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پاورهاي جديد مراكز داده
ان��رژي و مصرف انرژي و به تب��ع آن منابع تامين كنندة انرژي جزو مهم ترين چالش هاي مراكز 
داده هس��تند؛ به طوري كه در طراحي اولية مراكز داده يكي از اولين موضوعاتي كه مطرح اس��ت و 
بايد حل ش��ود، تامين انرژي و منابع پشتيبان آن هستند. سرورها روزبه روز پرقدرت تر و سنگين تر 
مي شوند، تجهيزات شبكة استفاده شده در مراكز داده بيشتر شده و  قرار است سرعت هاي بيشتري 
از اطالعات را منتقل  كنند، سيس��تم هاي سرمايش��ي و خنك كننده در كنار تجهيزات ذخيره سازي نياز 
به انرژي هاي پايان ناپذير دارند و اين در حالي اس��ت كه راه كارهاي جديد به سوي استفاده از منابع 
انرژي محدود و كوچك تر پيش مي روند و پيكربندي هاي تجهيزات براس��اس استفادة كمتر از انرژي 

و به كارگيري تجهيزات كم مصرف تر سوق داده مي شوند. 
برهمين اساس، شركت تيام شبكه مطابق سنوات گذشته به دنبال راه كارهاي جديد منطبق با نياز 
روز بازار بوده و با ورود نس��ل جديد پاورهاي مخصوص مراكز داده كه از قابليت ها و ويژگي هاي 
خاصي برخوردار هستند، سعي كرده است تا برخي از چالش هاي منابع تغذية مراكز داده را برطرف 

سازد. 
 محص��والت جديد پاور اين ش��ركت كه در س��ه ردة 9 پ��ورت، 10 پورت و 18 پ��ورت از نوع

Zero Unit تقس��يم بندي مي  ش��وند از پورت IEC 320 يا همان پورت پ��اور در كامپيوترهاي معمولي 

اس��تفاده مي كنند. اين پورت در بازار به اش��تباه با عنوان Back-to-Back ش��ناخته ش��ده است. اين 
محصوالت جديد پاور، مزاياي عمده اي براي اس��تفاده در تجهيزات مراكز داده دارند كه س��ه مزيت 
عمدة آن ها اس��تفادة گسترده در سرورها )بس��ياري از سرورها به اين پورت مجهز هستند(، اشغال 
جاي كمتر به خاطر نوع ساختار طراحي كه منجر به پورت بيشتر در سايز 19 اينچ می  گردد و نصب 
و اجراي ساده تر در يك يونيت است. اين مزيت ها باعث مي شوند كه شركت ها و مديران شبكه بتوانند 
راحت تر در هر يونيت يا رك به تعداد مورد نياز از پاورهای داراي چندين پورت اس��تفاده كنند و به 
س��ادگي بتوانند اين پاورها را جاس��ازي و راه اندازي كنند و برق مورد نياز تجهيزات ديگر را تامين 
نمايند. در طراحي هاي جديد مراكز داده سعي مي شود كمترين فضا و تعداد كابين رك مورد استفاده 
قرار گيرد و در يك چگالي كمتر تعداد بيش��تري دس��تگاه و تجهيزات پردازش��ي مورد استفاده قرار 
گيرد. پاورهاي جديد دقيقًا با همين هدف طراحي و توليد مي شوند و امكان استفادة چندين سرور از 
يك پاور مش��ترك را فراهم مي كنند. در طراحي خود اين پاورها نيز سعي شده است كمترين فضا را 
اش��غال كنند و تا حد ممكن مزاحم نصب ديگر تجهيزات ش��بكه درون رك ها نشوند. براي مثال، مدل 
18 پورت به طور خاص  به صورت عمودي در پش��ت رك قرار گرفته و هيچ فضايي از قس��مت مفيد 

رك و تجهيزات ديگر اشغال نمي كند. 
شركت تيام شبكه كه ارائه راه كارهاي جديد برحسب نياز بازار و مشتريان را وظيفه و خط مشي 
خود مي داند، اميدوار اس��ت كه استقبال از محصوالت جديد پاور با توجه به ويژگي هاي بارز و قابل 
توجهي كه دارند بتواند رضايت مندي دس��ت اندركاران زيرساخت ش��بكه ها و مراكز داده را جلب و 

پاسخگوي نيازهاي آن ها باشند. 
مهرنوش غفوري
مدير مهندسي فروش

4گزارش

7

8

10

11

12

15

6

16

18

Report

تازه هاي فناوري Technology News

مقاله فني

مصاحبه

داستان يك موفقيت

Technical Article

Interview

Success Story

مقاله فني Interview

نگاهي به يك محصول Product Review

سرگرمي Entertainment

نكته ها و گفته ها

گوناگون

Points & Views

Miscellaneous

Computex 2012 گزارشي از نمايشگاه

IPv6 راه كار جديد سيسكو براي شبكه هاي مبتني بر
سرورهاي كم  مصرف با پردازنده هاي اتم

ICE Cube بررسي ويژگي هاي مركز دادة ماژوالر

بازاريابي استراتژيك؛ كليد كسب وكار موفق

ترافيك شبكه در جاده ها

Cisco Cloud Connected   نگاهي به راه كار

حكايت، لطيفه، معما و كاريكاتور

IP Based Hyper Racks رك هاي جديد هايپر

از وايكينگ های گم شده تا دنيای آزروت



4

ضميمه شماره 136
گزارش

25

Report

قلب تپندة سخت افزار
Computex 2012 گزارشي از نمايشگاه

بزرگ ترين نمايشگاه ICT آسيا و دومين نمايشگاه بزرگ جهان در حوزة 
محصوالت ديجيتالي از 5  تا 9 ژوئن در چين تايپه برگزار شد و همانند هر سال 
محل��ي براي معرفي و خودنمايي بزرگان صنعت س��خت افزار و محصوالت 
ديجيتالي بود. كامپيوتكس 2012 كه س��ي و دومين س��ال خود را پش��ت سر 
گذاش��ت، در مس��احتي 110 هزار متري و با حضور 1800 شركت و برپايي 
5600 غرفه برگزار ش��ده اس��ت و نزديك به 130 هزار بازديدكننده داشته كه 
36 هزار بازديدكنن��دة آن از خارج از تايوان بوده اند. بخش هاي كامپيوتكس 
2012 محصوالت سخت افزاري، محصوالت ارتباطي و اينترنت، محصوالت 
نمايش خانگي و س��رگرمي و بخش شركت هاي برتر منطقه بوده است كه در 
هر بخش معروف ترين شركت ها و توليدكنندگان حضور داشتند و جديدترين 
محصوالت و دستاوردهاي خود را به نمايش گذاشتند. براي نمونه از آمريكاي 
شمالي ش��ركت هاي گوگل، اينتل، سيسكو، آرم، اي ام دي، كوال كام و انويديا 
 ،MAXELLL ،و از اروپا ش��ركت هاي مطرحي مانند الكاتل-لوس��نت، زيمنس
DCC SERCOM ،MEDION و NXP در اين نمايشگاه حضور داشتند. از كشور 
ژاپن و كره ش��ركت هاي س��وني، سامسونگ، ال جي، هيتاچي و KOKUYO در 
كامپيوتكس 2012 غرفه داشتند اما عمده شركت هاي حاضر در اين نمايشگاه 
از كش��ور محل برگزاري يعني تايوان و كشورهاي همسايه نمايشگاه بودند 
كه در ميان آن ها مي توان به نام هاي بزرگ و مطرحي مانند ايس��ر، ايس��وس، 
 ،TP-Link ،Broadcom ،Transcend ،A-DATA ،گيگاباي��ت، ام اس اي، ترمال تك
Marvell، مايكروسافت و Texas Instrument اشاره كرد كه البته چند شركت 
آخر با دفاتر منطقه اي خود حضور داش��تند. اين فهرس��ت از شركت كنندگان 
در نمايش��گاه به خوبي اهميت و جايگاه نمايش��گاه كامپيوتكس را در آسيا و 
منطقه بيان مي كند و آن را به قلب تپندة سخت افزار در جهان تبديل مي نمايد. 
ش��كل هاي 1 و 2 درصد ش��ركت كنندگان از كش��ورها و قاره هاي مختلف را 
نش��ان مي دهد. جالب توجه اس��ت كه در ميان كشورهاي بازديدكننده اياالت 

متحده دوم است كه اين آمار نيز دليل ديگري بر موفقيت اين نمايشگاه است. 
از آمار و ارقام بازديدكنندگان و نمايش��گاه ك��ه بگذريم، بايد مهم ترين 
روي��داد كامپيوتك��س 2012 را رونماي��ي از تعداد زي��ادي آلترابوك و تبلت 
عنوان كنيم. دس��تگاه هايي كه در دو س��ال اخير رش��د چشمگيري داشته اند 
و بس��ياري از كارشناس��ان آيندة كامپيوترهاي خانگي را از آن اين دو نوع 
دس��تگاه مي دانند. تبلت ه��اي ويندوز 8 و آلترابوك هايي ب��ا پردازندة چهار 
هس��ته اي مهم ترين خبرهاي داغ كامپيوتك��س 2012 بودند. در كامپيوتكس 
2012 نزديك به 13 مدل آلترابوك معروف مبتني بر ويندوز 8 از شركت هاي 
س��وني، توشيبا، دل، ايسر، ايسوس، ال جي، سامسونگ، گيگابايت و ام اس اي 
معرفي ش��دند. استفاده از پردازنده هاي چهار هس��ته اي Core i5/i7 اينتل و 
اس��تفاده از صفحه نمايش هاي با وضوح و كيفيت باالتر و قابليت لمس��ي از 
ديگر مش��خصات مهم آلترابوك هاي جديد اس��ت. يكي از پرسروصداترين 
ش��ركت هاي امسال ايس��ر بود كه س��ه محصول تبلت، آلترابوك و كامپيوتر 
هم��ه كاره (All-in-One) معرفي كرد. تبل��ت Iconia W510  از صفحه نمايش 
10/1 اينچي در كنار 18 ساعت شارژ باتري استفاده مي كند. تبلت جديد ديگر 
اين ش��ركت Iconia W700 بود كه صفحه نمايش آن 11/6 اينچ اس��ت. اين دو 
محصول از Windows 8 RT اس��تفاده مي كنند. آلترابوك هاي جديد ايس��ر با 
ن��ام Aspire S7 ني��ز در دو اندازه صفحه نمايش 13/1 و 11/6 اينچي با كيفيت 
Full HD و سيس��تم عامل ويندوز 8 نيز معرفي شدند. در بخش كامپيوترهاي 
هم��ه كاره نيز م��دل 27 اينچي Aspire 7600U ب��ا ضخامت 35 ميلي متري و 
نقاط حس��اس 64تايي توجه همگان را به خود جلب كرد. ش��ركت اينتل يكي 
ديگر از خبرس��ازان كامپيوتكس 2012 ب��ود و كامپيوترها و آلترابوك هاي 
مبتن��ي بر پردازنده هاي آيوي بري��ج (Ive Bridge) را معرفي كرد. آيوي بريج 
نس��ل جديد پردازنده هاي اينتل اس��ت كه ابتداي امس��ال معرفي ش��ده است 
و قدرت پردازش��ي و قابليت هاي محاس��باتي پيش��رفته تري نسبت به نسل 
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س��ندي بريج (Sandy Bridge) دارد. ديگ��ر خبر مهم اينتل رونمايي از نس��ل 
 Display و PCI-Express جديد درگاه تاندربولت بود. تاندربولت در مقايسه با
با س��رعت بيشتري )حداكثر 10 گيگابيت بر ثانيه( مي تواند اطالعات را منتقل 
كن��د و از اين نظر يك انق��الب در درگاه هاي ورودي-خروجي نوت بوك ها و 
كامپيوترها محس��وب مي شود.  ايس��وس يكي ديگر از شركت هاي خبرساز 
كامپيوتك��س امس��ال بود و چندين محصول جدي��د را در حوزه هاي مختلف 
رونماي��ي و معرفي كرد. در بخش ش��بكه، روت��ر RT-AC66U را معرفي كرد 
كه از اس��تاندارد 802.11ac بهره مي برد و با س��ه آنتن اكس��ترنال س��رعت 
حداكثري 1/75 گيگابيت بر ثانيه را روي شبكه هاي بي سيم و فركانس 2/4 و 
5 گيگاهرتز ارايه خواهد كرد. اين ش��ركت همچنين از يك دستگاه NAS جديد 
 (4-Bay) پرده برداري كرد كه از چهار اسالت هاردديسك Asustor AS6 به نام
پشتيباني مي كند و حداكثر ظرفيت آن 12 ترابايت است. ايسوس محصوالت 
ديگ��ري مانند تبلت، لپ تاپ، صفحه نماي��ش، كامپيوترهاي مخصوص بازي 
و س��ه آلترابوك را نيز در اين نمايش��گاه معرفي كرده اس��ت.  يكي ديگر از 
خبره��اي مهم، معرف��ي پردازنده هاي جديد ش��ركت Qualcomm بود كه از 
 ARM پشتيباني مي كنند. اين پردازنده ها مبتني بر معماري RT ويندوز 8 نسخة
 هس��تند و از فناوري سيس��تم بر تراش��ه (SoC) بهره مي برند و در چهار ردة

Prime/Pro/Plus/Play ب��راي دس��تگاه هاي مختلف عرضه مي ش��وند. اين 
پردازنده ها از دو نسل موبايل 3G و 4G LTE پشتيباني مي كنند و دو هسته اي 
خواهند بود.  AMD نيز در خالل كامپيوتكس 2012 نسل جديد پردازنده هاي 
APU خود را با نام س��ري E معرفي كرد. اين APUها كه براي نوت بوك هاي 
باريك و س��بك طراحي ش��ده اند، مي توانند تا 11 ساعت شارژ باتري داشته 
و براي ويندوز 8 بهينه س��ازي ش��وند. پش��تيباني از HTML5، كارت گرافيك 
SATA III ،USB 3.0 ،Radeon HD 7000 و حافظه ه��اي رم DDR3-1066 و 
DDR-1333 از ديگر مشخصات آن ها هستند. AMD  اميدوار است كه با سري 
 E پردازنده ه��اي APU خود بتواند در ح��وزة آلترابوك ها با اينتل رقابت كند.

