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مقدمه
وقتي صحبت از فناوري اطالعات به ميان مي آيد، پيش از هر چيز نحوة ارائه و مديريت اين 
اطالعات مطرح مي شود. در واقع اين حوزه از فناوري به حدي از پيچيدگي و پيشرفت رسيده 
كه مديريت اطالعات مربوط به خود آن براي متخصصان به يك چالش تبديل شــده اســت. از 
سوي ديگر، به وضوح مي توان ديد كه سرعت رشد اين پيچيدگي و پيشرفت در فناوري اطالعات 
با فاصلة بســيار زيادي از تمام حوزه هاي فناوري و صنعتي ديگر بيشــتر است. به همين دليل، 
فرآيندهــاي آموزش و تبادل اطالعات در اين حوزه بــه يك راهكار اجتناب ناپذير براي همگام 

ماندن با سرعت غيرقابل تصور تحوالت تبديل شده است.
ماهيت هــاي تخصصي فعال در حوزة IT از روش هاي گوناگوني مانند برگزاري كالس ها، 
سمينارها و نمايشگاه ها براي دستيابي به اهداف فوق استفاده مي كنند. با اين حال بديهي است 
كه نتايج به دست آمده در هر يك از اين روش ها با ديگري متفاوت خواهد بود. شركت تيام شبكه 
به عنوان يك مجموعة تخصصي و فني فعال در حوزة IT نيز اســتفاده از اين روش ها را براي 

ارتقاي سطح دانش كلي جامعة IT كشور در برنامة كار خود قرار داده است.
البته شــركت تيام شــبكه تاكنون در عرصه هاي مختلف ارتباط با مخاطبان به طور جدي 
حضور پيدا كرده اما اعتقاد دارد كه برگزاري ســمينارهاي آموزشــي دســتاوردهاي بسيار 
ارزشمندتري را به همراه خواهد داشت. در همين راستا مي توان به برگزاري سمينار آموزشى 
مركــز داده (Data Center) در بــرج ميالد اشــاره كرد كه نمايندگان اين شــركت از سراســر 
كشور در اين سمينار آموزشى (فنى- بازرگانى) حضور داشتند. برگزاري سمينارهاي هدفمند 
آموزشي بدون ترديد مزاياي چشمگيري را نسبت به شركت در نمايشگاه هاي عمومي به همراه 
خواهد داشت. اولين برتري اين نوع سمينارها، فراخواني و دعوت از مخاطبان خاصي است كه 
موضوع مطرح شــده براي آن ها از اهميت كاملي برخوردار اســت و در عين حال پيش نيازهاي 
الزم براي بهره برداري هر چه بهتر از اطالعات ارائه شده را نيز در اختيار دارند. از سوي ديگر، 
به خاطر طبيعت اين سمينارها به آساني مي توان ميزان بازدهي و تاثيرگذاري آن ها را ارزيابي 
كرده و مورد سنجش قرار داد. اين موضوع به خصوص از مواردي است كه به هيچ وجه در يك 
نمايشگاه عمومي قابل انجام نخواهد بود. موارد مذكور به همراه مزاياي ديگري كه در برگزاري 
ســمينارهاي هدفمند وجود دارند باعث شده اند تا شركت تيام شبكه در كنار ساير فعاليت هاي 
تخصصي و آموزشي خود مانند انتشار كتب و فصلنامه هاي تخصصي، تمركز بيشتري را به 

اين حوزه معطوف نمايد و اميدواريم كه همچون گذشته در اين حوزه موفق باشيم.

                                                                                                                                          سلما على آبادى
                                                                                                                                            مدير بازرگانى
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آلمان هم پيش ساخته شد

امســال شــاهد برگزاري هفدهمين دوره از نمايشگاه الكامپ بوديم 
كه به عنوان يكي از شــناخته شــده ترين رويدادهاي عمومي حوزة IT در 
 ELECOMP كشور به شــمار مي آيد. الكامپ در واقع تلفظ فارسي عبارت
اســت كه از ســرنام E-Commerce & Electronics, Computer  تشكيل 
شده است. اين نمايشگاه زير نظر شركت سهامى نمايشگاه هاى بين المللى 
جمهورى اســالمى ايران و در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى تهران 

برگزار مي شود.
بــا توجه بــه جذابيت بــاالي حوزه هاي مختلف فنــاوري اطالعات، 
فعاليت هاي آنالين و همچنين محصوالت الكترونيكي در كشور، به جرأت 
مي توان گفت كه الكامپ يكي از پرطرفدارترين نمايشگاه ها در طول مدت 
برگزاري خود بوده اســت. در واقع اين نمايشــگاه از جمله رويدادهايي 
بــوده كه عالوه بر جمع كثير متخصصان و كارشناســان، تعداد زيادي 
از افراد عادي را نيز به ســمت خود جذب نموده و بازار مناســبي را براي 

شركت هاي مختلف در داخل كشور فراهم كرده است.
با اين حال، اين سكه پر زرق و برق روي ديگري نيز دارد. واقعيت اين 
است كه پس از شانزده دوره برگزاري يك نمايشگاه، انتظارات افرادي كه 
به هر شكلي با آن درگير هستند به طور چشمگيري افزايش پيدا مي كند. در 
واقع دوران آزمون و خطا براي چنين رويدادي مدت ها است كه به پايان 
رســيده و انتظار مي رود كه اشــكاالت، كمبودها و نواقص نمايشگاه هاي 

نوپا در آن به چشم نخورند.
يكي از مشــكالتي كه تاكنون به دفعات در حوزه هاي مختلف اجرايي 
داخل كشــور با آن مواجه بوده ايم، اين است كه وقتي يك رويداد با توجه 
و اســتقبال قابل توجهي مواجه مي شود، سازمان ها و موسسات مختلف 
بــه هر شــكلي تالش مي كنند تا در مزاياي آن ســهيم شــوند. نكته بدتر 

اين رويكرد آن اســت كه اين موسســات در اكثر مــوارد هيچ تالش و يا 
ســرمايه گذاري براي بهبود وضعيت فرآينــد مورد نظر انجام نمي دهند، 

بلكه تنها تالش مي كنند نتيجة نهايي را به تنهايي درو نمايند.
اين همان وضعيتي است كه به نظر مي رسد گريبانگير الكامپ هفدهم 
نيز شده بود. بحث در مورد نحوة برگزاري اين نمايشگاه از مدت ها پيش 
آغاز شده بود. در واقع پس از آنكه در ابتداي تيرماه سال جاري، شركت 
ســهامي نمايشــگاه ها به صورت مكتوب در وب سايتش ، سازمان نظام 
صنفــي رايانــه اي را به عنوان مجري الكامپ هفدهــم تعيين كرد، تصور 
عمومــي بر اين بود كه اين نمايشــگاه فارغ از چالش هاي پيشــين، روال 
طبيعي خود را براي برگزاري طي خواهد كرد. اما چنين نشــد و سازمان 
نظام صنفي تصميم گرفت طي ســه بيانيه مجزا، شــرايط و خواسته هاي 
خود را براي برگزاري مجدد اين نمايشــگاه خطاب به شــركت ســهامي 

نمايشگاه ها اعالم كند.
پس از گذشــت ســه ماه از برگزاري اولين جلســات حضوري ميان 
نمايندگان ســازمان نظام صنفي با مديران شــركت سهامي نمايشگاه ها، 
نه تنها هيچ نتيجة روشــني درخصوص برگزاري اين نمايشگاه به دست 
نيامد بلكه اخبار و شــنيده ها نيز نشــان دهندة منتفي شدن مذاكرات اوليه 

در اين خصوص بودند. 
در اوليــن بيانيه اي كه ســازمان نظام صنفــي در خصوص الكامپ 
منتشــر كرد، نگراني خود از محدوديت زماني برگزاري اين نمايشــگاه و 
موضوع تطابق زماني تاريخ برگزاري با ايام ســوگواري محرم را مطرح 
كرده بود. در اين بيانيه صراحتا از شــركت سهامي نمايشگاه ها خواسته 
شــد تا در مورد اين تاريخ تجديد نظر نمايد و شــايد بهتر بود مســئوالن 
برگزارى الكامپ امســال، كمى تاريخ نمايشــگاه را به عقب مى انداختند تا 
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مدام مجبور نباشند از بلندگوهاى داخل سالن ها نسبت به عدم استفاده از 
آهنگ هاى شاد در غرفه ها تذكر بدهند.

تســهيل شرايط ارزي-ريالي و لزوم مهاركردن آن، دومين تقاضاي 
روشــن ســازمان نظام صنفي رايانه اي از شركت ســهامي نمايشگاه ها 
بــود؛ با اين هدف كه انگيزة شــركت هاي داخلي و خارجي براي حضور 
در الكامپ افزايش يابد. همچنين ســازمان در بندهاي ديگر اين بيانيه بر 
اســترداد وثيقة يك ميليارد ريالي ســازمان براي برگزاري الكامپ تاكيد 
و انتقاد كرد كه چرا مديريت شــركت نمايشگاه ها به رغم تعهدات شفاهي 

خود، هنوز اين وثيقه را به سازمان نظام صنفي برنگردانده است.
در حالي كه شــركت سهامي نمايشــگاه ها تالش مي كرد از هرگونه 
رويارويي مســتقيم با رســانه ها و ســازمان نظام صنفي در خصوص 
مذاكــرات مربوط بــه الكامپ بپرهيزد، اعالم كرد كه كار را به ســازمان 
توســعة تجــارت محول مي كند. بــا اين حال ردپاي نظرات سرســختانة 
مديران اين شــركت در برابر پيشنهادات ســازمان نظام صنفي همچنان 

قابل مشاهده بود.
پس از آنكه رايزني هاي شــركت ســهامي نمايشــگاه ها با سازمان 
نظام صنفي براي برگزاري الكامپ به نتيجه نرســيد، ســه شــركت را از 
طريــق برگزاري يك فراخوان به عنوان مجري همكار به ســازمان نظام 
صنفي پيشنهاد كرد. اين در حالي بود كه مديران سازمان توسعة تجارت 
عقيده داشتند اگر سازمان نظام صنفي رايانه اي الكامپ را با همكاري يك 
شركت خصوصي مستقل برگزار كند قطعا بسياري از مشكالت جاري در 
برگزاري اين نمايشگاه از ميان خواهد رفت. طي فراخوان صورت گرفته 
از ســوي ســازمان توسعة تجارت، از ميان شــركت هاي متقاضي واجد 
شــرايط، شركت آوين افراز با داشتن ســابقه و امكان الزم در برگزاري 
نمايشــگاه هاي مختلف از جمله حمل و نقل و خدمات شــهري طي ساليان 
گذشته، بيشترين شانس را براي دريافت مجوز برگزاري الكامپ در كنار 

سازمان نظام صنفي داشت و در نهايت نيز انتخاب شد.
در نهايت اين نمايشــگاه بي ســر و صداتر و شايد بهتر است بگوييم 
بي انگيزه تر از هميشــه، در فاصلة 18 تا 21 آذر ماه برگزار شــد. الكامپ 
هفده ســاله درحالى از روز جمعه كار خود را آغاز كرد كه هنوز مى شــد 
شــركت هايى را ديد كه در حال طراحى غرفه هاى خود هســتند و نسبت 
بــه نبود امكانــات اوليه از جمله نبود برق، اينترنت، عدم هماهنگى برگزار 
كننده نمايشگاه با شركت ها و… انتقاد مى كنند. با تدبير برگزاركنندگان، 
به طور شــگفت انگيزى يــك روز به زمان الكامپ اضافه شــد و بجاى 4 
روز اين نمايشــگاه در 5 روز برگزار شــد، در حالى كه در الكامپ ســال 
گذشــته اين درخواســت امرى محال تلقى مى شــد. از سوي ديگر، غيبت 

بزرگان عرصة فناوري اطالعات كشور باعث شده بود كه الكامپ امسال 
به هيچ وجه بار اطالعاتي و كيفي ســال هاي قبل خود را نداشته باشد. در 
واقع اين رويداد در حالي برگزار مي شــد كه تعداد اندكى از شــركت هاى 
معتبــر در آن حضــور يافتند و شــركت هاى بزرگى همچــون آواژنگ، 
ســازگار ارقام، فراســو، ســونى و… در آن حضور پيدا نكرده  بودند و 
جاى اغلب شركت هاى شناخته شده خالى بود. كنسرسيوم بازار رضا و 
مجتمع كامپيوتر پايتخت تهران نيز در الكامپ امسال حضور نداشتند، از 
اين رو نمايشــگاه امسال مورد استقبال اتحاديه صنف رايانه، داده ورزي 

