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سالي به نام توليد ملي
خوش��حاليم كه اولين ويژه نامه تيام ش��بكه در س��ال 1391 منتش��ر شده و اكنون در دستان ش��ما براي مطالعه قرار 
گرفته اس��ت.  س��الي كه هم براي كش��ور عزيزمان ايران و هم شركت تيام شبكه اهميت دارد و بايد توجه و نگاهي ويژه بدان 
داش��ت كه تالش و پش��تكاري مضاعف را مي طلبد.  دليل ويژه بودن امسال، نامگذاري سال 1391 به نام »توليد ملي، حمايت 
از كار و س��رمايه ايراني« اس��ت. مهم ترين برداشت از نامگذاری س��ال 91، اهميت حياتي مسأله توليد و بهره وري داخلي با 
توجه به تحريم هاي اقتصادي كشور و ظرفيت هاي كالن اقتصادي معطل مانده و تعطيل شده در بخش هاي مختلف صنعتي 
و كش��اورزي اس��ت. اين نامگذاري در واقع يك نش��انه گذاري و سياست گذاري اس��ت كه با توجه به شرايط كنونی كشور، 
نش��ان دهندة اهميت مبحث توليد و صيانت از س��رمايه هاي داخلي در راستای رشد و توسعة كشور است؛ اما رسيدن به اين 
هدف مهم و متعالي مس��تلزم ملزوماتي اس��ت كه نيازمند توجه جدي مسئوالن دولتي به عنوان مجريان اقتصاد كالن كشور 
و نيز قوة مقننه به عنوان سياست گذار و قوه قضاييه به عنوان ضابط نظام در عرصة حمايت از فعاليت هاي سالم اقتصادي 
اس��ت. مطمئنًا تحقق اين اهداف نيازمند ارائه راه كارهاي عملياتي و بهره گيري از همه ظرفيت ها اس��ت.  اگر كش��ور بخواهد 
در عرصة ايجاد اش��تغال،  كاهش تورم،  رش��د و توس��عة توليد ناخالص داخلی به موفقيت برس��د، الزم است به مقولة توليد 
توجه داش��ته باش��د؛ چرا كه توليد داخلی می تواند بس��تر اين امور را فراهم س��ازد. در اين راستا بايد روي فرهنگ مصرف 
توليدات داخلي و رفع مش��كالت توليد و صادرات در كش��ور تاكيد و توجه زيادي صورت گيرد و به طور جدي روي بحث 
فرهنگ س��ازي اي��ن مقوله كارهاي موثري انجام ش��ود. اگر توليد ملي را مثلثي با اض��الع توليدكننده و حمايت كننده در نظر 
بگيريم، ضلع سوم مصرف كننده است. بنابراين بايد روي فرهنگ سازي مصرف توليدات داخلي و محصوالت بومي اهتمام 
بس��يار زيادي صورت گيرد.  موضوع ديگر منابع انس��اني هس��تند. افراد نخبه كه دارای دانش بومی هستند و دانش آن ها با 
دانش جهانی برابری می كند، مهترين سرمايه هايی هستند كه بايد مورد توجه مسووالن و برنامه ريزان باشند و از توانمندی 
آن ها اس��تفاده ش��ود. براي نمونه اكنون در كشور دانش كافی در زمينة اتاقك سرد، رک های هوشمند، ديتاسنتر و ... وجود 
دارد. اما متاس��فانه عده معدودی از مديران دولتی كه ش��ايد آن هم از تصميم سازی های نادرست و جهت دار كارشناسان يا 
اهميت دادن به ويژگي هاي متفاوت و كم اهميت مربوطه باش��د، در س��ال های گذشته اقدام به خريد كاالی خارجي می كردند، 
كه اميد اس��ت در س��ال جديد رويكردی نويني را پيش رو داشته باشند، زيرا كشور توانايی توليد محصوالت مختلف را دارد 
و كسانی كه اين تصميمات را گرفتند امروز كشور را در تامين قطعات و خدمات پس از فروش با مشكالتي مواجه نموده اند. 
تهديد ديگري كه براي توليدات داخلي وجود دارد، معرفي محصوالت نهايي و توليد شدة خارجي است كه آن ها را در ايران 
به اسم برند و كاالهاي توليد داخل معرفي مي كنند كه مديران دولتی می بايست از آن بر حذر باشند. از مزايای خريد محصول 
داخلی می توان به سرويس به موقع، دائمی و در دسترس آن كاال اشاره نمود. مزيتي كه اكنون در غالب محصوالت اروپايي 
و آمريكايي به علت وجود تحريم ها و ارتباطات يك طرفه ش��اهد نيس��تيم و در اين ميان مصرف كننده متضرر اصلي اس��ت. 
هم اكنون حمايت نكردن از بخش توليد در كشور، دغدغة اصلي به ويژه بخش خصوصي است؛ بنابراين، توجه به بخش توليد 
و افزايش بهره وري و نيز صيانت از سرمايه هاي ملي با چالش هاي جدي روبه روست كه بايد در مرحلة نخست، اين چالش ها 
شناس��ايي و رفع و زمينه براي ايجاد بهره وري و اش��تغال پايدار فراهم شود.  شركت تيام شبكه هميشه حامي و مدافع توليد 
داخلي بوده و در طي اين سال ها با تالش و پشتكار سعي كرده است كه غالب محصوالت شبكه هاي كامپيوتري و مراكز داده 
را با دستان توانمند و علم و دانش نيروهاي انساني داخلي توليد و به بازار عرضه كند. براي نمونه توليد مركزداده همواره 
به مشاوره و محاسبات دقيق و طوالنی نياز دارد. شركت تيام شبكه در نظر دارد تا با تالش مضاعف و بدون آسيب رساندن 
به بخش علمی كار، با توجه به اينكه برخی پروژه های مركزداده كوچك تا متوس��ط دارای تيپ و قالب های مختلفی هس��تند، 
پيش طراحی ه��اي الزم را انج��ام داده و در نهاي��ت مركز داده را به صورت يك محصول در قالب اتاقك س��رد در اندازه ها و 

ظرفيت های مختلف به بازار ارائه كند كه اين روش سبب تسريع كار و افت قيمت می شود. 
اميدواريم كه امسال شاهد افزايش توليدات داخلي و حمايت از كار و سرمايه ايراني باشيم و در انتهاي سال با كارنامه 

بسيار موفق و مملو از دستاوردهاي بومي به پيشواز سال 1392 برويم.
وحيد تائب
مديرعامل
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نمايشگاه سبيت 2012؛ 
فستيوال ايده ها و فناوري ها

امس��ال نيز مهم ترين نمايش��گاه صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات 
اروپا از شش��م تا دهم مارس در ش��هر هانوفر آلمان با شرايط متفاوتي 
نس��بت به سال هاي گذشته برگزار ش��د و تازه ترين راه كارها، فناوري ها، 
محص��والت و تازه هاي اي��ن حوزه در معرض ديد ش��ركت كنندگان قرار 
گرفت. س��بيت 2012 از آن جهت ش��رايط متفاوتي را تجربه كرده اس��ت 
كه براساس گزارش رس��انه ها و سايت هاي اينترنتي و كارشناسان نسبت 
به س��ال هاي گذشته بازديدكنندگان كمتری داش��ته و ساية سنگين ركود 
اقتصادي و بحران هاي مالي در اروپا را روي س��ر خود احس��اس كرده 
است. با اين وجود، س��ايت اين نمايشگاه خبر از حضور 4200 شركت از 
هفتاد كشور جهان مي دهد و با ذكر كاهش بازديدكنندگان، رقم 312 هزار 
بازديدكنن��ده از 110 كش��ور جهان را بيان مي نمايد ك��ه بيش از 50 هزار 
نفر از آن ها از خارج از كش��ور براي بازديد از اين نمايش��گاه وارد آلمان 
ش��ده اند. جالب تر آنكه از اين نمايشگاه نزديك به پانصد مديرعامل بازديد 
كرده و 5100 روزنامه نگار از 65 كشور اخبار نمايشگاه را پوشش داده اند 
كه نش��ان دهندة اهميت اين رخداد در س��طح دنيا است. براي نمايشگاهي 
مانند س��بيت اين آمار و ارقام قابل تصور اس��ت ام��ا نمي توان اُفت كيفي 
و كمي بازديدكنندگان و مديران تجاري ش��ركت هاي بزرگ و گسترده را 
ناديده گرفت. بس��ياري از برندهاي مطرح محصوالتي كه يكي دو ماه قبل 
معرفي كردند را دوباره در سبيت به معرض نمايش گذاشتند و شركت هاي 
معروف نيز روي راه كارها و پروژه هاي قبلي خود تاكيد و تبليغ نمودند. 

مجريان اين نمايش��گاه هرساله س��عي مي كنند يك شريك تجاري 
از مي��ان كش��ورها انتخاب كنند تا به نوعي هم��راه آن ها در برگزاري 
بزرگ ترين رخداد صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات اروپا باشد. در 
سبيت 2011 كشور تركيه همراه آلمان در اين نمايشگاه حضور داشت 
ولي امس��ال در جاي جاي س��الن ها و س��ردرها و بخش هاي مختلف 
پرچم بزريل در كنار پرچم آلمان ديده مي شد كه خبر از شريك تجاري 

بودن اين كشور داشت. 
سبيت امسال با محوريت چهار بخش به نام هاي CeBIT Pro براي 
ارائه راه حل هاي حرفه اي ICT و ش��ركت هاي تجاري، CeBIT Lab براي 
جديدترين تحقيقات و طرح هاي توس��عه اي CeBIT Life ،ICT براي ارائه 
 CeBIT Gov براي بهتر ش��دن زندگي ديجيتالي و بخش ICT راه حل هاي
بود كه اختص��اص به راه كارهاي عمومي ICT دارد. يكي از محورهاي 
س��بيت امس��ال »مديريت اعتماد« يا »Managing Trust« بود كه عمدة 
س��خنراني هاي مديران تجاري ش��ركت هاي حاضر ني��ز پيرامون آن 
بوده است. در اين سخنراني ها به فاكتور »اعتماد« در تصميم گيري ها، 
قراردادها، پروژه ها، خريد محصوالت و موارد ديگر تكيه شده است و 
چگونگي فرآيندهاي اعتمادس��ازي و جلب اعتماد و تحكيم اعتماد ميان 
ش��ركت ها و مديران بررسي شده اس��ت. براي مثال، اگر يك مدير به 
  (Cloud Computing)سرويس ذخيره سازي مبتني بر محاسبات ابري
ارائه ش��ده براي اطالعات حساس ش��ركت خود اعتماد نداشته باشد، 
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نمي تواند تصميم درس��تي بگيرد و در نتيجه مانع توس��عه و پيشرفت 
ش��ركت خواهد بود. به گزارش س��ايت اصلي نمايش��گاه سبيت بيش 
از 1500 س��خنراني و كارگاه آموزش��ي در سراسر نمايشگاه توسط 
شركت هاي حاضر در اين نمايش��گاه پيرامون مديريت اعتماد برگزار 
شده است. غرفه داران نيز سعي كردند تا داليل اعتماد به محصوالت و 

راه كارهاي خود را برای بازديدكنندگان تشريح كنند. 

