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محصولسازی خدمات چیست و چگونه
کسبوکار شما را نجات میدهد؟
 ۱٠روش کاهش هزینههای شبکههای کامپیوتری
تیمهای کوچک بهترهستند یا تیمهای بزرگ؟!
 ۱٠مهارتی که برای رشد شغلی در سال ۲٠۲٠نیاز دارید
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سرمقاله
حمایت تولید
رونق تولید،
ِ
اسم رمز :تولیدِ ،
فرزانه شوقی لیسار
بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال  1398بــه نــام «رونــق تولیــد» بایــد اذعــان
داشــت «تولیــد» اســم رمــز هــر کشــور و اقتصــادی اســت .بــا بررســی
اقتصــاد کشــورهای صنعتــی ماننــد آمریــکا ،ژاپــن ،کــره جنوبــی ،آلمــان
و فرانســه فقــط بــه یــک نتیجــه میرســیم کــه همــه ایــن کشــورها از یــک اســم رمــز
مشــخص بــرای پیشــرفت اســتفاده کردنــد و آن هــم «حمایــت از تولیــد ملــی» اســت.
بعــد از جنــگ جهانــی دوم در کــره جنوبــی بــه کارگــران و تولیدکننــدگان« ،ســربازان
جنــگ اقتصــادی» میگفتنــد و بــا ایــن روش ایــن افــراد را نــزد مــردم و مســئوالن
بــزرگ و محتــرم میکردنــد .سیاس ـتهای آلمــان پــس از جنــگ جهانــی دوم در هــر
حــوزه و صنعتــی ،یــک محــور مشــترک و اساســی داشــت و آن تولیــد ،رونــق دادن
بــه تولیــد و حمایــت از تولیــد ملــی بــود .رونــق تولیــد و حمایــت از رونــق برابــر اســت
بــا رونــق معیشــت مــردم ،رونــق کس ـبوکار ،تقویــت اقتصــاد ســالم و پویــا و تقویــت
ارزش پــول ملــی.
در هــر صنعتــی ،افزایــش تولیــد و وفــور کاالهــای اساســی باعــث کاهــش تــورم و
شکســته شــدن رکــود میشــود .بــرای مثــال ،در صنعــت شــبکه تــا هنگامــی کــه
منتظــر تخصیــص ارز بــرای ســفارش تجهیــزات خارجــی ،رســیدن آنهــا بــه گمــرک،
دریافــت مجوزهــا و بعــد ترخیــص از گمــرک و اســتفاده در پروژههــا باشــیم؛ نیمــی
از ســال را از دســت دادهایــم و هیــچ پیشــرفتی در پروژههــا صــورت نمیگیــرد ،ولــی
هنگامــی کــه چشــم بــه تــوان و تولیــد داخل کشــور داشــته باشــیم و این بــاور عمومی
را تقویــت کنیــم کــه کاالی تولیــد داخــل میتوانــد همــان کیفیــت و ویژگیهــای
کاالهــای خارجــی را داشــته باشــد ،شــاهد رونــق پروژههــا و بهراهافتــادن
چرخ محرکه اقتصاد خواهیم بود.
رونــق تولیــد یعنــی اشــتغال ،کار ،بــردن پــول بــر ســر ســفره کارگــر ایرانــی،
راهانــدازی کارخانههــا ،پــر شــدن انبارهــا از اجنــاس و جنبوجــوش فروشــندگان.
اهمی ـتدادن بــه تولیــد و تقویــت تولیــد داخلــی در شــرایط تحریمــی و اقتصــادی
کنونــی ایــران ،اهمیــت دو چندانــی پیــدا میکنــد.
بســیاری از پروژههــا و گامهــای توســعه زیرســاختی بــه خاطــر نبــود تجهیــزات بــه
فراموشــی ســپرده شــدند ،در حالیکــه نهادهــای دولتــی میتواننــد بــه اســتعداد و
ـدرت بخــش خصوصــی بــرای تولیــد و تامیــن ایــن تجهیــزات متکــی شــوند .تقریبــا
قـ ِ
از ســال  ۱۳۸۷تا کنــون ،شــعارهای ســال پیرامــون کار و تــاش و ســرمایه ایرانــی،
نــوآوری و شــکوفایی ،جهــاد اقتصــادی ،اشــتغال و رونــق تولیــد و حمایــت از کاالی
ملــی بودنــد کــه بــه خوبــی نشــان میدهنــد ایــن موضــوع بــرای اقتصــاد و صنعــت
چقــدر حیاتــی بــوده اســت و تنهــا راهحــل برونرفــت از وضعیــت رکــود کنونــی بــه
شــمار میآیــد .امیدواریــم کــه امســال ،نــه در شــعار بلکــه در عمــل و در باورهــا بــه
تولیــد ملــی و کاالی ایرانــی نــگاه ویــژهای شــود و شــاهد بــه ثمــر رســیدن پروژههــای
بزرگــی بــا تولیــدات داخلــی باشــیم.