 شركت معروف سازندة چيپ ست مارول (Marvell) نيز از فرصت اين نمايشگاه 
استفاده كرده و راه كار جديد خود براي ارتباط اسمارت فون ها، آلترابوك ها، 
تلويزيون، تبلت ها، نوت بوك و ديگر دستگاه هاي همراه از طريق فناوري هاي 
كالود و اس��تاندارد جديد بي س��يم 802.11ac را معرفي كرد. چيپ ست هاي 
موبايل جديد اين ش��ركت اين امكان را فراهم مي كنند كه كاربر هميشه به يك 
سرويس دهنده متصل باشد و به دستگاه هاي ديگر خود از راه دور دسترسي 
پيدا كند. در حقيقت، در راه كار جديد مارول از چيپ ست هاي سازگار با يكديگر 
 NAS نيز آخرين محصول QNAP در دس��تگاه ها استفاده خواهد شد.  شركت
خود را كه مجهز به درگاه هاي تادربولت اس��ت در كامپيوتكس 2012 معرفي 

كرد. JTB-400 يك دستگاه Bay-4 است كه از هاردديسك هاي ساتا 2/5 و 3/5 
اينچي پشتيباني مي كند و با استفاده از درگاه هاي تادربولت مي تواند اطالعات 
را ميان چندين كامپيوتر با س��رعت هاي چندين گيگابيتي منتقل نمايد. شركت 
 802.11ad يا همان WiGig نيز اولين چيپ ست مبتني بر استاندارد Wilocity
را معرف��ي كرد. اس��تاندارد 802.11ad روي فركانس نزديك 60 گيگاهرتز 
كار مي كن��د و براي انتقال اطالعات با س��رعت هاي باال ميان دس��تگاه هاي 
نزديك به هم مناس��ب است. چيپ س��ت جديد Wilocity مي تواند با سرعت 
4/5 گيگابيت بر ثانيه اطالعات را ميان دو دستگاه به صورت بي سيم منتقل 
كند. اين چيپ س��ت به صورت PCI-Express مي تواند به دس��تگاه ها اضافه 
شود.  يكي ديگر از اتفاقات شبكه اي كامپيوتكس 2012 معرفي استانداردها 
و فناوري هاي جديد HomePlug بود. HomePlug فناوريی اس��ت كه امكان 
تب��ادل اطالع��ات از طريق خطوط برق ش��هري را مي دهد و به وس��يلة آن 
مي توان يك شبكة خانگي يا اداري كوچك را بدون كابل كشي در ساختمان 
راه اندازي كرد. موسس��ة توس��عه دهندة فناوري HomePlug از چند روز 
نمايشگاه كامپيوتكس 2012 و حضور بيشتر اعضا در آن نهايت استفاده را 
كرده و دو استاندارد HomePlug AV2 و IEEE 1905.1 را معرفي و اهداف و 
 HomePlug ويژگي هاي آن را تشريح نمود. همچنين چندين سخنراني دربارة
Green PHY براي دستگاه هاي هوشمندي كه منبع انرژي قدرتمندي ندارند، 
ص��ورت گرفته اس��ت.  در يك جمع بندي مي توان گف��ت كامپيوتكس 2012 
متعلق به آلترابوك ها، تبلت ها و ويندوز 8 بود و تعداد زيادي از محصوالت 
معرفي ش��ده در اين نمايش��گاه با سيس��تم عامل جديد مايكروسافت اجرا 
مي ش��دند. اما در اين ميان روترهاي بي س��يم جديد مبتني بر اس��تاندارد 
802.11ac، محصوالت ذخيره س��ازي NAS با درگاه ها و قابليت هاي جديد، 
چيپ س��ت هاي جديد موبايل، محصوالت جديد شركت هاي شبكه اي منطقة 
ش��رق آس��يا و راه كارهاي شركت ها براي اس��تفاده از فناوري هاي كالود 
در زندگي روزمره كاربران جزو مهم ترين س��رخط خبرهاي ش��بكه اي اين 
نمايشگاه بودند. الزم به ذكر است كه سازمان دهي و برگزاري كامپيوتكس 
 )TAITRA( به طور مش��ترك توسط شوراي توس��عة تجارت خارجي تايوان
ب��ا س��رمايه گذاري دولتي و انجم��ن كامپيوتر تايپ��ه از بخش خصوصي 
 Taipei Computer Show انجام مي ش��ود. اولين نمايش��گاه كه در آن زمان 
نام داش��ت، در س��ال 1981 برگزار ش��د و كار خود را به عنوان محلي آغاز 
ك��رد كه ش��ركت هاي كوچك و متوس��ط صنعت نوپ��اي كامپيوتر تايوان 
بتوانن��د محصوالت خود را در آن ب��ه نمايش بگذارند. اين نام در چهارمين 
دورة نمايش��گاه با پيش��نهاد Stan Shih رئيس سابق TCA به نام فعلي يعني 

COMPUTEX تغيير پيدا كرد.
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در سرورهاي امروزي رك ها فقط محفظه اي براي نگه داشت مجموعه ای از تجهيزات سخت افزاري نيستند و بسياري از ويژگي ها و قابليت هاي آن ها بايد 
با خود سرورها و تجهيزات سخت افزاري شبكه هم خوان و سازگار باشد. مصرف انرژي، كنترل دما، امنيت، مقاومت هاي فيزيكي، تهوية هوا، قابليت هاي 
جاسازي و بسياري ويژگي هاي ديگر در رك هاي امروزي اهميتي دو چندان يافته اند و جزيي از طراحي كل شبكه و سرورها شده اند. نسل اول رك هاي 
هايپر تيام شبكه با استقبال زيادي مواجه شده و به علت برخورداري از امكانات و قابليت هاي منحصربفرد، مورد تحسين قرار گرفتند. همين امر باعث 
ش�د كه اين ش�ركت نس�ل جديدي از اين رك ها را با چندين ويژگي جديد و قابل توجه مانند اس�تفاده از بُرد ماژوالر و مديريت س�اده تر آن و اس�تفاده از 

سنسور دما و رطوبت ديجيتالي روانه بازار كند. اين مقاله نگاهي كوتاه به رك هاي جديد هايپر موسوم به IP-Based Hyper تيام شبكه دارد.

مشخصات سخت افزاري
رك ه��اي هايپر در ان��دازة 40U با پهناي 60 
س��انتي متر و عمق 100 سانتي متر ساخته شده اند 
و با استاندارد IEC 297 سازگاري و انطباق دارند. 
در اين رك ها از 4 ريل عمومي اس��تفاده شده است 
ك��ه امكان افزايش آن ها ت��ا 6 ريل نيز وجود دارد. 
فاصلة ريل ها از يكديگر 19 اينچ است كه مطابق با 
اس��تانداردهاي مخابراتي و تجهيزات كامپيوتري 
اس��ت و به ش��ركت ها اج��ازه مي ده��د تجهيزات 
اس��تاندارد خود را با ه��ر برندي درون اين رك ها 
جاس��ازي كنند.  در رك هاي قديم��ي هايپر ُبرد به 
درب رك متصل ش��ده بود كه مشكالتي مانند قطر 
زي��اد درب و ايج��اد اخالل براي ديگ��ر تجهيزات 
درون رك داشت. در طراحي جديد ُبرد رك به طور 
كامل از درب جدا شده و فقط LCD روي درب نصب 
مي ش��ود. ُبرد ماژوالر به صورت يك يونيت داخل 
خ��ود رك نصب مي ش��ود. اي��ن روش مزيت هاي 
زي��ادي به همراه دارد. اولين مزيت آن اين اس��ت 
كه باعث كمتر ش��دن وزن و قطر درب رك ش��ده 
و تجهيزات ديگر به س��ادگي درون رك جايگذاري 
مي ش��وند. مزيت دوم امكان نصب برد ماژوالر به 
سادگي روي رك هاي ديگر است. يعني مي توان با 
نصب LCD و ُبرد روي رك هاي ديگر از قابليت ها و 
امكانات رك هاي هايپر استفاده نمود. مزيت بعدي 
تعمير و نگهداري س��اده تر ُبرد است. در رك هاي 
قديم��ي براي بازك��ردن و تعمير ُب��رد نياز به يك 
تكنيسين بود ولي در رك هاي جديد ُبرد به صورت 
ساده و با جداس��ازي دو فيش از رك، قابل تعمير 
و حمل ونقل اس��ت و ديگر نيازي به تكنيسين هاي 
آموزش ديده نيس��ت. چهار ب��ازوي تقويتي افقي 
در طرفي��ن جهت اتصال م��وازي ريل هاي جلو و 
عق��ب، تفكي��ك يونيت ها از طريق ش��ماره گذاري 
س��وراخ هاي ريل ها جهت سهولت نصب تجهيزات 

و امكان تنظيم فاصلة ريل هاي عمودي جلو، مياني 
و عق��ب با يكديگر از ديگر مش��خصات ظاهري و 
س��خت افزار رك هاي هايپر اس��ت. در س��قف اين 
رك ها مي توان جهت تهوية هوا يك فن نصب نمود و 
براي فن نيز از يك قاب متحرك استفاده كرد كه در 
هنگام تعويض يا جابه جايي فن نيازي به دستكاري 
تجهيزات ديگر نباش��د. همچني��ن در اين رك ها از 
درب توري در جلو و پش��ت استفاده شده است و 
براي درب ها لوالهاي مخصوص به كار گرفته شده 
اس��ت تا جداسازي درب با سهولت بيشتري انجام 
ش��ود. درب دو لنگة پشتي رك امكان دسترسي به 
تجهيزات درون رك را از پشت فراهم مي كند كه اين 
ويژگي يك قابليت منحصربفرد در رك ها محسوب 
مي ش��ود. ب��راي تقويت تهوية ه��وا در اين رك ها 
 Exhausted Door و Fan Door ،مي توان از كول��ر 
اس��تفاده كرده و با كم��ك كانال هاي توزيع هواي 
كول��ر در رك، فضايي كاماًل خنك و تميز براي كار 

كردن تجهيزات پردازشي سنگين فراهم نمود. 

قابليت ها و امكانات
 IP Based مجهز بودن به سيستم فوق هوشمند
در كن��ار برخ��ورداري از 6 ورودي و 4 خروجي 
ديجيتال، اس��تفاده از پورت هاي شبكه هاي اترنت 

ب��ا س��رعت گيگابيتي و ي��ك ورودي يك خروجي 
آنالوگ به هم��راه بهره گيري از دو پردازنده و يك 
 LCD صفحه نماي��ش ديجيتالي 5/7 اينچي لمس��ي
نشان مي دهد كه با يك رك خاص روبرو هستيد. اين 
صفحه نمايش امكان مشاهده و كنترل دما، رطوبت، 
ولتاژ ورودي، س��رعت كاركرد فن ها، مش��اهده و 
كنترل وضعيت سيس��تم سرمايش��ي و مشاهده و 
كنترل روش��نايي رك را فراهم مي كند. همچنين با 
نصب سنس��ور مي توان هشدارهاي مختلفي مانند 
نشتي را روي صفحه نمايش ديد. شركت تيام شبكه 
در رك هاي هايپر خود از سنس��ورهاي ديجيتالي 
دما و رطوبت اس��تفاده كرده اس��ت كه در مقايسه 
با سنس��ورهاي قبلي دقت به مراتب باالتري دارند 
و نويزپذي��ري كمتري خواهند داش��ت و در نتيجه 
اطالع��ات و وضعيت رك را به صورت واقعي تر و 
دقيق تر به اطالع مديرسيستم مي رسانند. تعويض 
سنس��ورها و انتقال آن ها به داخل كيس هوش��مند 
رك ب��ه كابل كش��ي كمت��ر در آن و مج��زا ش��دن 
 سنس��ور ولتاژ ب��اال (High Voltge) از ولتاژ پايين
(Low Voltage) منجر ش��ده اس��ت كه اين مس��ئله 
امنيت و محافظت فيزيكي بيشتري را به همراه دارد. 