و ماشين هاي اداري هم واقع نشد.
اگرچــه عده اي به اين اســتدالل روي آوردند كه غيبت شــركت هاي 
بــزرگ و معتبر مي تواند فرصــت بهتري را براي حضور شــركت هاي 
كوچك تــر فراهم كند، اما واقعيت اين بود كه عدم حضور اين گروه معتبر 
باعث شده بود تا جمع كثيري از بازديدكنندگان هر سالة الكامپ انگيزه اي 
براي مراجعه به اين نمايشــگاه نداشــته باشند و همين واقعيت باعث شد 
تا اساســًا فرصتي براي شركت ها ايجاد نشود. اين وضعيت به خوبي در 
اســتقبال ضعيف بازديدكنندگان از نمايشگاه قابل مشاهده بود. در واقع 
شــايد اين اولين الكامپي بود كه شما مي توانستيد در سالن هاي آن بدون 
مشكل فشار جمعيت حركت كرده و هر قدر كه مي خواهيد جلوي يك غرفه 
بايســتيد. پيش از آغاز نمايشــگاه، كليه ارتباطات و ابزارها براى حضور 
دولتى ها به كار گرفته شــد، اما با اين وجود اســتقبال قابل توجهى براى 
شــركت در الكامپ مشــاهده نشد و ســالن 38 منتسب به سالن آلمان كه 
همواره با غرفه هاى بزرگ و پرهزينه برپا مى شــد، براى اولين بار شاهد 
غرفه هاى پيش ســاخته نمايشــگاهى گرديد. تمام اين وقايع در شرايطي 
اتفاق افتاد كه الكامپ پس از هفده دورة برگزاري با نمايشگاه هاي مختلف 
خارجي مقايسه مي شود، نمايشگاه هايي كه در فاصله بسيار كوتاه تري به 
بلوغ كامل رسيدند و خيلي زود توانستند جاي خود را به عنوان يك رويداد 

فني معتبر در بين متخصصان و شركت هاي معتبر بين المللي باز كنند.
واقعيت اين اســت كه شكســت الكامپ به نفع هيچ يك از سازمان هاي 
مرتبط با آن نيســت. اگر الكامپ به عنوان يك نمايشــگاه موفق و قدرتمند 
وجود نداشــته باشــد، امتيازي نيز وجود نخواهد داشــت كه سازماني 
به دنبال تصاحب آن باشد. در نهايت اميدواريم با همكاري شركت سهامي 
نمايشــگاه ها كه نيت خير دارند و ســازمان نظام صنفي رايانه اي، الكامپ 
هجدهم در همان شــرايط آرماني برگزار شــود كه شايسته آن است. در 
واقــع اين وظيفة برگزاركنندگان الكامپ اســت كه آن را در يك وضعيت 
ايده آل، بالغ و برنامه ريزي شــده با اهداف و شاخصه هاي معين برگزار 

كنند.
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فضــاي مــورد نياز براي نصــب تجهيزات، از اوليــن روزهاي پيدايش 
كامپيوترهــا بــه يك چالش جدي براي كاربران آن هــا در حوزه هاي مختلف 
تبديل شــد. در واقع فضاي مورد نياز براي سيســتم هاي پردازنده مركزي و 
كامپيوترهاى بزرگ باعث مي شــد تا بسياري از سازمان ها از فكر تهيه آن ها 
صرفنظر كرده و سرويس هاي مورد نياز خود را از مؤسسات ديگري دريافت 
كنند كه فضاي كافي براي نصب چنين تجهيزاتي را در اختيار دارند. در انتهاي 
ديگــر اين طيــف، كاربران خانگي نيز دائمًا به دنبال نســخه هاي كوچك تر و 
ســبك تري از تجهيــزات كامپيوتري بوده اند كــه كمترين فضاي ممكن را در 

محيط زندگي و كار آن ها اشغال نمايند.
امروزه با رشــد چشــمگير وابستگي ســازمان هاي مختلف به داده ها و 
همچنين ســاختارهاي فناوري اطالعــات براي مديريت آن هــا، مراكز دادة

(Data Centers) قدرتمنــد بــه يكي از بخش هاي جدايي ناپذير هر ســازماني 
تبديل شــده اند. شايد در چند ســال آغازين فعاليت مراكز داده مي توانستيم 
فرض كنيم كه تنها دفاتر مركزي و يا ســازمان هاي بســيار بزرگ به چنين 
ساختارهايي نياز دارند. اما امروزه تمام مديران اين حقيقت را درك كرده اند 
كه حتي شعب فرعي نيز به مراكز داده مجهزي در ابعاد و مقياس هاي متناسب 
با خود احتياج دارند. از ســوي ديگر، پياده سازي اين مجموعه هاي پيشرفته 
كه با ملزومات گوناگوني در حوزه هاي متفاوت درگير هســتند، گاهي اوقات 
مي توانــد به يك چالــش نااميدكننده تبديل شــود. در واقع فضاي الزم براي 
ايجاد و پياده ســازي ساختارهاي اســتاندارد مراكز داده به سختي در تمام 

سازمان هايي كه به اين تاسيسات نياز دارند قابل دسترسي هستند.
همان طــور كه مي دانيد، طراحي اصلي مورد اســتفاده در مراكز داده بر 
اســاس پياده ســازي راهروى ســرد يا راهروى گرم انجام مي شود. در اين 
طراحــي، رك هاي تجهيزات در دو طــرف يك راهروى ايزوله قرار مي گيرند. 
در طراحي راهروى ســرد، هواي ســرد داخل اين راهرو و در جلوى رك ها 
دميده و به داخل آنها فرســتاده مي شــود و هواي گرم توليد شــده توســط 
تجهيزات از پشت رك به فضاي بيروني راهرو انتقال پيدا مي كند. در ساختار 
راهروى گرم، هواي ســرد از فضاي خارج راهرو به رك ها دميده مي شــود 

و هــواي گــرم خروجي آن ها در داخل راهروى گــرم جمع آورى مى گردد و 
توسط ورودى هاى سيستم سرمايش جذب مى شود. صرفنظر از اين تعريف 
ســاده، دربارة ســاختارهاي راهروى گرم و راهروى سرد، ما با يك طراحي 
سه مؤلفه اي در هر يك از آن ها مواجه هستيم. اين سه مؤ لفه شامل راهروى 
ايزوله و دو رديف از رك  هاي نصب شــده در طرفين آن هســتند. البته بايد 
توجه داشــته باشــيد كه اين ســاختار به فضاي كافي بيشــتري براي انتقال 
هــواي گرم يا ســرد در خارج از راهرو نيز احتياج دارد. اين ســاختار ســه 
مؤلفه اي عملكرد بســيار خوبي را فراهم مي كند، اما با يك مشــكل كليدي در 
بســياري از ســازمان هاي كوچك تر همراه اســت: نياز به فضاي قابل توجه 
براي پياده ســازي.  يكي از بهترين راه كارهاي موجود براي برطرف نمودن 
اين مشــكل، اســتفاده از اتاقك يك طرفه است. در واقع اتاقك يك طرفه با يك 
طراحي بسيار ساده اما هوشمندانه، مشكل بسياري از سازمان هاي كوچك تر 
را براي نصب مراكز دادة قدرتمند و كامل برطرف مي ســازد. اين طراحي از 
يك ســاختار دو مؤلفه اي برخوردار است كه شامل يك راهروى ايزولة سرد 

يا گرم  و تنها يك رديف رك در يك طرف آن خواهد بود.
به  عبارت ديگر، اتاقك يك طرفه به سازمان هايي كه با مشكل كمبود فضا 
براي پياده سازي مركز داده خود مواجه هستند امكان مي دهد تا تجهيزات خود 
را در محوطة بسيار كوچك تري پياده سازي كنند، اما همچنان با استانداردها 
و ملزومات يك مركز دادة استاندارد انطباق داشته باشند. همچنين وابستگى 
به تعداد رك و سيســتم ســرمايش در نظر گرفته شــده در طراحى را كاهش 
مى دهد و مى توان اتاقك يك طرفه را با هر تعداد رك و سيســتم ســرمايش 

 In-Row پياده سازى كرد.
در واقع، اســتفاده از اتاقــك يك طرفه در پياده ســازي مراكز داده هيچ 
محدوديتي را براي ســازمان ها ايجاد نخواهد كرد و آن ها مي توانند همچنان 
تمام نيازهاي خود را با پياده سازي تجهيزات مورد نظرشان برآورده نمايند. 
در عين حال، تمام راه كارهايي كه براي پياده سازي و نصب راهرو هاي گرم 
و ســرد مورد اســتفاده قرار مي گيرند، در طراحي اتاقــك يك طرفه نيز قابل 

استفاده خواهند بود.
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شركت سيسكو در هفتة اول ماه دسامبر سال 2011 از محصوالت جديد خود و همچنين بسته هاى 
 Cloud Compu ng مخصــوص بــراى مصرف كنندگان در حوزه هــاى عمومى، خصوصى و تركيبــى
رونمايى كرد. قالب CloudVerse جديد سيســكو براى موسســات و سازمان ها جهت ساخت، مديريت و 
برقرارى ارتباط با Cloudهاى عمومى و خصوصى و تركيبى طراحى شــده است. اين محصوالت شامل 
 Nexus سوييچ هاى ،Unified Compu ng System برخى از توليدات جارى سيســكو مانند ســرورهاى
و نرم افزارهاى مديريت شــبكه نيز بوده و به همراه نرم افزارهاى جديدى براى بهبود مديريت، تســهيل 
و افزايش اتصال و همچنين ارايه خدمات به مشــتريان براى ايجاد، طراحى و پياده ســازى شــبكه مورد 
نظر آن ها ارايه مى شــوند. براســاس تحقيقات سيســكو، بيش از 50 درصد از حجم كارى محاسباتى در 
ديتاســنترها در ســال 2014 بر مبناى Cloud خواهند بود. همچنين ترافيك Cloud تا ســال  2015 به 1/6 
زتابايت در سال خواهد رسيد. اين پيش بينى ها گوياى نياز به رشد و توسعة ميان مراكز داده و شبكه ها 
براى پشــتيبانى end-to-end نرم افزارهاى Cloud و ارسال خدمات به صورت پويا هستند. سيسكو اين 
محصول خود را به وســيلة ســرويس هاى جديد فعال ســازى Cloud پشتيبانى مى كند و به موسسات و 
ســازمان ها در طراحى، پياده ســازى و بهينه سازى محاسبات Cloud كمك خواهد كرد. نرم افزار جديدى 
 UCS براى سرورهاى Cloud طراحى شده است شامل برنامه هاى مديريت مختص CloudVerse كه براى

و سوييچ هاى Nexus، روترهاى ASR و پلتفرم هاى ميزبان سيسكو مى باشد.

كتابخانة ملي Oak Ridge اعالم كرد سوپركامپيوتر Jaguar خود را كه زماني قدرتمندترين سيستم 
جهان به شــمار مي آمد را ارتقا داده و ســوپركامپيوتر Titan را با مقياس پتافالپس ايجاد خواهد كرد. 
Titan كه به پردازنده هاي 16 هسته اي سري AMD Opteron 6200 و همچنين شتاب دهنده هاي محاسبات 

Nvidia Tesla M2090 و Kepler مجهز خواهد شد، عملكردي بين 10 تا 20 پتافالپس را ارائه خواهد كرد.

