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Ultra رك جديد
توليد محصوالت متناسب با نياز بازار و مجهز به جديدترين استانداردها و 
فناوري هاي روز دنيا يكي از مشخصه هاي شركت هاي پيشرو و يادگيرنده است. 
كاربران و مشتريان اين محصوالت هميشــه انتظار دارند محصوالت جديدي از 
برند و شــركت مورد عالقه شان معرفي و رونمايي شود تا ببينند كه آيا نيازها و 
خواســته هاى آن ها را برآورده مي كند، با محصول جديد راحت تر كار مي كنند و 

سيستم خود را كاراتر مي نمايند يا خير!
شــركت تيام شبكه با تكيه بر استراتژى شركت هاى ژاپنى در جهت افزايش 
اعتماد و باتوجه به نياز مشــتريان كه درواقع شركاى تجارى شركت تيام شبكه 
هســتند با ايجاد تغييراتى در توليدات خود همزمــان با افزايش قابليت هاى جديد، 
ضمن ارتقاى كيفيت، قيمت محصوالت را نيز به تناسب كاهش داده است و به طور 
پيوســته سعي دارد رك هاي جديدي از برند  iRack  را معرفي و روانه بازار كند. 

در اين شماره به معرفي رك جديد Ultra  از اين شركت مي پردازيم.

از مشخصات رك جديد Ultra، ارتفاع 42U و عرض 60 سانتى متر مى باشد 
كه با تغيير عمق از 80 به 100 سانتى متر، اين نوع رك به خانوادة رك هاى در ابعاد 
بزرگ تيام  شبكه اضافه شده است و مانند همة رك هاى شركت تيام شبكه، امكان 
نصب انواع تجهيزات اســتاندارد رك ها در يونيت هاي اصلي اين محصول وجود 
دارد و از 4 ريــل (آداپتور) عمودي، به منظور ســهولت در نصب تجهيزات بهره 
مي برد. فاصلة ريل ها با توجه به استاندارد مخابراتي و صوتي IEC، 19 سانتي متر 
است كه البته در عمق رك مي توان فاصلة ميان ريل ها را به دلخواه تنظيم كرد. در 

ادامه  به معرفى مهمترين ويژگى ها و تغييرات رك جديد الترا مى پردازيم.

• امنيت، دسترسى مناسب، استفاده مفيد از فضا
مجهز بودن درِ جلو و عقب به قفل ســوييچى با دســتگيرة چرخشى و 

پنل هاى جانبى، به زبانة كشويي و قفل سوييچي
تغيير درِ عقب از حالت تك لنگه به دو لنگه به منظور ســهولت دستيابي 

به تجهيزات انتهايي رك
تغييــر پنل هاي جانبي از حالت دو لنگــة عمودى به حالت دو لنگة افقى 

به منظور افزايش فضاى مفيد و سهولت دسترسى به تجهيزات از طرفين رك
تعبيــة فضايى در ســتون رك جهت قرار گيــرى Power (به صورت

 Zero Unit) بدون نياز به اشغال فضاى مفيد رك
 40U افزايش ارتفاع مفيد رك با ايجاد تغييراتى در كالف سقف و كف از

به 42U با ثابت نگه داشتن ارتفاع و پهنا
افزايش عمق از 80 به 100 ســانتى متر به منظور سهولت در قرارگيرى 

سرور

• هدايت و آرايش كابل و تجهيزات
خمكارى ناودانى شكل ريل ها جهت ايجاد فضاى هدايت كابل داخل ريل 

و تعبية پانچ هاي بيضى شكل  روى ريل ها جهت ورود و خروج كابل به آن
افزايش پهناى ريل هاى عمودى و تعبية پانچ هاى مربع شــكل روى آنها 
جهت نصب پاية نگهدارندة بست كمربندى به منظور هدايت كابل ها در ارتفاع و عمق 

رك به منظور سهولت و نظم بيشتر
تعبية ورودى هاى كابِل متعدد در ســقف و كف رك با ابعاد متفاوت به 

منظور ورود و خروج كابل با حجم هاى مختلف و از محل هاى مختلف
طراحى سينى كف رك به صورت باز شو به منظور امكان عبور پچ پنل 

به همراه كابل هاى متصل به آن در زمان جابه جايى تجهيزات يا تعويض رك
جايگزينى شمارشــگر يونيت حكاكى شــده  روى 2 ريل با شمارشگر 

يونيــت چاپى به رنگ ســفيد  روى 4 ريل عمودى به منظور ســهولت در نصب 
تجهيزات 

• ايستايى:
تغيير اتصال پيچ و مهره اى سه بازوى تقويتى به ستون هاى جلو و عقب 

به اتصال جوشكارى شده، به منظور افزايش ايستايى و تحمل وزن بيشتر 
اســتفاده از ورق دوبل شــده و تغيير در شكل خم كارى ستون و ريل 

به منظور استحكام بيشتر
كاهش وزن رك به منظور ســهولت در جابجايى با تغيير تكنولوژى و 

مهندسى توليد، همزمان با افزايش كيفيت و استحكام قطعات

• همخوانى با دكوراسيون داخلى
تغيير رنگ رك از آبى نقره اى در طرح قديم به تركيب رنگ مشكي نقره اي 

در طرح جديد به منظور زيبايي و هماهنگي بيشتر با محيط ادارى
طراحى جذاب درِ جلويى رك با فريم فلزي و شيشة رنگي

طراحى پانچ هايى بر روى كالف سقف به منظور زيبايى بيشتر

• از ديگر قابليت هاى اين محصول كه در مدل هاى قبلى نيز وجود داشت
قابليت جايگذارى صفحه فلزى تورى به جاى شيشة رنگي درِ جلو

قابليــت نصب انواع در هاي توري و Fan Door در عقب رك به  منظور 
انعطاف پذيري بيشتر مطابق با نيازهاي مشترى

قابليت افزايش فن هاى اين نوع رك از 2 فن AC موجود بر روى رك ها 
به 4 فن

ُبرد هوشمند براى نمايش همزمان دما، رطوبت، وضعيت كاركرد فن هاى 
درون رك

فــن روف مجزا از بدنــه به منظور جلوگيــرى از ورود گرد و غبار به 
درون رك

فيلتر قابل تعويض در كف
گارانتى يك ساله توسط تيام شبكه  

نتيجه گيري
به جرات مي توان گفت تمامى ويژگى هاى جديد اين رك بر اساس نياز مشتريان 
و با تكيه بر اصول كابل كشــى ساخت يافته طراحى شــده است. درصورت نياز 
مشــترى، باتوجه به قابليت هاى آن مى توان با اندك تغييرات ســاده آن را به رك 
دلخواه و در كاربرد هاى مختلف تبديل نمود. اســتقبال و جلب رضايت مشتريان، 
مهر تائيدى بر صحت عملكرد همكاران بخش هاى مهندسى فروش، تحقيق و توسعه، 
مهندسى شبكه و مهندسان خطوط توليد و مديريت كيفيت شركت تيام شبكه خواهد 

بود. 
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دو سوييچ جديد سيسكو

HP سرورهاي جديد كم مصرف

بزرگ ترين هاردديسك براي بزرگ ترين ابركامپيوتر

 Moonshot شركت اچ پي همان طور كه در تابستان سال 2012 وعده داده بود، نسل جديدي از سرورهاي كم مصرف خود موسوم به
را معرفي كرد. اين ســرورها از تمامي فناوري هاي شركت اچ پي پشتيباني مي كنند و به همراه 
 Texas Instruments و Calxeda ،AppliedMicro ،ARM ،Intel ،AMD محصوالتي از شركت هاي
در نيمة دوم ســال 2013 وارد بازار خواهند شــد. به گفتة اچ پي اين سرورها كه بيشتر مبتني 
بر پردازنده هاي Xeon اينتل يا ARM هســتند مصرف انرژي كمي داشــته و براي مراكز دادة 
شركت هايي مانند گوگل و فيس بوك بسيار مناسب هستند و اين دو شركت از قبل قراردادهايي  
براي خريد آن ها امضا كرده اند. مهم ترين ويژگي اين ســرورها مصرف كم انرژي اســت كه 
طبــق گفتة اچ پي تا 89 درصد صرفه جويي مصرف انرژي خواهند داشــت. البته ســرورهاي 
Moonshot در موارد ديگري مانند ويژگي ها و هزينه هم بهبودهايي دارند. شركت اچ پي پروژة 
ســرورهاي كم مصرف ديگري هم به نام Gemini دارد كه بيشــتر مبتني بر پردازنده هاي كم 

مصرف Atom اينتل هستند و مصرف انرژي آن تنها 6 وات يا كمتر خواهد بود. 

بزرگ ترين هاردديسك جهان روي ابركامپيوتر تيتان (Titan) متعلق به آزمايشگاه بين المللي Oak Ridge يا ORNL در شهر تنسي نصب 
 SFA12K-40 اســت و در آن 36 دستگاه هاردديسك DDN يا Data Direct Network و راه اندازي شــد. اين هاردديســك 40 پتابايتي از نوع
يا Spider II اســتفاده شــده اســت كه هريك ظرفيتي معادل 2/1 پتابايت دارند. اين سيستم ذخيره سازي مي تواند اطالعات را با سرعت يك 
ترابايت بر ثانيه  پردازش، ذخيره و انتقال دهد. اين سرعت 10 برابر بيشتر از پيشرفته ترين دستگاه هاي NAS موجود در بازار است.  اين 
سرعت باعث شده است كه سيستم ذخيره سازي ابركامپيوتر تيتان شش برابر سريع تر از مدلي باشد كه از هاردديسك هاي Spider استفاده 
مي كرد. به عالوه، اين ابركامپيوتر مجهز به 20 هزار ديسك ذخيره سازي نيز مى باشد كه روي آن نرم افزار اپن سورس Lustre اجرا مي شود. 
ابركامپيوتر تيتان داراي 560640 پردازنده است كه 
 AMD Opteron از ايــن تعداد 300 هزار پردازنــدة
6200 و باقي آن Nvidia K20x هســتند كه به عنوان 
ACC به پردازنده هاي اصلي AMD كمك مي كنند. اين 
ابركامپيوتر مي تواند 2 7000 تريليون محاســبه يا 

27پتافالپ را در يك ثانيه انجام دهد.  