حرف آخر
قابليت هاي جديدي كه به رك هاي هايپر اضافه 
 (User Experience) ش��ده اس��ت، تجربة كاربري 
بس��يار خوب��ي را در اختي��ار مدي��ران ش��بكه و 
سيس��تم ها قرار مي دهد. زي��را مزيت هاي طراحي 
و ايمن��ي جديدي به رك ها افزوده ش��ده اس��ت و 
قابليت ه��اي م��اژوالر مديريت آن ها را س��اده تر 
مي كند و بسياري از مش��كالت پيش پاي كاربران 
را در راه اندازي اتاق هاي س��رور ي��ا مراكز داده 
برداش��ته و قابليت اعتماد و اطمينان بيش��تري به 

همراه دارد. 

رك هاي جديد هايپر
IP Based Hyper Racks
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 IPv6 ش��ركت سيسكو آخرين راه كار پيش��رفته خود براي مديريت شبكه ها و دستگاه هاي مبتني بر
را عرض��ه كرد. راه كار CGv6 ي��ا Carrier Grade Internet Protocol Version 6 مي تواند دس��تگاه ها و 
ش��بكه هاي كابلي و بي س��يم مبتني بر IPv6 مشتريان را با يكديگر س��ازگار و تركيب نموده و يك شبكه 
سراس��ري ايجاد كند. اين راه كار براي س��رويس دهندگان اينترنت و ش��بكه هاي بزرگ بسيار سودمند 
خواه��د ب��ود و از طريق آن مي توانند به س��ادگي ش��بكه خود را گس��ترش داده و تمامي دس��تگاه هاي 
مبتن��ي بر آدرس هاي IP را مديريت نمايند. ش��ركت AT&T با اس��تفاده از اي��ن راه كار و راه كارهاي ديگر 
سيس��كو مانند CGSE ،IP NGI (Cisco Carrier-Grade Service Engine)توانسته است تمامي آدرس هاي 
 IPv4 را ب��ه آدرس ه��اي IPv6 منتق��ل و مديريت كند. راه كار CGv6 با راه كارهاي ديگر اين ش��ركت مانند

CRS (Cisco Carrier Routing System) و ASR (Cisco Aggregation Services Router) هم خانواده است 

و اين قابليت را به ش��ركت هاي اس��تفاده كننده از اين س��رويس ها مي دهد كه با اس��تفاده از راه كار جديد 
بتوانند بدون دس��ت كاري ش��بكه تمامي آدرس هاي IP را به نس��خة 6 تبديل و منتقل كنند. راه كار جديد 
سيسكو مي تواند از توان خروجي هاي ده ها گيگابيتي شبكه ها پشتيباني كند و با استفاده از چندين واحد 
پردازشگر مركزي چند هسته اي قدرتمند، ده ها ميليون آدرس روي دستگاه هاي مختلف كالينت را هدايت 
و مديريت نمايند. به گزارش سيسكو اهميت راه كار جديد از آن جهت است كه تا سال 2016 نزديك به 19 

بيليون دستگاه به اينترنت متصل خواهند بود و اين تعداد به طور متوسط هر سال 2/5 برابر مي شود.

ش��ركت HP در نوامبر س��ال گذش��تة ميالدي پروژه اي به نام RedStone راه اندازي كرد كه هدفش 
توليد ميكروس��رورهاي كم مصرف مبتني بر پردازنده هاي ARM بود. خروجي اين پروژه قرار اس��ت تا 
انتهاي نيمة اول س��ال 2012 وارد مرحلة تست و ارزيابي شود. ميكروسرورها، سرورهاي كم مصرفي 
هس��تند كه از قدرت پردازش��ي كمتري بهره مي برند و در مراكز داده براي س��رويس هاي تحت وب يا 
تحليلي اطالعات مورد استفاده قرار مي گيرند و نسبت به سرورهاي پرقدرت ارزان تر هستند و در كاهش 
انرژي و هزينه براي شركت ها به صرفه ترند. اما اكنون HP عالوه بر آن پروژه از توليد ميكروسرورهاي 
 Centerton اينتل با ن��ام (Atom) خبر داده اس��ت كه از يك ن��وع پردازندة اتم Gemini جدي��دي ب��ا ن��ام
اس��تفاده مي كنند. Centerton پردازندة دو هس��ته اي اس��ت كه به طور خاص براي استفاده در سرورها 
و پردازش اطالعات س��نگين توس��ط اينتل توليد و عرضه ش��ده است و مهم ترين ويژگي آن مصرف كم 
انرژي اس��ت. به طوركلي پردازنده هاي با معماري اتم براي دس��تگاه هاي قابل حمل مانند تبلت ، نوت بوك 
و آلترابوك مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. Gemini ميكروسروري است كه مي تواند از هزاران پردازندة 
Centerton درون يك رك اس��تفاده كند و در كنار س��رورهايي با پردازنده هاي Xeon عمليات آف الين 

تحليل اطالعات يا باالنس كردن بار كاري روي دس��تگاه هاي ديگر را انجام دهد. مهم ترين مش��خصات 
پردازنده هاي Centerton، دو هس��ته اي بودن، اس��تفاده از معماري آدرس دهي 64 بيتي، مجازي سازي 
مبتني بر سخت افزار، برطرف سازي خطاها در فشار بار كاري زياد و مصرف كم انرژي )6 وات( است. 
ميكروسرورها در يك سال اخير به طور ويژه اي مورد توجه شركت هاي بزرگي مانند Dell ،HP ،IBM و 

Cisco قرار گرفته اند و در حال به وجود آوردن بازار جديدي هستند.

سرورهاي 
كم  مصرف با 

پردازنده هاي اتم

راه كار جديد سيسكو 
براي شبكه هاي 

IPv6 مبتني بر
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ICE Cube معرفي
ش��ركت SGI راه كار جديدي براي استقرار سريع س��رورها، زيرساخت هاي شبكه ها 
و تجهيزات ذخيره س��ازي به جاي زيرس��اخت و تجهيزات سنتي مراكز داده ارائه مي دهد. 
ICE Cube يك مركز دادة كاماًل پرتابل و قابل حمل و خودمحور اس��ت كه ش��امل سرورهاي 
س��نگين؛ تجهيزات ذخيره س��ازي گسترده، سرويس ها و سيس��تم هاي سرمايشي ساده و 
كارآمد اس��ت. ويژگي هاي ICE Cube شامل پشتيباني حداكثري از 46080 هستة پردازشي 
و 29/8 پتاباي��ت فض��اي ذخيره س��ازي در يك كانتين��ر جمع و جور به ابع��اد 8 × 40 متر 
اس��ت. هر كانتينر خودمحور اس��ت و به تجهيزات يا مركز اضافي ديگري نياز ندارد. مراكز 
دادة ICE Cube براس��اس كاهش هزينه هاي س��اخت، زمان و نگهداري مراكز داده طراحي 
ش��ده اند و براي س��ازمان هايي مناسب هس��تند كه تمايل دارند TCO را به حداكثر برسانند 
 و مراك��ز دادة كنوني خود را به س��ادگي توس��عه دهن��د و سيس��تم هاي بازيابي بحراني
(Disaster Recovery) تهيه كنند و از دست هزينه هاي زياد ساخت مراكز دادة جديد گران قيمت 
خالص شوند. ICE Cube در هر مكاني قابل استفاده است و به صورت خودكار مي تواند از 
سيس��تم سرمايش��ي و توزيع انرژي در كل كانتينر استفاده كند. سيستم سرمايشي مورد 
اس��تفاده در ICE Cube نزديك به 80 درصد هزينه ها را نس��بت به سيس��تم هاي سرمايشي 

سنتي كاهش مي دهد.
 همچني��ن سيس��تم منبع تغذيه و انرژي اين ن��وع مراكز داده كه به صورت انحصاري 
متعلق به ش��ركت SGI اس��ت، به صورت س��اختارمند انرژي كل كانتينر، منابع انرژي DC و 
UPS را در رك ه��ا تامي��ن و مديريت مي نمايد. رديف هاي اليه اي دوتايي حداكثر تا 28 رك با 
عمقي برابر نصف عمق اس��تاندارد، رك را در خود جاي مي دهند كه در آن ها انواع س��رور 
و تجهيزات ذخيره س��ازي قابل جاس��ازي هستند. اين نوع طراحي امكان استفادة حداكثري 

از انرژي را فراهم مي كند. 

ICE Cube ويژگي هاي
ICE Cube كه از نس��ل جديد زيرس��اخت مراكز دادة متحرك و ماژوالر بهره مي برد، 

داراي ويژگي هايي است كه در ادامه مهم ترين آن ها را مرور مي كنيم: 

استقرار سريع سيستم ها
مركز دادة ماژوالر امكان تحويل فوري سيس��تم ها قبل از كابل كشي و تست رك ها را 
فراهم مي كند. ش��ركت SGI چندين س��ال است كه به س��اخت اين نوع از مراكز داده مشغول 
ب��وده و ان��واع DCM را با رديف هايي از رك متصل به يكديگر طراحي و كابل كش��ي كرده و 
بدون نياز به تست و بارگذاري به صورت متحرك تحويل شركت ها داده است. اكنون مركز 
دادة ICE Cube نس��ل بسيار پيشرفته DCM اس��ت كه در ابعاد بسيار گسترده تري مي تواند 

نيازهاي مشتريان را پاسخ دهد. 

كاهش هزينه و زمان
مراكز دادة ماژوالر در حين طراحي ساخته مي شوند و زمان ساخت آن ها بسيار كمتر 
از مراكز دادة س��نتي اس��ت. زيرا اين مراكز داده از پيش ساخته هستند و مشتري فقط بايد 
براس��اس نياز خود سيس��تم را پيكربندي و راه اندازي كند. همچنين نصب و راه انداي آن ها 
 ICE Cube ساده تر از مراكز دادة سنتي است و ضايعات و سربار كمتري دارد.  براي نمونه در
تعداد UPS مورد نياز براساس تعداد رك هايي كه بايد در هر زمان فعال باشند، مي توانند در 
سيستم قرار گرفته و از به كارگيري تعداد زيادي UPS بالاستفاده جلوگيري شود. همچنين 
منبع تغذية پش��تيبان از طريق يك ديزل ژنراتور س��اده يا ابزارهاي ديگري تامين مي شود و 
ديگر نياز به زيرس��اخت هاي پيچيدة تامين انرژي و سيس��تم هاي هماهنگ سازي و باالنس 
كردن انرژي نيست. سيستم تهوية هواي آن ها نيز سيستم هاي پيچيده اي نياز ندارد. تمامي 
اين ويژگي ها س��بب مي شوند كه هزينه و زمان كمتري براي راه اندازي و وارد شبكه كردن 

يك مركز دادة ماژوالر نسبت به مراكز داده سنتي نياز باشد. 

كاهش هزينه هاي عملياتي
 يكي از روش هاي به كار گرفته ش��ده در مركز دادة ICE Cube اس��تفاده از حلقه هاي 
گ��ردش آب ب��راي خنك ك��ردن تجهيزات و دماي كانتينر اس��ت. اي��ن روش نزديك به 80 
درصد هزينة كمتري نس��بت به سيس��تم هاي سرمايشي سنتي در مراكز داده صرفه جويي 
دارد. طراح��ي دو رديفة رك ها در ICE Cube امكان اس��تفاده از دس��تگاه هاي UPS كمتري 

ICE Cube بررسي ويژگي هاي مركز دادة ماژوالر

سيس�تم خنك كننده، منابع انرژي، تجهيزات س�رور و ذخيره س�ازي اطالعات و كابل كش�ي ميان اين تجهيزات در كنار مسايل امنيتي و حفاظت فيزيكي 
يكي از مهم ترين چالش هاي سازمان ها و شركت هاي گسترده براي ساخت مراكز داده هستند. به همين خاطر معموالً براي ساخت يك مركز داده بايد 
چندين س�ال زمان و مقدار زيادي هزينه صرف نمود و تيم هاي تخصصي زيادي تمامي فازهاي طراحي و س�اخت و پيكربندي را نظارت داش�ته باش�ند. 
مراكز دادة ماژوالر يا Data Center Modular براي غلبه بر اين محدوديت ها معرفي شده اند و با استفاده از زيرساخت هاي جديد مراكز داده سعي 

مي كنند با صرف كمترين زمان و هزينة عملياتي، يك مركز دادة قابل برنامه ريزي و منعطف را در اختيار مشتري قرار دهند.