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یک دقیقه اینترنت در سال ۲٠۱۹
دسترسی  ۱۲میلیون ایرانی به اینترنت
پرسرعت
هما کنــون فقــط  ۱۱تــا  ۱۲میلیــون ایرانــی بــه اینترنــت
پرســرعت دسترســی دارنــد کــه آن هــم از نــوع
اتصــاالت  ADSLبــا حدا کثــر ســرعت  ۱۶مگابیــت
اســت .در حالــی کــه بــر اســاس اهــداف برنامــه ششــم
توســعه بایــد  80درصــد از خانوارهــای ایرانــی بــه
اینترنتــی بــا ســرعت  20مگابیــت بــر ثانیــه دسترســی
پیــدا کننــد ،ایــن روزهــا بحــث بــر ســر نحــوه افزایــش
ســرعت اینترنــت خانگــی بــاال گرفتــه اســت و شــرکت
مخابــرات ،شــرکتهای اینترنتــی ،اپراتورهــا و
چنــد شــرکت نوپــا در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر رقابــت
میکننــد .وزارت ارتباطــات تنهــا راهکار رســیدن
بــه چشــمانداز برنامــه ششــم بــرای دسترســی
خانوادههــای ایرانــی بــه اینترنــت  ۲٠مگابیــت را
توســعه شــبکه فیبرنــوری میدانــد .ایــن وزارتخانــه
میخواهــد تمــام روســتاها و شــهرهای کشــور را
هماننــد یــک تــار عصبــی گســترده بــه فیبرنــوری و
ســرویسهای  FTTHمتصــل کنــد .البتــه ،از فنــاوری
جایگزیــن دیگــری بــرای  ADSLبــه نــام  VDSLنیــز
اســتفاده میشــود کــه ســرعتی پنــج برابــری دارد.
حدا کثــر ســرعت اتصــاالت  VDSLبــه  ۶٠مگابیــت
میرســد ولــی فیبرنــوری میتوانــد ســرعتهایی
تــا  ۱٠٠مگابیــت را نیــز بــرای کاربــران خانگــی فراهــم
ســازد .مدیــران مخابــرات امیــدوار هســتند تــا ســال
 ،۲٠۲٠فیبرنــوری را جایگزیــن کابلهــای مســی در
سراســر کشــور کننــد کــه البتــه بعیــد بــه نظــر میرســد
چنیــن وعــدهای محقــق شــود .یکــی از دالیــل عــدم
توســعه فیبرنــوری و  VDSLدر ایــران ،تعرفههــای
گــران و انحصــاری آنهــا اســت کــه موجــب شــده
کاربــران خانگــی تمایلــی بــه اســتفاده از آنهــا نداشــته
باشــند.

یــک دقیقــه اینترنــت در ســال  ۲٠۱۹چگونــه
میگــذرد؟ مرکــز افکارســنجی دانشــجویان
ایــران (ایســپا) بــا پایــش ترافیــک اینترنــت بــه
ایــن پرســش پاســخ داده اســت .در طــول یــک
دقیقــه در ســال  2٠19حــدود یــک میلیــون
کاربــر در شــبکه اجتماعــی فیســبوک وارد
میشــوند 4.5 ،میلیــون ویدیــو در طــول
یــک دقیقــه در یوتیــوب مشــاهده میشــود و
 3.8میلیــون جســتوجو در گــوگل صــورت
میگیــرد .افــزون بــر ایــن ،در ســال  2٠19در
طــول یــک دقیقــه حــدود  87هــزار و 5٠٠
میلیــون نفــر در توییتــر پســتی را بــه اشــترا ک
میگذارنــد و در اینســتا گرام نیــز در ایــن مــدت
زمــان ،حــدود  46هــزار و  2٠٠پســت جدیــد
منتشــر میشــود .همچنیــن در هــر دقیقــه،
 188میلیــون ایمیــل و  1.6میلیــون پیــام در
پیامرســان واتســاپ میــان کاربــران ارســال
میشــود .در پلیاســتورهای گــوگل و اپــل نیــز
حــدود  39٠هــزار و  3٠اپلیکیشــن دانلــود و
در اینترنــت نیــز  4.8میلیــون فایــل  gifتولیــد
میشــود .طبــق آمــار مرکــز ایســپا ،در هــر دقیقــه
در اینترنــت حــدود  996هــزار و  956دالر بــه
صــورت آنالیــن هزینــه میشــود .ایــن آمــار بــه
خوبــی نشــان میدهنــد کاربــران بیشــتر بــه
کــدام شــبکههای اجتماعــی یــا پلتفرمهــای
اینترنتــی تمایــل دارنــد و بیشــتر وقتشــان را
در اینترنــت صــرف چــه کارهایــی میکننــد.