همان طور كه انتظار مي رفت از ديگر عناوين مهم سبيت 2012 فناوري 
Cloud Computing يا محاس��بات ابري بود. براساس گزارش هايي كه در 
اين نمايش��گاه ارائه شده است، در سال گذشته تراكنش مالي كشور آلمان 
پيرامون محاسبات ابري (Cloud Computing) نزديك به 3/5 ميليارد يورو 
بوده كه نس��بت به س��ال 2011 به ميزان 47 درصد رش��د داش��ته است. 
در همين گزارش پيش بيني ش��ده است كه تا س��ال 2016 اين وضعيت به 
17 ميليارد يورو در س��ال برسد كه يك رش��د قابل مالحظه و خيره كننده 
اس��ت و نش��ان دهندة اهميت اين فناوري و نقش آن در صنعت است. يكي 
از مهم ترين بخش هاي صنعت آلمان كه در حال اس��تفاده از س��رويس ها 
و راه كارهاي محاس��بات ابري (Cloud Computing) اس��ت، سازمان هاي 
دولتي براي ذخيره س��ازي اطالعات و تجزيه و تحليل آن ها است. همچنين 
شركت هاي تجاري اطالعات مشتريان و خريداران خود را روي محاسبات 
ابري ذخيره مي كنند يا براي اطمينان بيشتر از سرويس هاي پشتيبان گيري 
به��ره مي برند. ش��ركت هاي خصوصي در آلمان نيز از محاس��بات ابري 
ب��راي ذخيره س��ازي گيگابايت ه��ا )اطالعات مالتي مديا ش��امل تصوير و 
ويديو( اس��تفاده مي كنند تا در هزينه هاي خود صرفه جويي نمايند. سپس 
از طريق دس��تگاه هاي همراه خود مانند گوش��ي هاي تلفن همراه، تبلت ها، 
اس��مارت فون ها، نوت بوک ها و در نهايت كامپيوترهاي تحت شبكه به آن ها 

دسترسي پيدا مي كنند. 
بخش مهم ديگري از اخبار س��بيت 2012 به شبكه هاي موبايل، اولين 
گوشي هاي موبايل مبتني بر 4G و سرويس هاي جديد ارائه شده روي اين 
شبكه ها اختصاص داشت. دو شركت سامسونگ و HTC اولين گوشي هاي 
مبتني بر 4G و س��رويس LTE را ارائه داده بودند كه با س��رعتي ده برابر 
س��رويس هاي ش��بكه هاي 3G قابليت اتصال به اينترنت و دانلود اطالعات 
را دارد. با اس��تفاده از اين گوش��ي ها مي توان از روي اينترنت به استريم 
  (Cloud Computing) اطالعات يا اتصال به س��رويس هاي محاسبات ابري
براي دسترس��ي به منابع ذخيره سازي اطالعات اس��تفاده نمود. از ديگر 
اخبار مهم س��بيت 2012 در اين بخش، محصوالت اولترابوک ارائه ش��ده 
توس��ط ش��ركت هايي مانند دل و تبلت هاي جديد سامس��ونگ، موتوروال، 
هواوي و غيره با قدرت پردازشي چهار هسته اي، دقت نمايش HD، چندين 
صفحه نمايش و برخوردار از سرويس هاي مختلف شبكه هاي موبايل بود. 
برنامك هاي مخصوص گوش��ي هاي تلفن همراه براي سيس��تم عامل هاي 
iOS، آندروئي��د، ويندوزف��ون و غيره نيز در صدر اخبار نمايش��گاه بوده 
است و ش��ركت هاي مختلف برنامك هاي جديد خود را ارائه و براي تست 

در اختيار بازديدكنندگان قرار دادند. 
يكي از پروژه هايي كه در اين نمايش��گاه رونمايي ش��ده، پروژة شهر 
ديجيتالي يا »Neustadt« مايكروسافت بود كه توجه بسياري از مديران و 
كارشناس��ان فناوري اطالعات را به خود جلب كرد. اين پروژه با استفاده 
از ش��بكه هاي هوش��مند روش هايي براي دسترسي اطالعات شهري ميان 

سازمان هاي دولتي و شهروندان فراهم مي كند. همچنين مديران شركت ها 
و سازمان ها مي توانند به اطالعات مورد نيازشان دسترسي داشته باشند 
و حت��ي آن ها را پردازش يا پش��تيبان گيري نمايند. طبق گزارش هاي ارائه 
شده توس��ط ادارة آمار دولت آلمان بيش از شصت درصد از شهروندان 
آلماني به س��رويس هاي اطالعاتي ديجيتالي دسترسي دارند ولي فقط 33 
درص��د از آن ها اين اطالعات را از اينترنت دانلود و اس��تفاده مي كنند. به 
همين خاطر، دولت آلمان در پي بس��ترها و سكوهايي است كه شهروندان 
را بيشتر ترغيب به استفاده از اطالعات ديجيتالي در زندگي روزمره كند و 
روش هاي ساده  تری برای دسترسي به اين اطالعات ايجاد نمايد. آموزش و 
پرورش، مديريت شهري، مديريت بحران، دانشگاه ها، سالمت الكترونيكي 
و ترافي��ك از جمله نمونه هايي هس��تند كه مي توانن��د در اين پروژه مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و سرويس هايي را در اختيار شهروندان قرار بدهند. 
در همين راس��تا، دولت آلمان به ش��دت روي پروژة استفاده از يك كارت 
شناسايي يا يك ID براي انجام امور روزانة مالي و بانكي، تشخيص هويت 
و شهري متمركز شده است و در چند سال آينده سرويس هايي را توسعه 
خواه��د داد كه ش��هروندان فقط از يك كارت شناس��ايي برای انجام امور 

خود استفاده كنند. 
از گفتني ه��اي ديگر درب��ارة س��بيت 2012 ارائه ان��واع روبات ها و 
س��رويس هاي هوش��مند براي نظارت تصوي��ري، س��المت الكترونيكي، 
سنجش وضعيت مواردی نظير دما، آب و هوا و مراقبت الكترونيكي است. 
براي مثال، در اين نمايش��گاه از روباتي رونمايي ش��د كه مي تواند از آثار 
ارزش��مند نقاشي و آثار هنري محافظت كند. همچنين سيستم هايي عرضه 
ش��د كه به صورت كاماًل نامحس��وس مي توانند دما، جريان هوا، حركات 
و جنبش ها و م��وارد اينچنيني را گزارش گي��ري و ردگيري كرده و روي 

گوشي تلفن همراه يا اسمارت فون ها اطالع دهند.  
هر س��اله ش��ركت هاي صاح��ب نامي مانن��د اينتل، اچ پي، سيس��كو، 
مايكروس��افت، گ��وگل و غيره از فرصت نمايش��گاهي س��بيت نيز نهايت 
استفاده را برده و س��عي مي كنند نمايندگان و شركاي تجاري خود را در 
اروپا افزايش داده و فناوري ها و راه كارهاي پيش��رفته و گسترده خود را 
براي مديران تجاري دولتي و ش��ركت هاي چن��د مليتي اروپايي معرفي و 
ارائه كنند. سيسكو امسال توانست قراردادي را با شركت EMC براي ارائه 
راه كارهاي فناوري آموزش��ي روي معماري هاي Cloud، مجازي س��ازي، 
ذخيره س��ازي، مراكز داده و پايگاه هاي علمي تدوي��ن كند. به موجب اين 
همكاري دو ش��ركت سيسكو و EMC مي خواهند سرويس ها و راه كارهاي 
آموزشي و مداركي را براي سازمان ها و شركت هاي گسترده ارائه بدهند 
كه بتوانند خودش��ان اقدام به طراحي، س��اخت، پياده س��ازي، مهاجرت، 
س��ازگاري و نگهداري س��رويس هاي فناوري اطالعات خود با محاسبات 

ابری Big DATA ،(Cloud Computing) و مراكز داده نمايند. 
اينت��ل ني��ز در س��بيت 2012 مطاب��ق انتظاره��ا روي پردازنده هاي 
دس��ك تاپ و س��رور خود به خصوص س��ري جديد E5-2600 به همراه 
پلتفرم اولترابوک و اولين محصوالت مبتني بر اين پلتفرم تمركز كرده بود. 
ش��ركت اچ پي با خب��ر آماده بودن نرم اف��زار AG Cloud براي اجراي 
روي س��رويس هاي cCell در آلمان به نمايش��گاه آمده ب��ود. به گفته اين 
شركت مشتريان و كاربران با اين نرم افزار مي توانند به سادگي به پلتفرم 
Cloud اچ پي دسترسي پيدا كنند و با هزينة كمتري از سرويس ها و امكانات 

آن بهره ببرند. 
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iRACK Fiber Optic Patch Panel 24-Port

پچ پنل  24 پورت فيبرنوري تك يونيت
ب��ا توجه به ني��از فضای بيش��تر در رک ه��ای مراكز داده، 
امروزه س��ازندگان تجهيزات غيرفعال )Passive( س��عی می كنند 
ت��ا ب��ا كوچك تر و  كمترين حجم، باالترين كارايی را ايجاد كنند. با 
توجه به گس��ترش پهنای باند موردنياز، افزايش فواصل، مسائل 
امنيت��ی، محدودي��ت فضا و لزوم اس��تفاده از فيبرنوری و به تبع 
آن تهية تجهيزات مورد نياز جهت اس��تفاده از فناوری هاي جديد، 
مشاهده شده است كه شركت های توليدی اقدام به توليد تجهيزات 
فيبرن��وري براي رک ها نموده اند و بر اس��اس نياز بازار س��عی 
مي كنند اين تجهيزات با كمترين فضا، باالترين كارايی را داش��ته 
باشند. براي مثال، مي توان به توليد پچ پنل های 12و 24  پورت در 
فضای تنها يك يونيت اش��اره كرد. ب��ا توجه به نوع تجهيزاتی كه 
درون اين نوع از پچ پنل ها نصب مي گردد، اش��كاالتی در مدل 24 
پورت اين محصوالت ديده ش��ده اس��ت كه از آن جمله مي توان به 
عدم وجود محل مناس��ب جهت ش��ماره گذاری، عدم فضای كافی 
جهت آرايش و س��ربندی رشته های فيبرنوری و همچنين نداشتن 
براكت در انتهای َپچ پنل جهت اتصال به ريل های عمودی رک اشاره 
كرد.  اين موضوع باعث ش��ده است كه تيام شبكه اقدام به طراحی 
و تولي��د َپچ پن��ل فيبرنوری 24 پورت يك يوني��ت نمايد كه داراي 
ويژگي ها و مش��خصات منحصربه فردي است و با برطرف كردن 
مشكالت ديگر محصوالت موجود در بازار، بهترين كاربرد را در 
محيط های پر تراكم مراكز داده دارد. اين پچ پنل داراي اس��تاندارد 
19 اينچ و ارتفاع 1U اس��ت و از 24 پورت براي نصب كوپلر دوبل 
بهره مي برد. سيني كش��ويي براي دسترسي آسان به تجهيزات، 

بست هاي پالستيكي براي ثابت نگه داشتن كابل ها، راهنمای كابل، تعبيه كردن 
شش محل براي ورود كابل ها به سيني ها، امكان نصب از چهار نقطه روي رک 

براي تحمل وزن كابل هاي سنگين، ريل ساچمه ای استاپردار، قالب های 
هدايت كنندة فيبرنوری و اس��تفاده از رنگ پودري الكترواستاتيك 

براي دوام بيش��تر، برخي از ويژگي ها و مشخصات ظاهري 
اين دس��تگاه ها هس��تند. اين پنچ پنل دارای ورودي  كابل 

در انته��ای خود با قطرهای مختلف مجهز به َگلند با 
اندازه ه��اي 9، 13/5 و 25 با واحد PG اس��ت و 

از دو عدد كاست لواليی با جنس مرغوب 
كه هرك��دام دارای قابليت جاگذاری 

24 عدد محافظ حرارتی اس��ت، 
بهره مي برد.  در َپچ پنل های 

تك يونيت 24 پورت موجود در بازار جهت نصب پيچ و مهرة كوپلر 
فضای كافی وجود ندارد كه براي كاربر ايجاد مش��كل مي كند. در 
پنچ پنل 24 پورت تك يونيتي تيام شبكه جهت رفع اين مشكل از دو 
ماژول متحرک 12 پورت استفاده شده است كه توسط پيچ و مهره 
به شاس��ی اصلی َپچ پنل متصل مي گردد و به راحتی باز و بس��ته 
مي شود. همچنين جهت هدايت َپچ كوردهای فيبر نوری و محافظت 
كانكتورها از يك س��ينی در جلوی َپچ پنل اس��تفاده شده است كه 
به دليل نوع طراحی امكان هدايت َپچ كوردها از كنار َپچ پنل ميس��ر 
مي ش��ود.   يكی از امتيازات ويژة اين َپچ پنل طراحی محلی خاص 
جهت قرار دادن ش��مارة پورت اس��ت و به گونه ای طراحی ش��ده 
كه مي توان ش��مارة مورد نظر را تهيه و در محل مورد نظر جای 
داد. اين محصول دارای دو گوش��واره )براكت( سي سانتی متری 
متحرک در انتهای َپچ پنل نيز هست  كه به وسيله چهار پيچ و مهره 
به ريل های انتهايی متصل مي گردد و مانع افتادگی پشت َپچ پنل به  
دليل وزن كابل ها مي گردد.  معمواًل يك محصول خوب ويژگي هاي 
منحصربه ف��ردي دارد ك��ه آن را از ديگر محصوالت بازار متمايز 
مي كند و باعث مي شود كه كاربران تمايل به استفاده بيشتر از اين 
محصول داشته باشند. براي پچ پنل هاي 12 و 24 پورت تك يونيت 
تيام ش��بكه مي توان ويژگي هايي مانند اس��تفاده از قفل سوييچي 
ب��راي امنيت بيش��تر محصول و رک ها در مراك��ز داده، درپوش 
پالس��تيكي براي پوش��اندن پورت هاي خالي، بكارگيري ريل هاي 
دوبل س��اچمه ای با اس��تاپر و دس��تگيرة فلزي براي سهولت باز 
و بس��ته كردن سيني كشويي اش��اره كرد. همچنين اين محصول 

داراي براكت هايي جهت نصب ساده در رک است. 
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ش��ركت سيسكو سري جديدي از س��رورهاي UCS (Unified Computing System) خود را عرضه 
كرد كه مهم ترين ويژگي آن ها استفاده از پردازندة سرور جديد اينتل، Xeon E5-2600 است. سرورهاي 
 Cloud كه به نوعي س��رورهاي يكپارچة محاس��باتي سيس��كو براي مراك��ز داده و مراكز UCS جدي��د
Computing هس��تند، از نظر تعداد هس��تة مركزي پردازنده، س��رعت، حافظة RAM و زمان I/O نس��بت 

به س��ري قبلي اين نوع س��رورها به روزرساني شده اند. علت اين به روزرساني نيز به كارگيري پردازندة 
س��رور جديد اينتل موس��وم به Romley با معماري Sandy Bridge يا همان E5-2600 اس��ت كه از هشت 
هستة مركزي در كنار حافظة نهان (Cache) حداكثر 20 مگابايتي و درگاه حافظة PCI Express 3.0  بهره 
مي برد. س��رورهاي جديد در دو نوع تيغه اي و رک عرضه مي ش��وند و ش��امل يك مدل تيغه اي و دو مدل 
رک هستند و هر سه مدل از پردازندة Xeon E5-2600 بهره مي برند. سرور تيغه اي UCS B200 M3 از 24 
اسالت DIMM استفاده مي  كند و پهناي باند I/O آن تا 80 گيگابيت اطالعات را پشتيباني مي كند. اين سرور 
در واقع يك نيمه تيغه (Half-Blade) است كه براي كاربردهاي خاص در مراكز داده بسيار مناسب است. 
مدل هاي جديد سرورهاي رک UCS C220 M3 و UCS C240 M3 هستند كه اولي از نوع 1RU است و براي 
 كاربردهاي تجاري مانند سرويس دهندة وب و بانك هاي اطالعاتي توزيع  شده مناسب است. مدل دوم يا

UCS C240 M3 از نوع 2RU است و براي مراكز ذخيره سازي و كاربردهاي Big Data طراحي شده است. 