مكعب هاي يخي؛ 
نسل جديد زيرساخت مراكز داده
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را فراه��م مي كند و با اس��تفاده از س��رورهاي رك مانند، ديگر نياز ب��ه فن هاي خنك كننده 
نخواه��د بود. سيس��تم تهوية هوا نيز طوري طراحي ش��ده اس��ت كه ب��ه صورت خودكار 
ه��وا را تهوي��ه و نيازي به تجهيزات سرمايش��ي و تهوية هوا براي هر رك و س��رور ندارد. 
بنابراي��ن در مرك��ز دادة م��اژوالر هزينه هاي عملياتي به ش��دت كاهش پي��دا مي كنند و با 
 اس��تفاده از روش هاي مختلف مي توان مركز دادة س��اده تر با تجهي��زات جانبي كمتري را 

استفاده كرد. 

امنيت
مركز دادة ماژوالر به مراتب امن تر از مراكز دادة سنتي هستند. چون در ساخت آن ها 
از آلياژ و فوالد غيرقابل نفوذ استفاده شده است و كانتينر بيشتر از يك درب ورود ندارد كه 
اين درب نيز مي تواند به راحتي كنترل شود، به طوری كه فقط كاربران مجاز از آن استفاده 
كنند. همچنين سيستم هاي قفل و رمز عبور پيشرفته براي درب ها استفاده شده است. مركز 
دادة ICE Cube را مي توان در پناه گاه ها، مراكز نظامي و هر محل امن ديگري مس��تقر كرد و 

محدوديت هاي جغرافيايي وجود ندارد. 

تراكم
مركز دادة ماژوالر ركوردهاي گذش��ته تراكم در مراكز داده را پشت سر گذاشته و با 
افزايش انرژي و تعداد محاسبات برحسب زمان، اجازه مي دهند كه تراكم انرژي نزديك به 

1500 وات در هر يك فوت مربع مركز داده باشد. براساس نياز و خواستة مشتري مي توان 
طراحي هاي جديدي نيز انجام داد تا اين تراكم انرژي دو برابر شود. 

قابليت اعتماد
مراكز دادة ماژوالر به طور طبيعي بايد قابل اعتمادتر از مراكز دادة سنتي باشند. چون 
دو بخ��ش خطرپذي��ر و تاثيرگذار در قابليت اعتماد مركز داده حذف ش��ده اند. اين دو بخش 
منبع تغذية AC و فن هاي خنك كنندة سرورها است. به عالوه، به خاطر استفاده از منبع تغذية 
DC، منبع تغذية متصل به س��رورها در هر رك بيش از دو ميليون س��اعت قابليت نگهداري يا 
MTTF (Mean Time To Failure) در برابر 100 كيلو س��اعت منبع تغذية AC دارد. پيكربندي 
دوگان��ة منبع تغذيه اج��ازه مي دهد كه تمامي مدارهاي ورودي به س��رورها به منبع تغذية 
ش��مارة B نيز متصل باش��ند و در نتيجه يك افزونگي بيشتر براي تامين انرژي در سرورها 
 MTTF داراي ICE Cube به وجود آيد. همچنين فن هاي خنك كننده در زيرس��اخت مركز داده
بيشتري در مقايسه با فن هاي سرورها)كه اصاًل در ICE Cube استفاده نمي شوند( هستند و 
بسيار كم اتفاق مي افتد كه دچار خرابي شوند. اين راه كار خنك كردن رك ها باعث باال رفتن 
قابليت اعتماد در رك ها مي شود و وقتي رك ها به دستگاه هاي UPS متصل مي شوند، درصد 

خطرپذيري سيستم به شدت كاهش مي يابد. 

ICE Cube مصرف انرژي
سيس��تم ICE Cube براي اس��تفاده از انرژي بس��يار منعطف است و براساس تحويل 
گرفتن انرژي از منبع هاي مختلف طراحي شده و داراي محدوديت هاي استفاده از منبع تغذية 
AC و تبديل AC به DC در سطح رك ها نيست. انرژي موثر در ICE Cube توسط پنج رشته كابل 
سه فاز 480/277VAC تامين مي شود)سه رشته كابل سه فاز + زمين + خنثي(. با اين طراحي 
منبع تغذية س��ه فاز 480VAC به سه رش��ته كابل 277VAC تقسيم مي شود كه ديگر نيازي به 
PDU ندارد. سپس مدارهاي 277VAC به رشته كابل هاي 48VAC- تقسيم مي شوند كه به طور 
مس��تقيم وارد س��رور و رك ها ش��ده و انرژي مورد نياز اين دس��تگاه ها را تامين مي كنند 
)شكل1(. بنابراين تعداد منابع تامين كنندة انرژي در مركز دادة ICE Cube سه منبع هستند كه 
انرژي سرورها را تامين مي كنند. فن هاي خنك كننده براي رك هاي 24 تايي تا 40 تايي 5 هزار 
وات انرژي مصرف مي كنند كه بسيار كمتر از مصرف انرژي در سرورهاي معمولي است. 
علت آن نيز حذف فن هاي خنك كننده در س��رورها است. يكي ديگر از قابليت هاي منبع تغذية 
 ،400A آمپرهاي ICE Cube مراكز دادة ماژوالر تامين چندين نوع آمپر است. براي نمونه در
400A ،600A دوتايي و 600A دوتايي فراهم مي شود كه اين انعطاف پذيري استفاده از انواع 
مختلف س��خت افزار و كابلي كش��ي س��اده تر و منظم تر را نتيجه مي دهد. همچنين به راحتي 
مي توان دستگاه هاي همراهي مانند نوت بوك را به بخشي از سيستم نصب و راه اندازي كرد. 
در ICE Cube از سيس��تم UPSهاي توزيع ش��ده در رك ها استفاده مي شود كه به طور 
خودكار مي توانند از UPS 1 به UPS 2 س��وييچ كرده و انرژي مورد نياز رك ها و س��رورها 
را تامين كنند. اين UPSها با سيس��تم منبع تغذية DC مجتمع ش��ده و يك منبع تغذية پشتيبان 
براي تمامي بخش هاي مركز داده مانند سرورها و تجهيزات ذخيره سازي فراهم مي كنند. 

ICE Cube سيستم خنك كنندة
اين مركز داده از يك سيستم سرمايشي حلقوي آبي بهره مي برد. منابع آب، چيلرهاي 
حلق��وي يا منابع بي پايان آب هس��تند كه به طور دائم با گ��ردش آب، حرارت آن را گرفته و 
دوباره خنك مي كنند. آب بايد به صورت س��اده و پاك مورد اس��تفاده قرار گيرد و مقدار 
كمي هم هوا بدان اضافه ش��ود. هوا مي تواند از يك دريچه وارد حلقة جريان آب ش��ود يا به 
صورت يك جريان گريز از مركز با آب مخلوط ش��ود(. اس��تفاده از هواي پاك و خنك باعث 
مي شود كه سيستم سرمايشي مركز داده بهتر عمل كند و تجهيزات خنك تر شوند. سيستم 
سرمايش��ي ICE Cube طوري س��اخته شده است كه بتواند براي 20 سال كار كند اما به طور 
معمول مي تواند 3 تا 5 س��ال تجهيزات رك، سرور و دستگاه هاي ذخيره سازي را خنك نگه 
دارد. قدرت سرمايشي اين سيستم به شدت وابسته به قدرت سرور است. به طور تخميني 
نزدي��ك به 300 تن آب براي خنك كردن س��رورها در س��مت يك چيل��ر نياز به يك مگاوات 
 10.8PSI مجموعه اي از رادياتورهاي خنك كنندة آب سرد با قدرت SGI انرژي دارد. شركت
تهيه كرده است كه مي توانند با نرخ 244GPM آب را با دماي 60F تا 75F به جريان بيندازند. 
ممكن اس��ت اين دماي آب كمتر يا بيش��تر باش��د. فن هاي خنك كننده با مصرف كمي انرژي 
در حدود 90 وات اقدام به س��رد كردن آب مي كنند. در هر واحد پيش برندة آب نزديك به 6 
فن استفاده شده است. رادياتورها در ICE Cube بسيار كارآمد طراحي شده اند به طوري كه 
قابل نصب در سخت ترين شرايط آب وهوايي و فيزيكي هستند و می توانند نزديك به 15 سال 
بدون تعويض كار كنند. اين رادياتورها آب را وارد رك و سرور كرده و از پشت رك ها آب 
گرم شده را دريافت و وارد حلقة سرمايشي كل مركز داده مي كنند و دوباره آب خنك شده 
را تحويل گرفته و وارد رك ها و س��رورها مي نمايند. اين سيس��تم مي تواند حتي آب با دماي 

75F تا 85F را نيز سرد كند. 
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بازاريابي استراتژيك؛ كليد كسب وكار موفق
گفت وگو با وليد قاسمي؛ 

مديرعامل شركت چاپارنيك گامرون )چنگ(
در چند سال اخير شركت هاي مستقر در مراكز استان يا شهرستان رشد و پيشرفت بسيار قابل مالحظه اي داشته اند و توانستند در 
پروژه هاي درون استاني يا فرااستاني نقشي مهم ايفا كنند و با اتكا به تجربه و نيروهاي تخصصي خود پروژه هايي با مشخصات 
و ويژگي هاي بزرگ و گسترده اجرا و پياده سازي نمايند. يكي از اين شركت هاي موفق »چاپارنيك گامرون« در استان هرمزگان 

است. شما را به خواندن گفت وگوي كوتاه ما با مديرعامل اين شركت، آقای مهندس وليد قاسمي دعوت مي كنيم.

تاريخچه شركت
سابقة فعاليت ش��ركت چنگ به بيش از ده سال 
قب��ل برمي گ��ردد. در ابتدا اين ش��ركت روي فروش 
محصوالت و اخذ نمايندگي از برندها و ش��ركت هاي 
معتب��ر و فراه��م ك��ردن تجهي��زات نرم اف��زاري و 
سخت افزاري مورد نياز اس��تان متمركز بوده است. 
ام��ا كم كم ب��ا توس��عه نيروهاي تخصص��ي خود و 
افزايش سابقه و گسترش طيف مشتريان و همكاران 
توانس��ته در بخش خدمات، ش��بكه و سيس��تم هاي 
نظارت تصويري و امنيتي نيز وارد شده و پروژه هاي 
با مقايس بزرگ را اجرا نمايد. اين ش��ركت اكنون به 
عن��وان اولين ش��ركت داراي گواهي ش��ورای عالی 
انفورماتيك ايران در اس��تان هرم��زگان، با باالترين 
رتب��ه انفورماتيك��ي در كليه رش��ته ها، آمادگی ارائه 
تمام��ی خدمات مرتبط با رايان��ه، فناوري  اطالعات و 
علوم انفورماتيك از قبيل فروش، ش��بكه، پش��تيبانی، 

نرم افزار و حوزه هاي ديگر را دارد. 

زمينه هاي فعاليت
فعاليت هاي ش��ركت چنگ را مي ت��وان در چهار 
بخ��ش ف��روش، نرم افزار، ش��بكه و خدمات تقس��يم 
ك��رد. اين ش��ركت در بخش ف��روش ب��ا در اختيار 
 ،HP داش��تن نمايندگ��ي برنده��اي مطرح��ي مانن��د
Samsung ،Asus ،Cisco و  UNICOM  مي توان��د 
طي��ف متن��وع و گس��ترده اي از محصوالت ش��بكه، 
س��رور، تجهيزات اكتيو و پسيو، دوربين هاي نظارت 
و  اطالع��ات  ذخيره س��ازي  تجهي��زات  تصوي��ري، 
تجهي��زات كامپيوترهاي خانگي و اداري را در اختيار 
مش��تريان و س��ازمان ها قرار دهد. شركت چنگ در 
بخش نرم افزار نيز توانس��ته اس��ت تي��م تخصصي 
برنامه نويس��ي را گردآوري و پرورش دهد تا بتوانند 
كارهايي از قبيل تحليل، طراحی و پياده س��ازی انواع 
نرم افزارها خصوصًا سايت های اينترنتی پويا و ايستا 
با باالترين قابلي��ت و جديدترين فناوري هاي موجود 
را در كنار سيس��تم هاي يكپارچة اتوماسيون اداری، 
مديريت اطالعات و اسناد و نرم افزارهای حسابداری 
و مالی انج��ام دهند. در حوزة ش��بكه و خدمات نيز 
اين ش��ركت عهده دار مش��اوره، اجرا، پياده سازي و 
پش��تيباني انواع پروژه ها براي س��ازمان هاي دولتي 

و خصوصي منطقه و اس��تان بوده است و با رعايت 
اس��تانداردهاي بين المللي و ش��ناخته ش��ده در اين 
زمينه، خدمات با كيفيت مطلوبي را براي مش��تريان و 

همكاران خود ارائه دهد. 