Cisco MDS 9250i Mul معرفي كرد  service  و Cisco MDS 9710 Mul layer Director شــركت سيسكو دو ســوييچ جديد با نام هاي
كه محصوالتي به روزتر از مدل هاي قبلي خود هســتند. سوييچ اولي از نوع سوييچ هاي Director-class سيسكو براي مصارف سيستم هاي 
ذخيره ســازي SAN محسوب مي شود و در آن ظرفيت پهناي باند شــش برابر نسبت به مدل هاي قبلي افزايش يافته و به 24 ترابيت در ثانيه 
رســيده اســت. در اين سوييچ 48 درگاه فيبر نوري با سرعت 16 گيگابيت و 48 درگاه فيبر نوري با سرعت 10 گيگابيت تعبيه شده است. به 
گفتة شركت سيسكو اين سوييچ براي مصارف شبكه هاي بسيار بزرگ و گسترده با ترافيك زياد و مراكز دادة مجازي  كاربرد دارد. سوييچ 
Mul اســت و داراي هشــت درگاه اترنت فيبر نوري 10 گيگابيت روي شبكه هاي اترنت و دو درگاه با  service جديد ديگر سيســكو از نوع
 FCIP ســرعت 10 گيگابيت براي اتصال به اينترنت از طريق پروتكل
اســت. اين سوييچ نيز كاركردهاي SAN در شبكه و مراكز داده دارد 
و با دارا بودن بيش از 50 درگاه مختلف يكي از انعطاف پذيرترين و 
مقياس پذيرترين ســوييچ هاي سيسكو محسوب مي شود. باتوجه به 
اينكه اين  دو محصول با سيستم عامل  NX-OS كار مى كنند، كاربران 
ســوييچ هاى فعلى  Cisco MDS مى توانند آن هــا را بدون موانع فنى 

خاصى به مدل هاى جديدتر ارتقا دهند. 
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 OCP امســال شــركت اينتل كه يكــي از اعضاى پروژة OCS در كنفرانس
اســت اعالم كرد با همكاري شــركت فيس بوك درحال تعريف نسل جديدي از 
فناوري هاي رك  هستند كه مهم ترين قابليت آن ها  Open Compute يا استفاده 
از معماري باز محاســباتي اســت. در اين همايش اين دو شركت نمونة اوليه اي 
از يك رك ســاخته شــده توسط شــركت  Quanta Computer را به معرض 
نمايش گذاشــتند كه در آن از معماري رك Photonic اســتفاده شده بود. اين 
رك به خوبي نشــان مي داد كــه در طراحي، قابليــت اطمينان پذيري و هزينه ها 
بهبودهايي داده شده و در آن از قفسه هاي جداگانه، پردازنده هاي شركت اينتل، 
پردازنده هاي SoC، ســوييچ هاي توزيع شده با سيستم سوييچ سيليكوني اينتل 
و اتصاالت داخلي مبتني بر فناوري فتونيك ســليكوني اينتل استفاده شده است. 
(شــكل 1 اين رك را نشــان مي دهد). كابل هاي سبز رنگ نشــان داده شده در 
اين شــكل از فناوري فتونيك اينتل استفاده مي كنند. اين رك داراي فناوري ها و 
تازه هاي زيادي اســت و به خوبي نسل آيندة رك هاي مراكز داده را به تصوير 

مي كشد. در ادامه نگاهي به مهم ترين بخش هاي اين رك خواهيم داشت. 

Rack Disaggrega چيست و چرا مهم است؟ on 
اگــر اخبار رك هــا در ايــن چند ســال را دنبال كــرده باشــيد اصطالح
Disaggrega را بارهــا شــنيده و ديده ايد. ايــن اصطالح به قابليت  on Rack 
جداسازي و ماژول بندي منابع سخت افزاري مانند پردازنده، حافظه، دستگاه هاي 
ذخيره سازي و منبع تغذيه در يك رك اشاره مي كند. در رك هاي سنتي يك سرور 
شــامل تمامي منابع سخت افزاري به هم پيوســته و يكپارچه اي است كه قابليت 
جداســازي ندارند ولي اگر بتوان اجزاي يك سرور را به طور جداگانه پيكربندي 
و نصــب نمود، در اين صورت مي توان از منابع ســخت افزاري بهره بيشــتري 
برد و به ســادگي آن ها را به روزرســاني كرد يا با تركيــب چند منبع يك گروه 
جديد براي انجام محاســبات خاصي پديــد آورد، بدون اينكه نياز به تعويض يا 
تغيير كل ســرور باشد. يك مزيت ديگر اســتفاده از منابع جداگانه افزايش طول 
عمر ســخت افزارها و سرور بدون نياز به تغيير كل سيستم است. در اين حالت 
مي توان از منابع منحصربه فردي اســتفاده كرد و هميشــه سيســتم را مطابق 
روز و آخريــن فناوري ها پيكربندي نمود. كاهــش هزينه ها و افزايش كارايي و 
انعطاف پذيري زيرســاخت هاي يك شبكه يا مراكز داده از ديگر مزاياي استفاده 
از سرورها و رك هاي با قابليت جداسازي منابع هستند. همچنين امكان مديريت 
و بهبــود حرارت در اين نوع رك ها با اضافه كــردن اجزاي مختلف ميان منابع 

نگاهي به فناوري هاي اينتل در نسل بعدي رك ها

رك هاي آينده
  هر ســاله در اواسط اولين ماه Open Compute Summitكنفرانس
 سال ميالدي در سانتا كالراي آمريكا برگزار مي شود و مشتاقان و
 عالقه منداني از سراســر دنيا در آن شركت مي كنند. به طوري كه در
 ســال 2013 نزديك به 1500 نفر در اين كنفرانس شركت كردند. اين
 Open Compute Project كنفرانس آخرين دستاوردها و نتايج پروژة
 را بــه نمايش مي گذارد. هدف اين پروژه طراحي و ارائه يك معماري
 باز براي سيستم هاي محاسباتي است به طوري كه از محدوديت هاي
 سخت افزاري مانند پردازنده، حافظه، فضاي ذخيره سازي و ارتباطات

 داخلي خالص شوند.
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سخت افزاري فراهم مي شود. معماري رك هاي فتونيك اينتل و در پي آن استفاده 
از فناوري فونيك سيليكوني اين شركت امكان استفاده و اتصال منابع گوناگون 
را در يــك رك فراهم مي كند. اين فناوري  يكــي از كليدي ترين اقدامات در جهت 
جداســازي منابع در رك ها محسوب مي شــود و بدون اين فناوري  نمي توان به 
قابليت هاي ذكر شــده در باال دســت يافت. اينتل عنوان كرده است با استفاده از 
فناوري فتونيك مي توان ســرعت تبــادل اطالعات را در رك به 100 گيگابيت بر 
ثانيه رســاند. الزم به ذكر است كه در رك هاي امروزي فقط مي توان منبع تغذيه 
را ميان ســرورهاي مختلف يا اجزاي ســخت افزاري قرار داده شده در يك رك 
به اشــتراك گذاشــت و ديگر قطعات بايد به طور اختصاصي توسط يك سرور 
 Grid  اســتفاده شــوند. قابليت جداســازي منابع حتي پاي فناوري هايي مانند
Cluster Compu را نيز به ميدان رك ها مي كشد و امكان  ng  و Compu ng

افزايش قدرت محاسباتي يك رك با استفاده از چندين سرور را فراهم مي كند. 

چه نيازي به طراحي كانكتور جديد هست؟
امروزه براي اتصاالت داخلي مبتني بر نور تجهيزات شــبكه از كانكتورهاي 
نــوري با نام MTP اســتفاده مي كنند. كانكتورهاي MTP در اواســط دهة 1980 
طراحي شده اند و براي كاربردهاي ارتباطي و انتقال اطالعات شبكه هاي امروزي 
بهينه سازي نشــده اند. در حال حاضر مي توان از مواد و طراحي هاي بسيار بهتر 
و كارآمدتري بهره برد و فناوري هاي جديد ســازندگان تجهيزات شبكه را به كار 
گرفت. البته بايد هزينة گران و برخي از تاثيرات زيست محيطي و آلودگي هواي اين 
مواد را نيز در نظر گرفت. همين عوامل باعث شده اند تا به امروز هنوز از يك طراحي 
قديمي در شبكه ها استفاده شود. به هر حال، در 25 سال گذشته صنعت كانكتورها 
پيشــرفت ها و تحوالت زيادي داشته و به فناوري هاي مدرن و پيشرفته اي تجهيز 
گرديده و زمان استفاده از اين فناوري ها فرا رسيده است. شركت اينتل با همكاري 
شــركت كورنينگ (Corning) كه يكي از بزرگ ترين و با ســابقه ترين سازندگان 
كابل ها و كانكتورهاي فيبر نوري جهان اســت يك كانكتور جديد طراحي كرده اند 
كه از تمامي فناوري ها و قابليت هاي امروزي سازندگان تجهيزات شبكه استفاده 
مي كند و قابليت اطمينان بااليي دارد. از مهم ترين ويژگي هاي اين كانكتور استفاده 
از 64 كابل فيبر نوري در يك مساحت كمتر و كوچك تر، كاهش آلودگي با استفاده 

از لنزهاي تلسكوپي و كاهش هزينه هاي توليد است. 