سيسكو اعالم كرده است كه هر سه مدل جديد با ابزار Cisco UCS Manager قابل مديريت و كنترل هستند 
و از امكانات آن پشتيباني مي كنند. به گزارش سيسكو سرورهاي UCS حدود يازده هزار مشتري دارند 
و 1/3 بيليون دالر درآمدزايي براي اين شركت داشته اند. محصوالت UCS نرخ سريع ترين رشد در ميان 
محصوالت سيس��كو از س��ال 2009 تاكنون را دارند و پيش بيني مي  ش��ود با به روزرساني هاي صورت 

گرفته در آن ها بازار بيشتري را كسب نمايند.

يكي از مهم ترين اخبار دو س��ه ماه اخير دنياي ش��بكه به انتشار س��ري جديد پردازنده هاي سرور 
 اينتل با قابليت اس��تفاده از هش��ت هس��تة مركزي اختصاص دارد. اين س��ري از پردازنده كه با نام كلي
E5-2600 شناخته مي شود، در ادامة سري Xeon E5 و تحت معماري Sandy Bridge هستند. اينتل در كنار 

تعبيه كردن هشت هستة مركزي در اين پردازنده ها كه قابليت هاي محاسباتي و موازي سرور را افزايش 
مي دهد، از فناوري HyperThreading نيز بهره برده است كه مي تواند قابليت هاي محاسباتي و پردازشي 
پردازنده را افزايش دهد و كارايي س��رور را تقريبًا دو برابر نمايد. همچنين س��رعت اين پردازنده ها در 
مقايس��ه با س��ري قبلي پردازنده هاي سرور يعني E5-5600 نزديك به 80 درصد افزايش داده شده است 
كه اين قابليت يك مزيت عمده براي اس��تفاده از اين پردازنده ها در س��رورهاي جديد و مراكز داده است. 
پردازنده هاي Xeon E5 با سوكت هاي 2011 اينتل سازگاري دارند و در نتيجه در سرعت 2/9 گيگاهرتز 
كار مي كنند و سرعت درگاه هاي اطالعات آن ها با استفاده از قابليت Turbo 2.0 به 900 مگاهرتز رسيده 

است. پردازندة سرور قبلي اينتل فقط از سرعت درگاه 266 مگاهرتز بهره مي برده است. 
قابلي��ت مهم ديگر E5-2600 اس��تفاده از چهار درگاه حافظه اس��ت كه در مجم��وع مي تواند از 768 
گيگابايت حافظة رم پشتيباني كند. درگاه هاي حافظه از نوع PCI Express 3.0 هستند كه مي توانند اطالعات 
را با سرعتي سه برابر حالت معمولي، از پردازنده به واحدهاي ديگر منتقل كنند. تغيير قابل توجه ديگر در 
پردازندة سرور E5-2600 افزايش حافظة نهان (Cache) تا 20 مگابايت در سه اليه است. در پردازنده هاي 
قبلي حداكثر حافظة نهان 12 مگابايت بود.  يكي از بهترين مدل هاي اين س��ري، پردازندة E5-2650 اس��ت 

كه داراي سرعت 2 گيگاهرتز و حافظة نهان 20 مگابايت و قيمت پاية آن 700 دالر است.

Xeon E5-2600؛ 

پردازندة سرور جديد 
اينتل

ِسرورهاي جديد 
سيسكو
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ام��روزه ي��ك حقيق��ت اثبات ش��ده پيش  روي مدي��ران ش��ركت هاي تجاري و 
س��ازمان هاي بزرگ اقتصادي قرار دارد: »كس��ب و كار آينده به ش��دت وابس��ته به 
ش��بكه هاي كامپيوتري اس��ت.« يعني ش��ركتي مي تواند براي آيندة خود يك موفقيت 
تضمين ش��ده را ترس��يم كند كه زيرساخت هاي ش��بكه و فناوري اطالعات را امروز 
طراحي، نصب و راه اندازي كند. طراحي و پياده سازي يك شبكة كامپيوتري متناسب 
ب��ا نيازمندي ها و مش��خصات يك س��ازمان و تامين كنندة اهداف آيندة آن ش��ركت 
مي توان��د صرفه جويي اقتصادي و كارايي افزايش��ي را به همراه بياورد و يك فرآيند 
بهره وري و بهبودس��ازي را به مديران آن ش��ركت يا س��ازمان هديه كند. اين مقاله 
 بررسي خواهد كرد كه آيا شركت يا سازمان شما به نسل آيندة شبكه هاي كامپيوتري

(Next-Generation Network) نياز دارد يا خير و دس��تاوردها و مزاياي به كارگيري 

اين ش��بكه ها چيس��ت تا بهتر و با قطعيت بيشتر بتوانيد تصميم گيري كنيد و به طرح ها 
و پروژه ها »آري« يا »خير« بگوييد! 

شبكه به عنوان كاال
در ش��رايط س��خت اقتصادي، تصميم گيرندگان فناوري اطالعات به وسوس��ه 
خواهن��د افت��اد ك��ه از ارزان تري��ن تجهي��زات و طراحي ه��ا و زيرس��اخت ها براي 
ش��بكه هاي كامپيوتري اس��تفاده كنند و حتي ممكن اس��ت تصميم به راه اندازي يك 
ش��بكة مبتن��ي بر محصوالت چندي��ن برند تج��اري بگيرند كه س��ازگاري كاملي با 
 يكديگ��ر ندارند. در چنين ش��رايطی مفهوم��ی انتزاعي به نام »ش��بكه به عنوان كاال«

(Network As a Commodity) ب��روز مي كن��د. ام��روزه ارزش ي��ك كس��ب وكار به 

ظرفيت هاي شبكه هاي كامپيوتري وابسته است. به همين دليل، مفهوم »شبكه به عنوان 
كاال« جذاب مي شود زيرا ممكن است مديران به خاطر شرايط اقتصادي استراتژي هاي 
مختلفي را براي ش��بكه سازمان ش��ان در نظر بگيرند كه يكي از آن ها مي تواند خريد 
ارزان ترين و س��اده ترين تجهيزات و صرفه جويي مالي باش��د. در اين شرايط عوامل 
كيفي مانند هزينة باالسري، خطرات امنيتي و حتي هزينه هاي تعمير و نگهداري شبكه 
ناديده گرفته می شوند. راه كار شبكه هاي ارزان قيمت از مفهوم »شبكه به عنوان كاال« 
پش��تيباني مي كند ولي متاس��فانه فقط در هزينه هاي جاري صرفه جويي مي شود. در 
حقيقت، چنين راه كاري هزينة تمام ش��ده در طول زمان آن ش��ركت براي ش��بكه هاي 
كامپيوتري را افزايش داده و برعكس قابليت ها و امكانات مورد استفاده براي آينده را 

به شدت كاهش مي دهد كه نتيجة هر دو اتفاق ضرر و زيان است. 

واقعيت چيست؟
در گذش��ته شبكه هاي كامپيوتري براي اتصال كاربران به سيستم هاي فناوري 
اطالع��ات ب��ه كار گرفته مي ش��دند و ش��بكه هاي ارزان قيمت با ه��دف صرفه جويي 
مال��ي توجيه پذي��ر بودند. ام��ا اكنون وضعيت ش��بكه هاي كامپيوت��ري تغيير كرده 
و به س��مت ش��بكه هاي محاس��باتي و به كارگيري در محيط هاي محاسباتي پيچيده 
رفته اس��ت. مفاهيمي مانند محاس��بات ابري (Cloud Computing)، مجازي س��ازي 
Big DATA ،(Virtualization) و قابليت هاي موبايلي، شبكه هاي ارزان قيمت را به شدت 

تهديد مي كند. بنابراين، به منظور رفع اين خطرات، سازمان ها بايد راه حل هاي مختلفي 
را دنبال و پياده س��ازي كنند. براي نمونه به ط��ور اجباری از انواع راه حل هاي امنيتي 

براي محافظت از دارايي هاي اطالعاتي س��ازمان اس��تفاده كنن��د يا براي به كارگيري 
فناوري هاي محاسبات ابري يا مجازي سازي نياز به تغييرات اساسي شبكه و بهبود و 
بهينه سازي داشته باشند. امروزه با ارزيابي محيط هاي فناوري اطالعات به اين نتيجه 
مي رس��يم كه راه كارهاي شبكه هاي ارزان قيمت و مفهوم »شبكه به عنوان كاال« واقعًا 
ارزان قيم��ت و به صرفه نيس��ت و تصميم گيرندگان حوزة فناوري اطالعات به چنين 
طرح هاي��ي بايد جواب »خير« بدهند، زيرا ارزش و موفقيت يك كس��ب و كار در دنياي 
امروز واقعًا به شبكه هاي محاسباتي پيشرفته وابسته است. در شبكه هاي ارزان قيمت 
نمي توان از تازه ترين فناوري ها و روش هاي محاسباتي استفاده كرد يا از روش هاي 

جديد بهينه سازي و پشتيباني بهره برد. 

قابليت هاي شبكه هاي آينده
شبكه هاي نسل آينده مي توانند قابليت ها و امكاناتي را در اختيار كسب وكار قرار 
دهن��د ك��ه ظرفيت هاي آن را براي حال و آينده باال برده و موفقيت آن كس��ب وكار را 

تضمين كند. برخي از اين قابليت ها عبارتند از: 

ويديو
س��ازمان هاي فناوري اطالعات ش��اهد افزايش حجم ترافيك اطالعات ويديويي 
خواهند بود. در س��ال 2014، ويديو نزديك به 57 درصد كل ترافيك مصرفي شبكه ها 
را به خود اختصاص مي دهد و يك س��وم ش��ركت  ها از اطالعات ويديويی اس��تفاده 
مي كنند. ش��ركت هاي تجاري ناچار خواهند بود كه روي سرويس هايي مانند يوتيوب 
و فناوري ه��اي ويديويي مانند نظارت تصويري، ويديو كنفرانس و امضای ديجيتالي 

بيشتر متمركز شوند و سرمايه گذاري هاي بيشتري انجام دهند. 
پيش�نهاد: مطمئن ش��ويد كه شبكة ش��ما ظرفيت ترافيك هاي ويديويي و امكان 
بهبود سازي براي اين اهداف را دارد. اگر نياز به افزودن تجهيزات يا تعمير يك بخش 

از شبكه يا پيكربندي مجدد هست، دست به كار شويد. 

قابليت موبايلي و دستگاه هاي مصرفي
در س��ال 2015، در دس��ت هر فردي روي كرة زمين يك دستگاه موبايل وجود 
خواهد داش��ت. اين س��خن به معني كار كردن 71 ميليارد دس��تگاه اس��ت. موبايل به 
يك تهديد هميش��گي براي كس��ب وكارها تبديل خواهد شد. گوش��ي هاي تلفن همراه، 
اس��مارت فون ها، تبلت ها و ديگر دس��تگاه هاي همراه روي بهره وري كس��ب وكارها 

NGN؛ نسل آيندة 
شبكه هاي كامپيوتري

چرا سازمان شما به شبكه هاي NGN نياز دارد؟



9

Technical Articleمقاله فني

24ضميمه شماره 133

تاثيرگذار هستند و نمي توان شبكه هاي موبايلي را ناديده گرفت. 
در اين ش��رايط ارزش و موفقيت يك كسب وكار رابطة مستقيمي در 
به كارگيري ظرفيت ها و اس��تعدادهاي دستگاه هاي همراه دارد. همچنين 
بايد روش هايي براي اتصال اين دس��تگاه ها به ش��بكه با انواع مشخصات 
و سيس��تم عامل ها و س��كوهاي نرم افزاري يافت. همچنين اتصال امن 
دس��تگاه ها به ش��بكه و انتقال اطالعات روي آن ها  نيز اهميت 
دوچنداني مي يابد. موضوع بعدي قابليت هاي پردازش��ي 

اين دستگاه ها و توانايي محاسباتي آن ها است. 
پيش�نهاد: معماري ش��بكة خود را با اين فرض 
طراحي كنيد كه مي خواهيد از دستگاه هاي همراه و 
موبايل و شبكه هاي موبايل استفاده و پشتيباني 

كنيد. 