Thom Mason مديــر ORNL مي گويد:«تمــام حوزه هــاي علمي از افزايــش غيرقابل تصور قدرت 

محاســبات Titan بهره خواهند برد. در واقع Titan امكان دســتيابي به واقع گرايي فوق العاده در مدل ها 
و شبيه ســازي ها را فراهم خواهد كرد و پيشــرفت هاي علمي و نوآوري هاي تكنولوژيكي به دســت آمده 
 Jaguar مي توانند اين سرمايه گذاري ملي را برگردانند. اكتشافاتي كه حتي روي سيستم قدرتمندي مانند

هفته ها طول مي كشيدند، روي Titan تنها در چند روز به دست خواهند آمد».
ارتقاي ابتدايي سيســتم، تمام پردازنده ها را با آخرين تراشه هاي Opteron شركت AMD كه با اسم 
رمز Interlagos شناخته مي شوند جايگزين خواهد كرد كه در اين فرآيند دو پردازندة 6 هسته اي موجود 
در هر گرة سيستم جاي خود را به يك پردازندة 16 هسته اي در هر گره خواهند داد. به اين ترتيب، فرآيند 
اضافه شــدن 960 شــتاب دهندة محاسباتي Nvidia Tesla 2090 نيز تســهيل خواهد شد. در مرحلة دوم 
 Nvidia كه نيمة دوم ســال 2012 اجرا خواهد شــد، حدود 7000 تا 18000 شتاب دهندة محاسباتي سري
Tesla 3000 (Kepler) به سيســتم اضافه خواهند شــد كه بر حسب گزينه هاي معماري اجرا شده، عملكرد 

آن را به 10 تا 20 پتافالپس مي رســانند. اين سيســتم در مجموع به 299008 هســتة x86 و 600 ترابايت 
حافظه مجهز خواهد شد.

Cisco

 Titan سوپركامپيوتر
با عملكرد 10 تا 20 

پتافالپس
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چقدر طول مي كشــد تــا حياتي ترين داده هاي شــركت تان را از آخرين نوارهاي  نســخة 
پشتيبان بازيابي كنيد؟ به طور غافلگيركننده اي، بسياري از شركت ها پاسخ اين سؤال را نمي دانند 
و حتي اگر بدانند نيز در اين زمينه با مشكالت زيادي روبه رو هستند. ما خودمان را مقيد كرده ايم 
تا محدوديت هاي فناوري ها و الگوهاي قديمي نســخة پشــتيبان را بپذيريم، بدون آن كه بدانيم 
تكنيك هــاي بهتري وارد ميدان شــده اند كه انطباق بهتري با نيازهــاي تجاري ما دارند. پيدايش 
محاسبات ابري و به خصوص ذخيره سازي كلود، امروزه توانايي ايجاد يك مدل IT دورگه را در 
اختيار ما قرار مي دهد كه واقعا مشكالت تجاري ما را رفع مي كند و در صورت وقوع هر مشكلي 
 Cloud ما را ســريع تر بــه وضعيت عملياتي برمي گرداند. در واقع اين مدل جديد ذخيره ســازي
مي تواند به برطرف نمودن بعضي از مشــكالت مربوط به كل طرح ذخيره سازي ما كمك كند، نه 

صرفًا تهيه كپي پشتيبان و بازيابي داده ها.

سه نياز تجاري كه طرح ذخيره سازي فعلي شما با آن ها انطباق ندارد
اگر از اكثر شــركت ها بپرســيد كه طرح كپي پشــتيبان آن ها با چه چيزي سر و كار دارند، 
احتماًال خواهند گفت كه «نوارهاي پشــتيبان». نوار مغناطيســي از دهة 1970 ميالدي به رســانة 
اصلي براي ذخيره ســازي كپي هاي پشــتيبان تبديل شده اســت. بعضي از شركت ها نوارهاي 
پشــتيبان خــود را در داخل مجموعه نگهــداري مي كنند، در حالي كه گــروه ديگري با اطمينان 
نوارهــاي خــود را براي حفاظت آن ها در برابر خطــرات احتمالي به محلي در خارج از مجموعه 
مي فرســتند. بــا اين حال هيچكس به اين موضوع فكر نمي كند كه ايــن نوارها با نيازهاي تجاري 

آن ها انطباق ندارند.
همين موضوع به طور كلي در مورد طرح هاي ذخيره ســازي ما نيز صادق اســت: در واقع 
تخلية همه چيز روي يك سرور فايل (File Server) در داخل دفتر كار، به تنهايي نمي تواند با تمام 
نيازهاي تجاري ما انطباق داشــته باشــد. ما بايد واقعا اين نيازهاي تجاري را ارزيابي كرده و 
به دنبال راه هايي براي انطباق با آن  ها باشــيم، البته بســيار فراتر از آن چه كه ســال ها در زمينة 

ذخيره سازي انجام داده ايم.

پنجره هاي تهيه نسخة پشتيبان
تهية نسخه هاى پشتيبان روي نوار (tape) معموال حاوي يك تصوير لحظه اي از داده هاي 
شما مى شود كه طي يك دورة زماني نگهداري يا تهية نسخة پشتيبان (معموًال در طول شب) ايجاد 
شده اند. هر داده اي كه از زمان تهية آخرين نسخة پشتيبان به بعد تغيير كرده يا ايجاد شده باشد، 
هميشه تا زمان تهية پشتيبان بعدي در معرض خطر قرار دارد. به عبارت ديگر، در صورت وقوع 

يك مشكل ما احتماال داده هاي حياتي يك يا چند روز را از دست خواهيم داد.
اين پنجره هاي تهية نســخة پشــتيبان كه داراى محدوديت زمانى هستند، در مورد چيزي 
كه مي توانيم از آن نســخة پشــتيبان تهيــه كنيم نيز محدوديت هايى به وجــود خواهند آورد: ما 
تنهــا مي توانيــم از همان مقدار اطالعاتي محافظت كنيم كه امكان جــا دادن آن روي يك نوار (يا 
مجموعــه اي از نوارها) در طول يك پنجرة تهيه نســخة پشــتيبان وجــود دارد. ما دائمًا به دنبال 
درايوهاي نوار سريع تر، كارتريج هاي نوار بزرگ تر، با ظرفيت باالتر و زمان هاي انتقال سريع تر 

هستيم تا بتوانيم داده هاي بيشتري را در طول اين پنجره هاي ارزشمند محافظت كنيم.
ذخيره ســازي Cloud، با ذخيره ســازي داده هاي شما در مراكز دادة شديداً محافظت شده 
در خارج از تاسيسات شما، به دنبال تغيير روش ايجاد و استفاده از نسخه هاي پشتيباني توسط 
شما است. به عبارت ديگر، نسخة پشتيبان داده هاي شما هميشه به طور امني در خارج از محيط 

سازمان تان نگهداري خواهند شد، بدون آن كه تالشي از سوي شما صورت گرفته باشد.

زمان بازيابي
وقتي واقعا نياز داريم كه از اين نوارهاي پشــتيبان اســتفاده كنيم، چاره اي نداريم جز اين 

كه بنشينيم و منتظر بمانيم تا داده ها به كندي از نوار به سرورهاي ما جريان پيدا كنند، و اين در 
حالي  انجام مى شود كه سازمان ما پول از دست مي دهد زيرا به آن داده ها نياز داريم. اين موضوع 
عمًال بزرگ ترين مشــكل مربوط به روش هاي كپي پشــتيبان و طرح هاي ذخيره ســازي قديمي 
اســت: نوارها براي تهية يك شــكل امن از نسخه هاي پشتيبان توليد مي شوند كه به آساني قابل 
حمل هستند اما وقتي نياز به بازيابي داده ها داشته باشيد، استفاده از آن ها تا ابد طول مي كشد.

بــا ذخيره ســازي Cloud، براي بازيابي داده ها به زمان بســيار كمتــري نياز خواهد بود. 
فروشــندگان فضاي ذخيره سازي Cloud، مخازن ذخيره ســازي با دسترس پذيري و افزونگي 
بســيار بااليــي را ايجاد مي كنند تا داده هاى شــما هر وقت كه به آن ها نيــاز داريد در اختيارتان 

قرار داشته باشند.

به كارگيري فضاي ذخيره سازي
از تمام فضاي ذخيره ســازي كه براي آن (و بــراي محافظت از آن) پول پرداخت كرده ايد 
چقدر استفاده مي كنيد؟ در اختيار داشتن انبوهي از فضاي ذخيره سازي اضافي، مانند اين است 
كه يك اتاق خالي در خانه تان داشــته باشــيد: شما بايد آن را پر كنيد و تازه در اين زمان است كه 
بايد آن را مديريت نماييد. بسياري از شركت ها محدوديت هاي اكيدي را در مورد اين كه چه نوع 
داده هايي وارد فضاي ذخيره ســازي آن ها مي شــوند اعمال مي كنند زيرا مي دانند كه بايد از اين 
داده ها نســخه هاي پشتيبان تهيه شــود، آن هم در محدودة پنجره هاي پشتيبان. محدوديت هاي 
مذكور به معناي آن هســتند كه فضاي ذخيره ســازي شــما همة كاري كه مي تواند را براي شما 
انجام نمي دهد، صرفًا به اين دليل كه شما احساس مي كنيد تنها به ذخيره سازي چيزي مقيد هستيد 

كه مي دانيد قادر به محافظت از آن هستيد.
ذخيره ســازي Cloud به حذف اين محدوديت ها كمك مي كند. شــما هرگز با كمبود فضاي 
ذخيره ســازي پشــتيبان مواجه نخواهيد شــد و احســاس بهتري دربــاره به كارگيري فضاي 

ذخيره سازي خود خواهيد داشت زيرا مي دانيد كه محافظت خواهد شد.

محرك هاي تجاري براي ذخيره سازي، محافظت از داده ها و بازيابي پس از فاجعه
فضاي ذخيره ســازي پشتيبان بدون محدوديت، بازيابي سريع تر، زيرساختار كمتري كه 
بايد نگهداري شــود و به كارگيري بهتر فضاي ذخيره ســازي؛ اين موارد تنها بعضي از نيازهاي 
تجاري اصلي هستند كه سازمان ها را به سمت بازنگري در طرح هاي ذخيره سازي خود هدايت 

مي كنند. با اين حال، محرك هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارند.

دسترس پذيري داده ها
شركت هاي امروزي تمام عمليات خود را در داخل محيط دفتر كارى خود انجام نمي دهند. 
تعدادي از كاركنان وظايف خود را از منزل يا در طول سفر انجام مي دهند. در صورت وقوع يك 
حادثه مصيبت بار، ممكن اســت چاره اي جز جمع آوري كل شركت و انتقال آن به يك محل جديد 
وجود نداشــته باشد. طرح ذخيره سازي شــما بايد اين امكان را فراهم آورد كه داده هاي تان هر 
وقت و هر جايي به آن ها نياز داريد قابل دسترسي باشند، بدون آن كه با الگوهاي گران  و پيچيدة 
دسترســي از راه دور مواجه باشــيد. داده هاي شما بايد سالم، امن، خصوصي و محافظت شده 
باشند، اما در عين حال اگر به آن ها نياز پيدا كنيد بايد فوراً از هر نقطه اي در جهان قابل دسترسي 
باشــند. اگر كمي به اين وضعيت فكر كنيد، متوجه خواهيد شــد كه توانايي دسترسي به داده ها از 
هر مكاني مي تواند يك مشــكل عمده را كه شــركت هاي كوچك تر در زمينة بازيابي پس از فاجعه 
بــا آن مواجه هســتند برطرف كند: نياز به طرحي براي زمان وقــوع فاجعه كه با كل دفتر كار يا 
مركز دادة شــما ســر و كار دارد. تاسيسات بازيابي Off-Site شركت معموًال گران هستند و شما 
ســاعت ها يا روزها غيرفعال خواهيد بود تا بتوانيد داده هايتان را به ســرورهاي تاسيسات خود 
بازيابي كنيد. اما اگر بتوانيد از هر جايي و در هر زماني به داده هاي حياتي خود دسترسي داشته 

Cloud مباني ذخيره سازي
ذخيره سازي Cloud واقعاً چه كاري براي شما انجام مي دهد؟
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باشيد، هر مكاني مي تواند به تاسيسات بازيابي Off-Site شما تبديل شود. اين همان چيزي است 
كه ذخيره سازي Cloud مي تواند در اختيارتان قرار دهد.