نوآوري هاي جديد
رك نمونه بــه نمايش درآمده در كنفرانس OCS به غير از فناوري فتونيك 
سليكوني اينتل كه موجب افزايش سرعت انتقال اطالعات مي شود، از يك سيستم 
ورودي/خروجي (I/O) توزيع شــده توسط سوييچ هاي سيليكوني اترنت اينتل 
نيز بهره مي بــرد. همچنين اين رك از پردازنده هاي Xeon اينتل و نســل جديد 
پردازنده هــاي SoC يــا System-on-Chip مبتني بر معمــاري Atom اينتل با 
 OCS نيز پشتيباني مي كند. تمامي اين نوآوري ها در كنفرانس «Avoton» كدنام
امسال معرفي و تشريح شــدند. براي مثال SOC Avoton/Memory ماژولي 
اســت كه براي كار با ماژول CUP /Hug Group Memoryبراي اضافه شدن 
به بوردهاي OCP توسط شركت فيس بوك سفارشي سازي شده است. بوردهاي 
OCP مدل Windmill داراي مشخصاتي مانند پشتيباني از معماري پردازنده هاي 
Xeon2S هستند. خود اين بوردها نيز براي كاركردهايي مانند نمايش منبع تغذيه 
و ســيگنال ها در اينترفيس رك هاي OCP Open Rack v1.0 سفارشي شده اند. 
بنابراين ما با سيســتمي روبرو هســتيم كه از پردازنده تا كانكتور و ورودي/

خروجي آن براي كار در رك هاي نســل آينده سفارشي ســازي شــده است و 
مي توانند به خوبي در كنار يكديگر كار كنند. شركت اينتل براي دستيابي به اين 
معماري و استفاده از فناوري جديد كابل هاي فتونيك با شركت هاي مختلفي مانند 
فيس بوك و كورنينگ تفاهم نامة همكاري امضا كرده اســت و ســعي دارد تحت 

جامعة Open Compute Project اين معماري را پيش ببرد.

نوآوري هاي ديگر
شــركت اينتل تمام تمركزش را روي معماري جديد رك ها قرار نداده است 
بلكه چندين پروژة ديگر را به طور همزمان در حال پيش بردن دارد. اين شركت 
مي خواهد در بخش هاي مختلف يك سرور مانند مادربورد، سيستم و دستگاه هاي 
ذخيره سازي نيز تغييراتي ايجاد كند و براساس معماري پردازنده هاي خود آن ها 
را نيز سفارشي ســازي نمايد تا بهترين سازگاري و يكپارچگي را در عين مجزا 
بودن در يك رك داشــته باشــند. براى نمونه، شــركت اينتل با همكاري جامعة 
OCP تالش مي كند يك بورد با اهداف و قابليت هاي عمومي، پشــتيباني گسترده 
از حافظة رم و پشــتيباني از دو پردازنده بســازد. انتظار داريم در سال 2013 
اين ُبرد كه با نام Decathlete شناخته مي شود توسط شركت هاي Quanta و

 ZT System ســاخته شــده و حتي به فروش برســد و كاربــران نهايي از آن 
استفاده كنند(شكل2). همچنين اينتل پشــتيباني شركت هايي مانند Wiwynn و

 Knox Cold Storage را براي طراحي دســتگاه هاي ذخيره ســازي و مديريت 
سيســتم روي پردازنده هــاي ســنترتون (Centerton) و در آينــده آووتون 
(Avoton) دارد و با حمايت اين شركت ها خواهد توانست معماري هاي جديدي 

در سيستم هاي محاسباتي مجزا، طراحي و تجاري سازي كند. 

رك هاي آينده
خروجي هاي كنفرانس OCS و خبرهاي ديگري كه از رك ها و ســرورهاي 
نســل بعدي در فضاي اينترنت منتشر مي شود به خوبي آينده را ترسيم مي كند. 
رك هاي سنتي به زودي جاي خود را به رك هاي جديد خواهند داد. در رك هاي 
جديد اجزاي مختلف يك سرور مانند پردازنده، حافظه، دستگاه هاي ذخيره سازي، 
اتصاالت شــبكه، ورودي/خروجي ها، منبع تغذيه و غيره مجــزا از يكديگر قابل 
تعويض يا كم و زياد شــدن هســتند و در نتيجه مي توان به تناسب كار يك رك 
تعداد اين اجزا را براي دستيابي به بهترين كاركرد در مراكز داده و شبكه تغيير 
داد و چيدمان هاي مختلفي به وجود آورد. همچنين در رك هاي آينده كانكتورها 
و اتصــاالت داخلي نيز تغييــر مي كنند و يكي از فناوري هــاي كانديدا  براي اين 
بخش فتونيك سيليكون اينتل است كه سرعت انتقال اطالعات را به 100 گيگابيت 
مي رساند. همچنين بايد انتظار داشته باشيم مادربوردهايي با مشخصات خاص 
مانند پشتيباني از دو پردازندة اصلي و چندين سوكت حافظه وارد بازار شوند. 

(شكل2)
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سال تاسيس شركت پيوند داده ها 1387 است. مديرعامل اين شركت ارائه 
خدمات مشــاوره، طراحــي، اجرا و نظارت در زمينة مخابرات، شــبكه و امنيت 
را اهداف شــروع به كار شــركت پيوند داده هاى صفر و يــك عنوان مي كند و 
مي گويد چون مديران و پرســنل اولية شــركت داراي تجربيات و سوابق كاري 
موفق گذشته بودند و دوره هاي مختلف تخصصي شبكه را نيز گذرانده اند، خيلي 
زود در ســطح استان شناخته شده و با گذشت چند سال به يكي از مطرح ترين 

شركت هاي فعال بازار شبكه در منطقه تبديل شدند. 
مهيار جليليان درپاســخ به اين ســوال كه چرا خودتــان را موفق مي دانيد 
مي گويد كه رزومه و كارنامة شــركت اين موفقيت را نشــان مي دهد و در ادامه 
به چند پروژة بزرگ پياده ســازي شــده توسط اين شركت اشــاره مي كند. از 
جمله پروژه هايي كه نام برده شــد مي توان به طراحي و اجراي شــبكه سامانة 
تجزيه و مبادالت تجهيز اتاق ســرور ادارة كل پســت استان كرمانشاه و مركز 
دادة شــهرداري كرمانشــاه و اجراي شبكة داخلي ســاختمان هاي شهرداري، 
تامين تجهيزات شــبكه و رك سرپرستي بانك تجارت استان كرمانشاه و تامين 
تجهيزات پســيو ساختمان مركزي سازمان انتقال خون استان كرمانشاه اشاره 
كرد. مهيار جليليان در اين گفت وگو تاكيد كرد در بيشــتر پروژه ها از تجهيزات 
و رك هاي شــركت تيام شبكه و برند iRack استفاده شده است و گفت فقط در 
 ADSL يك نمونه، نصب تجهيزات پســيو و اكتيو پروژة20 هزار پورتي اينترنت
شــركت مخابرات استان كرمانشــاه به عنوان پيمانكار محلِي بيش از 50 مركز 
مخابراتي، تعداد 75 عدد رك تيام نصب گرديده و تجهيزات شبكة به كار رفته در 

22 مركز تجميع، از برند UNICOM استفاده شده است.
در ادامة اين گفت وگو و بررســي داليل موفقيت شــركت هايي مانند پيوند 
داده ها در استان هاي دور از مركز و به دست گرفتن پروژه هاي بزرگ شبكه در 
اين استان ها بحث به «برندينگ» و بازاريابي موفق كشيده شد. فرآيند بازاريابي 
بســيار پيچيده و گيج كننده است و در بسياري از شــركت ها توسط گروه ها و 
افراد متخصص و فني صورت مي گيرد. بازاريابي در يك شركت شامل تبليغات، 
توســعة محصول، طراحي محصول، تحقيقات مشتري، ترفيع فروش و مباحث 

روابط عمومي است اما سوالي كه مطرح مي شود اين است كه هدف از بازاريابي 
چيست؟ بهترين و ساده ترين جواب «فرآيند برندينگ» است.  در حقيقت بازاريابي 

چيزي جز ساختن يك برند در ذهن مشتري نيست. 
       تعريــف يــك برند را مي توان «برداشــت افراد از يك نام» دانســت و 
شــامل تمامي احساســات، ويژگي ها و مفاهيمي است كه با يك نام گره خورده 
اســت. برندســازي نيز مجموعه اي از راهكارها اســت كه به نام تجاري شــما 
هويت مشخصي داده و جايگاه آن را در بازار نسبت به رقبا مشخص و متمايز 
مي سازد. برندسازي شــامل مباحث مختلفي چون جايگاه يابي و جايگاه سازي 
برنــد، انتخاب موثر نام برند، ايجاد طبقه بندي جديد، انتخاب رنگ برند و طراحي 
لوگو براي آن، بســط برند يا محدود نمودن دامنــة تمركز، عمق و ارزش برند، 

روابط عمومي، رويدادسازي، تبليغات و ... است.
اگر شــما بتوانيد يك برند قدرتمند در ذهن مخاطب بســازيد، در واقع يك 
برنامة بازاريابي قدرتمند داريد. بنابراين براي موفقيت در يك شركت اولين كار 
بايد بازاريابي بر اســاس ساخت يا تبليغ يك نشان تجاري يا برند باشد و وقتي 
توانســتيد آن نشان تجاري را در شهر، استان، منطقه و كشور در ذهن مشتري 
نهادينه كنيد و اعتمادش را به دســت آوريد، موفق شده ايد و نيمى از راه فروش 
محصول را طي كرده ايد. در قديم گفته مي شــد «تا كسي چيزي را نفروشد هيچ 
اتفاقي نيفتاده است» ولي امروزه بايد گفت «تا كسي چيزي را با فرآيند برندينگ 
در ذهن مشتري جا ندهد، هيچ اتفاقي نمي افتد.» به اين نكته نيز بايد توجه داشت 
كــه يك برنامة برندســازي موفق بر پاية «بي همتا» بــودن محصوالت آن برند 
اســت يعني اينكه هيچ محصولي براي شماي مشــتري بهتر از محصوالت اين 
برند نيست. هميشــه يك برند موفق براي هر مشتري جذاب نيست بلكه برندي 
كه مشــتري حس كند براي او مناسب است و آن چيزي است كه نياز دارد و به 
دنبالش مي گردد جذاب خواهد بود و يك برند موفق براي آن مشــتري محسوب 
مي شود. بنابراين يكي از شروط موفقيت شركت ها در بازاريابي و تبليغات، رفتن 
به سمت برندسازي و متمركز كردن فعاليت ها روي جا انداختن يك برند در ذهن 

مشتريان خود است. 