مديريت انرژي
در حال حاضر نزديك به 70%  انرژي توسط اداره هاي كوچك و متوسط مصرف 
مي ش��ود. اين انرژي شامل چراغ ها، سيس��تم هاي سرمايشي/گرمايشي و تجهيزات 
ش��بكه و كامپيوتري اس��ت. اس��تانداردها و قوانين جديد وضع شده محدوديت هاي 
مص��رف انرژي را براي ش��ركت ها و مصرف كنندگان به هم��راه دارد. به خصوص 
اي��ن وضعي��ت در اروپا بس��يار جدي تر اس��ت. بنابراين با اس��تفاده از فناوري ها و 
نوآوري هايي در شبكه مي توان مصرف انرژي را كاهش داد و به ميزان قابل توجهي 

هم در انرژي و هم در هزينه ها صرفه جويي كرد. 
پيش�نهاد: مطمئن ش��ويد كه در شبكة ش��ما امكان گزارش گيري و اندازه گيري 

مصرف و مديريت انرژي به خصوص انرژي هاي كربني وجود دارد. 

امنيت و سياست هاي شبكه
امنيت، پاشنه آشيل شبكه است و مي تواند باعث تغييرات و اصالحات زيربنايي 
و س��اختاري در شبكة شما ش��ود. افزودن دستگاه هاي همراه ممكن است خطرات و 
تهديداتي را متوجه ش��بكه كند و ش��ما را وادار به عكس العمل نمايد. در س��ال 2010 
بدافزارها روي دس��تگاه هاي همراه 46% درصد افزايش يافته اند. در همين س��ال %20 
افراد دس��تگاه هاي موبايل خود را بدون نرم افزار امنيتي مورد استفاده قرار مي دادند 
و 46% افراد نيز دس��تگاه هاي موبايل خود را در اختيار ديگران قرار مي دادند. نتيجة 
اي��ن اتفاقات ارائه راه كارهاي امنيتي پيچيده و پيش��رفته بود ك��ه نياز به تجهيزات و 

سياست هاي جديد در شبكه و پيكربندي آن را به وجود آورد. 
پيشنهاد: شبكه هايي انعطاف پذير براي اجراي سياست هاي امنيتي و استفاده از 
ابزارهاي گزارش گيري و ردگيري طراحي يا پيكربندي كنيد. ش��بكه هاي موجود نيز 

مي توانند از راه كارهاي به روزرساني استفاده كنند. 

شبكه هاي نسل آينده
هدف ش��بكه هاي نسل آينده توسعة ش��بكه هاي موجود براي بهينه شدن با 
نيازمندي هاي حال و آينده است. اين شبكه ها عالوه بر اينكه معماري شبكه براي 
استفاده از فناوري هاي آينده را ارائه مي دهند، سرمايه گذاري و كسب وكار آينده 
را نيز حمايت و تامين مي كنند. در برخي مواقع، شبكه هاي نسل آينده به طور پويا 
ش��بكه هايي هس��تند كه از تازه ترين فناوري ها در حوزه هاي موبايل، محاسبات 
ابري و توس��عه هاي كمي پش��تيباني مي كنند. اين گونه ش��بكه ها عالوه بر اين كه 
ش��بكه را به يك سرويس پاسخ دهنده تبديل مي كنند، مديران و تصميم گيرندگان 
را ني��ز متقاعد مي كنند كه به طرح ها و تغييرات پيش رو جواب »آري« بدهند، زيرا 
مطمئن مي ش��وند كه در آينده هزينة پرداخت ش��ده دوب��اره بازگردانده خواهد 
ش��د و ارزش كسب وكار آن ها افزايش مي يابد. به كارگيري شبكه هاي نسل آينده 
امكان اس��تفاده آسان و مديريت ظرفيت هاي جديد كس��ب  وكار را فراهم مي كند 
و س��ازمان هاي فناوري اطالعات مي  توانند با س��رعت سرويس هاي جديدي را 

عرضه كنند. در اين ش��رايط هنگامي كه هزينة كلي را برآورد و محاسبه مي كنيم، 
بايد فرصت هاي جديد و بالقوه را نيز در نظر داشت و آن ها را ناديده نگرفت زيرا 
ممكن اس��ت در آينده همين قابليت هاي به ظاهر س��اده و كوچك درآمدزايي ها يا 
كس��ب وكارهاي موفقي باشند. مديران در شبكه هاي قديمي و ارزان قيمت با گفتن 
»خير« به فناوري هاي جديد ريسك مي كنند، زيرا شبكه آن ها توانايي پشتيباني از 
كس��ب وكارهاي جديد را نخواهد داشت و نمي توانند استراتژي ها و سياست هاي 
تجاري جديدي را طراحي و پياده سازي كنند. به هر حال، شبكه هاي نسل آينده در 
كل از نظر هزينه اي به صرفه تر هستند و مزايا و ظرفيت هايي براي كسب وكارها 
ايج��اد مي كنند كه توجيه پذير و اقتصادي اس��ت. در ادام��ه مي خواهيم نگاهي به 
تفاوت هاي ش��بكه هاي ارزان قيمت و محدود امروزي با ش��بكه هاي نس��ل آينده 

بيندازيم و آن ها را با هم از نزديك مقايسه كنيم:
اهداف ش�بكه: در شبكه هاي توسعه نيافته و ارزان قيمت معمواًل يك هدف خاص 
دنبال مي ش��ود: اتصال كاربران به ش��بكه يا اينترنت و سيستم هاي فناوري اطالعات 
س��ازمان. ش��ايد اين هدف در سال 2005 بس��يار خوب و كافي بود و كاربران با يك 
كابل و كارت شبكه به منابع سازمان دسترسي پيدا مي كردند. اما در شبكه هاي نسل 
آينده، تركيبي از ارتباطات كابلي و بي س��يم در كنار ش��بكه هاي خصوصي مجازي و 
سيس��تم هاي كنترل انرژي وجود خواهد داشت. چنين شبكه اي چندين هدف را تامين 
مي كند: اتصاالت ماش��ين به ماشين، شبكه هاي سنس��ور، مراكز داده، سرويس هاي 

پشتيبان گيري و ده ها هدف ديگر. 
امنيت: در ش��بكه هاي ارزان قيمت يا ش��بكه هايي كه براساس صرفة اقتصادي 
طراحي و اجرا ش��ده اند، امنيت به وس��يلة يك ابزار سخت افزاري در خود شبكه تعبيه 
و تامين ش��ده اس��ت كه با بخش هاي ديگر شبكه نيز مجتمع و سازگار نيست و فقط به 
دنبال تامين امنيت روي مجموعه ای از دسترسي ها يا منابع شبكه است. در شبكه هاي 
نس��ل آينده امنيت به صورت يكپارچه و از طريق محاس��بات ابري تامين مي ش��ود و 

ظرفيت ها و امكانات زيادي در اختيار مدير شبكه قرار مي دهد. 
برنامه هاي كاربردي هوش�مند: در ش��بكه هاي ارزان قيمت برنامه هاي كاربردي 
نمي توانن��د تفاوت ميان اطالعات را تش��خيص يا پ��ردازش خاصي روي آن ها انجام 
دهند. در صورتي كه در شبكه هاي نسل آينده برنامه ها از جنس اطالعات آگاه هستند 
و با هوشمندي آن ها را به دستگاه هاي پاياني تحويل مي دهند يا پردازش هاي الزم را 

قبل از تحويل بر روی آن ها انجام مي دهند. 
 QoS كيفيت س�رويس دهي: ش��بكه هاي ارزان قيمت از اس��تانداردهاي س��اده
پش��تيباني و اس��تفاده مي كنند و نمي توانند روي اطالعات مالتي مديا يا مجازي سازي 
كار خاصي انجام دهند. ش��بكه هاي نسل آينده مي توانند با مديريت ترافيك، اطالعاتي 
مانن��د ويدي��و يا صدا را با كيفيت بهتر به مقصد برس��انند و روي اطالعات حس��اس 

كنترل داشته باشند. 
اس�تانداردها: ش��بكه هاي ارزان قيمت فقط از اس��تانداردهاي گذش��ته و ابتدايي 
ش��بكه ها پش��تيباني مي كنند و نمي توان استانداردهاي آينده را در آن ها به كار گرفت. 
در حالي كه ش��بكه هاي نس��ل آينده نه تنها از استانداردهاي موجود و رايج پشتيباني 
مي كنند بلكه قابليت سوييچ به استانداردهاي آيندة شبكه هاي كامپيوتري را نيز دارند. 
گارانتي: شبكه هاي ارزان قيمت نمي توانند از پشتيباني، خدمات تعمير  و نگهداري 
مناسبي برخوردار باشند و بيشتر اوقات مدت زمان گارانتي تجهيزات و خدمات تمام 
شده است اما شبكه هاي نسل آينده به خاطر انعطاف پذيريي كه دارند مي توانند از انواع 

سرويس ها و خدمات نگهداري هوشمند و مديريت يكپارچه بهره مند گردند. 
هزينة تمام ش�ده: ش��بكه هاي ارزان قيمت و شبكه هايي كه با هزينه هاي طراحي 
و اجراي نازل و پايين تمام ش��ده اند، اگرچه صرفه جويي اقتصادي داشته ولي هزينة 
نگهداري و توس��عة بيشتري دارند و به مرور زمان هزينه هاي بيشتري را به سيستم 
تحمي��ل مي كنن��د. براي كوچك تري��ن تغيير يا اصالح نيز باي��د هزينه هاي جداگانه اي 
پرداخت ش��ود اما شبكه هاي نس��ل آينده در ابتدا هزينة بيشتري براي طراحي و اجرا 
مي برند ولي هزينه نگهداري و توسعة كمتري خواهند داشت كه نتيجة تحقيقات انجام 

شده نشان مي دهد هزينة تمام شدة اين شبكه ها از نوع اول كمتر است.
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اشاره
ش��ركت شبكه گس��تران پايتخت يكي از ش��ركت هاي 
موفق در حوزة اجرا و پياده س��ازي شبكه هاي كامپيوتري 
با اس��تفاده از تجهيزات مراكز داده اس��ت. در اين ش��ماره 
گفت وگويي كوتاه با مديرعامل اين ش��ركت؛ مهندس پژمان زند نامدار داش��تيم و 
دربارة شركت و فعاليت هاي آن و به خصوص مديريت دانايي صحبت هايي كرديم. 

تاريخچه شركت
در ابتداي اين گفت وگو مهندس زند نامدار دربارة ش��ركت اين طور توضيح 
داد: »شركت شبكه گستران پايتخت  سهامی خاص است و با هدف گسترش صنعت 
فناوري اطالعات در سال 1377 تأسيس گرديد. اين شركت فعاليت مستمر خود را 
در جهت رشد صنعت ارتباطات از بدو تأسيس آغاز نموده و تا كنون پروژه هاي 
متنوعی را در س��طح كش��ور انجام داده و هم اكنون نيز در حال انجام است. اين 

شركت داراي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيك نيز است. 

زمينه هاي فعاليت
فعاليت هاي ش��ركت شبكه گستران پايتخت در دو حوزة بازرگاني و خدمات 
فني مهندس��ي اس��ت. مهندس زند نام��دار دراين باره گف��ت: »در حوزة خدمات 
بازرگاني اين ش��ركت س��ال ها اس��ت كه اقدام به وارد كردن محصوالت ش��بكه 
می نماي��د. ه��دف از اين اقدام نيز تامين كاالهاي با اصالت و كيفيت بوده كه عالوه 
بر تضمين س��رويس دهی مناسب از نظر قيمت، س��رعت تحويل كاال نيز شرايط 
بس��يار مناس��بی داشته باشد. اين ش��ركت از ابتدا تا كنون س��عي كرده است تا 
محصوالت��ی با فناوري هاي باال و اصطالحًا محصوالت High Technology را از 
برندهاي معتبري مانند سيس��كو، لينك سيس و اچ پي وارد بازار ايران كرده و در 

اختيار مشتريان قرار دهد يا در پروژه هاي شركت مورد استفاده قرار دهد.« 
زند نامدار در حوزة خدمات فني مهندس��ي مي گويد: »فعاليت شركت بيشتر 
روي طراحي و ساخت مراكز داده (Data Center)، مجازی  سازی و ذخيره  سازی 
 ،(NOC) اطالع��ات در حجم باال، طراحي و اجراي پروژه هاي مركز كنترل ش��بكه
طراحي و پياده سازي سيستم هاي ذخيره سازي گسترده (SAN Storage)، طراحي 
و اجراي سيس��تم هاي امنيت ش��بكه (Security System)، ش��بكه هاي گس��ترده 
(WAN)، شبكه هاي بزرگ محلي (Compus Network)، شبكه هاي راه دور بي سيم 
 ،UPS طراحي و اجراي سيس��تم هاي ،(VOIP) ش��بكه هاي انتق��ال صدا ،(WLAN)
توسعه و تبديل منابع صدا و تصوير، توليد نرم افزارهاي بزرگ براي پروژه هاي 

درون سازماني و اتوماسيون اداري متمركز شده است. 