زمان توقف فعاليت واقعًا هزينه دارد
مقــدار پولي كه در هنــگام انتظار براي بازيابي داده هايتان از نوارهاي پشــتيباني قديمي 
از دســت مي دهيد را دســت كم نگيريد. در تجارت، زمان واقعًا به معناي پول اســت و هنگامي كه 
كاركنان در انتظار بازيابي داده ها هستند، شما نه تنها وقت آن ها (و پول خودتان) را تلف مي كنيد، 

بلكه فرصت هاي تجاري و مشتريان را از دست داده و ناموفق خواهيد بود.
مدت ها است اين حقيقت را پذيرفته ايم كه بازيابي داده ها به زمان طوالني نياز دارد، زيرا در 
گذشته اين بهترين كاري بود كه مي توانستيم انجام دهيم. اما اين قاعده مربوط به گذشته نيست 
و ما نبايد به طور خودكار چيزي غير از دسترسي آني به داده هاي خود را بپذيريم. ذخيره سازي 

مبتني بر Cloud مي تواند اين دسترسي آني را فراهم نمايد.

استراتژيك باشيد، نه ارتجاعي
پيش از وقوع يك فاجعه بايد از تبديل شدن طرح ذخيره سازي و محافظت از داده هاي خود به 
يك شكست واقعي جلوگيري كنيد. در هنگام مواجهه با يك بحران نمي توانيد يك طرح ذخيره سازي 
بهتر را آماده كنيد، بنابراين بايد همين حاال مقداري زمان را از برنامة ســنگين خود آزاد كرده و 
دربارة نيازهاي ذخيره سازي يا قابليت هاي محافظت از داده هاي شركت خود استراتژيك باشيد. 
شما بايد نيازهاي تجاري خود را درك كرده و به ارزيابي فناوري هاي جديد (مانند ذخيره سازي 
Cloud) بپردازيد. همچنين بايد بفهميد كه آن ها چطور مي توانند در تهية يك طرح ذخيره سازي و 

محافظت از داده ها به شما كمك كنند كه واقعا با نيازهاي تجاري تان انطباق دارد.

Cloud طرح ريزي براي ذخيره سازي
ذخيره سازي Cloud، پيشنهاد مي كند كه داده ها (يا حداقل بخشي از آن ها) را در مركز دادة 
ديگري ذخيره كنيد. مي توانيد يك نســخة پشــتيبان از داده هاي خود را در اين مركز دادة ثانويه 
نگهــداري كــرده و يا داده هاي واقعا زنده خود را در آنجا ذخيره نماييد، اين موضوع به نيازهاي 
تجاري دقيق شــما بســتگي خواهد داشــت. پس از آن كه داده هاي شــما در Cloud قرار گرفتند، 
محافظت از آن ها ديگر مشــكل شــما نخواهد بود. در واقع اين موضوع ديگر به نگراني فروشندة 
فضاي ذخيره ســازي تبديل مي شــود. داده هاي شما هميشه و از هر محلي با يك اتصال اينترنت 
در دســترس تان قرار دارند، بدون آن كه مجبور باشــيد منتظر بمانيد. نكتة اصلي در طرح ريزي 
مناســب براي به كارگيري ذخيره ســازي Cloud، بخشي از طرح كلي ذخيره سازي و محافظت از 

داده هاي خودتان است.

شناسايي و تعيين اندازة داده هاي حياتي
احتمــاًال منطقي خواهد بود اگر فرض كنيم كه تمام داده هاي شــما حياتي نيســتند و تمام 
آن ها به محافظت ارتقايافته و همچنين بازيابي ســريع تر (يا آني) در هنگام وقوع يك فاجعه يا از 
دســت رفتن داده هاي جاري نياز ندارند. فروشندگان ذخيره سازي Cloud معموًال هزينة فضاي 
ذخيره سازي مورد استفاده شما را دريافت مي كنند، بنابراين بهتر است كار خود را با شناسايي 
داده هايي آغاز كنيد كه مي خواهيد در Cloud محافظت شوند. پس از اتمام كار شناسايي داده هاي 
حياتي، اندازة آن ها را مشخص كنيد. اين كار به شما كمك مى كند تا تعيين كنيد كه به چقدر فضاي 

ذخيره سازي مبتني بر Cloud نياز خواهيد داشت.

تعيين هزينه و احتمال توقف عمليات
البته ذخيره سازي Cloud رايگان نيست، اين موضوع حداقل در مورد فضاي ذخيره سازي 
محافظت شــده و امن Cloud كه شــما به آن نياز خواهيد داشــت، صادق است. به منظور سنجش 
هزينه هــا و مزايا، بايد تصوري از اين موضوع داشــته باشــيد كه زمــان توقف عمليات تجاري 
Down) چقدر برايتان هزينه خواهد داشت. تصور كنيد تمام داده هايي كه شناسايي كرده ايد  me)
به طــور ناگهاني از بين بروند و تنها اميد شــما بــراي برگرداندن آن ها، يك مجموعه از نوارهاي 
پشــتيبان در صندوق عقب ماشــين سرپرست IT شــركت تان است. در حالي كه منتظر هستيد تا 
ببينيد آيا اين نوارهاي پشــتيبان واقعًا كار خواهند كرد يا خير، چقدر پول را از دســت مي دهيد؟ 
همچنين بايد مشــخص كنيد كه وقوع چنين شــرايطي چقدر احتمال دارد. از دست رفتن داده هاي 
ارزشــمند شما چقدر آســان خواهد بود؟ اين وضعيت الزامًا به برخورد يك شهاب سنگ با دفتر 
كار شما نياز ندارد. در واقع حادثه هاي مصيبت بار مي توانند با كليك روي يك كليد Delete توسط 

يك كاربر بي احتياط اتفاق بيفتند.

گنجاندن Cloud در زيرساختار
اما ذخيره سازي Cloud چطور مي تواند در طرح ذخيره سازي فعلي شما جا بگيرد؟ در عمل، 
تنوع ها و رويكردهاي متعددي براي انجام اين كار وجود دارند كه در ادامه بيشــتر با آن ها آشــنا 

خواهيم شد. با اين حال، شما به طور خالصه مي توانيد تصميم بگيريد كه:
تمــام داده هــاي خود را در Cloud نگهداري كرده و مســتقيما از همان جــا به داده هايتان 
دسترسي داشته باشيد. اين كار محافظت عالي را تامين مي كند، اما به يك ارتباط مستحكم و قابل 

اعتماد با Cloud نياز دارد تا بتوانيد داده هاي خود را در اختيار داشته باشيد.
از Cloud براي ذخيرة نســخه هاي پشتيبان اســتفاده كنيد. به عبارت ديگر، به جاي ذخيرة 
نســخه هاي پشــتيبان روي نوار، آن ها را روي Cloud ذخيره نماييد. اين روش تضمين مي كند 
كه داده هاي پشــتيبان شــما براي استفاده فوري در مواقعي كه به آن ها نياز داريد قابل دسترس 
خواهنــد بود، اما داده هاي «زنده» شــما را به صورت محلي نگه مي دارد تا حتي در صورت قطع 

اتصال اينترنت خود نيز به آساني بتوانيد به آن ها دسترسي داشته باشيد.
يك طرح ذخيره ســازي دورگه ايجاد كنيد. در اين وضعيت گونه هاي مختلفي وجود دارند 
كه مي توانيد آن ها را در نظر بگيريد، در حالي كه بعضي از آن ها شامل نگهداري داده هاي «زنده» 
شما در Cloud و يك نسخة «پشتيبان» به صورت محلي است تا در صورت قطع اتصال اينترنت 
بتوانيد دسترسي به داده ها را حفظ كنيد. همچنين ممكن است تصميم بگيريد كه با دسته بندي هاي 
مختلــف داده هــاي خود به صورت هاي متفاوتي رفتار كنيــد و حياتي ترين داده هاي زنده را در 

Cloud نگهداري نماييد كه در آنجا محافظت خواهند شد.

بهينه سازي پهناي باند و ذخيره سازي
 Cloud حــال اجــازه بدهيد ببينيم كه در ابتــداي كار چطور بايد تمام داده هــاي خود را به
انتقال دهيد و ذخيره ســازي آن ها در Cloud چه هزينه اي خواهد داشت؟ روش ها و فناوري هاي 
مختلفي وجود دارند كه مي توانند در اين زمينه به شــما كمك كنند. فشرده ســازي و جلوگيري از 
de-Duplica) تا حدود زيادي بــه كاهش پهناي باند مورد نياز براي  on) تكــراري بودن داده ها
آپلود داده هاي شما به Cloud و به روز نگه داشتن آن ها كمك مي كنند. بعضي از فروشندگان ادعا 
مي كنند كه با بهره گيري از يك تركيب از فشرده ســازي و حذف قطعات تكراري داده ها، مي توان 

يك كاهش 80 درصدي را در اندازة داده ها ايجاد كرد. 
تنظيــم پهنــاي باند نيز به تضمين اين كه اتصال اينترنت شــما كامــًال با آپلودهاي داده به 
Cloud اشــغال نخواهد شــد كمك مي كند. به اين ترتيب پهناي باندي كــه براي نيازهاي توليدي 

خود به آن نياز داريد برايتان رزرو خواهد شــد. پس از آن  كه داده ها در Cloud قرار گرفتند نيز 
de-Duplica به كاهش اندازة آن ها كمك مي كنند و باعث مي شوند هزينه هاي  on فشرده سازي و

ذخيره سازي شما كاهش پيدا كند.

تجديد نظر در بازيابي فاجعه
ذخيره ســازي داده ها در Cloud، روش هاي جديد و خارق العاده اي را براي بازيابي فاجعه 
به همراه مي آورد. آيا يك ســرور را از دســت داده ايد؟ مشــكلي نيست؛ داده هاي شما از قبل در 
Cloud قرار گرفته اند و مي توانيد از آن ها براي راه اندازي يك ماشين مجازي در Cloud استفاده 

كنيــد كه عملكرد ســرورتان را تــا وقتي بتوانيد آن را تعويض نماييد بــر عهده مي گيرد. آيا يك 
 Cloud حادثه كل دفتر شــما را از كار انداخته اســت؟ باز هم مشكلي نيست زيرا وقتي داده ها در
هســتند، تمام سرورهاي حياتي شــما مي توانند به صورت ماشين هاي مجازي راه اندازي شوند 
و در دســترس كاركنان تان قرار گيرند كه در يك يا چند مكان جايگزين مشــغول انجام كارهاي 
خود هســتند. اين مدل تحت عنوان يك بازيابي «ســايت گرم» شــناخته مي شود، به اين معني كه 
ســايت بازيابي شــما (كه در Cloud قرار دارد) كپي هايي از داده هاي تان را در همان زماني كه به 
آن ها نياز داريد در اختيارتان قرار مي دهد. مي توانيد اين وضعيت را با يك مدل «ســايت ســرد» 
مقايسه كنيد كه در آن اساسًا بايد سراغ نوارهاي پشتيبان قديمي خود رفته و كار بازيابي آن ها 
را شروع كنيد. به اين ترتيب مي توانيد متوجه شويد كه مدل مبتني بر Cloud تا چه اندازه مي تواند 

سريع تر و كارآمدتر باشد.
يك فروشندة خوب ذخيره سازي Cloud در عين حال به شما كمك خواهد كرد تا راه اندازي 
مجدد سرورهاي خود را آسان تر انجام دهيد. شما نبايد مجبور باشيد كه كل داده ها و فايل هاي 
يك سرور را روي اتصال اينترنت دريافت كنيد. فروشندة Cloud بايد بتواند نوارها، رسانه هاي 
اپتيكال، درايوهاي هاردديسك و يا ساير رسانه هاي ذخيره سازي حجيم را براي شما ارسال كند 
تا با سرعت بيشتر قادر به آماده سازي و راه اندازي مجدد سرورهاي خود باشيد. به اين ترتيب، 
در تركيب با مدل هاي بازيابي «ســايت گرم» شــما با كمترين زمان توقف فعاليت مواجه خواهيد 

بود و مي توانيد يك بار ديگر مركز دادة خودتان را به سرعت راه اندازي كنيد.
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گفت و گو Interview

شــركت سيب ســامانه فعاليت خود را از سال 1379 در شــهر رشت آغاز كرد 
و تــا امــروز توانســته با تكيه بر نيــروي متخصص و مجرب خــود به عنوان يكي از 
شركت هاي موفق و پيشرو در زمينة  شبكه هاي كامپيوتري فعاليت نمايد. اين شركت 
داراي رتبــه از شــوراي عالي انفورماتيك، گواهي نامه هــاي مختلف از واحد خدمات 
مهندســي، وزارت صنايع و همچنين عضويت در انجمن Bicsi مي باشــد. اين شركت 
در حال حاضر مجموعة كاملي از معتبرترين تجهيزات شــبكه را در اســتان مربوطه 
  UNICOM  توزيع و پشــتيباني مي كند كه در ميان آن ها مي توان به تجهيزات شــبكة
و رك هاي  iRack  اشــاره كرد. همچنين، اين شــركت در پروژه هاي متعددي مشغول 
ارائه خدمات مشاوره، اجرا و پشتيباني است كه تعدادي از مهم ترين آن ها عبارتند از:
- پروژة شبكة سازمان امور اقتصادي و دارايي استان گيالن با 373 نود شبكه