گفت وگو با مهيار جليليان 
مديرعامل شركت پيوند داده ها

در اين شماره مي خواهيم به سراغ يكي 
از موفق تريـن شـركت هاي حـوزة شـبكه در 

غرب كشـور و اسـتان كرمانشـاه برويم و پاي 
صحبت هاي مديرعامل اين شـركت، مهيار جليليان 

بنشـينيم. آن چه در اين گفت وگو اهميت خاصي دارد، 
فعاليـت در اسـتاني بـا ويژگي هـا و مشـخصات خـاص 

جغرافيايي و منطقه اي اسـت و اينكه چگونه مي توان در چنين 
استاني برندسازي و بازاريابي مبتني بر برندسازي انجام داد. 

بازاريابي 
برندسازي

8

گفت و گو Interview

ضميمه شماره 28145



بانك قوامين فعاليت خود را با نام صندوق قرض الحسنه نيروى انتظامى و با هدف تأمين نيازها 
و بهبــود توان مالى ارمغان آوران امنيت و سبزپوشان نيروى انتظامى جمهورى اسالمى ايران آغاز 
كرد. در تاريخ بيستم شهريور ماه سال 79 به مؤسسه پس انداز قرض الحسنه قوامين تغيير نام يافت 

و گسترة فعاليت هاى اقتصادى خود را در ميان آحاد مردم توسعه داد .
بانك قوامين توانست با كسب رضايت مندى مشتريان و بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در 
جريان حل بحران صندوق هاى قرض الحسنه اصفهان، موفق به اخذ مجوز فعاليت با عنوان مؤسسه 
مالــى و اعتبارى قوامين گردد و در همين راستا سبد خدماتى خود را متناسب با نيازهاى اقتصادى 

جامعه و در چارچوب قوانين و مقررات نظام بانكى جمهورى اسالمى سازماندهى نمود.
هم اكنون مجموعة قوامين با اخذ مجوز قطعى از سوى بانك مركزى و با سابقة 13 سال فعاليت 
به عنوان بانك قوامين در تالش است تا با در اختيار داشتن 30 واحد سرپرستى و بيش از 800 شعبه 
در سراسر كشــور با  بهره گيرى از تكنولوژى هاى نوين بانكى خدمتگزارى امين براى تمام ايرانيان 

سرافراز باشد .
با افزايش فعاليت هاى كشــور در سطح بين المللى و لزوم پاسخگويى به نيازهاى جارى جامعه 
در خصوص خدمات بانكى، حركت به سمت بانكدارى الكترونيك و استفاده از تجهيزات كامپيوترى 
ضرورى مى نمود. بر همين اساس با نگرش خاص مديريت ارشد بانك كه مبتنى بر حركت بر اساس 

برنامه ريزى اصولى بود حركت هاى گسترده اى در جهت توسعة فعاليت هاى مكانيزه آغاز گرديد.
ارائــه خدمات بانكى در كلية شعب به صورت مكانيــزه، تكميل و پياده سازى سيستم فراگير در 
سراسر كشور، راه اندازى تعداد زيادى دستگاه ATM، راه اندازى سيستم جارى فراگير به منظور ارائه 
خدمات ONLINE به مشتريان، توسعة خدمات بانكى با استفاده از كارت هاى مغناطيسى، برنامه ريزى 
جهت اجراى طرح جامــع انفورماتيك بانك ، تدوين اهداف استراتژيك 5 سالة بانك، توسعة خدمات 
مكانيزة بانكى در سراسر كشــور و ده ها طرح و اقدام ديگر از ثمرات اين دورة 13 ساله بوده است. 
بانــك قوامين، در طول فعاليت خود نگرش و سمت و سوى حركتى خود را ترسيم كرده و با اعتقاد 

به پشتوانة غنى خود نگاه به آينده اى موفق و پرثمر را برنامه ريزى نموده است.
به منظور خدمات رساني هرچه بهتر به مشــتريان، بانك قوامين در طول حيات خود موفق شده 
است تا امكانات و زيرساخت هاي مورد نياز يك سيستم جامع بانكي را فراهم آورد. اين زيرساخت ها 

در كنار تجربه و دانش فني ايجاد شده، اصلي ترين سرمايه هاي اين مجموعه محسوب مي شوند.
از طرف ديگر فراهم سازي زيرساخت مورد نياز بانكداري الكترونيك، از طريق طراحي و توسعة 
مداوم شبكه هاي ارتباطي بانك ها، دغدغة كارشناسان بانك قوامين است تا عالوه بر برآورده سازي 
سرويس هاي كنوني بتوانند پاسخگوي نيازهاي آتي نيز باشند. در كنار همة اين موارد، بحث امنيت 
و حفاظت از فضاي شبكه، به منظور اطمينان بخشــيدن به تراكنش هــاي بانكي، به صورت مصرانه 

پيگيري مي گردد.

حساسيت بــاالي عمليات بانكي، حصــول اطمينان از فعال بودن لحظه بــه لحظه سيستم هاي 
اتوماسيون، بانك قوامين را بر آن داشت تا زمينه را براى به روز رسانى تجهيزات فراهم آورد.

بر همين اساس و با توجه به پراكندگي جغرافيايي و توسعة شعب مختلف در سراسر كشــور، 
بانــك قوامين مناقصه اى جهت خريد تجهيزات شبكه هاى LAN شعب و ادارات اين بانك برگزار كرد 
كه شركت تيام شبكه در اين مناقصه برگزيده شد و 300 رك شبكه مجهز به برد هوشمند  با مارك  
iRACK  بــه همراه كليه متعلقات آن خريــدارى و در كليه شعب اين بانك نصب و مورد بهره بردارى 

قرار گرفت. 
كيفيت باالى تجهيزات خريدارى شده، زيرساخت شبكة بانك قوامين را ارتقا داده و سبب سهولت 
در كنتــرل و انجــام امور بانكى شده است و اين تغيير در طوالنى مدت در زمينة توسعه و گسترش 

شبكه هاى اين بانك به ميزان قابل توجهى صرفه جويى خواهد داشت. 

پروژه توسعه
 شعب بانك قوامين

اسكناس هاى 
الكترونيكى
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1 - احساس دلسوزى به خود
اين حالت يعنى با مهربانى اشــتباهات و خطاهاى خود را ببينيم، بدون آنكه 

برخورد تند يا تدافعى داشته باشيم.
تحقيقات نشان داده است افرادى كه احساس دلسوزى نسبت به خود دارند، 
شادتر، خوش بين تر، و شجاع تر هستند و كمتر دچار افسردگى مى شوند. در واقع 
اين نتايج، شگفت انگيز نبود اما نكته اين جاست كه اين افراد موفق تر هستند. بسيارى 
از ما بر اين باور هســتيم كه هر چه بر خود سخت تر بگيريم، نتيجة مطلوب ترى 
خواهد داشــت، اما چنين تصورى 100 درصد اشتباه است. كمى حس دلسوزى 
به خود در مواقعى كه كارها در قســمت ســخت و دشوار خود هستند، مى تواند 
اضطراب شما را كاهش دهد و عملكرد شما را بهبود بخشد و خروجى بهترى در 
كار داشته باشيد. بسيار راحت تر خواهد بود كه از اشتباهات خود درس بگيرد و 

به ياد داشته باشيد كه ماهيت انسان جايز الخطاست.

2 - هدف بزرگ را به ياد داشته باشيد
برداشت فكرى از هر چيزى كه نياز داريد  يا مى خواهيد انجام دهيد، مى تواند 
به بيش از يك روش انجام شود. براى نمونه، «ورزش كردن» مى تواند به صورت 
يك هدف بزرگ مانند ســالمت تر بودن (چرايى ورزش كردن) برداشــت شود يا 
اين  كه به صورت واژة سخت تر مثل «2 كيلومتر دويدن» (چگونگى ورزش كردن) 

برداشت و تصور گردد.
فكر كردن به هدف اصلى در كارى كه شما انجام مى دهيد، مى تواند در مقابله 
و مواجهه با اضطراب ها و چالش ها، بسيار انرژى زا باشد، زيرا شما در حال انجام 
كارى هســتيد كه براى به نتيجه رســيدن يك كار بزرگ و ويژه مورد نياز است. 
كارى كه به نظر با ارزش و مهم نمى آيد، باعث به نتيجه رسيدن يك هدف بزرگ 

مى گردد.
وقتى كه در ساعت اضافه كارى در محل كار خود هستيد، در پايان  يك روز 
خسته كننده و كسالت آور، فكر كردن به «كمك به ارتقاى جايگاه شغلى»  تا «پاسخ 
به تمام ايميل ها براى 60 دقيقة آينده» مى تواند كمك كند تا شما بهتر، مستمرتر و 

با انگيزه تر كار كنيد و نتيجة مطلوب ترى به دست آوريد.

3 - كارها را به صورت روال عادى انجام دهيد
اگر از شــما بخواهم كه علت اصلى اضطراب در زندگــى كارى خود را نام 
ببريد، احتماال پاسخ هايى مانند كمبود زمانى، حجم كارى باال، كاغذبازى ها يا مدير 
وحشــتناك خود را نام خواهيد برد. احتماال «الزام براى گرفتن تصميم هاى زياد» 
را نخواهيد گفت چون بيشــتر افراد از اين قدرتمندترين و فراگيرترين دليل براى 
اضطراب در زندگى كارى ما  آگاه نيستند. هر زمانى كه تصميمى مى گيرد، در واقع 
حالتى از تنش ذهنى را ايجاد مى كنيد كه اين حالت اضطراب آور است. راه حل اين 
است كه به وسيلة روال و جريان هاى عادى، تعداد تصميماتى كه بايد گرفته شود 

را كاهش دهيد. اگر كارى هست كه بايد هر روز انجام دهيد، آن را هر روز در يك 
زمان يكسان و مشابه انجام دهيد. انجام كارها طبق روال هاى عادى، مى تواند باعث 

كاهش اضطراب شما گردد.