پروژه ها
كارنامة هر شركتي پروژه هاي انجام داده يا در دست انجام آن است. وقتي 
دربارة پروژه هايي كه ش��ركت شبكه گس��تران پايتخت انجام داده اس��ت، سوال 
كرديم؛ با فهرس��تي بلند باال از تامين تجهيزات يا مش��اوره، پياده س��ازي، اجرا 
و نگهداري ش��بكه هاي كامپيوتري مواجه ش��ديم كه امكان انعكاس آن ها در اين 
گفت وگو نبود. برخي از مهم ترين پروژه هاي اين شركت تامين تجهيزات و نصب و 
پياده سازي شبكه هاي سازمان صدا و سيما )شبكة نمايش، معاونت برنامه ريزي، 
معاونت طرح و توس��عه(، پروژة ش��بكة ارتش، پروژة صاايران، پروژة پرداخت 
الكترونيك س��امان، پروژة توسعه و صنايع بهشهر، شبكة نيروي انتظامي تهران 

بزرگ، دانش��گاه شهيد بهشتي، دانشگاه تربيت مدرس و شركت ايران خودروی 
مازندران اس��ت كه در تمامي آن ها از محصوالت  iRack  و  UNICOM   ش��ركت 
تيام شبكه استفاده شده است. آخرين پروژة انجام شده توسط اين شركت »شبكة 
خبر انگليس��ي« سازمان صدا و س��يما بوده است كه در مركز دادة آن از 22 رک 

HYPER استفاده شده است. 

مديريت دانايي
در خالل اين گفت وگو مهندس زند نامدار به مبحث دانامحور بودن ش��ركت 
و اطالع رس��اني و به روزرس��اني اطالعات كارمندان و اطالع��ات پروژه ها زياد 
اش��اره داش��تند و تاكيد مي كردند يكي از ابزارهاي موفقيت در شركت ها جريان 
روان اطالعات در س��ازمان اس��ت. اين موضوع براي ما جالب بود و ادامه بحث 
را به اين س��مت كش��انديم و پرسيديم كه »مديريت دانايي« را تعريف كنند و براي 

ما مثال بزنند.  
»مديري��ت دانايي« به معناي »گردآوري و س��ازمان دهي اطالعات، پخش و 
رس��اندن اطالعات به كاربراني كه بدان نياز دارند و به س��ازي پيوسته اطالعات 
از راه تجرب��ه و تحليل داده ها و همكاري با ديگران اس��ت.« البته اين واژه همانند 
بس��ياري از واژه هاي ديگري كه رايج ش��ده اس��ت گاهًا اش��تباه تعريف و معني 
مي ش��ود و در نتيجه در جاي اش��تباه اس��تفاده و به كار گرفته مي شود. مديريت 
دانايي به تنهايي ابداً به معناي باال بردن دانش و آموخته هاي كارمندان ش��ركت 
يا اس��تخدام فارغ التحصيالن با مدارک باالتر نيس��ت. مديريت دانايي چيزي جز 
اداره كردن جريان روان اطالعات و رساندن آن به كاربران نيازمند بدان نيست. 
مديريت دانايي خود يك ابزار اس��ت و هدف نهايي س��ازمان نيست. هدف نهايي 
س��ازمان يا ش��ركت مي تواند افزايش هوشمندي س��ازماني و بهره گيري بيشتر 
از هوش س��ازماني باش��د. مديريت دانايي مي تواند در تمام كس��ب وكارها و در 
چهار بخش عمده كمك شاياني بكند: »برنامه ريزي، خدمات مشتريان، آموزش و 

همكاري در اجراي طرح ها و پروژه ها.« 
آق��اي نامدار مثال هايي از مديريت داناي��ي زدند و گفتند كه مديران مياني و 
مديران ارش��د پروژه ها بايد س��عي كنند تمامي كارمندان و نيروهاي درگير يك 
پروژه را در اطالعات و اطالع رس��اني آن پروژه مش��اركت دهند. كاركنان بايد 
ب��اور كنن��د كه اطالعات و آمادگي ذهني و هوش��مندي آن ها در كار تاثير دارد و 
مديران ارش��د از آن ها مي  خواهند كه اطالعات خود دربارة يك طرح يا پروژه را 
به روزرس��اني كرده و با درايت و درک صحيح از نيازمندي ها و اهداف يك طرح 
از آگاهي هاي خود استفاده كنند. مديران مي توانند اخبار مهم شركت يا پروژه ها 
را از طريق پس��ت الكترونيكي، خبرنامة داخلي سازمان، پيامك هاي سراسري يا 
جلسات عمومي و جلسات هفتگي در اختيار تمامي كاركنان قرار دهند و از آن ها 
بخواهن��د با اس��تفاده از آگاهي هاي قبلي و فعلي طرح ه��ا و راهكارهاي جديدی 

پيشنهاد بدهند. 
مديران ش��ركت هاي صنعتي بايد طرح هايي را ب��ه اجرا بگذارند كه پخش و 
مش��اركت در دانايي و اطالع رس��اني را بخشي از فرآيند كار قرار دهند. همچنين 
مي توانند به افراد پخش كنندة اطالعات جديد و به روز و افرادي كه سعي و تالش 
بيشتري در مشاركت دانايي و يادگيري دارند، پاداش و امتيازات ويژه  ای پرداخت 
نمايند. اين گفت وگو با يك سخن از رئيس هيات مديرة جنرال الكتريك، َجك ِولش 
تمام ش��د: »توانايي يادگيري و به عمل درآوردن پرشتاب آموخته ها، بزرگ ترين 

امتياز رقابتي را در اختيار سازمان قرار می  دهد.« 

مديريت دانايي؛ ابزار هوشمندي سازمان
گفت وگو با پژمان زند نامدار؛ 

مديرعامل شركت شبكه گستران پايتخت



در كار خير ...
ايرانيان از جمله ملل قديمي به ش��مار مي آيند 
كه به انجام كارهاي نيك چون آباداني و دستگيري 
مس��تمندان توجه بسيار داش��ته و در زمينة امور 
خيريه طبعاً داراي نذورات و موقوفات بس��ياري 
هس��تند. تفكر نيك انديش��ي و خيرخواهي در به 
آن ه��ا آموخته ب��ود كه مق��داري از درآمد خود 
را ص��رف  خيرات و كمك به فق��را نمايند و دين 
اس��الم به عنوان آخرين و كامل ترين آيين الهي، 
با نگاهي جدي و قاطع به اين امر نگريس��ته است.  
شركت تيام شبكه نيز با تالش بي وقفه براي كسب 
رضاي��ت خداوند و احترام به قوانين و مقررات و 
ارزش هاي جامعه س��عی دارد تا در فعاليت های 
فرهنگ��ی و انس��ان دوس��تانه ش��ركت كن��د. 
فعاليت های اجتماعی اين شركت به امور صنفی و 
فرهنگی محدود نشده بلكه در حوزة فعاليت های 
عام المنفع��ه نيز توجه ويژه داش��ته اس��ت و به 
منظور مشاركت و مساعدت در امور عام المنفعه 
و فعاليت هاي اجتماعي سال ها است كه در انجام 
اين امور پيش قدم بوده و در راستای مشاركت در 
اين گونه فعاليت ها با س��ازمان ها و مراكزي نظير 
موسس��ه خيريه محك)كمك به صندوق كودكان 
س��رطاني(، كان��ون هموفيل��ي اي��ران )بيماران 
نيازمند( و جامعه ياوري فرهنگي)توسعه فرهنگ 
مدرسه سازي( همكاری متداوم داشته است.  در 
راستای انجام فعاليت های عام المنفعه، اين شركت 
در طراحی و پياده سازی شبكه های كامپيوتری و 
مراكز داده موسس��ات و مراكز درمانی همكاری 
كرده و نصب، پياده س��ازي و اجراي شبكه هاي 
كامپيوتري آن ها را بر عهده گرفته اس��ت. يكی از 
موسساتي كه شركت تيام شبكه افتخار همكاري 
با آن ها را داش��ته است، مركز آموزشی درمانی 
تخصصی و فوق تخصصی روانپزش��كی رازی 

است كه در زير معرفی می گردد.

آشنايي با مركز آموزشي روانپزشكي رازي  
اي��ن مركز به عن��وان يك��ي از قديمي ترين 
بيمارس��تان هاي رواني كش��ور در سال 1297 

شمسي تاسيس گرديد و به پاس خدمات شايان 
دانش��مند بزرگ محمد بن  ذكرياي رازي به نام 
مركز روانپزش��كي رازي ناميده شد. اين مركز 
در ش��رق ش��هر ري و دامنه جنوبي كوه بي بي 
ش��هربانو نزديك بخش امين آباد در وس��عتي 
حدود يكصد هكتار تاس��يس گرديد. در س��ال 
1376 همزمان با پيش��رفت هاي علمي پژوهشي 
و درماني توانبخش��ي ب��ه )مرك��ز آموزش��ي 
درماني روانپزش��كي رازي( تغيير نام داده شد. 
اي��ن مركز بزرگ ترين مركز درماني آموزش��ي 
در خاورميانه اس��ت و از س��ال 1374 زير نظر 
مستقيم دانش��گاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

است. 
با بيش از هزار و دويس��ت نفر از كاركنان 
زحمتك��ش )رس��مي و ش��ركتي( و ظرفي��ت 
1375 تخ��ت مص��وب به طور ش��بانه/روزي 
خدمات روانپزش��كي، پيراپزشكي، پرستاري، 
روانشناس��ي، كار درماني، مددكاري )اعضاي 
تيم درمان و توانبخش��ي( و خدمات كلينيكي و 
پاراكلينيكي چون دندان پزش��كي، راديولوژي، 
آزمايش��گاه، نوار قلب، الكترو آنسفالوگرافي، 
فيزيوتراپي، دارو درماني و شوک به مددجويان 
ارائه مي شود. با توجه به فراگيرشدن جلوه های 
گوناگون فناوری اطالعات و ارتباطات در جهان 
امروز، دانش��گاه علوم بهزيستی و توانبخشی 
به منظور ارتقای س��طح خدمات به مددجويان 
و ب��اال بردن توان آموزش��ی و تحقيقاتی كادر 
پزش��كی خود، تصميم داشت تا شبكه داخلی را 
در مركز آموزش��ی، درمانی و روان پزش��كی 

رازی به روزرسانی و ارتقاء دهد.
در حقيقت، در راس��تای خدمات شبكه و نياز 
روز اف��زون به مديريت و دس��ته بندی اطالعات، 
اين موسس��ه بر آن ش��د تا با ارتقای شبكه داخلی 
بيمارس��تان بتواند خدم��ات كارآمدت��ری را به 
مددجويان و مراجعان ارائه نمايد. بر همين اساس، 
مديريت مركز و گروه كارشناسان تصميم گرفتند 
تا با اعالم ش��رايط خود در قالب مناقصه، پروژة 

خري��د، نصب و راه ان��دازی تجهي��زات غيرفعال 
مركز آموزش��ی، درمانی، روان پزشكی رازی را 

به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

كليات و موضوع پروژه
موض��وع اي��ن پ��روژه مش��اوره و طراحی 
 Campus LAN زيرس��اخت مس��ی و فيبر ن��وری
مرك��ز آموزش��ی، درمانی، روان پزش��كی رازی 
اس��ت. اين مركز دارای وس��عتی در حدود يكصد 
هكتار و 33 ساختمان اداری، درمانی و آموزشی 
اس��ت. ش��بكه داخلي مورد نياز براي اين مركز از 
طراح��ي توپولوژي م��دل STAR بهره مي برد و بر 
 Enterprise Campus اس��اس م��دل اس��تاندارد
Network ب��ه چهار Switch Block تقس��يم بندي 
و در س��ه اليه طراحي و پياده س��ازي شده است. 
بستر ش��بكه جهت راه اندازی سرويس های ديتا، 
تلفن و مانيتورينگ لحاظ گرديده اس��ت و سرعت 
 10/100Mbps انتقال اطالعات در اليه دسترس��ي
در نظر گرفته شده است.  در نهايت با ياری خداوند 
متعال و به همت كارشناسان مجرب و متخصص 
 Campus LAN شركت تيام ش��بكه، طراحی شبكه
اي��ن مركز با تعداد 2004 نود )دوربين، ش��بكه، و 

تلفن( انجام شد. 
در اين پروژه از اس��تانداردهاي كابل كش��ي 
مخابرات��ي و فيبر نوري در كنار اس��تانداردهاي 
فضاها و بس��ترهاي مخابراتي اس��تفاده ش��ده 
اس��ت و سعي گرديده است از معماري هاي شبكه 
منطبق بر مراكز آموزشي و درماني استفاده شود 
تا شبكه بهترين كارايي و بهره وري را براي مركز 

درماني رازي داشته باشد. 
شركت تيام ش��بكه خدمت رساني و همياري 
س��ازمان ها و موسسات خيره و عام المنفعه را از 
جمل��ه وظايف خود مي دان��د و همراه بر اين هدف 
و تالش تاكيد داش��ته است. باش��د كه اين مجال، 
فرصتی برای معرفی بهتر آن سازمان ها و توسعة 
فرهنگ كمك به هم ن��وع و انجام امور خيريه مهيا 

سازد.
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ايجاد اعتماد و هماهنگي در 
Cloud مراكز دادة

در ش�مارة قبلي راه حل هاي سيس�كو براي فعال سازي مراكز دادة Cloud بررسي و چارچوب معماري پيشنهادي اين شركت و 

بخش هاي مختلف آن معرفی شد. مطالبی كه در زير مي بينيد آخرين بخش از مجموعه مقاالت Cloud Computing است.

