده 
بود. كودک يتيمی كه به رويای آمازون دس��ت پيدا كرد در س��ال 2010 نيز به ثروتی 

بيش از 12/3 ميليارد دالر رسيده  است.
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ش��ركت تيام ش��بكه در نظ��ر دارد به 
منظ��ور تامين بخش��ي از نيروي انس��اني 
مورد نياز خود، داوطلبان واجد شرايط را با 
مدرك كارشناس��ي به صورت تمام وقت در 

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

2- كارش��ناس بخش مهندسي شبكه )شامل مهندس كامپيوتر، 
سرپرست پروژه مركز داده، مهندس برق(

عالقه مندان به همكاري با ش��ركت تيام شبكه مي توانند رزومه 
خود را به آدرس jobs@tiam.ir  ارسال كنند.

تزريق واكسن آنفوالنزا در شركت تيام شبكه

شركت تيام ش��بكه در جهت 
حفظ س��المت كاركنان خود 
و ارتقاي ش��اخص س��المت 
و بهره وري اق��دام به تزريق 
آنفوالنزا  واكس��ن  راي��گان 

براي كلية كاركنان نمود.