پروژه ها
نگاهي به پروژه هاي انجام ش��ده توسط شركت 
چنگ خود گوياي توان اين ش��ركت در زمينة تجهيز 
و اج��راي تجهيزات اكتيو و پس��يو ش��بكه به همراه 
پشتيباني است. پروژة پشتيباني طراحي و پيكربندي 
شبكه، روتر و سرورهاي دانشگاه هرمزگان از سال 
1385، پروژة ش��بكة شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي استان هرمزگان، پروژة ش��بكة دادگستري كل 
استان هرمزگان و دادسراي بندرعباس و شهرستان 
ميناب، اجراي شبكة محلي سامانة پرداخت الكترونيك 
بهاي س��وخت در تمامي جايگاه هاي عرضة سوخت 
اس��تان هرم��زگان، اجراي ش��بكة ش��عب بانك ملي 
اس��تان هرمزگان، پروژه هاي سازمان كار و آموزش 
و پرورش اس��تان هرمزگان، اداره كل گمرك ش��هيد 
رجاي��ي و چندين پ��روژة ديگر كه در غال��ب آن ها از 
  UNICOM  و تجهيزات  iRack  رك  هاي��ی با م��ارك
استفاده ش��ده است، جزو سوابق كاري شركت چنگ 
هس��تند و گوي��اي موفقي��ت اين ش��ركت در اجرا و 
بازاريابي تخصصي و نيروهاي انس��اني متخصص 

است. 

بازاريابي استراتژيك
مهن��دس وليد قاس��مي يكي از دالي��ل موفقيت 
ش��ركت چنگ را در منطقه اي مانند استان هرمزگان 
مديري��ت بازاريابي اس��تراتژيك مي داند و مي گويد 
كه مديريت بازاريابي اس��تراتژيك باعث می ش��ود 
كه نيرو و وقت ش��ما هدر ن��رود و بتوانيد به خوبي 
بازار هدف و مشتريان بلقوه خود را شناسايي كنيد 
و بيشترين نتيجه را از فعاليت هاي بازاريابي خود به 
دس��ت آوريد. مديريت بازاريابي استراتژيك برپاية 
 ،(Specialization)چهار مولف��ة تخصصي س��ازي
بخش بن��دي   ،(Differentiation)تماي��ز ايج��اد 
  (Concentration)تمرك��ز و   (Segmentation)
اس��ت. وقت��ي ي��ك ش��ركت محص��والت، خدمات 

ي��ا س��رويس هاي تخصص��ي دارد، بايد ب��ه دنبال 
مش��تريان و ب��ازار تخصصي اين محص��والت يا 
خدمات هم باشد و مش��تريان بلقوه اي كه مي توانند 
هدف اي��ن محصوالت و خدمات تخصصي باش��ند 
را يافته و با آن ها وارد مذاكره ش��ود يا برايش��ان 
تبليغ كند. يكي از شروط بقا در بازارهاي تخصصي 
مولفة تخصصي س��ازي بازاريابي اس��ت. مشتريان 
تخصصي معمواًل مش��ترياني پايدار هس��تند و اگر 
بتوانيد آن ها را راضي كنيد، مشتري مادام العمر شما 

خواهند بود. 
كلي��د ديگر موفقي��ت در بازارياب��ي ايجاد تمايز 
مي��ان محص��والت و خدمات خ��ود از محصوالت و 
خدمات رقبا اس��ت. مشتري هميشه از خود مي پرسد 
ويژگي برتر و وجه تمايز اين شركت از رقبا چيست. 
ش��ما بايد بتوانيد براي اين پرس��ش پاسخي دقيق و 
مش��خص داش��ته باش��يد و بتوانيد به صورت عيني 
و عمل��ي تمايز ميان خود و ديگ��ران را در بازاريابي 
خود نش��ان بدهيد. عامل ديگر موفقيت در بازاريابي 
استراتژيك، تقسيم بندي و بخش بندي مشتريان است. 
معم��واًل بازارياب��ي روي مش��تريان خاصي زودتر 
جواب مي دهد و درصد موفقيت آن بيشتر است. بايد 
مشتريان خود را به چندين دسته تقسيم كنيد و براي 
هر دس��ته يك نوع بازاريابي، تبليغات، و ارائه داشته 
باش��يد و بتوانيد براي مشتريان مختلف شركت خود 
س��رويس ها و خدمات متفاوتي را ارائه دهيد. در اين 
بخش بايد به سوال هايي مانند »مشتريان ايده آل شما 
چه كس��اني هس��تند« و »كدام دس��ته از مشتريان از 
محصوالت و خدمات شما نهايت استفاده را مي برند« 
پاس��خ مش��خصي بيابيد و براس��اس اين پاس��خ ها 

بازاريابي خود را مديريت كنيد. 
در نهايت، بازاريابي موفق به ش��دت وابسته به 
تمركز روي بازار هدف است. تحقيقات نشان مي دهد 
كه معمواًل 20 درصد از بازار 80 درصد از مشتريان 
شما را تش��كيل مي دهند. بنابراين بايد تمركز خود را 
روي آن س��هم 20 درصدي از بازار بگذاريد و كمتر 
ان��رژي، نيروهاي انس��اني و وقت خ��ود را براي 80 
درصد باقي مانده تلف كنيد. همچنين بايد تبليغات شما 
بيشتر به سوي مشترياني برود كه بيشترين خريد را 

از شما دارند. 
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تاريخچ��ه وزارت راه و شهرس��ازي به س��ال 1298 هجري شمس��ي 
بازمي گردد كه ناصرالدين شاه دستور داد تا اداره اي به نام »فوائد عامه« براي 
امور مربوط به احداث راه، پل، جاده و راه داري تاسيس شود. اين وزارت خانه 
در دوران عمر 94 سالة خود بارها تغيير نام و حوزه فعاليتي داده و نام هايي 
مانند »فوائد عامه، تجارت و فالحت«، »طرق و شوارع«، »وزارت راه«، »وزارت 
راه و ترابري« و در نهايت »وزارت راه و شهرس��ازي« را در شناسنامه خود 
مي بين��د. در تاري��خ 31 خرداد 1390 با راي مجلس و تاييد ش��وراي نگهبان، 
وزارت راه و ترابري با وزارت مس��كن و شهرس��ازي ادغام و وزارت راه و 
شهرسازي تشكيل شد. اين وزارت خانه مسئول ادارة امور حمل و نقل زميني، 
درياي��ي و هوايي در محدودة داخلي كش��ور و ارتباطات ترابري ميان ايران 
و ديگر كش��ورهاي جهان اس��ت. بدين ترتيب، احداث راه هاي ارتباطي كشور 
اعم از زميني )راه و راه آهن( و راه هاي آبي و فراهم آوردن وس��ايل ترابري 
و تنظيم مقررات اس��تفادة صحيح از آنها و تامين ترابري كش��ور جزو هدف 

اساسي اين وزارت محسوب مي شد. 
در حال حاضر، وزارت راه و شهرسازی يكی از بزرگ ترين دستگاه های 
اجرايی دولت اس��ت و تدوين كلية سياس��ت های كالن دولت در زمينة حمل 
و نقل، مس��كن، و شهرس��ازی بر عهدة اين وزارت خانه می باش��د. به همين 
خاط��ر به روز ب��ودن فناوري ها و تجهيزات در اي��ن وزارت خانه با توجه به 
اينك��ه بايد وضعيت كل راه ها و جاده ها و وس��ايل نقلي��ة عمومي و همگاني 
را هميش��ه داش��ته باش��د، يك موضوع مهم و حياتي است. اين وزارت خانه 
در پي حركت به س��وي دول��ت الكترونيكي و ارائه خدم��ات الكترونيكي به 
م��ردم از س��وي نهادهاي مختل��ف، اقدام به ايجاد يك اتاق س��رور نموده و 
خدماتي را برمبناي آن ارائه مي داده اس��ت. اما با گس��ترش س��طح خدمات 
و اس��تقبال مردم از سيس��تم هاي الكترونيكي اين وزارت خانه و آغاز ارائه 
خدمات الكترونيكي ای مانند بليط اتوبوس، بليط قطار، بليط پروازهاي داخلي 
شركت هاي هواپيمايي، سيس��تم هاي صدور گواهينامه هاي فني ساختمان، 
س��امانة پرداخ��ت الكترونيكي عوارض، سيس��تم صدور كارت هوش��مند 
رانن��دگان و ناوگان ها و مركز مديريت راه ه��ا و وضعيت ترافيك جاده هاي 
كش��ور، نياز به مركز دادة مستقل بيشتر احساس شد. به عالوه، سازمان ها 
و ادارات اي��ن وزارت خانه نيازمند يك بس��تر كامل ش��بكه و مركز كنترل و 
هدايت اطالعات بوده اند تا بتوانند با يكديگر ارتباط داشته و اطالعات با حجم 
وس��يعي كه در اين وزارت خانه وجود دارد را با يكديگر به اش��تراك بگذارند 

و سطح خدمات الكترونيكي سريع تري را فراهم كنند. 

تمام��ي اين داليل باعث ش��د كه مركز فن��اوري اطالعات و ارتباطات اين 
وزارت خان��ه طرح ايجاد ي��ك مركز دادة بزرگ را در دس��تور كار قرار دهد 
و مطالعات مقدماتي را ش��روع و كارگروه هاي مختلف مورد نياز را تش��كيل 
ده��د. كارگروه هايي مانند كارگروه س��اختمان، كارگروه ارتباطات ش��بكه، 
كارگ��روه الكترونيك و كارگروه تاسيس��ات همگي مطالعات موردي دربارة 
مكان مناس��ب، تجهيزات مورد نياز، طراحي ساختمان و ساختار مركز داده، 
مس��ايل امنيتي فيزيكي مورد نياز، بس��ترها و ارتباطات را مورد بررس��ي و 
سندس��ازي قرار دادند و در نهايت ش��ركت تيام ش��بكه به عنوان مجري اين 

پروژه انتخاب شد. 
 تي��م  مجری انجام اين پ��روژه از جديدتري��ن فناوري ها و تجهيزات 
روز دني��ا اس��تفاده نموده و ب��ا كمك نيروهاي متخصص و زبده س��عي 
كرده اس��ت يك مركز داده اس��تاندارد و به روز تحويل دهد. در اين مركز 
داده از سيستم هاي خنك كننده و سرمايشي پيشرفته به همراه جديدترين 
دس��تگاه هاي UPS و تغذية انرژي اس��تفاده شده است و از نكات بارز آن 
مي توان به سيستم حفاظت از امواج الكترو مغناطيس توسط قفس فارادی 
و به كارگيري دس��تگاه هاي UTM براي تامين امنيت كامل اطالعات مركز 
داده اش��اره ك��رد. در تم��ام بخش هاي اين مرك��ز داده از تجهيزات اكتيو 
 ،UNICOM  تجهيزات ش��بكه ب��ا مارك ،iRack  و پس��يو از جمله رك هاي
آي پي پاورهاي PowerNet و تجهيزات ديگر استفاده شده است و سعي بر 
اين بوده كه تا حد ممكن از محصوالت مرغوب توليد داخل اس��تفاده شود 
كه پش��تيباني و خدمات پس از فروش و نصب آن ها در ايران فراهم است. 
تمامي مراحل طراحي و پياده س��ازي مركز  دادة وزارت راه و شهرسازي 
برعهدة تيام ش��بكه بوده اس��ت و اين ش��ركت با بهره گيري از نيروهاي 
متخصص و توانمند خود و استفاده از تجربيات پروژه هاي قبلي، توانست 
يك��ي از مجهزتري��ن مراكز داده در ايران را آم��اده و راه اندازي نمايد كه 
هم اكنون س��رويس هاي الكترونيكي متنوع اي��ن وزارت خانه روي آن در 
حال اجرا هس��تند.  وزارت راه و شهرس��ازي با تجهيز شدن به اين مركز 
داده در چش��م انداز خود ارائه س��رويس های مناسب و پايدار در بستری 
امن با قابليت توس��عه پذيری را مي بيند و طبق برنامة توسعة پنجم و شرح 
وظايف وزارت خانه اي خود در دولت تالش خواهد كرد سطح گسترده اي 
از خدم��ات الكترونيكي نوي��ن را به هم وطنان و مردم ارائه دهد و حتي در 
پروژه ه��اي برون مرزي نيز بتواند از اين خدمات براي كش��ورهاي ديگر 