ش��ركت سيسكو راه كارها و چارچوب هايي نيز براي امنيت و مسايل مربوط 
به ايجاد اعتماد در مدل هايCloud  Computing  دارد و مقولة امنيت مراكز دادة 
Cloud  را به حال خود رها نكرده است. اين شركت اعتقاد دارد كه براي بهره مندي 
از مزاياي مراكز دادة Cloud  ابتدا بايد به فكر امنيت و ايجاد اعتماد باشيم و زمينه ها 
و ساختارهاي الزم را به وجود آوريم. همان طور كه همة ما براي سپردن اموال و 
دارايي هاي خود به يك نهاد مالي بايد از قبل اعتماد كرده و از آن ها مطمئن باشيم، در 
معماري Cloud  نيز ايجاد اعتماد حرف اول را مي زند، زيرا اطالعات باارزش ترين 
  Cloud خصوصي و  Cloud دارايي و اموال ش��ركت ها به حساب می آيند. تعريف
خصوصي مجازي عالوه بر امنيت فضاي فيزيكي بر پايه اعتمادسازي است. ايجاد 

اعتماد در طرح هاي مراكز دادة Cloud  داراي چندين مفهوم اساسي است: 
  امنيت(Security): مس��ايل معمول پيرامون اطالعات و دسترسي و كنترل به 

منابع، رمزنگاري، تشخيص تهديدات و عوامل موثر در اين حوزه.
  كنت��رل(Control): قابلي��ت مديريت مس��تقيم اطالع��ات و برنامه و چگونگي 

بكارگيري و استفاده از آن ها. 
  SLA(Compliance and service-level management): اي��ن مفه��وم 
به طور كلي اش��اره به موافقت نامه ها و سطح س��رويس دهي قراردادها ميان طرفين، 

نظارت هاي حقوقي و الزمات خاص صنعتي دارد. 
سيسكو سعي كرده است مفاهيم باال را در راه كارها و سرويس هاي مراكز دادة 
Cloud  خود بگنجاند. ش��كل 1 چارچوب مركز دادة Cloud  امن سيس��كو را نمايش 
مي دهد. اين چارچوب تهديدات مراكز دادة Cloud  و اقداماتي كه مي توان براي كاهش 
خطرات امنيتي انجام داد را به تصوير مي كشد. عالوه بر آن، اين چارچوب كنترل هاي 
سراس��ري، س��ازگاري ها و اجزاي SLA را به خوبي نش��ان مي دهد. در اين معماري 
مش��خص اس��ت كه كليد ايجاد اعتماد اين اس��ت كه نبايد امنيت فقط براي يك بخش از 
مراكز دادة Cloud  يا براي يك حالت موقت باشد، بلكه امنيت بايد به صورت سراسري 
و بردردارندة كلية بخش ها و قس��مت هاي مركز دادة Cloud  باش��د. خطرات متنوعي 
مانند س��رقت اطالعات، وقفه در س��رويس دهي، نفوذ به منابع و بخش هاي حس��اس، 
شنود اطالعات، نشت اطالعات، افشای اطالعات، تغيير اطالعات و تغيير هويت، مراكز 
دادة Cloud  را تهديد مي كند. به همين خاطر اين مراكز بايد از پياده سازي و پيكربندي 
در تمامي بخش ها و بلوک هاي نرم افزاري و سخت افزاري برخوردار باشند تا در برابر 
تمام تهديدات، امنيت و اعتماد وجود داشته باشد. عناصر قابل مشاهده در Cloud  در 

جدول 1 و عناصر محافظتي Cloud  در جدول 2 فهرست شده اند. 

كنترل
كنت��رل در معم��اري امنيتي مراكز دادة Cloud   داراي ابعاد و جنبه هاي مختلفي 
اس��ت و طيف وسيعي از نرم افزارها و س��خت افزارها را در بخش هاي مختلف شامل 
مي ش��ود. به عنوان گام اول،  كنترل اطالعات مربوط به دسترس��ي به سيس��تم هاي 

مديريتي جنبه هاي مختلفي دارد كه هر يك بايد به دقت بررس��ي و پياده سازي شوند. 
  Cloud ب��راي نمونه، متمركز كردن اطالعات مي تواند يك تهديد بالقوه در مراكز دادة
باش��د، زيرا كنترل و مديريت اطالعات را س��خت تر و پيچيده تر مي كند. طراحي هايي 
بهتر هستند كه اطالعات در بخش هاي مختلف گسترده باشند و براي هر بخش بتوان 
سيس��تم هاي كنت��رل و مديريت اطالعات را پياده س��ازي كرد. يك��ي ديگر از خطرات 
در سيس��تم هاي كنترلي اس��تفاده از اطالعات بدون رمزنگاري است. از طرف ديگر، 
رمزن��گاري فرآيندهاي كنترلي را پيچيده تر مي كند و بايد سياس��ت ها و مكانيزم هاي 
سخت تري برای آن به كار گرفت. به هر حال، در Cloud  عمومي و Cloud  خصوصي 
بايد اطالعات رمزنگاري ش��ده نيز مورد بررس��ي و كنترل قرار گيرند و با استفاده از 
ابزارهاي SLA مديريت مراكز دادة Cloud  تامين شود. همان طور كه پيش تر نيز بحث 
شد، محاسبات مجازي يكي از اجزاي بنيادين مراكز دادة Cloud  است. به همين دليل 



13

Product Reviewنگاهي به يك محصول

24ضميمه شماره 133

Technical Articleمقاله فني

سيس��تم عامل و تنظيمات مرتبط با مجازي س��ازي آن بايد به گونه اي باشند كه بتواند 
امنيت را در اليه ها و س��طح هاي مختلف تامين و اجرا كند. همچنين بايد مش��تريان به 
ماش��ين هاي مجازي اجرا ش��ده روي مركز دادة Cloud  اعتماد داش��ته باش��ند و از 
طرف ديگر تنظيمات امنيتي ماش��ين هاي مجازي بايد با سياست هاي داخلي مشتريان 
نيز هم خواني داشته باشد. در اين مباحث نيز عامل كنترل اهميت بسياری دارد و بايد 
در نظر گرفته ش��ود. براي نمونه، بخش��ي از سيس��تم كنترلي مركز دادة Cloud  به 
مديريت و كنترل سيس��تم عامل ها و ماشين هاي مجازي توسط مديرشبكه اختصاص 
دارد. مديرشبكه بايد از پروسه هاي سخت اعتبارسنجي و احراز هويت يكپارچه شده 

با ابزارهاي مديريتي و شناسايي و ابزارهاي گزارش گيري استفاده كند. شناسايي و 
مديريت دسترس��ي ها يكي از اجزاي مهم و بحراني در مراكز دادة Cloud  محس��وب 
مي شوند. مراكز دادة Cloud  عمومي و خصوصي به معماري يكپارچه اعتبارسنجي 
مبتني بر استانداردها و پياده سازي قوي نياز دارند. در نهايت، Cloud هاي مبتني بر 
معم��اري نرم افزاري نه تنها ب��ه SSO (single sign-on)  براي برنامه هاي كاربردي 
Cloud  خصوص��ي، بلكه به يك معماري نرم اف��زاري قدرتمند براي Cloud  عمومي 

نياز دارند. 

SLA تطابق و
مفاهي��م تطاب��ق و SLA در معماري امنيتي مراك��ز دادة  Cloud داراي جنبه های 
مختل��ف و ب��ه نوعي چند وجهي هس��تند. در ابتدا، مديران عموم��ي و مديران اجرايي 
س��ازمان هاي دولت��ي بايد متوجه تفاوت ه��اي اجزايي از مراكز داده ش��وند كه بايد 
با يكديگر تطابق داش��ته باش��ند. اين اجزا ش��امل تجهيزات س��خت افزاري و فيزيكي 
مراكز داده، سيس��تم هاي زيرس��اخت و اطالعات مي باش��ند. براي تطابق اطالعات و 
سيستم ها نه تنها طبقه بندي آن ها نياز است، بلكه بايد منابع و آدرس ها نيز هم خواني 
و تطابق داش��ته باش��د. براي اين منظور بايد ارزيابي ها و سنجش هاي الزم صورت 
گي��رد. قراردادهاي SLA )داخلي يا خارجي( براي س��رويس هاي  Cloud كليد اجراي 
مكانيزم ها و هماهنگي هايي اس��ت كه بايد ميان س��ازمان هاي مختلف صورت بگيرد 
 SLA قراردادهاي ،Cloud  و نيازمندي ه��اي آن ها مش��خص ش��ود. در مراك��ز داده
بايد توس��ط طرفين به مكانيزم ها و اس��تانداردهايي تبديل ش��وند ت��ا در معماري و 
س��رويس ها لحاظ ش��وند. نمونه اي از قراردادهاي SLA مي تواند مركز دادة دوم به 
عن��وان پش��تيبان گير و نحوة ارتباط آن ب��ا مركز دادة اصل��ي و مكانيزم هاي انتقال 
اطالعات و موارد مرتبط با آن )در صورت نياز( باشد. مالحظات فوق منجر به افزايش 
امنيت، كارايي و معيارهاي دسترس��ي براي مشتريان و مصرف كنندگان مي شود كه 

در نهايت باعث باال رفتن كيفيت معماري مراكز دادة  Cloud خواهد شد. 

 Cloud مراحل ارزيابي
شركت سيسكو مراحل ساخت مراكز دادة  Cloud صنعتي را در شكل2 ترسيم 
كرده اس��ت. در مراكز دادة  Cloud خصوصي پيش��رفته مراحل كار ابتدا با استقرار 
يك طرح آزمايشي سادة مبتني بر اهداف و ماموريت هاي مركز داده شروع مي شود 
و بعد همگام با باال رفتن ترافيك ش��بكه مراحل توس��عه، تست، آموزش، مجهز كردن 
آزمايش��گاه ها و س��رويس دهي به كاربران نهايي شروع مي ش��ود و با نگهداري يا 
س��رويس دهي خودكار ادامه خواهد يافت. طرح هاي توس��عة آزمايش��ي مي تواند با 
ش��بكه هاي grid و برنامه هاي محاس��باتي دسته اي شروع ش��ود كه معمواًل شامل 
پردازش هاي سنگين در طول يك درخواست يا كار مشخص است. طرح ديگر توسعه 
مي تواند اجراي برنامه هاي كاربردي باش��د كه به منابع س��خت افزاري و فش��ار بار 
كاري زياد نيازمند هس��تند؛ مانند سيس��تم هاي حسابداري و گزارش دهي مالي. اين 
طرح ها مش��كالت و مزايا و معايب سيس��تم را خيلي زود مش��خص مي كنند و امكان 
تصميم گيري براي اجراي يك س��رور يا سرويس ذخيره سازي جديد و اضافه شدن 
آن به سيس��تم قبلي را فراهم مي كنند. هنگامي كه س��ازمان ها و ش��ركت هاي دولتي 
قابلي��ت اطمين��ان و مزاياي اقتصادي سيس��تم هاي  Cloud خصوصي را از نزديك 
مشاهده كنند و بتوانند بدان اعتماد نمايند، گام هاي بعدي براي توسعة زيرساخت ها 
و امكانات براي ارائه س��رويس ها و برنامه هاي كاربردي روي اين سيس��تم ها را در 
برخواهند داشت. منابع اشتراكي مي تواند شامل سرورها، دستگاه هاي ذخيره سازي 
و زيرساخت هاي شبكه باشد. به اشتراک گذاشتن منابع، ظرفيت ها و امكانات بيشتري 
را در اختيار طرفين قرار مي دهند تا بتوانند برنامه ها و سرويس هاي مختلفي را پشت 
سر هم اجرا كنند و مركز داده ای با قابليت كار شبانه روزي و دايمي ايجاد نمايند. اين 
اتفاق يك مزيت ديگر هم دارد و آن صرفه جويي هاي اقتصادي و اس��تفاده بيش��تر از 
منابع است. سرويس ها و برنامه هاي جديد در اين شرايط قابليت اجرا و پياده سازي 
خواهن��د ياف��ت و معماري نرم افزاري مرك��ز داده مي توان��د نيازمندي هاي تجاري 

(Identification) احراز هويت (Monitoring) گزارش گيري (Correlation) همبستگي
Firewall Deep Packet Inspection

Digital Certificates
Intrusion Detection
Anomaly Detection

Network Management
Network Flow Data Collection

Packet Capture
Endpoint Monitoring

Event Monitoring

Event Analysis and Correlation

Cloud Visibility :1 جدول
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نگاهي به يك محصول Product Reviewمقاله فني Technical Article

بيش��تري را تامين كند. در طرح هاي پيش��رفته مي  توان از چندين  Cloud خصوصي 
كه زيرس��اخت و برنامه هاي خاص خود را دارند اس��تفاده كرد. به نوعي اين حركت 
ش��بيه اس��تفاده از چند مركز داده است و مزايا و فوايد خاص خودش را دارد؛ هريك 
از  Cloudها مي تواند از منابع استفاده نشده توسط ديگر  Cloudها بهره مند شود و 
كارايي خود را افزايش دهد. معماري مراكز دادة  Cloud مي تواند اين امكان را فراهم 
كند كه  Cloudهاي خصوصي از منابع و سرويس هاي همديگر استفاده كنند و طبق 
استانداردها و رويه هايي كه تعريف شده است منابع را ميان يكديگر توزيع نمايند تا 
بهره وري و كارايي كل مركز داده افزايش يابد. البته اين مسئله به معناي نقض حريم 
 Cloud خصوصي نيس��ت و س��بب سلب اعتماد مشتري و خدمات نخواهد شد. بلكه 
معماري زيرساخت هاي مركز دادة  Cloud طوري طراحي و پياده سازي شده اند كه 
هر مش��تري يك س��رويس  Cloud خصوصي كاماًل قابل اعتماد و امن دريافت كند و 
اين احس��اس را داشته باشد كه به تنهايی در حال استفاده از منابع و زيرساخت هاي 

مركز داده است. 