4 - حـدود 5 يـا 10 دقيقـه وقـت خود را بـراى انجام كارى كه بـه آن عالقه مند 
هستيد، اختصاص دهيد

اگر قطعه اى وجود داشــت كه با اضافه كردن آن به موتور اتومبيل تان، پس 
از طى صدها كيلومتر و در انتهاى مســير، بنزين بيشترى در باك خودروى شما 
ذخيره مى شــد، آيا اين كار را انجام نمى داديــد؟ البته چنين چيزى براى اتومبيل 
وجود ندارد، اما براى ذهن و شخص شما دقيقا چنين موردى وجود دارد كه دقيقا 
اثر مشابهى دارد! كارهاى جذاب انجام دهيد. اصال مهم نيست كه چه كارى باشد، 
تا زمانى كه براى شــما جذاب است، انجام دهيد. تحقيقات نشان داده اند كه انجام 
كارهاى جالب، تنها مانع خســتگى و فرسودگى نمى شوند، بلكه باعث تازه شدن  

انرژى شما نيز مى گردند.

براى نمونه، «ورزش كردن» مى تواند به صورت 
 بودن (چرايى ورزش كردن) برداشــت شود يا 
ثل «2 كيلومتر دويدن» (چگونگى ورزش كردن) 

كارى كه شما انجام مى دهيد، مى تواند در مقابله 
ها، بسيار انرژى زا باشد، زيرا شما در حال انجام 
رســيدن يك كار بزرگ و ويژه مورد نياز است. 
نمى آيد، باعث به نتيجه رسيدن يك هدف بزرگ 

رى در محل كار خود هستيد، در پايان  يك روز 
دن به «كمك به ارتقاى جايگاه شغلى»  تا «پاسخ 
ده» مى تواند كمك كند تا شما بهتر، مستمرتر و 

ب ترى به دست آوريد.

انجام دهيد ى
 اصلى اضطراب در زندگــى كارى خود را نام

بود زمانى، حجم كارى باال، كاغذبازى ها يا مدير 
رد. احتماال «الزام براى گرفتن تصميم هاى زياد» 
اد از اين قدرتمندترين و فراگيرترين دليل براى 
نيستند. هر زمانى كه تصميمى مى گيرد، در واقع 
نيد كه اين حالت اضطراب آور است. راه حل اين 
هاى عادى، تعداد تصميماتى كه بايد گرفته شود 

اضطراب داريد؟البته كه داريد.فرصت ها رو به پايان است، مردم روى قول شما حساب كرده اند، كارهاى زيادى داريد كه بايد انجام 
دهيد، هنوز كارها تمام نشده است، خريدهاى منزلتان نيز باقى مانده است. در واقع، فشار زيادى داريد و بيشتر اوقات نيز نگران 
كيفيت كارى هسـتيد كه درحال انجام آن مى باشـيد. سبك زندگى جديد اين چنين است. در اين روزگار كمتر اتفاق مى افتد كه 

همچنان يك فرد حرفه اى باقى بمانيد اما همواره تنش هاى اضطراب آور را تجربه نكنيد.
در اين مقاله، 9 روش كاربردى  براى جلوگيرى از اضطراب و مقابله با تنش هاى روزانه را به شما معرفى مى كنيم.

روش هاى جلوگيرى از اضطراب و مقابله با تنش هاى روزانه
روزبه خادمى افراد موفق چگونه عمل مى كنند؟
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5 - «كجا» و «چه كسى» را به فهرست كارهايى كه بايد انجام دهيد اضافه كنيد
آيا فهرســت انجام كار داريد؟ آيا روز يا هفتــه اى را پيدا كرده ايد كه مدام و 
بدون تاييد انجام امور در فهرســت كارهايتان ســپرى شده باشد؟  اين وضعيت 

باعث اضطراب مى شود. 
آنچه نيــاز داريــد، برنامه ريزى زمانــى، «كجا-چه كسى» اســت يا آن چه 
روانشــناسان آن را با نام «نيت اجراى كار» مى شناسند. اين روش برنامه ريزى، 
يــك راه قدرتمنــد براى رسيدن به هــر هدفى است. تحقيقات نشــان مى دهد كه 
تصميم گيــرى براى اجراى كارها براساس «چــه كسى» و « كجا» مى تواند 2 تا 3 

برابر شانس شما را براى انجام كارها افزايش دهد.
بنابراين، فعاليت ها را در فهرســت كارهاى خود مشــخص كنيد و براى هر 
كــدام از آن ها «چه زمانى» و «كجا» را اختصاص دهيــد. براى نمونه، «يادآورى 
براى تماس با باب» به «اگر امروز سه شنبه است با باب براى بعد از ناهار، ساعت 
14 تماس بگير» تبديل مى گردد. ذهن ناخودآگاه شــما شــروع به پردازش محيط 
مى كند، شــرط را بررسى مى كند اگر درســت نبود، آن را اجرا نمى كند و تا زمان 
درست بودن شرط، اجراى كار را انجام مى دهد. در واقع، حتى وقتى كه شما بسيار 
پر مشغله باشــيد، اين برنامه ريزى ساده، سبب كاهش بسيارى از اضطراب هاى 

روزانه مى گردد.

 6 - از عبارت «اگر- آنگاه» براى صحبت هاى مثبت با خود  استفاده كنيد
يك راه ديگر براى مبارزه با اضطراب، استفاده مستقيم از برنامة «اگر- آنگاه» 
در مواجهه و تجربه كردن خود اضطراب است تا داليل آن. تحقيقات نشان مى دهد 
كــه برنامه و طرح «اگر-آنگاه» مى تواند به كنترل پاســخ هاى عاطفى ما در مواقع 

احساس اضطراب، ترس، ناراحتى، و ... كمك به  سزايى داشته باشد.
به راحتى تصميم مى گيريم كه چه نوع پاســخى به جاى ترس، اضطراب و... 
داشته باشيم و در مواقعى كه دچار اضطراب شديم و فشار خونمان باال رفت چه 

كارهايى انجام دهيم.
براى نمونه، اگر ايميل هاى بســيار زيــادى را در inbox خود ديدم، آن وقت 
سعى مى كنم خونسردى و آرامش خود را حفظ كنم، يك ليوان آب بخورم، و سپس 

به ترتيب دلخواه خودم، شروع به پاسخ دهى كنم و ...

7 - به كار خود به صورت پيشرفت  و نه به صورت تكامل نگاه كنيد
ما به هدف هايى كه داريم بر اساس يكى از طرز فكرهاى «ذهن خوب بودن» و 
«ذهن بهتر شدن» نزديك مى شويم. «ذهن خوب بودن» يعنى وقتى كه تمركز براى 
ثابت كردن اين باشــد كه توانايى زيادى داريد و به آن واقف هستيد كه چه كارى 
انجام مى دهيد. «ذهن بهتر شدن» يعنى تمركز بر روى توسعة توانايى و يادگيرى 

مهارت هاى جديد.
شــما مى توانيد به اين كه مى خواهيد نشــان دهيد باهوش هســتيد و اين كه 

مى خواهيد باهوش  باشيد، متفاوت فكر كنيد.
وقتى كه «ذهن خوب بــودن» داريد، توقع داريد تا توانايى انجام هركارى را 
به صورت عالى داشته باشيد و به صورت خودآگاه يا گاهى ناخودآگاه خودتان را 

با ديگران مقايسه مى كنيد تا متوجه تغييرات و بزرگ شدن خود شويد.
وقتى كه كارها روان و مطابق ميل پيش نرود، به  ســرعت شــروع به ترديد 
در خصوص توانايى هايتان مى كنيد و اين موضوع ســبب ايجاد اضطراب بسيار 
زيادى مى گردد و نگرانى ترديد به توانايى هاى فردى به طور چشمگيرى منجر به 
عدم موفقيت و سقوط مى گردد. از سوى ديگر، «ذهن بهتر شدن» به جاى مقايسة 
خود و نگرانى از پيشرفت كردن و زير سوال بردن توانايى فردى، در واقع اين كه 
چقدر امروز خوب بوديد را با آن چه ديروز، ماه گذشته و يا سال قبل انجام داده ايد 
مقايسه مى كند. همچنين وقتى در دوره اى كارى را انجام مى دهيد،  ياد مى گيريد، 

پيشرفت مى كنيد، در حقيقت مى پذيريد كه در مواقعى در طول راه نيز ممكن است 
اشــتباه كنيد، وقتى اضطراب كمترى را تجربه مى كنيد، واقف هستيد كه در حال 

پيشرفت هستيد و به جاى عقب نش ينى همچنان انگيزة پيشروى داريد.

8 - به موفقيت هايى كه تا به حال به دست آورده ايد فكر كنيد
از تمام چيزهايى كه مى تواند ســبب ترقى و باالبردن احساسات، انگيزه ها، 
ادراك و كسب آگاهى در طول يك روز كارى گردد، مهمترينشان، ساختن پيشرفت 

در كار معنى دار است.
ايده و طرز فكر اين است كه اين پيشرفت هاى كوچك ما را براى حركت رو به 

جلو و مواجهه با تنش ها مقاوم و با انگيزه نگه مى دارند.
از ديد روانشانسى، اغلب اين طور نيست كه آيا ما به هدف رسيده ايم يا خير 
بلكه بر اســاس فاصلة ما بين جايى كه در حال حاضر هستيم و هدفى كه تعيين 
شده است، ارزيابى انجام مى شود و مشخص مى گردد كه ما چه احساسى داريم. 
اين مى تواند كمك بزرگى باشد تا كمى صبر كنيم و به منظور كسب موفقيت نگاهى 
به بازتاب تالش ها و اقدامات انجام شده تاكنون بيندازيم، قبل از آن كه تمام تمركز 

خود را  بر روى چالش هاى باقيمانده در مسير پيش رو قرار دهيم.