- پروژة شبكة ادارة كل دادگستري استان گيالن با 1900 نود شبكه
- پروژة شبكة ادارة كل شيالت استان با 491 نود شبكه

- پروژة شبكة ادارة كل ثبت اسناد رشت با 169 نود شبكه
- مشــاوره، طراحي و اجــراي پروژه هاي مختلف بــراي ادارة گاز، آموزش و 

پرورش، بانك ملي و سازمان ها و ادارات مختلف در سطح استان
با توجه به گســتردگي فعاليت هاي اين شــركت و با در نظر گرفتن اين واقعيت 
كه پروژه هاي بزرگ هميشــه با ريسك هاي گوناگوني همراه هستند، در اين رابطه به 

گفت وگو با مهندس مصطفى برهان مدير شركت سيب سامانه پرداخته ايم.
به  طور كلي، مديريت ريسك فرايند سنجش يا ارزيابي ريسك و سپس طرح ريزي 
استراتژي هايي براي اداره آن است. استراتژي هاي مورد استفاده در اين زمينه شامل 
انتقال ريســك به بخش هاي ديگر، اجتناب از ريســك، كاهش اثرات منفي ريســك و 

پذيرش قسمتي يا تمامي  پيامدهاي يك ريسك خاص هستند.
مديريت ريسك سنتي، روي ريسك هاي جلوگيري كننده از علل قانوني و فيزيكي 
(مثل حوادث طبيعي يا آتش ســوزي ها، تصادفات، مرگ و مير و دادخواهي ها) تمركز 
داشت. از سوي ديگر، تمركز مديريت ريسك مالي روي ريسك هايي بود كه مي تواند 
استفاده از ابزار مالي و تجاري را اداره كند. مديريت ريسك ناملموس، بر ريسك هاي 
مرتبط با ســرماية انســاني مثل ريســك دانش، ريســك روابط و ريسك فرايندهاي 

عملياتي متمركز است.
در مديريت ريســك مطلوب، يك فرايند اولويت بندي در نظر گرفته مي شــود تا 
ريســك هايي با بيشــترين زيان دهي و باالترين احتمال وقوع در ابتدا و ريسك هايي با 
احتمال وقوع كمتر و زيان دهي پايين تر در ادامه مورد رســيدگي قرار گيرند. در عمل، 
اين فرايند مي تواند بســيار دشــوار باشــد و همچنين گاهي اوقات ممكن است ايجاد 
توازن ميان ريسك هايي كه احتمال وقوع باال و زيان دهي  پايين دارند و ريسك هايي كه 
احتمال وقوع پايين و زيان دهي باال دارند به  طور مناسبي انجام نشود. مديريت ريسك 
ناملموس، يك نوع جديد از ريســك را معرفي مي كند. ريســكي كه احتمال وقوع آن در 
هر ســازمانى 100 درصد است، ولي در سازمان ها به خاطر فقدان توانايي تشخيص، 
ناديده گرفته مي شــود. در صورتى كه در سازمانى ريسك هاى(ناملموس) مختلف با 
درصد وقوع متفاوت را در نظر بگيريم، قطعا يك يا چند مورد (از اين نوع) ريسك ها به 

وقوع مى پيوندد، در نتيجه مطمئنا در هر ســازمانى ريسك ناملموس وجود دارد و از 
اين رو احتمال وقوع آن 100 درصد است. براي مثال ريسك دانش، زماني خودنمايي 
مي كند كه سازمان از نظر دانش و مهارت تخصصي در حوزة خود دچار كمبود باشد، 
به عبارت ديگر در يك سازمان نمونه، تمامى كاركنان دانش الزم براى انجام كار خود 
را (به طور كامل و جامع) ندارند بنابراين ريســك دانش 100 درصد وجود دارد، ولى 
ممكن اســت آسيب آن در سازمان هاى مختلف، متفاوت باشد. از سوي ديگر، ريسك 
روابط، زماني رخ مي دهد كه ســازمان به درســتي از پتانســيل همكاري خود با ساير 
مجموعه هــا بهره گيري نكند. ريســك فرايند عملياتي، زمانــي رخ مي دهد كه عمليات 
بي ثمري اتفاق افتد.  با توجه به موارد ياد شــده، در واقع مديريت ريســك ناملموس 
باعث مي شود در مديريت ريسك به  واسطة شناسايي و كاهش ريسك هايى كه عامل 
كاهش بهره وري هستند، ارزش هاي فوري و مستقيمي ايجاد شوند. در نتيجه مي توان 
مديريت ريسك را يك وظيفه شامل فرايندها، روش ها و ابزاري براي ادارة ريسك در 
فعاليت هاي سازماني دانست كه يك محيط منضبط براي تصميم گيري هاي پيشتازانه 

و غيرمنفعل در موارد زير فراهم مي آورد:
- ارزيابي پيوسته در مورد آن چه كه  ايجاد اشكال مي كند (ريسك). 

- شناسايي ريسك هاي مهم در راستاي برخورد با آن ها. 
- اجراي استراتژي هاي مناسب به  منظور ادارة آن ريسك ها.

تمام اين موارد به تعريف وظايف پيوســتة مديريت ريسك منتهي مي شوند. اين 
وظايف به طور متوالي در مورد هر ريســك انجام مي شوند، ولي فعاليت ها به  صورت 
پيوســته، هم زمان (مثل پيگيري تعدادي از ريســك ها در حالي كه ريسك هاي جديدي 
به طور هم زمان شناســايي و تحليل مي شوند) و تكراري (مثًال برنامة كاهنده اي براي 
يك ريسك ممكن است براي ريسك ديگري مفيد باشد) در سرتاسر چرخة حيات يك 

رويكرد مديريت ريسك اتفاق مي افتند. 
مديريت ريسك شامل فرايندهاى زير است:

- شناسايي: جستجو و مكان يابي ريسك ها، قبل از مشكل ساز شدن آن ها.
- تحليل: تبديل داده هاي ريســك به اطالعــات تصميم گيري، ارزيابي ميزان اثر، 

احتمال وقوع و محدودة زماني ريسك ها و طبقه بندي و اولويت بندي آن ها.
- برنامه ريزي: ترجمة اطالعات ريســك به تصميم ها و فعاليت ها (هم حال و هم 

آينده) و به  كارگيري آن فعاليت ها.
- پيگيري: بررسي شاخص هاي ريسك و فعاليت هاي كاهنده.

- كنترل: اصالح انحرافات نسبت به برنامه هاي كاهندة ريسك. 
- ارتباطات: اطالعات و بازخوردهاي بيروني و دروني از فعاليت هاي ريســك، 

ريسك هاي موجود و ريسك هاي پديد آمده را فراهم مي سازد.
از آنجــا كه دنياي كســب و كار و صنعت با تحــوالت و دگرگوني هاي متعددي 
همچون جهاني شــدن، برون ســپاري و ايجاد همكاري هاي استراتژيك مواجه است، 
مديريــت ريســك در فعاليت هاي ســازمان ها اعــم از تجــاري و غيرانتفاعي اهميت 
روزافزوني يافته اســت. صرف نظر از نوع آن، عناصر اصلي تمامي  ريسك ها يكسان 

هستند: محتوا، فعاليت، شرايط و پيامدها.

مديريت ريسك،
كليد موفقيت
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حكايت (از االغ درس  بگيريم) 

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

مأموريت فروش محصول
يكي از كارمندان فروش شــركتي موظف مي شــود محصول جديد 
شــركت را به يكي از مشتريان مهم و تأثيرگذار بفروشد اما در مأموريت 
خود شكســت مي خورد. او به منشي شركت پيامكي مي فرستد تا خبر را 
به صورت غيرمستقيم به اطالع رئيس برساند. در پيامك نوشته شده بود: 

«فروش محصول با شكست مواجه شد، رئيس را آماده كن.»
چند لحظه بعد، كارمند فروش از منشي پيامكي دريافت كرد كه در آن 

نوشته شده بود: «رئيس آماده است...خودت را آماده كن.» 

معماي تعداد طبقات 
ساختمان اداري

يك ســاختمان اداري چند طبقه در 
نظر بگيريد ...

شــخصي در طبقــه وســط كار 
مي كند، او 3 طبقه باال رفته ســپس 
5 طبقه پايين مي آيد. مجددا 6 طبقه 
بــاال رفته و در آخر 10 طبقه پايين 
آمده و از در خروج كه در طبقه اول 

است خارج مي شود...
به نظر شــما اين ساختمان اداري 

چند طبقه دارد؟

دو خط مســتقيم به شكل 
زير در صفحه ســاعت رســم 

مي كنيم...
اگــر دقــت كنيــد مجموع 
اعداد در هر قســمت مســاوي 

است با عدد 26.

كشاورزي االغ پيري داشت كه يك روز اتفاقي به درون يك چاه بدون آب افتاد.
كشاورز هر چه سعي كرد نتوانست االغ را از درون چاه بيرون بياورد.

براي اينكه حيوان بيچاره زياد زجر نكشد، كشاورز و مردم روستا تصميم گرفتند  چاه را با خاك  پر كنند تا االغ زودتر بميرد و زياد زجر نكشد.
مردم با سطل روي سر االغ هر بار خاك مي ريختند اما االغ هر بار خاك هاي روي بدنش را مي تكاند وزير پايش مي ريخت و وقتي خاك زير پايش 
باال مي آمد ســعي مي كرد روي خاك ها بايســتد. روســتايي ها همين طور به زنده به گور كردن االغ بيچاره ادامه دادند و االغ هم همين طور به باال آمدن 

ادامه داد تا اينكه به لبه چاه رسيد و بيرون آمد.

سرگــرمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
ـكا
ريـ
كــا
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نگاهي به يك محصول Product Reviewمقاله فني Technical Article

راه حل هاي سيسكو براي راه حل هاي سيسكو براي 
CloudCloud فعال سازى مراكز دادة

به عنوان بخشـي از سـاختار كلي مراكز دادة Cloud، سيسـكو چندين چارچوب كليدي، معماري و 
بلوك هاي سازنده را به اين صنعت معرفي كرده است.

 Cloud Computing و معمارى مدل زيرسـاختار Cloud Computing در شـماره هاى قبل از اين فصل نامه، اسـتراتژى ، راه حل هاى

تشريح شد، در اين شماره به بررسى راه حل هاى سيسكو جهت فعال سازى مراكز دادة Cloud خواهيم پرداخت.

چارچوب معماري مرجع Cloud سيسكو
همان طــور كه در شــكل زير مشــاهده مي كنيد، 
 Cloud سيســكو تعريفي را از مدل معماري مرجع يك

توسعه داده است كه در آن اليه هاي معماري را نمايش 
مي دهد كه با  APIها و مخازن به هم متصل شده اند. اگر 
از نزديــك به مطالعة اين چارچوب بپردازيم،  جنبه هاي 

زير در آن قابل مشــاهده اســت. اساس اين چارچوب، 
معماري فناوري مركز داده است كه سه بلوك برجستة 
شبكه، محاسبه و ذخيره سازي را در برمي گيرد. اين اليه، 
ميزبان تمام سرويس هايي است كه به مصرف كنندگان 
يا مشــتركان يك Cloud تحويل داده مي شوند. اين اليه 
در آينده بررسى خواهد شد. الية مهم بعدي، الية امنيت 
اســت. مهم ترين جنبه در الية مذكور اين است كه امنيت 
به صورت يك معماري سراسري (End-to-End) تمام 
وجوه چارچوب را پوشــش داده است. امنيت به عنوان 
يكي از چالش هاي كليدي مورد بحث است كه مي بايست 
در چارچوب يك Cloud حل شود. بنابراين، بايد با ديدي 
جامــع به آن نگاه كرد. پــس از الية تكنولوژي و امنيت، 
 (Service Orchestra on) الية هماهنگي ســرويس
قرار گرفته اســت كــه با تنظيم فعال ســازهاي مخازن 
پياده ســازي مي شــود. پيكربنــدي مخــزن، اطالعات 
كليدي مانند كاتالوگ ســرويس، فهرســت موجودي و 
مســيرهاي «منبع به ســرويس» را ذخيره مي كند. اين 
اليه از اهميت بااليي برخوردار اســت زيرا وظيفة تهية 
نقشــة مولفه هاي تكنولوژي به مولفه هاي ســرويس و 
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ارائه به عنوان نقطة مرجع در مدت ســرويس دهي را بر 
عهده دارد. الية هماهنگي ســرويس، مانند چسبي است 
كه اليه هــاي پايين تر را به منظور ايجاد يك ســرويس 
براي تحويل، ادغام مي كند. الية بعدي، محلي اســت كه 
زيرســاخت و ســرويس در آن مديريت مي شود. الية 
مصرف كننده، در باالترين ســطح قرار گرفته اســت كه 
معموال از طريق محصولي شبيه پورتال در معرض ديد 
كاربران قرار مي گيرد و اليه اي است كه سرويس در آن 
توسط درخواست مشتري تعريف و مديريت مي شود.