(Interoperability) قابليت همكاري
يكي از چالش هاي سيسكو دربارة سرويس هاي  Cloud قابليت همكاري متقابل 
ميان  Cloudهاي مختلف اس��ت. در گذش��ته، هر  Cloud بايد منابع و زيرساخت هاي 
منحصربه فرد خود را اس��تفاده می كرد اما در طرح هاي پيش��رفته هميش��ه اين تمايل 
وجود دارد كه از چندين  Cloud روي يك زيرس��اخت و معماري مش��ترک اس��تفاده 

ش��ود. همكاري متقابل  Cloudها نيازمندي هاي خاصي مانند تنظيم كردن عملكردها 
و پروس��س ها دارد. در حال حاضر، سيس��كو با همكاري ش��ركت هاي ديگر بر روي 
اي��ن چال��ش و راه كارهاي قابل ارائه براي آن، فعاليت مي كن��د تا بتواند به يك راه كار 

مناسب دست پيدا كند. 

(Enabler Ecosystem) توانمندي اكوسيستم
حوزه هاي پيچيده اي در معماري و زيرس��اخت مراكز دادة  Cloud وجود دارد. 
براي نمونه محاس��بات، شبكه، ذخيره س��ازي، امنيت، نرم افزار، برنامه هاي كاربردي 
و مديريت س��رويس ها مس��ايلي هس��تند كه بايد براي يك مركز داده  Cloud به طور 
كامل طراحي و مشكالتش��ان برطرف ش��ده باش��د. به اين مس��ايل م��واردي مانند 
 ،(Scalability) مقياس پذي��ري ،(Operation) عملك��رد ،(Integration)يكپارچ��ي
قابليت همكاري (Interoperability) و تطابق (Compliance) نيز اضافه مي شوند. 
بنابراين براي ارائه  Cloudهاي خصوصي در مقياس هاي بزرگ و پيشرفته نيازمند 
يك اكوسيس��تم كامل و س��الم براي دربرگيري تمامي مسايل مطرح شدة باال هستيم. 
اين اكوسيس��تم بايد بتواند پيچيدگي هاي موجود را ساده كرده و سرويس هاي مورد 
انتظار را برآورده نمايد. سيس��كو به عنوان بخش��ي از اين اكوسيس��تم راه كارها و 

معماري خود را ارائه مي كند. 

جمع بندي
س��ازمان هاي عمومي و دولتي با راه كارهاي  Cloud سيس��كو مي توانند اولين 
گام را ب��راي رفتن به س��مت فناوري هاي  Cloud و مراكز داده بردارند. شناس��ايي 
  Cloud نيازمندي ه��اي كاربردي و مديريتي، اولين فاز براي اس��تقرار سيس��تم هاي
اس��ت. توس��عة زيرس��اخت هاي فناوري اطالعات متناس��ب با ش��ركت و سازمان، 
شناسايي فرصت هاي بالقوه براي ارائه سرويس هاي مختلف و جديد و توسعة فرعي 
زيرساخت هاي فناوري اطالعات براي  Cloud خصوصي، همگي مي توانند در رسيدن 

به يك معماري انعطاف پذير و كارا موثر باشند. برخي از عوامل ديگر عبارتند از:
  ترسيم معماري  Cloud براساس معماري زيرساخت هاي شركت و برنامة توسعة 

بخش هاي مختلف فناوري اطالعات.
  تش��كيل يك كارگروه يا كميتة راهبري قدرتمند براي ارزيابي مدل هاي توس��عه و 

 .Cloud مراحل پذيرش
  توس��عة هزينه ها و كس��ب  وكارهاي تجاري تصويب شده با توجه به توجيه پذيري 

آن ها.
.Cloud  ارزيابي مكانيزم ها و آمادگي هاي سازماني براي پذيرش سرويس هاي  

  بررس��ي اطالعات و دارايي  هاي اطالعاتي كه امكان ميزباني آن ها روي سرورهاي 
خارجي وجود دارد. 

ع��الوه ب��ر مراحل��ي كه در ف��از اوليه بايد طي ش��ود، ش��ركت ها باي��د نحوة 
اس��تفاده و به كارگي��ري  Cloudهاي خصوصي خارجي براي ارائه س��رويس ها و 
نرم افزارهای جديد را به صورت دايمي بررس��ي كنند. پيرامون چش��م انداز سيسكو، 
  Cloud ب��ه طور عمومي يا خصوصي مي توانن��د به صورت Cloud  س��رويس هاي
خصوصي مجازي نيز باش��ند كه روي مراكز دادة مجازي اجرا و مديريت مي ش��وند. 
  Cloud سيس��كو مي  توان��د راه كاره��ا و معماري ه��اي جامعي ب��راي مراك��ز دادة
 ارائ��ه كن��د كه مقرون به صرفه)از نظر هزينه (، دس��ترس پذير، قاب��ل اعتماد، موثر و 

فراگير باشند. 

(Harden) سخت افزاري (Isolate) ايزوله(Enforce) اجرا
Baseline Security
Endpoint Security

Link and System Redundancy

VLANs
Virtual Machines

Firewall Access Control Policies
SSL Offloading

Trust Sec Framework

Stateful Firewall Access Control
Intrusion Prevention

Endpoint Security
Content Filtering

)L2 Protection (CISF

Cloud Protection :2 جدول

شكل 1
شكل 2
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حكايت )رمز اين عكس در چيست؟(

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

حذف كاغذ
سازمان دستخوش تحول اداري شده بود اما باالترين مقام آن همچنان 
ديدگاه س��نتي داش��ت. تصميم گرفته ش��د با راه اندازي اتوماس��يون اداري 
مصرف كاغذ به طور كل از مجموعه حذف شود. در پي اين تصميم، مقرر شد 
بخش زيادی از اس��ناد غيرضروری مربوط به س��ال هاي گذشته امحا شود. 
در اين رابطه، مكاتبات عديده اي از س��وي كارشناسان امر و مديران واحدها 
انج��ام گرف��ت و در آخر، الزم بود كه باالترين مقام س��ازمان مجوز امحا را 
صادر كند. او نوش��ت: »امحای اس��ناد پس از تهيه و نگهداري 2 نسخه از هر 

كدام بالمانع است.«

معماي مسابقه دوي سرعت
ف��رض كنيد در يك مس��ابقه دوي 

سرعت شركت كرده ايد ... 
پرسش اول: شما از نفر دوم سبقت 

مي گيريد حاال نفر چندم هستيد؟ 
پرس��ش دوم: اگر شما توي همان 
مسابقه از نفر آخر سبقت بگيريد، 

نفر چندم خواهيد شد؟

با توجه ب��ه تعداد طبقاتي كه آن 
شخص باال و پايين كرده بود، متوجه 
مي ش��ويد كه ابتدا در طبقة هفتم قرار 
داشته است و چون طبقة هفتم، وسط 
ساختمان اس��ت، پس اين ساختمان 

اداري سيزده طبقه داشته است.

ريچارد زالتمن مانند خيلی از عكاس��ان پيش از خود، به مناطق مختلف جهان س��فر می كرد تا از مردم و فرهنگ و 
زندگيشان عكس بگيرد. يك روز صبح كه در يكی از روستاهای دورافتادة كشور بوتان قدم می زد تا عكس هايی بگيرد، 
ناگهان ايده ای به نظرش رسيد. او دوربين را در جايی مستقر كرد و از روستاييان خواست از آنچه به نظرشان ارجحيت 
دارد كه به ديگران دربارة خودش��ان نش��ان دهند، عكس بگيرند. بعد از اينكه زالتمن عكس های گرفته ش��ده را ظاهر كرد 
متوجه شد در بيشتر عكس ها،  پاهای مردم حدوداً از ناحية مچ به پايين خارج از كادر قرار دارند و در عكس نيفتاده اند. 
زالتمن می گويد :»ابتدا فكر كردم كه روس��تاييان در تنظيم كادر دقت نكرده اند. اما بعد معلوم ش��د پابرهنگی نشانه ای از 

فقر است. اگر چه در آن روستا همه پابرهنه بودند اما مردم روستا می خواستند آن را پنهان كنند.«

شرح حكايت: 
برای شناخت افراد و سازمان ها به انتخاب های آنان توجه دقيق داشته باشيد. سازمان و كاركنان آن به عنوان سيستم های پيچيده، از خود رفتاری ناشی 
از انتخاب هايش��ان بروز می دهند كه نش��انه های دقيقی از ويژگی های آنان را با خود به همراه دارند. اين نش��انه ها صرفنظر از اينكه هدف تظاهر يا پنهان كاری 
داشته باشند، خصوصياتی از رفتار و فرهنگ سازمانی آن ها را بيان می كند. در برخی موارد، ممكن است افراد و سازمان به هر دليلی قادر به بيان صحيح و 
علمی ويژگی های خود نباشند، اما وقتی در موضوعات مختلف برای انتخاب آزاد گذاشته شوند رفتار و انتخاب هايی خواهند داشت كه به صورت غيرمستقيم 

بيانگر خصوصيات آن ها خواهند بود. برای شناخت افراد و سازمان ها به انتخاب های آنان توجه دقيق داشته باشيد و به آن ها حق انتخاب دهيد.

سرگ��رمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
كا
يــ
ـار
كـ
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10 نكته مديريتي

تمايز يك محصول بايد در راستای ذهنيت مصرف كننده صورت گيرد نه مخالف آن. )جك تراوت(

هيچ چيز به اندازة بسته انديشی، مانع موفقيت نمی شود و هيچ چيز به اندازة آزادانديشی دامنة ممكنات را گسترده نمی كند. )جان ماكسول(

اگر تنها يك سرانجام غيرقابل فرار وجود داشته باشد، اين است كه همة شركت ها و سازمان ها امروزه ناچارند كه خود را از نو تعريف كنند. )پيتر دراكر(

هرگز عزم تغيير فرهنگ نكنيد. كار را به عزم گشودن گره ای از كار سازمان آغاز كنيد. )ادگار شاين(

هزينة جلب يك مشتری تازه، پنج برابر هزينة خشنود نگه داشتن مشتريان كنونی است. )فليپ كاتلر(

1

2

3

4

5

24

ش��ر وانگ، دهمين فرزند خانواده ای مرفه بود. پدرش وانگ يونگ چينگ 
فقيد، در صنايع نفت و پتروش��يمی فعاليت می كرد و از ثروتمندترين مردان 
تايوان به حساب می آمد. شر وانگ مانند ديگر افراد طبقة مرفه، برای تحصيل 
به آمريكا رفت و توانس��ت در س��ال 1981 با مدرک فوق ليسانس اقتصاد از 
دانش��گاه بركلی كاليفرنيا فارغ التحصيل ش��ود. البته قصد او از ابتدا تحصيل 
در رشتة اقتصاد نبود. او به بركلی رفته بود تا موسيقی بياموزد! اما به گفتة 
خودش »وقتی ش��ما در كالسی باش��يد كه همه نابغة موسيقی هستند و شما 
فقط دوست داريد پيانو بزنيد، بايد واقع بين باشيد و بپذيريد كه اين مكان برای 
ش��ما مناسب نيست.« او در اش��اره به اتاقي در طبقه دوم دانشكده موسيقي 
كه در آن قطعه اي از شوپن را نواخته بود، مي گويد: »اين ساختماني است كه 
من همواره از آن فرار مي كنم.« در كمتر از سه هفته او از موسيقی به اقتصاد 
تغيير رشته داد. تغييری ساده كه آيندة كامال متفاوتی را برای شر وانگ رقم 
 FIC زد. پس از فارغ التحصيلی وانگ تا مدتی به همراه خواهرش در ش��ركت
)سرنام First International Computer( به توليد مادربرد و سخت افزارهاي 
مربوط به آن مش��غول ش��د. اما اندكی بعد، ش��ر وانگ به حوزه فناوري هاي 
همراه عالقه مند ش��د و به تدريج با كس��ب وكار خانوادگ��ی فاصله گرفت. او 