9 - بدانيد كه آيا ايدة خوش بينى يا حالت تدافعى و احتياط براى شخص شما 
كاربردى دارد؟

براى اغلب ما، مثبت ماندن در حالى كه دغدغه هاى زيادى داشــته باشــيم، 
بســيار سخت اســت، اما براى تعدادى از افراد بحث ســختى نيست، بحث درك 
احساس ناگوارى اســت و به محظ اتمام آن شرايط، به حالت مناسب روحى باز 

مى گردند. براى اين دسته از افراد خوش بينى كارساز نيست.
كارهاى ويژه اى كه براى بسيارى از اهدافمان انجام مى دهيم به اندازة كافى 
تنش زا است و ما اليه اى از تنش را بدون اينكه تشخيص دهيم به دور خود مى تنيم 
و هنگامى كه بر اســاس استراتژيى كه به كار مى بنديم تالش مى كنيم به اهدافمان 

برسيم، احساس خوبى به دست نمى آوريم.
برخى از افراد به شغلشــان به چشم فرصتى براى ترقى نگاه مى كنند. نگاه 
اين افراد از ديد روانشناســان «تمركز بر ترقى» اســت. در زبان اقتصاد، «تمركز 
بر ترقى»، منفعت حداكثرى و اجتناب از دســت دادن فرصت ها است. برخى ديگر، 
خوب كار انجام دادن را به دست آوردن امنيت شغلى مى دانند و آن را مانعى براى 
از دســت دادن شغلى مى دانند كه مدتها براى آن زحمت كشيده اند. اين «تمركز بر 
پيشگيرى» بر اجتناب از خطر، انجام تعهدات و انجام كارى كه به عنوان وظيفه تلقى 
مى شود، تاكيد دارد. در زبان اقتصاد آن را تالش براى به حداقل رساندن ضرر و 

تالش بر حفظ موجودى مى نامند.
درك روش ترقى و انگيزة پيشــگيرى، در واقع بــه فهم بهتر رفتار متفاوت 
مردم براى رســيدن به هدف مشــترك كمك مى كند. تمركز بر ترقى، مانند ولع، 
بــا خوش بينى همراه اســت. باور بر اين كه همه چيز بــه خوبى جلو خواهد رفت 
تاثير بسيارى بر عملكرد تمركز بر ترقى دارد. تمركز بر پيشگيرى، از سوى ديگر، 
همچون مراقبت و احتياط به نظر مى رسد (يا نوعى نياز به مراقبت و دفاع در برابر 
خطر) و در واقع نوعى تحمل اســت البته نــه با خوش بينى، بلكه با نوعى بدبينى 
تدافعى. به عبارت ديگر، اين روش نگرش، در مواقعى كه گمان مى رود كارها ممكن 
اســت با خطا و مشكل روبرو شود بهتر عمل مى كند و كارساز مى باشد و تالش 

مى كند كه از وقوع اين حالت جلوگيرى نمايد.

اميد اســت تمام اين روش هاى يادشده و يا برخى از آن ها را براى مقابله با 
تنــش و اضطراب در زندگى خود به كارگيريد و تغييــرات مثبت آن را نه تنها در 

محيط كارى، بلكه در هر قسمتى از زندگى خود داشته باشيد.
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نكته ها و گفته ها

1
2
3
4
5

آزادى هميشه به معنى رهايى نيست، هميشه به معناى مسئوليت است. (پيتر دراكر)

هيچى چيزى جانشين واقعيت سنجى نيست، نه مطالعات، نه بازارپژوهى و نه مدل سازى رايانه اى. (پيتر دراكر)

بهترين طرح تا زمانى كه اجرايى نشود نيت خير است. (پيتر دراكر)

اين اصل كه بنگاه بايد هر چه بيشتر يكپارچه شود كهنه شده است. (پيتر دراكر)

مدير بايد واقع بين باشد، آدم بدبين واقع گرا نيست. (پيتر دراكر)

اين وضعيت اي ام دي است!
شون گاالگر در سايت آرس تكنيكا از پنج شركت نام مي برد كه ممكن است 
در ســال 2014 وجود نداشته باشند و توسط شركت هاي ديگر خريداري شده 
يا به طور كلي از بين رفته باشــند. يكي از اين شــركت ها، اي ام دي است؛ دومين 
ســازندة پردازنده هاي دســك تاپ و سرور جهان. اين شــركت در سال 2012 
نزديك به يك ميليارد دالر ضرر مالي داشــته اســت. در سال 2011 نزديك به 
1400 نفــر از اين شــركت اخراج شــده اند و هنوز بايد 15 درصــد ديگر از كل 
كاركنان شــركت تعديل نيرو شوند. همچنين اين شــركت در اقدامي عجيب ماه 
گذشــته دفتر مركزي خود در منطقة آستين تگزاس را به مبلغ 164 ميليون دالر 
فروخت تا پول نقدي براي ادامة كار شركت داشته باشند. ده ها محصول طراحي 
شده در صف خط توليد اين شركت قرار دارند و هر روز در اخبار مي شنويم كه 
نيروهاي فني و مديريتي اين شركت كه نقش كليدي در اي ام دي ايفا مي كردند از 
اين شركت جدا شده و به شركت هاي رقيب پيوستند. يكي از مهم ترين اين نقل و 
انتقاالت مربوط به مايكل گودارد (Michael Goddard ) نايب رئيس مهندسي 

و طراحي محصول اين شــركت اســت. اين وضعيت در حالي است كه برخي از 
كارشناسان از فقدان نيروهاي متخصص و فني در اين شركت صحبت مي كنند 
و يكي از داليل ركود بازار اين شركت را نبود سازماندهي و ساختار در كاركنان 

فني مي دانند. 
اينتل رقيب ســنتي و ديرينة شركت اي ام دي در تمامي بازارها از دسك تاپ 
و سرور گرفته تا موبايل و لپ تاب، پيروز ميدان است و بازار را در دست دارد. 
اين همة ماجرا نيســت و در اين چند سال اخير رقيبان تازه اي وارد بازار توليد 
پردازنده و تراشه شــده اند كه اتفاقًا گردن كلفتي هم مي كنند. شركت هايي مانند 
كوال كام، سامسونگ، ان ويديا و البته پردازنده هاي كم مصرف ARM همگي در 
صدد تصاحب بازار هســتند و وضعيت بغرنج و پيچيدة اي ام دي را بحراني تراز 

قبل مي كنند و موجب كاهش فروش و عدم استقبال از محصوالتش مي شوند. 
ايــن وضعيت شــركت اي ام دي اســت. شــركتي كــه در ســال 2000 با 
پردازنده هــاي اتلون خود در بــازار جوالن مي داد و با خريدهــاي بزرگ - از 
مديرعامل و كاركنان گرفته تا شــركت ها و دفاتر اداري - در صدد توسعه خود 

ممكن است اين شركت را در سال 2014 نبينيد! 
AMD؛ در سراشيبي سقوط!
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مديرعاملى كه داخل شركت رفيق داشته باشد نمى تواند بى طرفانه رفتار كند. (پيتر دراكر)

كاركنان هر سازمان دارايى آن هستند نه هزينه. (پيتر دراكر)

سنجش كيفيت در كار فكرى دشوار است، كار فكرى در عمل خود را تعريف مى كند. (پيتر دراكر)

محك هر روش در مديريت، درستى يا نادرستى روش نيست، ثمربخش بودن آن است. (پيتر دراكر)

سازمان دانش محور بايد هم يادگيرنده باشد و هم ياددهنده. (پيتر دراكر)

بود. در همين سال اين شركت به مناسبت سودها و موفقيت هاي زيادي كه كسب 
كرده بود جشن بزرگي گرفت و در اين جشن از بزرگ ترين ستاره هاي موسيقي 
آمريكا دعوت كرد. در ســال 2001 اين شركت نزديك به يك ميليارد دالر سود 

خالص داشت. 

كشتي سوراخ در حال غرق
«چرا اي ام دي در سراشيبي سقوط قرار گرفته است؟» سوالي است كه اين 
روزها افراد مختلفي از يكديگر مي پرســند و به دنبال اين هستند كه بفهمند چرا 
اين شركت بزرگ كه تا همين چند ســال پيش روي نمودار درآمدهاي مالي در 
حال صعود بود به يك باره دچار اين همه مشــكل و كاهش ســهام و سود و از 
دســت دادن سهم بازار شده اســت؟ آيا اي ام دي در بخش مديريت و استراتژي 
اشــتباه كرد؟ آيا ضعف هاي مديرعامل ها در چند سال اخير تاثيرگذار بود؟ آيا 
طراحي ها و فناوري هاي پردازنده هاي اين شــركت به روز و قابل رقابت با ديگر 

پردازنده هاي بازار نبود؟ آيا داليل ورشكستي اي ام دي فني است يا غيرفني؟ 
عتيق رضا مدير فني سابق اي ام دي مي گويد «يكي از داليل وضعيت كنوني 
شركت اي ام دي، فقدان هيچ كنترل و مديريتي روي هزينه ها، دستمزدها و حقوق 
كاركنان اســت. حتي اين مشكل در حال حاضر نيز وجود دارد.» رضا در ادامه 
معقتد است كه اي ام دي يك كشتي بزرگ سوراخ شده و در حال غرق شدن است 
و نبايد نقش مديرعاملش Read Rory را در اين غرق شــدن ناديده گرفت. رضا 
مي گويد «مديرعامل فعلي آدم خوبي اســت ولي سوراخ اين كشتي خيلي بزرگ 
است و نمي توان آن را پوشاند. از دست دادن 164 ميليون دالر هيچ زماني اتفاق 
نيفتاده است.»وي معتقد است يكي از بزرگ ترين چالش هاي اي ام دي زمان است 
چون فرصت هاي پيش رو از دســت رفته اند و ممكن اســت تاريخ دوباره چنين 
فرصت هايي را به مديران اين شــركت ندهد و زماني براي بازســازي و تكرار 

موفقيت وجود نداشته باشد. 
يك تحليل گر بازار نظر جالبي دربارة مقايســه دو شركت اينتل و اي ام دي 
دارد. وي مي گويد اينتل ســه ســال خوب و يك ســال بد دارد ولي اي ام دي سه 
ســال خوب و سه سال بد دارد و اكنون در ســه سال بد خود است ولي ممكن 
اســت هيچ وقت اين سه ســال بد تمام نشــوند. وي به كنايه مي گويد اينتل يك 
«كپي كنندة قهار» اســت ولي اي ام دي «تا حدودي شبيه» است. اي ام دي نمي تواند 
موفقيت هايــش را پايدار و طوالني مدت كند و هميشــه پردازنده هايش موفقيتي 
گذرا دارند و خيلي زود توســط شــركت اينتل كپي مي شــوند. اين شركت نياز 
بــه نيروهاي جوان و خالق با قدرت تصميم گيري و جســارت و شــجاعت باال 
دارد. به فردي مانند جري ســاندرس (موسس  شــركت) نياز دارد كه ذهنيت و 
رفتار خاصي داشت و همين ذهنيت و رفتار شخصيت شركت اي ام دي را تشكيل 
مي داد. او در ســال 1996 تمام كاركنانش را جمع كرد و به آن ها گفت «شركت 
توليدكننــدة پردازنده هاي NextGen را خريــده ام. آينده متعلق به اين پردازنده 
است» و به كاركنانش اعتماد كرد و از آن ها خواست روي اين پردازنده كار كنند. 
هميــن اتفاق هم افتاد و پردازندة K6 با معماري پردازندة NextGen وارد بازار 

شد و موفقيت هاي زيادي كسب كرد. 