اكنون به بررسي استفاده از يك سناريو مى پردازيم 
كه اين چارچوب در آن به كار گرفته شده است:

1 – مصرف كننــده به يك پورتــال Cloud وصل 
شــده و گواهينامــه و اطالعــات خود را بررســي و يا 

به روزرساني مي كند.
2 – بر اســاس حقوق مصرف كننده، يك مجموعة 
منتخب از ســرويس ها شناســايي و براي تعريف ارائه 

مي شوند.
3 – كاربر نهايي، سرويس را براي مصرف انتخاب 

كرده و درخواست سرويس مي كند.
4 – منابع، مشــخص شــده و براي سرويس دهي 
رزرو مي شــوند و يك درخواســت جديــد براي تامين 

ذخيره ارسال مي گردد.
5-دامنه هاي مجزاي محاسبه، شبكه و ذخيره سازي 
تنظيــم شــده و ذخيره به همراه توافق نامه هاي ســطح 
ســرويس(SLA) و امنيت درخواست شده براي تحويل 

سرويس تامين مي گردد.
در نتيجه، اين چارچوب يك ساختار كاري را براي 
ايجاد، تعريف، هماهنگي و تحويل سرويس IT از طريق 
يك Cloud فراهم مي كند. سيسكو نه تنها اين چارچوب 
را ارائــه مي دهد، بلكه راه حل هــاي كليدي براي تحويل 

سرويس هاي Cloud را فراهم مي كند.

بلوك هاي سازندة مركز دادة Cloud سيسكو
سيســكو يك مجموعة مهم از بلوك هاي ســازندة 
فناوري را در شالودة معماري هاي Cloud ارائه مي كند. 

در ادامه به بررسي اين موارد خواهيم پرداخت.

اترنت 10 گيگابيتي
يــك مركــز دادة Cloud بــا چگالــي بااليــي از 
ماشــين هاي مجازي با يك پردازنده با توان محاسباتي 
باال، طراحي شده است. از ديدگاه شبكه، افزايش چگالي 
هســته هاي پردازنده و ماشين هاي مجازي باعث انتقال 
بــه اترنت 10 گيگابيتــي به عنوان مكانيــزم مورد نياز 
براي اتصال سرورها مي شــود. وجود چندين ماشين  
مجازي روي يك ســرور واحد مي تواند به سرعت لينك 
اترنت 1 گيگابيتي را اشــباع كند، در حالي كه استفاده از 
لينــك اترنت چند گيگابيتي نيــز  باعث افزايش هزينه ها 
مي شــود. همچنين نه تنها نياز به يك اســتراتژي براي 
ســرمايه گذاري در زمينــه اترنــت 1گيگابيتي و فراهم 
آوردن زيرســاخت اترنــت 10 گيگابيتــي اســت، بلكه 

تاميــن امكان انتقال به اترنت 10 گيگابيتي و بافت متحد 
(Unified Fabric)  كه در ادامه به تشــريح آن خواهيم 
پرداخت نيز مورد نظر اســت. به طور جالب توجهي، اين 
پذيرش مســتلزم ايجاد شبكه  اي آشــنا با ماشين هاي 
مجازي است. سيســكو واژگان و پياده سازي  جديدي 
 VN-Link را در ايــن زمينه به صنعت معرفي مي كند كه
نام دارد. VN-Link لينك مجازي بين ماشــين مجازي و 
اينترفيس فيزيكي سرور فيزيكي است. اين پياده سازي، 
امكان هم زيســتي عملياتي ماشين هاي مجازي جداگانه 
و همچنين قابليت انتقال خط مشــي را فراهم مي ســازد، 
به طورى كه خط مشي امنيتي و شبكه بتواند ماشين هاي 
مجــازي را در هنگام حركت در مركــز داده دنبال كند. 
Cisco VN-Link به تامين قابليت ها و ويژگي هاي جديد 
كمك مي كند، مديريت و عمليات را ســاده مي ســازد و 
در نهايت امكان مقياس دهي راه حل هاي مجازي سازي 

سرور را فراهم مي كند. مزاياي خاص آن عبارتند از:

پيكربندي بى درنگ مبتني بر خط مشي
خط مشــي ســيار امنيت و شــبكه كه خط مشي را 
به همراه ماشــين مجازي در حين جابه جايي ماشــين 
مجازي انتقال مي دهد و هم چنين انتقال پويا براي انطباق 

مداوم شبكه، امنيت و ذخيره سازي.
مدل مديريتي غيرگسســته كه محيط هاي مديريت 
و عمليات را براي اتصال ســرور فيزيكي و ماشين هاي 

مجازي در مركز داده هم تراز مي سازد.

(Unified Fabric)  توليد متحد
اگر به مطالعة زيرســاخت ســرور يك مركز دادة 
عــادي بپردازيــم، به آســاني متوجه خواهيم شــد كه 
ســرورها داراي يك مجموعه از اينترفيس هاي شــبكه 
 ،SAN ،LAN) هســتند كه بــه انواع مختلفي از شــبكه ها
IPC) متصل شــده اند. اين چيدمان باعث افزايش هزينه ، 
كابل كشــي، تعــداد پورت ها، مقياس پذيــري، مصرف 
برق و ســرمايش مي شــود. اگر از همين ســنت در يك 
مركز دادة Cloud پيــروي كنيم، اين معماري به تراكم 
مورد انتظار در چنين محيطي، مقياس دهي نخواهد شد. 
بنابراين، براي كاهش هزينة كلي مالكيت (TCO) و براي 
گسترش ماشين هاي مجازي، تمام سرورها بايد داراي 
يك مجموعة ســازگار و فراگير از قابليت هاي شــبكه و 
ذخيره ســازي باشند. يكي از ساده ترين و كارآمدترين 
روش ها براي تحويل اين قابليت ها، اســتقرار يك بافت 
متحد (Unified Fabric) است. انتقال به يك بافت متحد، 
دسترسي به شبكه هاي SAN ،LAN و IPC را در اختيار 
تمام ســرورها (فيزيكي و مجازي) قرار داده و به تعداد 
بيشــتري از مصرف كنندگان شــبكه، افزايش كارايي و 

صرفه جويي در هزينه ها را موجب مي شود.
سيسكو نه تنها اترنت 10 گيگابيتي، بلكه اترنت 10 
گيگابيتي بدون قطعي را ارائه مي كند كه در حال حاضر 
اترنــت مركز داده يا اترنت ارتقايافته ناميده مي شــود. 
اين اســتاندارد، اســاس بافت هاي يكپارچــه اي همانند

Fiber Channel (براي SAN) شــده اســت كه به طبع 
 Fibre) FCoE .به يك شــبكه بــدون قطعي نياز دارنــد
Channel over Ethernet) يــك اســتاندارد پذيرفته 
شــده توســط بدنه هــاي استانداردســازي و صنعت 
به شــمار مي آيد و مســبب مســيري براي توليد متحد 
 Cloud دادة  مركــز  يــك  روي   (Unified Fabric)
اســت. بنابراين، براي تركيب و تثبيت I/O ســرور، الية 
دسترسي سرور بايســتي براي پشتيباني از يك توليد 
متحــد (Unified Fabric) منطبق شــود. به عالوه، يك 
نســل جديد از آداپتورها كه تحت عنــوان آداپتورهاي 
شبكة همگرا (CNA) شناخته مي شوند نيز بايد در پلتفرم 
ســرور پياده سازي شــده و در نقطة مجازي سازي و 

تركيب در الية محاسبات عمل كنند.

(Unified Fabric) محاسبات متحد
توليــد متحــد از طريــق مجموعــه اي از منابــع 
محاسباتي، شبكه و ذخيره سازي با سيستم محاسباتي 
 Cloud امــكان ايجاد مركز دادة (UCS) متحد سيســكو

كامال مجازي سازي شده را فراهم مي كند.
UCS سيسكو مابين ســيلوهاي موجود در مركز 
دادة كالســيك پل ايجاد كرده، امــكان بهره گيري بهتر 
از زيرســاخت در يــك محيــط كامال مجازي ســازي 
شــده را فراهــم نموده و بــا اســتفاده از فناوري هاي 
اســتاندارد صنعتي كه قابليت همــكاري و محافظت از 
ســرمايه گذاري را موجب مي شود، يك معماري متحد 
را ايجاد مي كند. UCS منابع مجازي ســازي، دسترسي 
به انبارة ذخيره ســازي، شــبكه و محاسبات را در يك 
طراحي ماژوالر و مقياس پذير متحد مي كند كه به عنوان 
يك سيســتم واحد با بازدهي باال مديريت مي شود. اين 
سيستم در پلتفرم UCS سيسكو از طريق يك چارچوب 

مديريتى تعبيه شده، مديريت خواهد شد.
چارچوب مديريت UCS سيســكو، API قدرتمندي 
را براي مديريت تمام عمليات و پيكربندي هاي سيســتم 
فراهــم مي كنــد. اين چارچــوب به افزايــش بهره وري 
پرســنل مركــز دادة Cloud نيز كمــك مي كند و امكان 
مديريت بهتر ذخيره ســازي، ايجاد شــبكه ، محاسبات 
و برنامه هــاي كاربــردي جهــت همــكاري در تعريف 
پروفايل هاي ســرويس بــراي برنامه هــاي كاربردي 
را فراهم مي ســازد. پروفايل هاي ســرويس به تدارك 
خــودكار كمك كرده و بــه مركــز دادة Cloud امكان 
مي دهد تا ارائه سرويس به برنامه هاي كاربردي به جاي 
چند روز در چند دقيقه انجام شود. اين ويژگي، وسيله اي 
را براي محاسبات Stateless فراهم مي كند كه در آن ها 
گره هاي محاسباتي فاقد هرگونه وضعيت ذاتي وابسته 
به برنامه هســتند كه ممكن است اجرا كنند. بنابراين در 
هــر لحظة معين، يك ماشــين مي توانــد در حال اجراي 
سيســتم  عامل X باشــد و تنها يك دقيقــه بعد مي تواند 
دوباره بوت شــده و يــك Hypervisor Y را اجرا كند. 
در نتيجــه، گرة محاســباتي تنها يك موتــور اجرايي با 
CPU، حافظه، ديســك، فلش و يا ديســك سخت است. 
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مفهوم پاية يك مدل محاسباتي Stateless، جداسازي 
دسترســي به نرم افزار كاربردي از اجــراي نرم افزار 
كاربردي است. اين نوع محاسبات، يك روش كلي براي 
مديريت پيكربندي آدرس ها، تداركات ســريع، ارتقاها/

تنزل ها، مقياس پذيري، اجراي خط مشــي و بازرســي 
فراهم مي كند.