 VIA باالخره در س��ال 1987 به اتفاق همس��رش ونچی چن، شركت مشهور
 VIA را در درة س��يليكون پايه گذاری كردند. پنج س��ال پس از تاسيس، آن ها
Technologies را به تايوان منتقل كردند. اين ش��ركت كه ش��ر وانگ هنوز از 
اعضای هيات مديره آن اس��ت، به يكی از مش��هورترين شركت ها در عرصة 
توليد تراش��ه و چيپ س��ت تبديل ش��د به گونه ای كه در سال 2001 حدود 40 
درصد از بازار چيپ ست ها در اختيار VIA بود. اما دعوای حقوقی با اينتل بر 
س��ر نقض قوانين حق اختراع، باعث ش��د كه VIA با افت شديدی روبرو شده 
و كم و بيش بازار گس��تردة خود را از دس��ت بدهد. اين اختالف تا سال 2003 
كه دو ش��ركت تصميم گرفتند خارج از روال عادی دادگاه به توافق برس��ند 
ادامه يافت و به گونه ای بر VIA تاثير گذاش��ت كه حتی پس از حل و فصل آن 
نيز ديگر VIA نتوانس��ت به جايگاه قبلی خود دست يابد. هرچند اين شركت با 
ش��ناخت درس��تی كه از بازار داشت، كار خود را به صورت تخصصی روی 
توليد پردازنده های كم مصرف متمركز كرد و با توجه به روابط حسنه ای كه 
خانواده وانگ با كش��ور چين داش��ت، توانست بازار به نسبت مناسبی را در 

اين كشور برای خود فراهم كند.

تالش دوم
رشد پرشتاب صنعت IT و گسترش انفجاری آن در جنوب شرقی آسيا، 
باعث ش��د تا ش��ر وانگ و همسرش نيز به جمع ميلياردرهای چينی بپيوندند. 
گرچه بس��ياری و معموال به اش��تباه تنها دليل عمدة اين رش��د و گسترش را 
ني��روی كار ارزان می دانن��د، اما نبايد از نقش نوآوری، س��رمايه گذاری های 

به احترام اين زن

از موسيقی تا 
اقتصاد و فناوری

آس��یامانی  نش��ریه   2002 س��ال  در 
)ASiAMONEY  نش��ریه ای وابسته به یورومانی 
که به بررس��ی کسب وکار ش��رکت های آسیایی 
می پ��ردازد( ش��رکت HTC را به عن��وان بهترین 

شرکت نوپای تایوان معرفی کرد.

وال استریت ژورنال در سال  
2005 ش��رکت HTC را ب��ه عنوان 
یکی از رهبران بازار PDA )دستیار 
 PDA دیجیتال شخصی(، تلفن های

و تلفن های هوشمند معرفی کرد.

در سال HTC  ،2007 توانست 
در رده بن��دی بیزینس وی��ک، رتبه 
دوم پربازده ترین شرکت های آسیا 

را کسب کند.

مجل��ه T3 برن��د 
HTC را به عنوان برترین 

تولیدکنن��دة تلفن ه��ای 
هوشمند معرفی کرد.

بیزینس ویک در سال 
2006 رتب��ة س��وم برترین 
ش��رکت های IT دنیا را در 
فهرست صد  Info Tech به 

HTC   اختصاص داد.
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دانش آموختگان نمرة B معموال كارآفرين می شوند، در حالی كه دانش آموزان نمره A مدير می شوند. )بو پی بادی(

امروزه منظور از شعار ساختن برای ماندن، ساختن برای تغيير است. )استان ديويس- كريستو ميرگ(

بهترين راه پيش بينی آينده، ساختن آن است. )پيتر دراكر(

مدير وقت شناس و هدفمند همواره در آب های آرام شنا نمی كند. )كنت بالنچارد- استيو گاتری(

يك مشتری خوشحال احساسش را به سه نفر می گويد، اما يك مشتری ناراضی بيست نفر را با خبر می كند. )سابير چاود هاری(

6

7

8

9

10

24

صحي��ح و ش��ناخت صحيح ب��ازار نيز غافل ماند. داس��تانی كه بيش از يك-
بار برای ش��ركت بعدی خانم وانگ تكرار ش��ده اس��ت. با دركی درس��ت از 
بازار و اميد به آينده، ش��ر وانگ در س��ال 1997 به همراه پيتر چو ش��ركت 
ديگری در حوزة فناوری را با نام High Tech Computer يا HTC بنيان گذاری 
كردند. اين ش��ركت در ابتدا به عرصة توليد لپ تاپ ها وارد ش��د. اما در برابر 
بزرگانی چون دل و كامپك و در بازار رقابتی آن دوره توان مقابله و پايداری 
 را نداش��ت. به همين دليل با تغيير گرايش��ی آش��كار، HTC ب��ه توليد PDA و
PDA Phone روی آورد. محص��والت اولي��ة HTC را ش��ايد بتوان نخس��تين 
نمونه  های PDA يا حتی تلفن هوشمند دانست. اما اين ابزارهای كوچك بی سيم 
كه در آن زمان از صفحات لمس��ی بهره می بردند، تنها به كار مديران و افراد 
ش��اغل در حوزة IT می آمدند. حتی تلفن همراه هم هنوز راه خود را به جامعة 
آن دوران باز نكرده بود. به همين دليل شركت HTC در ابتدای كار با مشكالت 
عظيم مالی روبرو شد و تنها ثروت خانوادگی وانگ بود كه می توانست شركت 
را از فروپاشی نجات دهد. او ميليون ها دالر از سرماية خانواده را به شركت 
تزريق كرد تا همه چيز را از نو بسازد و پس از آن بود كه محصوالت شركت 
يك��ی پس از ديگری قله های محبوبيت و ش��هرت را درنورديدند. ش��ايد عقد 
قراردادهای س��اخت و توليد با ش��ركت های آمريكايی را بتوان نقطة شروع 
مس��ير موفقيت HTC دانست. اولين نمونة اين قراردادها در سال 2000  ميان 
شركت HTC و كامپك؛ كه هنوز به تملك اچ پی درنيامده بود، منعقد شد و طی 
 iPAQ عهده دار س��اخت كامپيوترهای دس��تی كامپك با نام تجاری HTC آن
ش��د. پس از آن و بر اس��اس همين راهبردها، ش��ركت قراردادهايی را برای 
 DT توليد گوش��ی های سفارشی با ش��ركت های مخابراتی مانند وودافون و
منعق��د ك��رده و از اين طريق پله های ترقی را يكی پس از ديگری طی كرد. اين 
قراردادها و به ويژه اتحاد سودآور اين شركت با مايكروسافت برای استفاده 
از ويندوز موبايل روی دستگاه های توليدی اش، باعث شد كه با افزايش تبحر 
در ساخت سخت افزار و تركيب آن با نرم افزار، شركت از سال 2006 به فكر 
عرضة تلفن های هوشمند با برند اختصاصی خود بيفتد و از ساية شركت های 
مخابراتی خارج شود. اين تصميم با رويكرد ديگری نيز همراه شد و آن روی 
آوردن شركت از پلتفرم های موبايل مايكروسافتی به آندروئيد بود. موفقيتی 

كه اين تغييرات برای HTC به ارمغان آوردند فراتر از انتظار بود. 

بر فراز قله ها
راه رس��يدن به قله های موفقيت در برابر رهبران HTC در حال آش��كار 
ش��دن بود. در س��ال 2009 و همراه با عرضه تلفن HTC Hero شركت رابط، 
كاربری اختصاصی خودش با نام HTC Sense را نيز معرفی كرد. در س��ال 
2010 ش��ركت HTC توانس��ت 24/6 ميليون دس��تگاه گوش��ی را به فروش 
برس��اند كه نسبت به س��ال 2009 افزايش��ی 111 درصدی را نشان می داد. 
در آوريل 2011 ارزش بازار ش��ركت از نوكيا نيز پيش��ی گرفت و پس از اپل 
و سامسونگ به س��ومين توليدكنندة بزرگ تلفن های هوشمند تبديل شد. اما 
دردس��ر يار هميش��گی شهرت است. در س��ال 2010 اپل با ادعای نقض 20 
مورد از پتنت هايش از HTC شكايت كرد. اما HTC نپذيرفت و متقابال با ادعای 
نق��ض 5 مورد پتنت از اپل ش��كايت ك��رد و تهديد كرد كه تالش خواهد كرد تا 
محصوالت اپل را كه در آسيا توليد می شوند، تحريم كند. جنگی كه HTC خود 
را به نوعی برندة آن می داند، چرا كه دادگاه HTC را تنها در مورد يكی از اين 
پتنت ها گناهكار ش��ناخت. شركت HTC در گروه گوشی های آزاد كه درجهت 
ترويج و كاربرد بيش��تر پلتفرم آندروئي��د فعاليت می كنند نيز عضويت دارد 
و از ماه می س��ال 2011 ديگر بوت لودر گوش��ی هايش را )برای جلوگيری از 
نصب س��اير سيس��تم عامل ها( قفل نمی كند. هم اكنون و بر اس��اس تحقيقات 
كاناليس )Canalys( در س��ه ماهة س��وم سال 2011 شركت HTC با در دست 
داشتن 24 درصد از بازار تلفن  های هوشمند اياالت متحده تبديل به بزرگترين 
توزيع  كنندة اين محصول در آمريكا ش��ده و از اپل )20 درصد( و سامسونگ 
 )21 درصد( نيز پيشی گرفته است. در همين سال برند HTC نيز در رده بندی

Best Global Brands با ارزش تخمينی 3.6 ميليارد ردة 98 را از آن خود كرد. 
اما بدانيم با تمام اين ها، شر وانگ معتقد است كه ارزش انسان براساس 
ميزان دارايي اش تعيين نمي ش��ود. ش��ر وانگ كه اكنون مادر دو فرزند است؛ 
زندگ��ي س��اده و معمولي را به جت هاي ش��خصي و خانه هاي مجلل ترجيح 
مي دهد و معتقد است براي زندگي در اين دنياي پر آشوب فناوري زده، شايد 
كافي باشد كه پاهايتان را روي زمين بگذاريد و ذهن تان را پاک و پالوده نگاه 
داريد. در آن صورت همان طور كه در گفت وگو با فوربس مي گويد: »اگر شما 
بصيرت كافي داش��ته باشيد، دش��واري كارها هيچ اهميتي نخواهد داشت و 

همه چيز به يك فرآيند ساده تبديل خواهد شد.« 

HTC در س��ال 2008 هم در 

رده بن��دی برترین ش��رکت های 
IT  دنیا حضور داش��ت ام��ا به رده 
  Info Techده��م فهرس��ت ص��د

بیزینس ویک سقوط کرد.

 HTC برند T3 در س��ال 2010 مجلة
را به عنوان برترین برند سال معرفی کرد. 
HTC توانس��ت جایزه بهترین گجت سال 

را نیز نصیب خود کند.

GSM Association( GSMA اتحادی��ه ای از اپراتورهای 

موبایل و کمپانی های وابس��ته برای حمایت از استانداردسازی، 
پیاده س��ازی و ترویج سیس��تم های تلفنی GSM( عنوان برترین 
تولیدکنن��دة تجهیزات س��ال را به HTC اختص��اص داد. جایزة 

گلوبال موبایل GSMA  نیز نصیب HTC  شد.

 HTC در سال  2009 شرکت
با س��ه پله کاهش، در ردة سیزدهم 
فهرس��ت ص��د  Info Tech قرار 

گرفت.
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ش��رکت تیام ش��بکه با بهره گیری از موقعیت پیش��تاز بودن در 
عرص��ة تولید رک های کامپیوتری در ای��ران، نوآوری، کارایی و 
به روز بودن را شعار خویش قرار داده و اکنون با تالش کارکنان 
متخص��ص و کارآزم��وده خ��ود، به عنوان یک��ی از بزرگترین و 
مجربترین ش��رکت های عرضه کنندة انواع خدمات شبکه های دیتا 
و نیز تولیدکنندة تجهیزات شبکه، ضمن عضویت در شورای عالی 
انفورماتیک، بر اس��اس آیین نامه تشخیص صالحیت و طبقه بندی 
ش��رکت های داده ورزی در این ش��ورا، موفق به کسب رتبه 1 در 

زمینة شبکه داده ها شده است.

با رتبه 1، در بهار 91