نگاهي به آمار و ارقام نشــان مي دهد ضررهاي مالي شــركت اي ام دي از 
اواخر ســال 2007 و مشخصًا سال 2008 شروع شــده و هر سال دامنة آن ها 
وسيع تر گشته است. بنابراين با كمي تيزهوشي مي توان نتيجه گرفت اين ضررها 
به خريد بزرگ اين شــركت در ســال 2006 ارتباط دارند. اي ام دي در اين سال 
شركت ATI را با جار و جنجال زيادي خريد و روي پردازنده هاي گرافيكي مانور 
داد ولي نتوانســت در اين حوزه موفقيت هاي بزرگي كسب كند و برعكس وارد 
مبارزه با شــركت دومي به نام ان ويديا شد. شايد اگر اي ام دي مي توانست سهم 
بزرگي از بازار پردازنده هاي گرافيكي را از آن خود كند و ان ويديا را به حاشيه 
براند دچار وضعيت كنوني نمي شــد. شايد هم اگر شــركت ATI را نمي خريد و 
سعي مي كرد هنوز به مبارزه و تمركز در دو حوزة دسك تاپ و سرور با شركت 
اينتل بپردازد موفق تر بود. به هر حال، خريد شــركت ATI نيز يكي از گزينه هاي 
احتمالي اســت كه اين كشــتي را سوراخ كرده اســت، در حالي كه آن زمان يك 
برگ برنده بود.  در اين ميان محصوالت شــركت اي ام دي را نبايد بدون تقصير 
دانست. يكي از چالش ها و مشكالت اين شركت در چند سال اخير عقب بودن از 
بازار و رقيبش اينتل بوده است كه به مرور به كاهش و از دست دادن سهم بازار 
انجاميد. عقب ماندن از پردازندة دو هسته اي و چهار هسته اي اينتل، عقب ماندن 
از پردازنــدة كم مصرف اينتل روي نوت بوك هــا و اولترابوك ها، عقب ماندن از 
پردازنده هاي سرور اينتل و ده ها نمونة ديگر مباحثي هستند كه به تدريج شركت 

اي ام دي را به مرز ورشكستگي به پيش راندند. 

مي ميرم ولي شكست نمي خورم!
اين روزها خاطرات تولد اي ام دي در ســال 1969 توســط جري ساندرس 
(Sanders Jerry) در ذهن ها مرور مي شــود. هنگامي كه جري 18 ساله بود در 
يك نزاع خياباني مورد ضرب و شــتم شديدى قرار گرفت، به طوري كه جمجمة 
ســرش شكست و سه روز در حالت كما به ســر مي برد. بعد از هوشياري هم 
نمي توانست نيمة چپ بدنش را به خوبي تكان بدهد. بعدها جري در شركت هاي 
موتــوروال و Semiconductor Fairchild كار كــرد ولــى همكاريش با آن ها 
دوامي نداشت و شــركت اي ام دي را در 33 سالگي تاسيس كرد، در جايى گفته 
بود «ممكن اســت من بميرم ولي ممكن نيســت شكست بخورم.» آيا اين روحية 
جنگ جويي و مبارزه طلبي هنوز در ذهن و عمل مديران شــركت اي ام دي وجود 
دارد؟ آيا جاني براي مبارزة دوباره با شركتي مانند اينتل در جسم اي ام دي باقي 
مانده اســت؟ آيا اي ام دي دوباره به روي رينگ بازخواهد گشــت؟ كارشناسان 
اعتقــاد دارنــد اي ام دي در دو حــوزة ســرور و پردازنده هــاي گرافيكي هنوز 

شانس هايي دارد. 
چنديــن ابركامپيوتر در دنيــا وجود دارد كه از پردازنده هاي اين شــركت 
اســتفاده مي كنند و صنعت گرافيك هنوز فرصت هايي براي كســب سهم بيشتر 
بــازار دارد. اگر اي ام دي بتواند خيلي ســريع خودش را ســازماندهي مجدد يا 
بــه قول معروف بازمهندســي كند و با توليد محصوالتي جديــد و به روز خيز 
دوباره اي براي بازار داشــته باشد، مي تواند  سه ســال بد خود را تمام كرده و 

وارد سه سال خوب شود. 
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  نقش پدافندغيرعامل در تامين امنيت فضاى تبادل اطالعات
هرگونه اقدام با هدف ايجاد اختالل، ناكارآمدى يا محروم سازى از 
منابع موجود در فضاى تبادل اطالعات، جنگ ســايبر اطالق  مى گردد. 
چنين عملياتي به طور مشــخص با اهــداف تهديد امنيت  يا حفظ امنيت 
در ابعاد ملى انجام مي پذيرد. جنگ ســايبرى داراي اهميت روزافزون 
براي بخش هاى دفاعى و امنيتى، اقتصادى و تجارى، سياسى، فرهنگى 

و ...  است.
الزمــة يك دفاع موفق در جنگ سايبر همانا باال بردن سطح امنيت 
عناصر درگير است و اين مهــم جز با افزايش دانــش در حوزة سايبر 

ممكن نخواهد بود.
بر اســاس استانداردهاي امنيتي قابل قبول، به طور خالصه هريك 
از عناصر درگير در فضاي سايبر، بايد به اندازة ارزش خود حفاظت 
بهينه  چندان  دفاعي  مكانيزمهاي  انتخاب  صورت،  درغيراين  گردند. 

نخواهد بود و بدونشك داراي هزينههاي غير ضرورى است.
بديهى است آن هايى كــه قصد حمله داشته باشند، تا دندان مسلح 
مىشونــد. پس بايد ابتدا دارايىها و عناصر اصلي و اساسي اطالعاتي 
اشياى مهم در فضاي سايبري را تعريف و تعيين نموده و براساس 
سياستهاي كالن و با درنظر گرفتن تمامــى تهديدات، همــة تمهيدات 

دفاعي را پيريزي نماييم.

جنگ سايبر:
در جنگ سايبــر، از كامپيوترها به عنوان يــك اسلحه يا به عنوان 
ابزاري براي انجام كارهاي خشونت بار جهت ترساندن يا تغيير عقيدة 
يك گــروه يا كشــوراستفاده مى كنند. جنگ سايبر بــه قصد كارهاي 
سياســي  يا آرماني انجام مي گيرد و مكان ها و تأسيسات حياتي مانند 
انــرژي، حمل ونقل، ارتباطات، و خدمات ضروري (مانند خدمات پليس 
و خدمــات پزشكي) را هدف قرار مي دهــد و از شبكه هاي كامپيوتري 
به عنوان بسترهايي جهت انجام اين اعمال خرابكارانه استفاده مي كنند.

جرايم سايبر
هرگونه دخل وتصرف غيرمجاز از طريــق ورود يا خروج، ضبط 
وذخيره، پردازش و كنترل داده ها و نرم افزارهاى رايانه اى وايجاد يا وارد 

كردن انواع ويروس هاى رايانه اى و امثال آن جرم محسوب مى شود.

  انواع حمالت سايبري
حمالت  خاموش

ايــن حمالت شامــل فعاليت هايى هستند كه بــدون انجام هرگونه 

فعاليــت ظاهرى در آن ها  يا ايجاد تغييرات در سيستم هاى آسيب پذير، 
به آن ها نفوذ شده  و منجر به سوء استفاده از منابع سيستم مى گردد.

حمالت  فعال
اين حمــالت، حمالتــي هستند كه بــه سيستم هــاي كامپيوتري 
زيرساخت هــاى حياتى نفوذ مي كننــد و مي توانند اطالعات حساس را 
دستكــاري كنند و باعث بــروز حوادث و فجايع ملــى و جبران ناپذير 
مى گردنــد. از اهداف آن ها مي توان، از كار انداختن شبكه هاى خدماتى 
عمومــى مثل شبكة برق، گاز و ... همچنين ايجاد وحشــت و ترس در 

جامعه و كاهش ميزان اعتماد به دولت و نظام را برشمرد.

  آناتومي و مراحل يك حملة سايبري
1 - ابتدا يك هدف مشخص تعيين مي شود كه مي تواند قسمتي از 
يــك زيرساخت حياتي مانند شبكة راه آهن، شبكة برق، شبكة ATM  يا 

سايت هاي وب دولتي باشد.

2 - مهاجم ها شروع به جمع آوري اطالعات مي كنند.
- از طريق شبكة اينترنت/ مقاالت/ مطالعات و ...

- از طريق وب سايت هاي هدف
Pen-Tes) بر روي وب  ng) انجام آزمايش هاي تست نفوذ -
- شناسايي مؤلفه هاي تكنيكي هدف، مانند سيستم عامل و ...

- جمع آوري اطالعات از طريق مهندسي اجتماعي (توسط كاركناني 
كه در آن ساختار كار مي كنند)

3 - حملة سايبر اتفاق مي افتد.
- بعد از اينكه دسترسي حاصل شد، ممكن است كه حمله تا مدتي 

نگهداشته شود.
- ممكن است كه حمله موفقيت آميز بوده و يا شكست بخورد.