UCS سيســكو پشــتيباني از يك توليــد متحد بر 
اســاس اترنت 10 گيگابيتي بــا تاخير كم و بدون قطعي 
را تامين مي نمايد. اين اســاس شبكه، شبكه هاي مجزاي 
امــروزي (يعني شــبكه هاي SAN ،LAN و شــبكه هاي 
محاسباتي با بازدهي باال) را تركيب و متحد خواهد كرد. 
تركيب شــبكه ها، هزينه ها را با كاهش تعداد آداپتورها، 
سوييچ ها و كابل هاي شبكه و در نتيجه كاهش ملزومات 
مصرف برق و ســرمايش، به طور چشــمگيري كاهش 
خواهد داد. UCS سيســكو دسترسي يكپارچه به هر دو 
مولفــة  SANها و NASها را فراهم مي ســازد. در واقع 
UCS سيســكو با بافت متحد خود مي تواند روي اترنت، 
كانــال فيبــر، FCoE و iSCSI به انبارة ذخيره ســازي 
دسترســي پيدا كــرده و عالوه بــر گزينه هاي مختلف، 
 Enterprise امكان محافظت از سرمايه گذاري را براي
تاميــن نمايد. به عالوه، خط مشــي هاي دسترســي به 
فضاي ذخيره ســازي مي توانند از پيــش براي اتصال 
سيســتم به منابع ذخيره ســازي تعييــن گرديده و در 
نتيجه اتصال و مديريت انبارة ذخيره ســازي را تسهيل 
كننــد. پلتفرم جديد UCS سيســكو مبتنــي بر خانوادة 
پردازنده هــاي زئــون اينتل بوده، فنــاوري انحصاري 
حافظة توســعه يافته را براي پشتيباني از نرم افزارهاي 

كاربردي بــا مجموعه هاي بزرگي از داده ها ارائه كرده 
و امكان پياده سازي ماشين هاي مجازي بيشتري روي 
هر ســرور فراهم مي ســازد كه يك ضــرورت كليدي 
 Cloud بــراي نرم افزارهــاي كاربردي و مراكــز دادة
به شمار مي آيد. آداپتورهاي شبكة UCS سيسكو شامل 
آداپتورهاي بهينه ســازي شــده براي مجازي سازي، 
سازگاري با پشته هاي درايور موجود و اترنت كارآمد 
با عملكرد باال هســتند. با ادغــام مديريت و بافت متحد 
Wire-Once با پلتفرم محاســباتي استاندارد صنعتي، 
UCS سيســكو مجازي ســازي را بهينه سازي نموده و 
تدارك ديناميك منابع را براي افزايش چاالكي و كاهش 
هزينه هاي كلي مركــز داده در CapEx و OpEx فراهم 

مي كند.
 UCS ،ديناميك IT بــا ارائــه يك ســبك جديــد از
سيسكو مراكز دادة مجازي سازي شده را توسعه داده 
و پايــه اي را براي كلودهاي خصوصي ايجاد مي كند كه 
با كلودهاي خصوصي مجازي ســازگار متحد خواهد 
شــد. وقتي محيط مجازي سازي شده با يك بافت مركز 
داده مقياس پذيــر و ديناميك تعريف شــد، يك محموله 
واقعا مي تواند به هرجايي فرســتاده شود. منابع مورد 
نياز براي پشــتيباني از يك محمولــه حتي مي توانند از 
يك تامين كنندة سرويس خارجي در يك مدل محاسبات 

Cloud Compu) دريافت شده باشند. ng) ابري

معماري فناوري مركز دادة Cloud سيسكو
معمــاري فنــاوري در شــكل 2، يك مركــز دادة 
Cloud نسل بعد را نشان مي دهد. اين ساختار مبتني بر 

بلوك ها ي سازندة مركز دادة سيسكو و شركاي آن در 
اكوسيســتم مذكور هستند. معماري فناوري فوق، تنها 
نمونه اي از بلوك هاي سازندة يك مركز دادة Cloud را 

نشان مي دهد. 
به عالوه، معماري فناوري end-state بايستي نه 
تنها مولفه هاي فهرســت شــده در باال و پايين را در بر 
گيــرد، بلكه بايد تحت كنتــرل انواع مختلفي از ملزومات 

انطباق/تنظيم و سرويس باشد.
ساير مولفه هاي كليدي عبارتند از:

بــراي  تجــاري  كاربــردي  نرم افزارهــاي   -
هماهنگ سازي سرويس

- نرم افزارهاي كاربردي مديريت تحويل سرويس 
براي كشف، نگاشت و انطباق سرويس

- نرم افــزار كاربــردي ســنجش، اندازه گيري و 
صدور صورت حساب SLA براي ذيحسابي

- نرم افزارهاي كاربــردي ميزباني منطق تجاري 
و وب مانند ســرورهاي وب، نرم افزار كاربردي و بانك 

اطالعاتي
ساير مولفه هاي تسهيالت كليدي عبارتند از:

- مولفه هاي سرمايشى و تغذية برق
- مولفه هاي ساختار فيزيكي مركز داده

- مولفه هاي كابل كشي و قفسه بندي
سيســكو بــراي تامين يــك راه حل جامــع مركز 
دادة Cloud، با تامين كننــدگان برنامه هاي نرم افزاري 
و محصــوالت مرتبــط با تاسيســات مراكــز داده در 
حوزه هــاي فوق همــكاري مي كند.  ادامة ايــن مقاله را 

مى توانيد در شمارة بعدى مطالعه فرماييد.
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 نيروي فناوري
وزارت نيــرو يكى از مهمتريــن وزارت خانه هــاى اقتصادى دولت 
محسوب مى شود. ميزان اعتبارات ساليانه اين وزارت خانه به طور طبيعى 
چند برابر برخى از وزارت خانه ها است. اهميت تامين و توزيع آب و برق 
با كيفيت مطلوب كه از حياتى ترين نيازهاى جامعه اســت، مهمترين هدف 

اين وزارت خانه محسوب مى شود.
در راستاى تجديد ساختار صنعت برق ايران به استناد قانون بودجه 
سال 1383 كل كشور، شركت مديريت شبكه برق ايران در نيمة دوم سال 

1383 فعاليت خود را آغاز نمود. 

اهداف و موضوع فعاليت شركت مديريت شبكه برق ايران
راهبــرى و پايش بهره بردارى از شــبكة توليد و انتقال برق كشــور 

به منظور حفظ پايايى و امنيت شبكه و تامين مطمئن برق كشور.
فراهم ساختن امكان دسترسى به شبكة برق كشور براى متقاضيان 
اعــم از دولتى و غيردولتى به منظور خريد ،فروش و جابجايى (ترانزيت) 

برق.
برقرارى شــرايط براى خريد و فروش رقابتى برق و ايجاد، اداره و 

توسعه بازار و بورس برق.
اتخــاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راســتاى حصول اطمينان از 
تامين برق، گسترش مشاركت بخش غيردولتى و توسعة رقابت در توليد 

و توزيع برق در چارچوب سياست هاى وزارت نيرو.
در پنجاه ســال گذشــته بروز تحوالت گســترده در زمينة كامپيوتر 
و ارتباطــات، تغييرات عمده اي را در عرصه هاي متفاوت حيات بشــري 
به دنبال داشــته اســت. انســان همــواره از فناوري اســتفاده نموده و 
كارنامــة حيات بشــري مملو از ابداع فناوري هــاي اطالعات و ارتباطات 
كه از آنان به عنوان فناوري هاي جديد و يا عالي ياد مي شــود، بيشــترين 
تاثير را در حيات بشــري داشــته اند.  دنياي ارتباطــات و توليد اطالعات 
به ســرعت در حال تغييــر بوده و ما امروزه شــاهد همگرايي آنان بيش 
از گذشــته با يكديگر بــوده، به گونه اي كه داده ها و اطالعات به ســرعت 
و در زمانــي غيرقابل تصور به اقصي نقاط جهان منتقل و در دســترس 
اســتفاده كنندگان قــرار مي گيــرد.   ICT يا فناوري  اطالعــات  و ارتباطات
Informa)،  بدون شــك تحوالت  on & Communica on Technology)
گسترده اي را در تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي بشريت به دنبال 
داشــته و تاثير آن بر جوامع بشــري به گونه اي اســت كه جهان امروز به 
سرعت در حال تبديل شدن به يك جامعه اطالعاتي است. بر همين اساس 
نظريه هايي ماننــد ايجاد دولت هاي الكترونيكي، شــهرهاي الكترونيكي، 
آمــوزش الكترونيكــي، و تجارت الكترونيكي مطــرح گرديد و ظرف چند 
ســال اخير در برخي از كشورها پيشرفت هاي قابل توجهي نموده است. 
مزاياي عملي شدن اين نظريه ها استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات 
را بــه يــك بحث جهاني و قابل توجه جوامع مختلف مبدل كرده كه يكي از 

آنها، بحث ايجاد دولت هاي الكترونيكي است. در راستاى رسيدن به هدف 
ايجاد دولت الكترونيك، تمامى وزارتخانه ها و ســازمان ها نياز داشتند تا 
از تجهيزات جديد و اســتاندارد اســتفاده كنند، از اين رو شركت مديريت 
شبكه برق ايران نيز اقدام به ارتقا و استفاده از تجهيزات استاندارد كرد. 
Ac شبكه، اين مركز  ve با توجه به افزايش تعداد سرورها و تجهيزات
بايد فضايى را براى قراردادن سرورها و تجهيزات موجود و نيز سرورها 

و تجهيزاتى كه در آينده اضافه خواهند شد در نظر مى گرفت.
پس از بررســى، ارزيابى، و مطالعات انجام شده، برنامه ريزى الزم 
براى دســتيابى به شــرايط مطلوب انجام شــد، از اين رو مديران شركت 
مديريت شــبكه برق ايران تصميم گرفتند براى ارتقاى وضعيت موجود، 
از همكارى شركت هاى داخلى استفاده كنند تا با توجه به حساسيت حوزة 

كارى اين شركت، كيفيت مطلوبى ارائه گردد.
اين شركت از پياده سازى مركز داده اهداف زير را دنبال مى كرد:

- طراحى براساس استانداردهاى مراكز داده 
- پايدارى و افزونگى   

- گسترش پذيرى
- امنيت

- آينده نگرى در استفاده از تكنولوژى هاى روز
- عدم وابستگى به سازمان ها و شركت هاى خارجى

و بر اســاس اهداف مشخص شده، و بررسى شركت هاى داخلى كه 
داراى تجربــه كافى و كارشناســان و متخصصان مجرب و حرفه اى در 
زمينة پياده ســازى مركز داده بر اســاس استانداردهاى روز دنيا باشند، 
شــركت تيام شــبكه با توجه به تجربة كارى و پشتيبانى منحصر به فرد 

خود در ايران، براى اين كار انتخاب شد. 
شــركت تيام شــبكه پس از بازديد محل، و بررسى امكانات موجود 
و پيش بينى افزونگى و آينده نگرى، طراحى و پياده ســازى اتاقك ســرد 
خود كه از جديدترين راهكارهاى كولينگ (cooling) در مراكز داده است 
را بر اســاس آخرين اســتانداردهاى روز دنيا آغاز كرد. در پياده سازى 
اتاقــك ســرد از تجهيزاتى با مــارك  UNICOM  و رك هاى  iRACK  كه از 
كيفيت بااليى برخوردند استفاده شده است. راهكار اتاقك سرد، باالترين 
راندمــان كولينگ را در راهكارهاى موجود دارد و باال بودن راندمان آن 
به بهينه ســازى مصرف انرژى كمك قابل توجهى كرده اســت. همچنين 
بــا توجه بــه باالبودن راندمان كولينگ، امكان اســتفاده از ســرورهاى

high performance در اختيار كاربر قرار مى گيرد.
بدين ترتيب و با پايان انجام اين پروژه، شــركت مديريت شبكه برق 
ايران كارايى و كيفيت كار خود را ارتقا داده و از تكنولوژى هاى روز دنيا 
در ساختار كارى خود استفاه كرده است و بدين ترتيب در طوالنى مدت 
جهت گسترش مركز خود، به ميزان چشمگيرى در هزينه ها صرفه جويى 

خواهد كرد. 
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10 نكته مديريتي

مدير موفق در س ازمان غيررسمى نيز رهبرى را بر عهده دارد.

مديران اسير دو تغيير هستند: زمان و هزينه

وقتى مديران قبل از كاركنان سركارشان حاضر شوند و بعد از آنها محل كارشان را ترك كنند رهبريشان مورد قبول واقع مى شود.

عطش قدرت خطرناكترين تجلى خودسرى مدير است.

مدير بايد مسائل كمى را به مافوق و مسائل بيشترى را به زيردستان ارجاع دهد.

