ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه SDDC

ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر :ﺧﻮراک اﺑﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ

ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪﻧﺎم »ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر« ﯾﺎ ) SDDCﺳﺮﻧﺎم (Software-Deﬁned Data Centerدر
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻴﺎﻫﻮﯾﯽ ﺑﻪﭘﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ،اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺮﮐﺰ داده
ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر از ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟ آﻳﺎ آن ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎن ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را دارد
ﮐﻪ اﻳﻦﺑﺎر ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﻴﺶﺗﺮی از آن ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮕﻦ ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﺳﺖ؟ آﻳﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﻫﺮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد؟
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر« اﺳﺖ .ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ  SDDCﮔﺴﺘﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻪ آن وﻳﮋﮔﯽ و ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﮐﻠﻴﺪی دارد
و آن اﻳﻦﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ) (application layerرا از ﻻﻳﻪ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ) (physical infrastructure layerآزاد
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻼن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را در راه رﺳﯿﺪن
ﺑﻪ آﻳﻨﺪهای ﮐﻪ از آن ﺑﺎ »اوجﮔﻴﺮی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« ﻳﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﺎری ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﭘﺪﻳﺪهای
اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن اﺑﺮی ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻻﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد را از ﻻﻳﻪ
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آزاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻴﻄﻪ اﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺷﺒﮑﻪﮐﺎری در ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ اﺑﺮی
ﭘﻴﺶ رو ،ﺑﺮآﻳﻨﺪی اﺳﺖ از دﻳﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﻪارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﻪ
ِ
 CohesiveFTاز زﺑﺎن ﺳﺎﻳﺖ واﻳﺮد ﮐﻪ ﮐﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﭼﻴﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً
ﺳﺎده ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ آنرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻠﺰوﻣﺎت در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد
و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻴﻢ ﭼﺮا ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را ﭘﺪﻳﺪهای اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر:

ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻻﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮ ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺠﺎری
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﮐﺮد .آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﻮﻳﻦ زودﺗﺮ از آنﭼﻪ ﮐﻪ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺎل ﻓﺮا رﺳﯿﺪن اﺳﺖ .ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  VMwareو اﻳﻨﮏ اچﭘﯽ ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر« ﻳﺎ  SDDCروی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺟﺪﻳﺪ و
ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر در ﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﻻﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد را از ﻻﻳﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰار
ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ارﻳﮏ ﻧﻮر ) (Erik Knorrدر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﺘﺮﮔﯽ اﻳﻦ ﻣﻮج ﻣﯽﻧﻮﻳﺴﺪ» :درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ،ﺟﻬﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ داد ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ »ﻣﺮاﮐﺰ داده« را ﺑﺎ ﺧﻴﺰﺷﯽ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺳﺨﺖاﻓﺰاری ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ«.
ﺷﺮﮐﺖ  CohesiveFTﻧﻴﺰ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد ،اﻣﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺟﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ روی ﭼﻨﺪ ﺳﺮوﻳﺲدﻫﻨﺪه ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻴﺪا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی اﻫﻤﻴﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻫﻢاﻳﻨﮏ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻗﺮار دارد« )ﺑﺮﺧﻼف ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﺑﻪ »اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮارد ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ« اﻫﻤﻴﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ(.
اﻫﺎﻟﯽ  VMwareﻧﻴﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﻳﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ

ﺧﻮاﻫﺪﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﺷﻴﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آیﺗﯽ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻴﺪ«.
ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺑﺮای ﺟﻬﺎن اﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪرن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

مطلب پیشنهادی :پیریزی شهرهای هوشمند آینده با محوریت مراكز داده نرمافزار
محور

اﻳﺪهآل ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺳﮑﻮی ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺪرن ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ دارد،
ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ﻣﺪرنﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن ﻧﻴﺰ
ﻣﺰاﻳﺎی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮونﺳﭙﺎریﺷﺪه آیﺗﯽ ،ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰار در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت ) (SaaSﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺪﻣﺎت ) (IaaSﮐﻪ در اﺑﺮ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ و ﻧﻴﺎزی
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻳﻦﻫﻤﻪ VMware ،در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺧﻮد از ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ،ﻋﺒﺎرت »ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده« را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﺗﻌﺮﻳﻒ  VMwareﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﭘﺮﺷﻤﺎری دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮای
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺠﺎزی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ  12ﻣﺮﺣﻠﻪای را اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﺟﺮای
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﻧﻴﺰ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ زﻳﺎد و ﮔﺮانﻗﻴﻤﺘﯽ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .از اﻳﻦرو ،ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮﮐﺖ
 CohesiveFTاز  SDDCﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ.

ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه در ﻧﺮماﻓﺰار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎور  ،CohesiveFTﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر دﻗﻴﻘﺎ ً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺗﻌﺮﻳﻒﺷﺪه در ﻧﺮماﻓﺰار« اﺳﺖ .اﺳﺘﻘﺮار و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ،ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ،و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ آن را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺮماﻓﺰار وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﻪاﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ،ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آن ،ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎ ،ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ و ﺻﺪﻫﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪی
ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ را ﻳﮏ ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺷﺮﮐﺖ
 CohesiveFTﺣﺘﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﻴﺎی آیﺗﯽ ﮐﻼن ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ آیﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد آیﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ دو
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺰا از ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ،اﻳﻦدو ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪﺻﻮرت
واﺳﻂﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ) (APIو رواﺑﻂ ﻗﺮاردادی ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺑﺮدﺷﺎن.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب ﺑﺮای ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻴﺎزی ﻧﻴﺴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﺎر ﭘﺮﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ دﻧﺒﺎل ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ واﺳﻂﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ،اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن ،اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ »ﺳﺮﻳﻊ ،ﺳﺎده ،و ﻓﺮاوان« ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ،ﻫﻤﻴﻦ
ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد اﻳﺪه ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد و از ﺣﻴﺚ ﺑﺎزده ،در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻳﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را اراﺋﻪ داد ،ﻧﻪ
ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ را.
ﻫﻴﭻﮐﺲ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﮐﻮچ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﺧﺎص ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺷﻮاﻫﺪ اوﻟﻴﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  ،CohesiveFTﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﺑﻪ ﮐﻼود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦﻫﺎ را ﺑﻪ
ﮐﻼود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮ اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ در ﮐﻼود ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ  5ﻳﺎ  10ﻳﺎ  50ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺳﺮور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﺧﻮد اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮوهﻫﺎی آیﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺑﻪﺻﻮرت ﺑﯽدرﻧﮓ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزده ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ ﮐﻼود ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ دارﻧﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  CohesiveFTﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﺗﻌﺮﻳﻒ آنﻫﺎ از ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ ،ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺗﺮ و ﭼﺎﺑﮏﺗﺮ
اﺳﺖ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن آن ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ روﻳﮑﺮدی ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽﺗﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد،
ﻧﻴﺎزی ﻧﺪارد «.اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺧﻮد را ﮐﻼود ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮز ﻳﺎ »ﻣﺤﻔﻈﻪﻫﺎی اﺑﺮ« 1ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ،CohesiveFTاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺑﻪﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ
ﻣﻮاردی ﻫﻢﭼﻮن ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ،راﻫﺒﺮی و اﻣﻨﻴﺖ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از رﮐﻮردﻫﺎی ﮐﺎری و ﺗﺠﺎری و ﻧﻴﺰ
ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻧﺎم  system of engagementرا ﺑﻪاﺻﻄﻼح  containerizationﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﮐﻨﻴﺪ .ﻣﺰﻳﺖ
ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎی اﺑﺮی ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺗﻔﮑﻴﮏ و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎ
در ﻳﮏ ﻓﺮﻣﺖ آﻣﺎده و ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻼود ﮐﻪ ﺳﺮﻳﻊ و ﺳﺎده ﻫﻢ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از اﺻﻮل ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ.

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ داده
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر دو ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻋﻤﺪه داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻻﻳﻪ ﮐﺎرﺑﺮد .ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ

زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت ،راﻫﺒﺮی و اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻤﻮار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ در ارﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ اﺑﺮ ،دﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﺼﺎ راه رﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ،ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ،ﮐﺎرآﻣﺪی ،و دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪ ﻗﺪرت
ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫﺎی اﺑﺮی از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی آیﺗﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ دلﺧﻮاه ﺧﻮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،اﺳﺘﻘﺮار و ﮐﻨﺘﺮل اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦﻫﺎ را در اﺑﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم
آن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را در اﺑﺮ )ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﻮآوری( ﺗﮑﺎﻣﻞ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ اﺑﺮی ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺑﺮای  CohesiveFTاﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد و آنﻫﺎ در اﺷﺎره ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم از ﻋﺒﺎرت
 Cloud Container Solutionاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮلﻫﺎ و ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﺑﻨﻴﺎدی ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎیﺷﺎن و ﺳﺎزوﺑﺮگﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻼن ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻨﺪ.

آﻳﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر:

ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺸﺎﻫﺪهﭘﺬﻳﺮیاﻧﺪ...
ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آن اﺻﻄﻼحﻫﺎی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را راهﮐﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی و ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن اﺑﺮ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .ﺑﺖ ﭘﺎرﻳﺴﻮ،
از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﮏﺗﺎرﮔﺖ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ،ﺗﺸﻮﻳﻖ دﻳﮕﺮان ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر را ،ﭼﻪ در ﺳﻤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﭼﻪ در ﺳﻤﺖ ﺳﺮور ،رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖ  VMwareﺑﺴﺘﻪvCloud Suite
را ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ و آن را ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻳﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ وﻳﻨﺪوز ﺳﺮور ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  Hyper-Vﺑﻪﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ردﻫﺖ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ را ﺗﻮﺳﻂ  Red Hat Enterprise Virtualizationﻳﺎ RHEV
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺟﻮﻧﻴﭙﺮ و ﺑﺮوﮐﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺎل ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻼن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺷﻤﺎر ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه و
واﺳﻂﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﻳﺴﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده رﻫﺎ از ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ :ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ اﺑﺮی اﻣﻦ در ﻫﺮ
زﻣﺎن.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ  ،CohesiveFTﺗﻌﺮﻳﻒ  VMwareاز ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺧﻴﻠﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ
ﻳﮏ اﺗﺼﺎل ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﺗﺎقﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ و ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺮورﻫﺎ اﺳﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر در آﻳﻨﺪه اﺗﺼﺎلﻫﺎی ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روی اﺑﺮ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺑﺮ ،ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻋﺎدی ﻓﻌﻠﯽ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﻣﺠﺎزیﺳﺎزیﺷﺪه دﻳﮕﺮی در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد و
ﭘﻴﺶ رو ،ﺑﺮ ﺷﻤﺎر ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﻳﮋه در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﺻﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .در ﺳﺎلﻫﺎی
ِ
داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳﻮد
ﺑﺮدن از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﺑﻨﺪی و ﭼﻴﻨﺶ اﺑﺮی ،آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ  CohesiveFTﻧﻴﺰ ﻫﻢﭼﻮن  VMwareﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ  SDDCﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
ـ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه
ـ ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪ
ـ ﺳﺎزﮔﺎرﭘﺬﻳﺮ
ـ ﺧﻮدﮐﺎرﺷﺪه
ـ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ
و ﻧﻤﻮﻧﻪای واﻗﻌﯽ از  SDDCوﻳﮋﮔﯽﻫﺎی زﻳﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
ـ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ
ـ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی اﻳﻤﯿﺞ
ـ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی
ـ ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﻳﻞ
ـ ﺳﺮوﻳﺲﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژی ﺑﺮای  ،IDSﻻﮔﻴﻦ ﮐﺮدن و ﻏﻴﺮه.
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ،ﺳﻔﺎرﺷﯽﺳﺎزی و ﮐﻨﺘﺮل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﭘﻠﻴﮑﻴﺸﻦ ﮐﻠﻴﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎ ،ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت اﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر و روی ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﺑﺮدیﺷﺎن ،در دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ،
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮی و ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻮآوری دﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .رﻫﺒﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ وﻗﺘﯽ درﺑﺎره ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر
ﻣﯽاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﻳﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ آن را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .دﻳﺪﮔﺎه ﮔﺴﺘﺮده  CohesiveFTاز ﻣﺮاﮐﺰ داده

ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎی آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺗﻮانﻣﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
 SDDCرا ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪهای ﺑﻪراﺳﺘﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
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1ـ ﮐﺎﻧﺘﻴﻨﺮ اﺑﺮ ﻳﺎ  cloud containerدر واﻗﻊ ﻳﮏ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﺎزی در ﮐﻼود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏﺗﺮ و ﮐﺎراﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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