- اگــر حمله موفقيت آميــز باشد، هكــر آن را از طريق مالتي مديا 
منتشر و يا ردپا و اثر خود را مخفي مي كند.

4 - تحقيق و بررسي جهت حمالت ديگر انجام مي گيرد.

  مراحل دفاع
همواره اشكال متفاوتي در برخورد با فعاليت هاي مجرمانه در يك 
فضــاي سايبر وجود دارد. در اينجا الزم است كه دو مرحله از مراحل 

دفاع بررسي شود.

پدافند غيرعامل در حوزة فناورى اطالعات و مراكز داده
در دو شمارة قبل از اين فصل نامه، به شرح پدافند غيرعامل در ايران، تهديدات مراكز داده و مالحظات 
پدافنـد غيرعامل، طراحى مراكز داده با رويكرد پدافند غيرعامل و ... پرداختيم. در اين شـماره قصد 

داريم تا مبحث جرايم سايبرى و جنگ هاى سايبرى را شرح دهيم.

امير مهربانى
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(Preven on) 1. جلوگيري
 عبارت است از شناسايي راه هاي نفوذ و حمله و مقابله با آن ها 

جهت افزايش ضريب امنيت، ايمنى و پايدارى.
از جمله روش هاى جلوگيرى مى توان به موارد زير اشاره كرد:

 into Security Embed) طراحي امن و ايمن و پايدار سيستم ها 
(design

در صورتي كه امنيت جــزو معيارها و اصول طراحي سيستم ها 
قرار بگيــرد، سيستم ها بسيار امن تــر و ايمن تــر و پايدارتر از قبل 

خواهند بود.

(Ban A acks) متوقف نمودن حمالت 
 از ديگــر راه هــاي جلوگيــري از حمــالت، متوقــف نمــودن 
آن ها مى باشــد. ايــن روش از طريق استفاده از تجهيزات پيشــرفتة 

امنيتى و وضع قوانين الزم، ميسر است.  

2. مديريـت حادثـه (Management Incident)، محـدود كـردن 
(Damage Limita on) خرابي ها

روش هاي مديريت حوادث و محدود نمودن آثار زيانبار حوادث، 

راه هايــي هستند كه با استفاده از آن ها مي توانيم اثر حمالت صورت 
گرفته را در كمترين زمان كاهش دهيم.

  تعيين آثار، نشانه ها و هشدارها
بديــن معني كه وقتي حمله اي اتفاق مي افتد، ابتدا در گام اول بايد 
آثــار و خطراتي را كه اين حمله مي تواند داشته باشد شناسايي كنيم، 
زيرا با شناسايي آثار يك حمله مي توانيم از پيامدهاي حمالت ديگر و 

خطراتي كه ممكن است ايجاد شوند، جلوگيري كنيم.

(System the Harden)امن،  ايمن  و پايدار كردن سيستم ها 
جهت جلوگيري از نفوذهــاي بيروني، ضروري است تا موانعي 
ايجــاد كنيــم. از قديمي تريــن موانع نفــوذ، استفــاده از كلمة عبور 
(Password) است كه البته روش هاي جديدتر، استفاده از روش هايي 
 (Servers Proxy) و يا پراكسي سرورها (Firewall) ماننــد ديوار آتش

مى باشد. البتــه همان طور كه شيوه هاي رمزنگاري شكست خوردند، 
شيوه هــاي جديد نيز مي تواننــد منجر به شكست شونــد. در مورد 
حمــالت فيزيكي نيز الزم است ابتدا تمام حمــالت و نفوذهايي را كه 
مي تواند انجام شود، شناسايي كنيم. براى نمونه، در مورد يك شبكة 
اطالعاتى، بايد استراتژي هاي فيزيكي مناسب جهت امن، ايمن و پايدار 

نمودن مراكز دادة آن اتخاذ نمود.

(Realloca on and Shutdown) خاموشي و تخصيص مجدد
يــك راه حل ديگر اين است كه سيستــم به طور كامل يا به طور 
جزيــي خاموش شود و دوباره تخصيــص داده شود. سيستمي كه 
متوجــه شود تحت يك حملــه قرار دارد، بايد موانــع و دفاع هايي از 
خــود بنا گذارد كه شايد در مواقــع عادي از آن ها استفاده نمي كند و 
سعي كند قسمت هايي از سيستم را كه با حمله مواجه شده اند، ايزوله 
كنــد. البته مراحل خاموش كــردن و تخصيص  مجدد بايد به صورت 

) و به سرعت انجام گيرد. me real) بى درنگ

(Backup) پشتيباني
نكتــة قابل توجه اين است كه بايد همواره از اطالعات جمع آوري 
شده، قبل از هر حمله اي پشتيباني به عمل آوريم. اين روش از طريق 

تهية نسخة پشــتيبان اطالعاتي كه ذخيــره شده اند، به دست مي آيد. 
بسياري از روش هاي دفاع، نياز به اين دارند كه حالت صحيح سيستم 
قبل از حمله را جهت تسهيــل در بازيابي و تجديد دوباره بدانند. اين 
روش بــراي مواقعي است كه حمالت براســاس نقطة شروع دقيق و 
مشخصي انجام مي شود و پشتيبان ها به طور منظم گرفته مي شوند. 
بسيــاري از حمالت موذيانه به كندي و به طور محرمانه، مشــكالت 
زيادي را نسبــت به زماني كه اطالعات سالــم بودند، ايجاد مي كنند 
(يعنــي در اين گونه از حمالت ما زمــان دقيق سالم بودن اطالعات را 
نداريم و تاثير حمالت هنوز ايجاد نشــده است). در اين حالت، جهت 
ايجاد فضــاي سالم، سيستم هاي سازمان بايد خودشان برنامه هايي 

براي تهية نسخه پشتيبان داشته باشند.
آخرين بخش از مقاله هاى پدافنــد غيرعامل را مطالعه فرموديد، 
در شمــارة بعد از اين فصل نامه موضوع ديگرى مورد بررسى قرار 

خواهد گرفت.
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حكايت: تصميم قاطع مديريتى

پاسخ معماي شماره قبلمعمالطيفه

كارمند تنبل و چراغ جادو
كارمند تنبلى  از فرط بى حوصلگى به جستجو در قفسه هاى قديمى 
اتاق كارش مشغول شد. در حين جستجو به يك چراغ پيه سوز خيلى 
قديمــى برخورد. با خودش فكر كرد مى تواند از آن به عنوان يك شىء 
زينتى در دكور خانه اش استفاده كند. بنابراين آن را با خود به خانه برد. 
هنگام تميزكردن و پوليش چراغ، يك غول از چراغ بيرون آمد و گفت كه 

مى تواند سه آرزوى او را برآورده كند. 
كارمند گفت: «يك نوشابه خيلى خنك مى خواهم.» غول نوشابه اى 

خنك با يخ را براى او ظاهر كرد و او نيز خورد.
سپس كارمند گفت: «حاال دوست دارم در يك جزيرة زيبا و خوش 
آب و هــوا كنــار ساحل باشم.» ناگهان خــود را در يك ساحل زيبا و 

رويايى ديد.
كارمنــد براى آرزوى سوم خود گفــت: «دوست دارم هرگز كار 
نكنم.» پوف! كارمند چشم هايش را باز كرد و خود را در اتاق كارش ديد. 

 زندان
زندانــي داراي دو در اســت، يكي در 
آزادي و ديگري َدرِ اعدام. اين زندان داراي 
دو زندانبــان است كه يكي از آنها راستگو 
و ديگري دروغگوســت. خودِ زندانبانان 
همديگر را بــه خوبي مي شناسند. در اين 
زندان مردي محبــوس است كه نمي داند 
كداميــك از زندانبانان راستگو و كداميك 
دروغگــو است؟ بــه او اجازه مي دهند، از 
هر يك از زندانبانــان كه دلش مي خواهد 
سؤالي بكند و از پاسخ طرف مقابل بفهمد 
در آزادي كــدام است تا از آن خارج شود. 
پرسشــي كه او بايد بكند تا بــه آزادي او 

بينجامد  چيست؟

خويشاوندى
ــاوندي به  ــر چند كه اين نوع خويش ه
ــدرت اتفاق مي افتد، ولي غير ممكن  ن
ــرد را در نظر مي گيريم  ــت. دو م نيس
ــر كدام  ــرده و ه ــان فوت ك كه زنش
ــي دختر دومي را  ــك دختر دارند. اول ي
ــي آورد و دومي نيز  ــه عقد خود در م ب
دختر اولي را به زني مي گيرد و آن دو 
ــر و در عين حال داماد  پدر زن يكديگ
هم محسوب مي شوند. هر كدام از آنها 
صاحب پسري مي شوند. اگر كمي فكر 
كنيم، متوجه خواهيم شد كه هر يك از 
اين دو پسر نسبت به ديگري هم دايي 

محسوب مي شوند و هم خواهر زاده.

كــاريــكاتــور

روزى مدير يكى از شركت هاى بزرگ در حالى كه به سمت دفتر كارش مى رفت چشمش به جوانى افتاد كه در كنار ديوار ايستاده بود و به 
اطراف خود نگاه مى كرد.

جلو رفت و از او پرسيد: شما ماهانه چقدر حقوق دريافت مى كنى؟
جوان با تعجب جواب داد: ماهى 2000 دالر.

مدير با نگاهى آشفته دست به جيب شد و از كيف پول خود 6000 دالر را در آورده و به جوان داد و به او گفت: اين حقوق سه ماه تو، برو 
و ديگر اينجا پيدايت نشود، ما به كارمندان خود حقوق مى دهيم كه كار كنند نه اينكه يكجا بايستند و بيكار به اطراف نگاه كنند.

جوان با خوشحالى از جا جهيد و به سرعت دور شد. مدير از كارمند ديگرى كه در نزديكيش بود پرسيد: آن جوان كارمند كدام قسمت بود؟
كارمند با تعجب از رفتار مدير خود به او جواب داد: او پيك پيتزافروشى بود كه براى كاركنان پيتزا آورده بود.
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