1
2
3
4
5
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موتوروال پيشتاز ارتباطات
صنعت تلفن همراه با فراز و نشيب هاى متعددى همراه بوده است و شركت هايى 
كــه در ايــن حوزه به صورت كامال حرفه اى به فعاليت مشــغول هســتند براى حفظ 
موقعيت تجارى و بازرگانى خود در بازارهاى جهانى و رقابت با ســاير شــركت ها 
مشكالت متعددى را پشــت سر گذاشته اند. تاريخچة شركت هاى سازندة تلفن همراه 
معموال از فعاليت در حوزة راديو و ترانزيستورها آغاز شده است. شركت موتوروال 
كه يكى از مطرح ترين شــركت ها در حوزة تلفن همراه اســت فعاليت خود را در يكى 
 Joseph E. Galvin و بــرادرش Paul V.Galvin از ايــاالت كشــور آمريكا توســط
 Galvin Manufacturing در ســال 1928 آغاز كرد و اين دو برادر شــركتى با نام
Corpora را در ايالت شــيكاگوى آمريكا تاســيس كردنــد. اولين محصول اين  on
Ba بود كه به راديوهايى كه از باترى براى تامين انرژى  ery Eliminator شــركت
خود اســتفاده مى كردند اجازه مى داد تا بدون نياز به باترى از برق استاندارد خانگى 
نيز بهره مند شوند. اين شركت در اولين سال تاسيس خود 5 كارمند داشت و سرماية 
اولية آن در حدود 565 دالر بود. اين شــركت در ســال 1930 راديوى موتوروال را كه 
يكى از موفق ترين راديوهاى قابل اســتفاده در ماشين بود ارايه نمود كه با قيمت 110 
تا 130 دالر به فروش مى رســيد. از آنجايى كه اين محصول بســيار مورد توجه قرار 
گرفت صاحبان شركت تصميم گرفتند كه نام شركت خود را به موتوروال تغيير دهند.
نخســتين تالش موتوروال براى ورود به ارتباطات راديويى قابل حمل در ســال 
1936 و با ساخت گيرنده هاى سيگنال هاى راديوى ماشين هاى نيروى پليس آغاز شد 
و با كســب موفقيت در اين حوزه در ســال بعد وارد صنعت ساخت راديوهاى خانگى 
و روميزى گرديد. اولين راديوى دســتى اين شــركت با نام Handie-Talkie كه در 
ســال 1940 ساخته شد در جريان جنگ جهانى دوم بسيار مورد استفاده قرار گرفت 
و يك سال بعد موتوروال توانست خط توليد راديوهاى دو مسيرة FM خود را معرفى 
كند. نخستين محصول در حوزة راديوهاى FM اين شركت Walkei-Talkie بود كه 
وزنى در حدود 35 پوند داشت و محدودة 10 تا 20 مايل را تحت پوشش قرار مى داد.
در ســال 1943 موتوروال ســاخت نخســتين تلويزيون خود را آغــاز كرد. اين 
تلويزيون به قيمت 200 دالر عرضه مى شــد و از آنجايى كه بســيار مورد توجه قرار 
گرفت موتوروال توانست در مدت يك سال 100،000 عدد از آن ها را به فروش برساند. 
تالش هاى موتوروال اين شركت را به يكى از بزرگ ترين توليد كننده  هاى نيمه  رساناها 
تبديل كرد. در سال هاى بعد نيز موتوروال با ارايه محصوالت متعدد در عرصة راديو 
و تلويزيون بر محبوبيت خود ميان افراد و همچنين شــركت هاى مطرح افزود. شــايد 
بتوان گفت يكى از نشانه هاى موفقيت موتوروال و توليدات اين شركت در سال 1969 
رخ داد. در اين ســال ســازمان فضايى ناســا اولين فضانورد خود را به همراه آپولو 

11 به كرة ماه فرســتاد. ناســا براى برقرارى ارتباط ميان زمين و ماه از يك گيرندة 
راديويى FM موتوروال اســتفاده كرد و ميليون ها نفر در سراسر دنيا توانستند اولين 
پيغام بشــر از كرة ماه با مســافت 386،000 كيلومتر را به  صورت همزمان بشنوند. با 
وجودى كه موتوروال در حوزة تلويزيون هاى قابل حمل نيز فعاليت داشت اما تمركز 
خود را روى سيســتم هاى راديويى قرار داد و در ســال 1974 تمامى بخش تجارت 
تلويزيون خود را به ماتسوشــيتا يك شركت ژاپنى كه پاناسونيك نيز در مجموعة آن 

قرار مى گرفت فروخت.
در سال 1983 و پس از تالش ها و سرمايه گذارى موتوروال براى فراهم آوردن 
 DynaTAC زيرســاخت هاى سيستم سلوالر، اولين تلفن موبايل ســلوالر دنيا با نام
معرفى شــد كه در حدود 800 گرم وزن داشــت و ســبك ترين تلفن همراه آن زمان 
محســوب مى شــد. پس از آن و در سال هاى بعد نيز موتوروال به اراية MicroTAC و 
StarTAC ســبك ترين و كوچك ترين تلفن هاى دســتى پرداخت كه بسيار مورد توجه 
كاربران قرار گرفت. همچنين در اين ســال موتوروال اســكنر باركد دستى خود را نيز 
معرفى كرد. هرچند كه با گســترش كاربرد تلفن هاى همراه در ســال 1998 دو ســوم 
محصوالت اين شــركت به اين بخش اختصاص داشت اما با اين وجود نوكيا توانست 

از موتوروال پيشى گرفته و در مكان نخست توليدكنند گان تلفن همراه قرار بگيرد. 
ورود موتوروال به قرن جديد با تحوالت چشــمگيرى روبرو شــد و در ســال 
General Instrument Corpora با يكديگر  on 2000 ميالدى، موتوروال و شركت
تركيب شــدند و يك ســال بعد نخســتين تلفن همراه فلزى دنيا را عرضه نمودند. بدنة 
V6 از جنس آلومينيوم بود و قابليت اتصال به اينترنت، ارسال پيام متنى و شماره گير 
 TDMA ،GSM صوتى را نيز در اختيار كاربر قرار مى داد كه مدتى بعد به فناورى هاى
و CDMA نيز مجهز شد و آن را به پرفروش ترين تلفن همراه در تمام دنيا تبديل نمود. 
در ســال 2004 موتوروال توانســت مدال ملى تكنولوژى را براى 75 ســال تالش در 
توســعة راه حل هاى خالقانه در ارتباطات موبايــل و پرتابل  دريافت كند. همچنين در 
1996 نيز جايزة باالترين افتخار ملى را براى خالقيت در محصوالت خود كسب نمود. 
تالش هاى موتوروال در زمينة شبكه هاى راديويى نيز همسو با ديگر فعاليت هاى 
اين شــركت ادامه داشت و در ســال 2005 شبكة بى سيم MOTOMESH اين شركت 
يكى از نخستين شبكه  هاى مش مالتى راديو بود كه راديوهاى باند پهن 4/9 گيگاهرتز 
را با راديوهاى معمولى Wi-Fi در يك اكسس پوينت ساده تركيب نمود. در سال 2007 
موتوروال .Symbol Technologies Inc را جهت ساخت محصوالت و سيستم هاى 
 RFID مورد نياز براى محاســبات قدرتمند موبايل، نگه دارى پيشرفتة ديتا و همچنين

ايجاد كرد. 



17

ضميمه شماره 130
Points & Views نكته ها و گفته ها

براى مدير، موفقيت يك سفر است نه يك مقصد.

مديران اثربخش فرصت مى آفرينند و مديران دنباله رو در انتظار فرصت مى نشينند.

تجربه نشان داده است شوق و حرارت مدير بيش از قابليت او موثر بوده است.

تنها عمل موثر براى نفوذ در ديگران آن است كه نظر آنان را به مشاركت و همكارى جلب كنيد. (هرى اوراستريت)

اين مقام نيست كه رهبر و مدير را مى سازد، او خود كسى است كه مقام را مى سازد. (استانلى هافى)

6
7
8
9

10

23

همچنين در سال 2010 اين شركت معمارى جديدى در شبكه سازى بى سيم را با 
نام 802.11n WiNG 5 معرفى نمود. اين معمارى شامل اكسس پوينت هاى هوشمند 
اســت كه موجب كاهش اســتفاده از كنترلرها شده و در نتيجه بسته هاى اطالعاتى به 
صورت مستقيم مسيريابى خواهند شد. از طرفى به كمك اين معمارى، بدون از دست 
رفتن QoS شــبكه، تعداد كاربران نيز توسعه خواهند يافت.  در همين زمان موتوروال 
با مشكالت متعددى مواجه بود و صنعت تلفن همراه را در برابر ساير رقباى خود از 
دســت داد. بنابراين براى بهبود وضعيت اقتصادى و تجارى در ابتداى ســال 2011، 
Motorola Solu با لوگوى آبى  ons .موتوروال به دو شــركت مجزا تقســيم شــد
رنگ كه در زمينة فناورى هاى نيروى پليس، راديوها و نيازهاى تجارى فعاليت دارد. 
شــركت دوم با نام Motorola Mobility در شــهر ليبرتى ويل، كه توليدات موبايل 
موتوروال را تحت پوشــش قرار خواهد داد. در ماه آگوســت سال 2011، گوگل اعالم 
كــرد كــه قصد خريد بخش Motorola Mobility را با قيمتى در حدود 12/5 ميليون 
دالر دارد و پس از مذاكرات متعدد در نوامبر سال جارى ميالدى اين شركت با گوگل 
Motorola Solu با 23 هزار نفر كارمند در سال 2011  on ادغام شد.  دارايى بخش
در حدود 771/14 ميليارد دالر توســط نشــرية فوربس اعالم شده و سود خالص آن 
273/1 ميليارد دالر بوده اســت. همچنين دارايى بخش Motorola Mobility نيز با 
19 هــزار نفــر كارمند مبلغى در حدود 477/9 ميليارد دالر  مى باشــد. در حال حاضر 
موتوروال با اراية محصوالت متنوعى در حوزة تلفن هاى هوشــمند، تبلت، راديوهاى 
 RFID دو مسيره، سيستم هاى شبكه سازى بى سيم، تلويزيون هاى كابلى، سيستم هاى
و همچنين زيرساخت هاى تلفن همراه سعى در بازگشت به موقعيت سابق خود دارد.

Brown  يك مدير توانمند
Gregory Q.Brown  فعاليــت خــود را در موتــوروال در ماه مارچ ســال 
2007 آغاز كرد و يك ســال بعد به عنوان CEO اين شــركت انتخاب شــد. پيش 
از همــكارى Brown با موتوروال، وى در شــركت .Micromuse Inc به عنوان 
رئيــس هيئــت مديره و CEO فعاليت داشــت و پيــش از آن نيز يكــى از مديران

 Ameritech New Media و Ameritech Custom Bussiness Service
.Inc به شــمار مى رفت. همچنين در كارنامــة كارى Brown مى توان به مديريت 
بخش هاى متعددى از جمله بخش فروش و بازاريابى در AT&T نيز اشاره كرد.

همچنين وى يكى از اعضاى اتحادية بازرگانى، انجمن فناورى، اتحادية بازرگانى 
 NorthWestern Memorial شــيكاگو و از اعضــاى هيئت مديــرة بيمارســتان
مى باشــد. عضويت Brown در ســمت ها و موقعيت هاى متفاوت نشــان مى دهد كه 
توانمندى فوق العاده اى در مديريت بخش هاى مختلف دارد و توانسته  است روش هاى 

كارآمد و موثرى را براى توسعه و پيشرفت موتوروال پياده سازى كند.
Brown در ســال 1960 در آمريكا متولد شــد و تحصيالت مقطع ليسانس 
خود را در دانشــگاه Rutgers به پايان رســاند و در حال حاضر يكى از اعضاى 
هيئت مديرة همين دانشــگاه نيز مى باشد. نشــرية فوربس درآمد ساالنة وى در 
ســال 2010 را در حدود 900,000 دالر اعالم كرده اســت. باالترين مقام شركت 
موتوروال با وجود مشــغله هاى فراوان اجتماعى و تجارى، در زندگى شــخصى 
خود نيز فرد موفقى بوده و از كوچكترين موقعيت ها براى حضور در كنار همسر 

و دو فرزندش استفاده مى كند.
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