استفاده كند. 
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نگاهي كلي
شركت هاي گسترده و كسب وكارهاي كوچك انتظار دارند راه كارهاي مبتني 
بر Cloud چالش هاي فناوري و توسعة كسب وكارشان را حل كند و كاهش هزينه ها، 
ارائه س��طح جديدي از بهره وري و مدل هاي تازه تري از كس��ب وكار را پيش روي 
آن ه��ا ق��رار دهد. س��رويس هاي Cloud و برنامه هاي كارب��ردي مبتني بر آن ها 
مي توانند يك مدل اقتصادي مناس��ب را از طريق كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري 
(CapEx) و هزينه هاي عملياتي(OpEx) با استفاده از اشتراك گذاري منابع و ارائه 
سرويس هاي مبتني بر تقاضا  فراهم كنند. سرويس هاي Cloud توانايي راه اندازي 
يك مدل تجاري انعطاف پذير را دارند كه اجازه مي دهد س��رويس ها و برنامه هاي 
كاربردي با سرعت و كارايي بيشتر و بهتري در سيستم اجرا شوند و موجب توسعة 
كس��ب وكار بدون در نظر گرفتن محدوديت ه��اي جغرافيايي يا تعداد كالينت هاي 
يك شبكه شوند)شكل 1(.  در چنين شرايطي كاربراني كه سرويس هاي Cloud را 
تجربه مي كنند، نيز خواهان كار با نرم افزارهايي با كيفيت و كارايي باال هس��تند و 
انتظار دارند از س��رويس هايي استفاده كنند كه امنيت الزم را دارند. سرويس هاي 
Cloud هميش��ه نيازمندي ها و درخواست هاي جديدي در شبكه هاي بزرگ ايجاد 
مي كنند و باعث تغيير روش ها و كاركردها مي ش��وند. يكي از بخش هاي ضروري 
كه هميش��ه با ورود Cloud دست خوش تغيير مي شود، شبكه هاي گستردة درون 
س��ازماني (WAN) هستند. اين نوع ش��بكه ها اغلب در اليه هاي زيرين فاقد امنيت، 
كارايي، انعطاف پذيري، اطمينان پذيري و دس��ترس پذيري هس��تند و از ابزارهاي 
مديريت و گزارش گيري ضعيفي اس��تفاده مي كنند، در حالي كه تمامي اين عوامل 
براي سرويس دهي مبتني بر Cloud ضروري و حياتي هستند. براي مقابله با اين 
چالش هاي جديد، بسياري از شركت ها اقدام به ارائه راه كارها و محصوالت جديد 
نموده اند. اگرچه بيش��تر اين راه كارها و محص��والت به صورت موقتي مي توانند 
مش��كالت سيس��تم را برطرف كنند و به عنوان يك اقدام موقت راه حل هاي جديدي 
پيش روي مديران سازمان ها و شركت ها قرار مي دهند، با اين حال شركت سيسكو 
اعتقاد دارد راه حل هاي واقعي در زيرس��اخت هاي شبكه »Cloud  هوشمند« است 

و با اين نوع راه كار بايد ش��بكه هاي گس��ترده براس��اس س��رويس ها و نرم افزار 
متناس��ب با پهناي باند و مشخصات ش��بكه بهينه سازي شوند و تجربة كار با يك 
 س��رويس كيفي��ت باال براي ام��روز و آينده را براي كارب��ران فراهم كنند.  راه كار

Cloud Connected سيسكو يك جايگزين بسيار موثر براي مقابله با چالش هاي 
 Cloud شبكه و توانمندس��ازي سازمان ها براي اتصال كاربران به سرويس هاي

با كارايي و عملكرد باال است و امنيت را در شبكه هاي خصوصي تامين مي كند. 

چالش هاي جديد با بكارگيري رويه هاي جديد
(Amazon Web Services) مانند Cloud س��رويس ها و نرم افزارهاي تحت

AWS و Salesforce.com چالش هاي جديدي در ش��بكه ها ايجاد و سازمان ها را 
ملزم به طراحي و مديريت نرم افزارها و سرويس ها براساس نرم افزارهاي موبايل 
و دسك تاپ مي كنند. اما بسياري از شبكه هاي گستردة امروزي نمي توانند به صورت 
امن و قابل اعتماد از ترافيك هاي جديد سرويس هاي Cloud پشتيباني كنند. شركت 
سيسكو اخيراً با پرسش از 1300 كارشناس IT و انجام يك تحقيق سراسري دربارة 
وضعيت ش��بكه هاي Cloud (Global Cloud Networking Survey) در آوريل 
2012 به دنبال يافتن جوابي براي سوال »شركت ها با چه چالش ها و اولويت هايي در 
هنگام انتقال برنامه ها و خدمات به روي Cloud هستند« بود. نتايج اين تحقيق نشان 
مي دهد كه كاربران از س��رويس هاي Cloud انتظارات زيادي دارند و نزديك به 52 
درصد عالقه مند هستند كه از نرم افزارهاي بهتري در محل كار و خانه استفاده كنند. 

آيا WAN شما براي Cloud آماده است؟ 
مهاج��رت ب��ه نرم افزارهاي مبتني بر Cloud، ش��ركت ها را در صرفه جويي 
اقتص��ادي و كاه��ش هزينه ها، ايجاد انعطاف پذيري بيش��تر در سيس��تم و ارايه 
 Cloud س��رويس هاي مبتني بر تقاضا توانمند مي س��ازد. طبق س��ند سراس��ري
سيسكو (Cisco Global Cloud Index) كه در دسامبر 2011 تدوين شده است، 
 Cloud تا س��ال 2014 بيش از 50 درصد پردازش ها و كارهاي س��نگين مبتني بر

شبكه خود را براي 
Cloud آماده كنيد!
Cisco Cloud Connected   نگاهي به راه كار

در اي�ن مقال�ه ديدگاه ه�اي مختل�ف اس�تفاده از فناوري ه�اي Cloud و 
 Cloud روش هاي توس�عه ش�بكه كنوني به س�كوهاي س�رويس دهنده
مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته اند و همچنين مهم ترين عواملی كه بايد 
مد نظر داش�ت و نيازمندي هاي پياده س�ازي Cloud در ش�بكه و سازمان 
 Cloud Connected ب�ه اختصار مرور ش�ده اند. همچنين راه كار جدي�د
ش�ركت سيس�كو كه مبتني بر ايجاد يك ش�بكة هوش�مند Cloud براي 
س�رويس دهي و ارائه خدمات به طيف هاي مختلف كاربران در كنار امنيت 

و قابليت اطمينان است، معرفي شده است.
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خواه��د بود. بنابراين ش��ركت هاي حوزة فناوري اطالعات ناگزير هس��تند كه به 
س��وي نرم افزارهاي Cloud گرايش پيدا كنند و ميان دفاتر و ش��عبه هاي خود با 
كاربران خانگي و نرم افزارهاي موبايل اتصاالت و ارتباطات الزم را برقرار نمايند 

و شبكه هاي Cloud زير را راه اندازي نمايند:
نرم افزاره��اي ي��ا   AWS مانن��د  عموم��ي   Cloud ش��بكه    

 .Salesforce.com مانند Software-as-a-Service (SaaS)
  ش��بكه هاي Cloud خصوصي كه توس��ط ش��ركت هاي فناوري اطالعات 

مديريت مي شوند.
  ش��بكه هاي Cloud تركيبي كه مي توانند شبكه هاي خصوصي و عمومي را 

به يكديگر متصل كنند. 
براساس تحقيق Global Cloud Networking Survey سيسكو، 37 درصد 
كارشناسان IT اعتقاد دارند كه شبكه هاي WAN مهم ترين بخش هر شركت براي 
تغيير و آماده بودن جهت س��رويس هاي Cloud هس��تند. همچنين تغيير الگوهاي 
 SaaS عموم��ي و نرم افزارهاي Cloud و به طور خاص Cloud ترافيك��ي توس��ط
بزرگ تري��ن چالش كاربران راه دور، ش��عبه ها و دفاتر و كارب��ران موبايل براي 
ارتباط با سايت يا مركز دادة اصلي است )شكل 2(، زيرا سرويس هاي جديد باعث 
ايجاد تاخير، افزايش مصرف پهناي باند و به خطر افتادن تجربة كاربران مي شود. 

آيا پهناي باند براي پشتيباني از مجازي سازي دسك تاپ كافي است؟
متزل��ر اش��تون   Cloud Networking Report گ��زارش   در 

(Ashton Metzler) و همكاران��ش در س��ال 2011 آم��ده اس��ت كه 44 درصد 
س��ازمان ها در حال اس��تفاده از مجازي س��ازي هس��تند و نزديك به 70 درصد 
 تصمي��م دارن��د از فناوري ه��اي Cloud اس��تفاده كنند. امروزه ب��ا كالينت هاي

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) ب��ه راحتي مي توان هر نرم افزاري را 
روي Cloud اجرا كرد. ترافيك هر نرم افزار بايد به صورت دوره اي و براس��اس 
اولويت بندي، مانيتور و گزارش گيري شود و به صورت بی درنگ بتواند انتظارات 
كاربران از جهت كارايي، اس��تفاده از منابع و دس��ترس پذيري را برآورده سازد. 
براي مثال، يك نشس��ت دسك تاپ مجازي Citrix ICA/HDX به طور ميانگين به 78 
كيلوبيت از پهناي باند نياز دارد )43 كيلوبيت يا كمتر براي يك نشست سطح پايين 
 WAN در شبكه هاي T1 و 1812 كيلوبيت براي يك نشس��ت س��طح باال(. يك لينك
مي تواند پهناي باند 20 نشست دسك تاپ هاي مجازي را تامين كند. تعداد ارتباطات 
دسك تاپ مجازي در شبكه هاي WAN متناسب با اندازه و بزرگي سازمان ها است. 
به عالوه، اس��تفاده از VDI يك س��ري مالحظات امنيتي را نيز در پي خواهد داشت؛ 
چون كاربران بايد احراز هويت ش��ده و صحت آن ها قبل از دسترس��ي به منابع و 
 Cisco Global Cloud اطالعات روي شبكه تاييد و تصديق شود. براساس تحقيق
Networking پاسخ بيش از 35 درصد شركت كنندگان اين بوده است كه كارايي، 

چالش  اصلي در Cloud خصوصي است )شكل 3(. 

آيا امكان دسترسي و اولويت بندي ويديوها در شبكه WAN وجود دارد؟
از آن جايی كه بيش��تر اس��تفاده از يك پهناي باند در ش��بكه به خاطر اس��تريم 
كردن ويديوها توس��ط كاربران است، ش��بكه بايد بتواند دسترسي هاي ويديويي 
را فراه��م و آن ه��ا را از نظر كيفيت و اولويت بندي مديريت كند و ظرفيت مورد نياز 
ب��راي انتق��ال حجم زيادي از اطالعات را به طور همزمان براي كاربران فراهم كند. 
براي دس��تيابي به اين قابليت ها، ش��بكه بايد بتواند به صورت عملياتي و خودكار 
نرم افزارها را شناسايي كرده و يك سري اولويت ها و بهينه سازي ها را روي آن ها 
اعمال كند. براس��اس تحقيق Cisco Global Cloud Networking در حدود 45 
 Cloud درصد از پاسخ دهنده ها قابليت مشاهده و كنترل را كليد اصلي چالش هاي

عمومي عنوان كرده اند. 

آيا مي توانيد براي كاربران موبايل نرم افزارها را امن و بهينه كنيد؟
امروزه در بس��ياري از س��ازمان ها به كاربران اجازه داده مي ش��ود كه از 
دس��تگاه هاي همراه��ي مانند گوش��ي هاي موبايل، اس��مارت فون ها، لپ تاپ هاي 
شخصي و تبلت ها استفاده كنند. براساس گزارش IDC در سال 2011، 71 درصد 
از سازمان ها طرح ها و برنامه هايي براي توسعه سرويس هاي خود جهت استفاده 
از نرم افزارهاي موبايل Cloud دارند. پش��تيباني از تعداد زيادي دس��تگاه همراه 
خطره��اي امنيتي جدي��د و ترافيك هاي ارتباطي زيادي را ب��ه وجود مي آورد كه 
مي توان��د اطالعات محرمانه س��ازمان ها يا عملكردهاي ش��بكه را تحت تاثير قرار 
 Cisco Global Cloud Networking دهد. 55 درصد از پاسخ دهنده ها به تحقيق
 Cloud اعتقاد داشتند كه امنيت و سياست هاي دسترسي يكي از چالش هاي اصلي
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عمومي است.  در ميان شركت هاي توسعه دهندة شبكه ها دو ديدگاه مخالف دربارة 
چگونگي دستيابي به سرويس هاي Cloud وجود دارد. در ديدگاه اول، شبكه بايد 
ساده و در بردارندة مجموعه اي از سرويس ها و روش هاي انتقال اطالعات باشد. 
اين روش نيازمند بهينه سازي نرم افزارها براي بهينه سازي پهناي باند و در نتيجة 
آن استفاده هاي خاص از شبكه است. ديدگاه دوم معتقد است كه شبكه بايد داراي 
س��رويس هاي هوشمندي باشد كه ظرفيت ها و قابليت هاي جديدي براي ترافيك و 
نرم افزارهاي ش��بكه ايجاد كند. در اين ديدگاه، روترهاي پيش��رفته و اس��تفاده از 
ابزارهاي مختلف در اليه هاي مختلف ش��بكه يك راه كار يكپارچه اي ايجاد مي كنند 
كه در نتيجة آن امنيت س��رويس هاي Cloud، تجربة كاربري و س��ادگي عمليات 

بدست خواهد آمد. 

محدوديت هاي شبكه هاي امروزي
چالش ه��اي مختلف حوزة فناوري اطالع��ات باعث ايجاد محدوديت هايي در 
شبكه هاي گستردة امروزي شده است. راه كاري كه در اين مقاله مي خواهيم مورد 
بررس��ي قرار دهيم به داليل مختلفي براي شركت ها و سازمان ها چالش برانگيز و 

سخت است كه از جمله داليل آن مي توان به موارد زير اشاره كرد: 
  توپولوژي هاي غيرموثر شبكه ها امكان بهينه سازي سادة پهناي باند شبكه، 
پش��تيباني از نرم افزارها و دستگاه هاي جديد، ارتقای سطح كيفيتي عملكرد شبكه 
متناس��ب با تجربة كاربر و ارائه سرويس هاي ويديويي با كيفيت باال و استفاده از 

نرم افزارهاي VDI را نمي دهد. براي مثال: 
  نرم افزارها و سرويس هاي Cloud با تاخير 50 ميلي ثانيه اي روبرو خواهند 

بود. 
  بس��ياري از مدي��ران فن��اوري اطالعات به خوبي نح��وة عملكرد و رفتار 

نرم افزارها و سرويس ها را نمي دانند. 
 VDI نمي توانند بيشتر از 20 ارتباط T1 مبتني بر خطوط WAN شبكه هاي  

را پشتيباني كنند. 
  محدوديت هاي آگاهي كاربر، نرم افزار و امنيت دستگاه ها كه معمواًل منجر 

به سياست هاي امنيتي نامناسب در پياده سازي مي شود. براي مثال: 
  بيش از 90 درصد س��ازمان ها ترافيك اينترنت را روي لينك هاي پرهزينة 
شبكه WAN و در هستة دستگاه هاي امنيتي انجام مي دهند)براساس گزارش 

 .)Cloud Network Report
  س��ازمان ها داراي Cloud تركيب��ي (Hybrid Cloud) جزي��ره اي بدون 
استفاده از شبكه هاي مجازي خصوصي (VPN) به صورت گسترده هستند.
  جزيره هايي از دس��تگاه هاي ش��بكه، س��رويس ها و ابزارهاي مديريتي در 
هر س��ازمان ايجاد ش��ده اس��ت كه مديران فناوري اطالعات را با محدوديت هاي 
مش��اهدة كارايي نرم افزار براس��اس ش��بكه مواج��ه مي كند. اين ن��وع معماري 
 حت��ي از ح��ل مش��كالت ني��ز جلوگي��ري ك��رده و اج��ازة پياده س��ازي SLAها

(Service level Agreement) را در شبكه نمي دهد. 

Cisco Cloud Connected راه كار
اين راه كار براساس استفاده از چندين سرويس در سطح شبكه استوار شده 
است كه اجازه مي دهد بهترين كارايي در سرويس ها و نرم افزارهاي Cloud، تجربة 

كاربري بسيار خوب و تحويل ويديو در سراسر شبكه فراهم شود )شكل4(.  راه كار 
Cloud Connected براس��اس مزيت هاي اصلي شبكه هاي هوشمند سيسكو بنا 
شده است كه اين مزيت ها خود قوانين فريم ورك Cisco CloudVerse هستند. اين 
موضوع اهميت زيادي دارد كه مس��يريابي و  بهينه سازي شبكة WAN براساس 
نيازمندي هاي شبكه هاي گس��تردة امروزي باشد. در حقيقت، انتظارات كاربران 
جديد براي كارايي نرم افزارها روي هوش��مندي شبكه و ارائه يك تجربة كاربري 
با س��طح كيفي باال تاكيد دارد. فريم ورك Cloud Connector روي س��ه اصل 

بنيادين استوار شده است: 
مديريت مجتمع (Integrated Management) كه امكان مديريت س��ادة 
تمامي حوزه هاي فناوري اطالعات روي Cloud را مي دهد. APIهاي متداول براي 
Cisco Management Applications و سفارشي س��ازي هاي اختصاص��ي 

براي سكوهاي Cloud شركت هاي ديگر از مزاياي اين راه كار هستند. 
ارائ��ه  تواناي��ي   Cloud Connector هم��كاران  ديگ��ر  و  سيس��كو 
 س��رويس هاي ويژه براي توس��عة شبكه ها به س��وي Cloud را فراهم مي كنند.

Cisco Cloud Connector و IOS مجتمع شده يا نرم افزارهاي ميزباني كه براي 
يك سرويس خاص سفارشي شده اند، مي توانند خدمات شبكة متناسب با نيازهاي 

سازمان ها و كاربران نهايي ارائه دهند. 
نيازمندي ه��اي فيزيكي صنعتي و س��كوهاي مج��ازي مي توانند در دفاتر و 
شعبات، مراكز داده و سرويس هاي Cloud گسترده شوند. مي توان انواع ابزارها 
و س��رويس ها را براي كنترل و نظارت ش��بكه درون س��ازمان مستقر كرده و از 

سياست هاي مديريتي و كنترلي بهينه استفاده نمود. 
پلتفرم ه��اي در  جدي��د سيس��كو  هوش��مند  مس��يريابي   ظرفيت ه��اي 
و  Integrated Services Router Generation 2 (ISR G2) 

ASR 1000 Series Aggregation Services Router مي توانند شبكه را به يك 
Cloud عموم��ي ي��ا مركز داده خصوصي به صورت قابل اعتمادي متصل كنند و 
به يك تجربه كاربري خوب كمك كنند، امنيت Cloud را برقرار س��ازند و عمليات 

شبكه را به طور محسوسي ساده نمايند. 

نتيجه گيري
راه كار Cloud Connected سيس��كو فراتر از دستگاه ها و ابزارهاي سنتي 
ش��بكه هاي WAN به س��ازمان ها كمك مي كند تا از امنيت، مقايس پذيري، تجربة 
كارب��ري با كيفي��ت باال، نرم افزارها و س��رويس هاي عملياتي روي Cloud بهره 
ببرند. دليل اين ادعا نيز بهره گيري از يك شبكة هوشمند مجتمع شده است كه در 
آن نرم افزارها براي كاربردهاي خاص با كارايي باال بهينه سازي شده اند و امنيت 

ارتقا داده شده است و مديريت شبكه به آساني فراهم مي شود.
اي��ن راه كار مي توان��د كاراي��ي نرم افزاره��اي Cloud را ت��ا 70 درصد با 
اس��تفاده از Cisco WAAS بهبود بخش��د، ش��بكة Cloud در 99/9999 درصد 
زمان ه��ا ب��ا اس��تفاده از Cisco ScanSafe Web Security امن باش��د، زمان 
 عيب يابي و اس��تقرار س��رويس هاي جديد در ش��بكة Cloud را تا 62 درصد با

Cisco Prime Assurance Manager كاهش دهد و هزينة زيرساخت هاي شبكه 
 را ت��ا 58 درصد از طريق يكپارچه س��ازي و خدم��ات مجتمع با Cisco ISR G2 و

Cisco ASR 1000 كاهش  دهد. 
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حكايت )ساندويچ فروش و پسرش(

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

دوره فشردة ارتقا
رئي��س ش��ركت يك��ي از كارمندان به 
نام توماس را به دفت��رش فراخواند. وقتي 
كارمند آمد، رئيس گفت: »توماس، يك سال 
است كه به اين شركت اومدي. اول در بخش 
امور اداري مش��غول شدي، هفتة بعدش به 
س��مت مدير ام��ور اداري ارتقا پيدا كردي، 
يك ماه بع��د از اون به مقام مدير بازرگاني 
منصوب ش��دي. چهار م��اه بعدتر، معاون 
شركت ش��دي. حاال زمان بازنشستگي من 
فرا رس��يده و مي خوام تو رئيس ش��ركت 

بشي. نظرت چيه؟
توماس گفت: »متشكرم.« 

رئيس گفت: »متشكرم؟ فقط همين؟« 
توماس گفت: »نه البته. متشكرم پدر.«

معماي حداقل تعداد تخم مرغ هاي زن روستايي
يك زن روستايي يك سبد تخم مرغ به ميدان مي برد كه بفروشد. 
هنوز هيچ نفروخته بود كه پاي اس��ب يك س��وار به سبد تخم مرغ زن 
خورد و بيش��تر تخم مرغ ها شكس��ت. اسب س��وار از زن روستايي 

پوزش خواست و حاضر شد پول همة آن ها را بپردازد.
اسب سوار: مادر جان چند تا تخم مرغ داشتي؟

زن روستايي: نمي دانم!، اما وقتي آن ها را دوتا دوتا برمي داشتم 
يكي باقي مي ماند، وقتي س��ه تا سه تا برمي داشتم يكي باقي مي ماند، 
وقتي چهارتا چهارتا برمي داش��تم يكي باقي مي ماند، وقتي پنج تا پنج 
تا برمي داش��تم يكي باقي مي ماند، وقتي شش تا شش تا برمي داشتم 
يك��ي باق��ي مي ماند، اما وقتي كه هفت تا هفت تا برمي داش��تم هيچي 

باقي نمي ماند.
اسب سوار حساب كرد و پول تخم مرغ هاي زن روستايي را داد.

سوال: كمترين تعداد تخم مرغي كه زن روستايي مي توانست در سبد 
داشته باشد چند تا بود؟

پاسخ س��وال اول: اگر شما از 
نفر دوم س��بقت بگيريد، جاي او را 

مي گيريد و نفر دوم خواهيد بود. 
پاس��خ س��وال دوم: وقت��ي 
خودتان نفر آخر هستيد، نمي توانيد 
از نف��ر آخ��ر كه خودتان هس��تيد 
س��بقت بگيريد، و ب��از هم نفر آخر 

باقي مي مانيد.

مردی در كنار جاده، دكه ای درست كرده بود و در آن ساندويچ می فروخت. چون گوشش سنگين 
بود، راديو نداش��ت. چش��مش هم ضعيف بود، بنابراين روزنامه هم نمی خواند. او تابلويی باالی سر 
خود گذاشته بود و محاسن ساندويچ های خود را شرح داده بود. خودش هم كنار دكه اش می ايستاد و 
مردم را به خريدن ساندويچ تشويق می كرد و مردم هم می خريدند. كارش باال گرفت بنابراين كارش 
را وس��عت بخش��يد به طوری كه وقتی پسرش از مدرسه برمی گشت به او كمك می كرد. سپس كم كم 

وضع عوض شد. پسرش گفت :»پدر جان، مگر به اخبار راديو گوش نداده ای؟ اگر وضع پولی كشور به همين منوال ادامه پيدا كند كار همه خراب خواهد 
شد و شايد يك كسادی عمومی به وجود آيد. بايد خودت را برای اين كسادی آماده كنی.« پدر با خود فكر كرد هر چه باشد پسرش به مدرسه رفته و 
به اخبار راديو گوش می دهد و روزنامه هم می خواند، پس حتمًا آنچه می گويد صحيح است. بنابراين كمتر از گذشته، نان و گوشت سفارش می داد و 
تابلوی خود را هم پايين آورد و ديگر در كنار دكة خود نمی ايستاد و مردم را به خريد ساندويچ دعوت نمی كرد. فروش او ناگهان به شدت كاهش يافت.

او سپس رو به فرزند خود كرد و گفت: »پسر جان حق با توست. كسادی عمومی شروع شده است.«

سرگ��رمي
E n t e r t a i n m e n t

ور
تــ
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ـار
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10 نكته مديريتي
مهم نيست شما چه كسانی را می شناسيد؛ مهم آن است كه شما را چه كسانی می شناسند. )تئودورلويت(

ايستاده ُمردن بهتر از زانو زده زيستن است. )آلبر كامو(

اگر 9 ساعت برای قطع درختی وقت داشتم، 6 ساعت آن را صرف تيز كردن تبر خود می كردم. )آبراهام لينكلن(

اگر نتوانيد وقت خود را برنامه ريزی كنيد، هيچ چيز ديگر را هم نمی توانيد اداره كنيد. )پيتر دراكر(

زندگی شما بازتاب افكارتان است اگر افكارتان را تغيير دهيد، زندگيتان متحول می شود. )برايان تريسی(

1

2

3

4

5

25

بليزارد؛ تاريخچه
در اواي��ل ده��ة ن��ود مي��الدی، كامپيوترهای 
ش��خصی كم و بيش جايگاه خ��ود را در ميان تودة 
مردم مستحكم كرده بودند. همزمان با رواج و رونق 
آن ها، بازار جديدی در تجارت نرم افزار نيز در حال 

شكل گيری بود و آن بازار بازی ها و سرگرمی های كامپيوتری بود. با توجه به 
تنوع محصوالت و سيستم ها در آن زمان )از آتاری و سگا و كمودور گرفته تا 
كامپيوترهای اپل و آی بی ام( يكی از معضالت اين بازار پورت كردن بازی های 
يك پلتفرم به پلتفرم های ديگر بود. با توجه به اين كه توسعه دهندگان شركت ها 
ب��ه صورت معمول تنها روی يك پلتفرم برنامه نويس��ی می كنند، پورت كردن 
بازی ها می توانس��ت تجارتی پردرآمد و ارزش��مند باشد.  همين انگيزه مايكل 
 مورهام )Michael Morhaime(، آلن ادهم )Allen Adham( و فرانك پيرس 
)Frank Pearce( را بر آن داش��ت تا در فوريه س��ال 1991؛ يعنی درست يك 
س��ال پس از فارغ التحصيلی از دانش��گاه UCLA، دس��ت به تاسيس شركتی 
ب��ا ن��ام Silicon & Synapse بزنند كه به صورت ويژه پ��ورت كردن بازی 
 ب��رای پلتفرم های مختل��ف را هدف گرفته ب��ود. از مهم تري��ن بازی هايی كه
 Lord of The Rings روی آن ه��ا كار ك��رد می توان به Silicon & Synapse
و Battle Chess II اش��اره كرد. اين ش��ركت تا س��ال 1993 به پورت كردن 
بازی های ساير استوديوها مشغول بود، اما در اين سال بود كه مديران شركت 
تصميم گرفتند به عرضة عناوين اختصاصی خود بپردازند. در ابتدا قرار بود 
نام شركت به Chaos Studios تغيير يابد، اما چون شركتی پيش از آن ها اين 
 Blizzard Entertainment نام را ثبت كرده بود، در نهايت نام ش��ركت ب��ه
تغيي��ر يافت. نخس��تين بازی های بليزارد؛ به خصوص وايكينگ های گم ش��ده 
ي��ا The Lost Vikings، ب��ا اس��تقبال فراوانی در تمام دنيا روبرو ش��دند به 
گون��ه ای كه وايكينگ های گم ش��ده، حتی برای نس��ل اول كارب��ران كامپيوتر 
 ايران نيز به خاطره ای نوس��تالژيك تبديل ش��ده است. در سال 1994 شركت

Davidson & Associates ك��ه در زمين��ة نرم افزارهای آموزش��ی فعاليت 
می ك��رد، بليزارد را ب��ه قيمت 6.75 ميلي��ون دالر خريد. نخس��تين عنوان از 
مجموعة بسيار موفق Warcraft در همين سال به بازار عرضه شد. اندكی بعد 
شركت ديويدسون توسط كمپانی كونگلومرايی فرانسوی Vivendi خريداری 
ش��د. در جوالی س��ال Activision 2008 نيز به صورت رسمی به مجموعه 
 Vivendi پيوس��ت و عمال نام بليزارد را به برند خود افزود. اما استوديوهای

Blizzard Entertainment ك��ه ت��ا س��ال 2009 
نزدي��ك ب��ه 4600 كارمن��د را به اس��تخدام خود 
درآورده بود، به رغم تمام اين جابه جايی ها و خريد 
و فروش ها هنوز ماهيت مستقل خود را حفظ كرده و 

هنوز به صورت خودمختار رهبری می شوند. 

مهارت های جنگی 
بليزارد در س��ال 1994، نخس��تين عن��وان از مجموعة بس��يار موفق و 
پرف��روش خود يعنی س��ری Warcraft را عرضه كرد. نخس��تين واركرافت 
ب��ا عن��وان Warcraft: Orcs & Humans )اورك ها و انس��ان ها( يك بازی 
اس��تراتژيك بود كه نوامبر س��ال 1994 تحت سيستم عامل MS-DOS عرضه 
ش��د. بازی روايت درگيری انسان های سرزمينی به نام آزروت )Azeroth( با 
اورك هايی از دنيای ديگر اس��ت. اين بازی با فروشی فوق العاده مورد تحسين 
منتقدان واقع ش��د و همين امر بليزارد را بر آن داش��ت تا نسخة دوم بازی با 
نام Warcraft II: Tides of Darkness )امواج تاريكی( را در س��ال 1995 و 
نس��خة س��وم با عنوان Warcraft III: Reign of Chaos )تس��لط آشوب( را 
در س��ال 2002 عرضه كند. تمام اين بازی ها با اس��تقبال فراوان و فروش��ی 
 خيره كننده روبرو ش��دند و حتی نس��خة دوم اين بازی به رقيب اصلی بازی

Command & Conquer محصول استوديوهای وست وود تبديل شد. جالب 
اين است كه به رغم تمركز اولية بليزارد بر پورت كردن بازی ها، انتقال نسخة 
نخس��ت اين بازی به پلتفرم مك تا س��ال 1996 به طول انجاميد! البته دليل اين 
امر را شايد بتوان در به حاشيه رانده شدن مك توسط پی سی های آی بی ام و 

كم تر بودن مخاطبان مك در آن دوران جست وجو كرد.
پ��س از عرضه و فروش خيره كنن��دة اين بازی ها بلي��زارد در تصميمی 
هوش��مندانه، انتش��ار نس��خه های جديد را متوق��ف كرد و به ج��ای عرضة 
 )Expansion Pack( نس��خه های جديد ب��ازی به عرضة بس��ته های الحاق��ی
بازی ها اكتفا كرد. اين اس��تراتژی باعث می شد كه از يك سو كاربران بدون از 
دست دادن پيشرفتی كه در مراحل بازی داشتند، بتوانند دنياهای جديدی را كه 
توسط اين بسته ها به بازی افزوده می شد تجربه كنند و از سوی ديگر دردسر 
طراحان و توس��عه دهندگان بازی نيز بس��يار كمتر می شد. البته اين به معنای 
توقف توسعة مجموعة Warcraft نبود. بلكه بليزارد هدف بسيار بزرگتری را 

در سر می پروراند. بليزارد دنيای بازی های آنالين را هدف گرفته بود.

از وايكينگ های گم شده تا دنيای آزروت
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هدفی كه سطحی و عجوالنه انتخاب شود با اولين ناماليمات و سختی ها به دست فراموشی سپرده می شود.

مردم عادی اميد و آرزو دارند، افراد متكی به نفس هدف و برنامه. )برايان تريسی(

به جای آنكه بازيچة شرايط و موقعيت ها شويد، آفرينندة شرايط مطلوب خود باشيد. به جای آنكه تاثيرپذير و منفعل باشيد، تاثيرگذار و متفكر باشيد. )برايان تريسی(

هرگز از تالش باز نايست، تنها از قعر دره است كه قله بلند به نظر می رسد.

هدف سازمان و اساس مرجعيت مديران بارور ساختن توانمندی های انسان است.

6

7

8

9

10

25

دنيای واركرافت
دنيای واركرافت يا World of Warcraft كه اغلب WoW ناميده می شود، 
يكی از مطرح ترين بازی های نقش آفرينی آنالين با تعداد بازيكنان بس��يار زياد 
)Massively Multiplayer Online Role Playing Game( است. دنيای اين 
بازی همان س��رزمين آزروت است و داستان آن در زمانی حدودا 4 سال بعد 
زمان نس��خة س��وم بازی رخ می دهد. بليزارد اين بازی را در س��پتامبر سال 
2001 معرفی كرد، اما عرضة رس��می و فعال ش��دن سرورهای آن تا نوامبر 
س��ال 2004 به طول انجاميد. گرچه اين بازی از هم��ان پارادايم های تكراری 
بازی های MMORPG اس��تفاده می كرد، اما به واس��طة روان تر بودن بازی، 
وقفه ه��ای كم تر بيش از س��اير رقبا مورد توجه واقع ش��د. بعد از عرضة اين 
بازی، بسته های الحاقی نيز به صورت منظم در راه بودند تا تجربة لذت بخش 
بازيكن��ان ادامه يابد و آنان به صورت مداوم ب��ا دنياهای جديد و چالش های 
تازه روبرو ش��وند. همين امر باعث شده است كه نام WoW با 10.2 ميليون 
بازيكن ثبت ش��ده )براس��اس آمار ارايه ش��ده در دس��امبر 2011( در كتاب 

ركوردهای گينس به عنوان پرطرفدارترين بازی MMORPG دنيا ثبت شود.

تالش های ديگر
شركت بليزارد در حال حاضر در كنار Warcraft به صورت همزمان 
بر روی دو مجموعة ديگر از بازی ها نيز كار می كند. اين شركت به عرضة 
مجموعه های بس��يار پرطرفدار Diablo و Starcraft نيز می پردازد. بازی 
Diablo روايت گ��ر نب��رد ميان فرش��ته گان و نيروهای جهنمی اس��ت كه 
در دنياي��ی به نام Sanctuary درگرفته اس��ت و در ژانر اكش��ن عرضه 
می ش��ود. تا انتهای ماه می س��ال 2012 بيش از 24.8 ميليون نس��خه از 
Diablo به فروش رفته است! برخالف اين دو مجموعه كه داستان هايشان 
در دنيای غول ها و جادوگران رخ می دهد، مجموعة Starcraft داس��تانی 
علم��ی تخيلی دارد و درگيری های س��ه گونه از موج��ودات فضايی را در 
سياره هايی دور دست از كهكشان راه شيری به تصوير می كشد. اين بازی 
نيز بنا به آماری كه در می س��ال 2007 ارايه ش��د، تا آن زمان 10 ميليون 

نسخه فروش داشت.  
جالب اينجاس��ت كه اراية بازی های جذاب تنه��ا راهبرد بليزارد برای 
حفظ مخاطبان فعلی و جذب مخاطبان تازه نيست. اين شركت با برگزاری 
همايش ه��ا و كنفرانس ه��ای گوناگ��ون نظي��ر BlizzCon در كاليفرنيا و 
Blizzard Worldwide Invitation در س��اير كش��ورها نظير فرانسه و 
كرة جنوبی س��عی دارد رودررو با مخاطبان و هوادارانش تعامل داش��ته 
باش��د و از اين فرصت برای معرفی نس��خه های تازة بازی ها نيز استفاده 

كند.

شهرام دبيری
اصلی تري��ن  از  يك��ی 
مهره ه��ای بلي��زارد كه نقش 
ب��ازی  تولي��د  در  عم��ده ای 
WoW داشته، يك آمريكايی-
ايرانی به نام ش��هرام دبيری 
ملقب به Shane است. شهرام 
دبيری كه تقريبا از نخس��تين 
روزهای فعاليت بليزارد با اين 
ش��ركت همراه بوده است، در شركت بليزارد س��مت های متعددی را بر عهده 
 )Production Director( داش��ته است. او مدتی عهده دار س��مت مدير توليد
بوده است. تهيه كنندة اصلی و ارشد سری Warcraft بوده و در تهيه و توليد 
نس��خه 1 و 2 بازی Diablo نيز نقش داش��ته است. او نخستين دپارتمان های 
پش��تيبانی فنی، تضمين كيفيت )QA(، آی تی و همين طور نخس��تين دپارتمان 
فروش را در بليزارد راه اندازی و مديريت كرده و همچنين مسئول بومی سازی 
اوليه و توس��عة بازی های Starcraft ،Warcraft II و Diablo روی مك بوده 
است. از سال 2007 او دوباره سمت تهيه كنندة ارشد )Lead Producer( را در 
بليزارد برای پروژه ای مخفی كه هنوز رسما معرفی نشده است بر عهده گرفته 
است. در فهرست تخصص های ش��هرام دبيری، مواردی چون فلسفة طراحی 
مرحله ای، مديريت، س��اختارهای سازمانی و متدولوژی توليد گروه محور به 
چش��م می خورد. او كه در كالج سدل بك )Saddleback( تحصيل كرده است، 
اكن��ون در آرنج كانتی )Orange County( كاليفرني��ا اقامت دارد. هنگامی كه 
او به همراه تعدادی از دس��ت اندركاران بليزارد برای مراسم امضای نخستين 
كپی های بازی WoW  به فروشگاه Fry’s Electronics در فونتين ولی رفتند، 
بر خالف انتظارش��ان با جمعيتی 5000 نفری روبرو شدند. در اين مراسم كه 
از س��اعت 2 نيمه شب آغاز می شد، تمام 3500 نسخة اولية بازی امضا شده و 
به فروش رس��يدند! او در آن مراسم گفته بود: »هنگامی كه برای نخستين بار 
درگير صنعت بازی سازی شدم، از ميزان تاثيری كه می توانستم داشته باشم 
هيچ دركی نداشتم.« او معتقد است ويژگی خاصی كه بازی WoW را اين گونه 
پرطرفدار كرده است، اجتماعی بودن آن است. او در مصاحبه ای گفته است كه 
مردم از اين بازی تنهابرای س��رگرمی استفاده نمی كنند. مادری كه در ساحل 
ش��رقی آمريكا زندگی می كند از طريق اين بازی با فرزندش در ساحل غربی 
ارتباط برقرار می كند. بس��ياری هستند كه شريك زندگی خود را در اين بازی 
يافته اند. او می گويد: »مردم همواره در اين بازی  Log In نمی كنند تا ماموريتی 
را به انجام برس��انند يا غولی را از ميان بردارند، گاهی آن ها فقط می خواهند 

بدانند كه دوستانشان در حال انجام چه كاری هستند.«
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جشن تولد تيام شبكه

ش�ركت تيام شبكه مراسم جشن تولد 18 سالگی خود را با حضور 
ميهمان�ان وي�ژه و همكاران، در تاريخ دوم خرداد در محل ش�ركت 

برگزار كرد.