همچنیــن ایــن آمــار میتوانــد پیامهــای بســیار
مهمــی بــرای کســبوکارهای آنالیــن و نوپــا
ارســال کنــد تــا بداننــد روی کــدام پلتفرمهــا
بیشــتر ســرمایهگذاری کننــد.

Satelite
internet

اینترنــت ماهــوارهای در کانــون توجــه
میلیا ر د ر هــا
چنــد ســال پیــش ،میلیاردرهــای دنیــای فنــاوری
تمایــل داشــتند شــرکتهای هوافضایــی
تاســیس و پــروژه ســفر بــه مــاه را زودتــر کلیــد بزننــد
و مســافر از زمیــن بــه مــاه ببرنــد .ایــان ماســک
(مدیرعامــل تســا) شــرکت اســپیسایکس را
راهانــدازی و جــف بــزوس (مدیرعامــل آمــازون)
ســراغ خریــد ســهام شــرکت  Blue Originرفــت ولــی
ایــن روزهــا ،پــروژه جذابتــر و ســودآورتری در
ذهــن ایــن میلیاردرهــا میگــذرد .ایــان ماســک
خبــر داده ۶٠ماهــواره ایــن شــرکت بــه فضــا اعــزام
میشــوند تــا ســرویسدهی اینترنــت را آغــاز
کننــد .اســپیسایکس میخواهــد در طرحــی
بســیار بــزرگ نزدیــک بــه  ۱۲هــزار ماهــواره بــه فضــا
بفرســتد تــا سراســر دنیــا زیــر پوشــش اینترنــت
قــرار بگیــرد .امــا از آن ســو ،شــرکت آمــازون پــروژه
 Kuiperرا کلیــد زده اســت و میخواهــد ۳۲۳۶
ماهــواره را در مــدار پایینــی زمیــن مســتقر کنــد
تــا تمــام جهــان بــه اینترنــت پرســرعت دسترســی
داشــته باشــد .البتــه ،ایــن پــروژه بلندمــدت
اســت و بــه ایــن زودیهــا راهانــدازی نمیشــود.
قــرار اســت ماهوارههــای آمــازون در فاصلــه ۳۶۷
تــا  ۳۹۱مایلــی زمیــن مســتقر شــوند .فرامــوش
نکنیــد در ســالهای گذشــته ،شــرکتهای
غــول دیگــری ماننــد فیســبوک و گــوگل هــم ســراغ
اینترنــت ماهــوارهای رفتنــد .بــه نظــر میرســد بازار
اینترنــت ماهــوارهای هــر روز داغتــر و رقابتیتــر
میشــود و جالــب اســت بدانیــد شــرکتهایی
ماننــد ایربــاس هــم در ایــن بــازار فعــال هســتند.
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اخبار فناوری اطالعات جهان

Cisco WiFi 6
Server
5G is already revenues
6G will ;here %13 grow
arrive soon
ورود سیســکو بــه عصــر بیســیم جدیــد بــا
وایفــای ۶
تجهیــزات وایفــای  ۶از ابتــدای ســال ۲٠۱۹
وارد بــازار شــدهاند .وایفــای ( ۶اســتاندارد
 )802.11axجدیدتریــن فنــاوری شــبکههای
بیســیم اســت کــه ظرفیتهــای گســتردهای
بــرای اینترنــت اشــیا ،کســبوکارها ،ســازمانها
و مشــتریان فراهــم میکنــد .شــرکت سیســکو
نیــز بــا درک اهمیــت وایفــای  ۶و نقــش
آن در ارتباطــات آینــده ،از محصــوالت و
راهکارهــای وایفــای  ۶خــود بــرای مشــتریان
و کســبوکارهای متوســط و بــزرگ رونمایــی
کــرد .سیســکو میگویــد بــا وایفــای  ۶پــا بــه
عصــر جدیــدی از ارتباطــات بیســیم گذاشــته
اســت کــه ظرفیتــی  ۴٠٠برابــر نســل پیشــین
وایفــای دارد و میتوانــد شــبکههای بیســیم
بســیار حســاس و کارآمــدی بــا مقیاسپذیــری
بــاال و تاخیــر بســیار کــم بــرای پردیسهــای
دانشــگاهی و صنعتــی بســازد .در حــال حاضــر،
سیســکو چندیــن محصــول و راهکار تجــاری
مبتنــی بــر وایفــای  ۶عرضــه کــرده و بــا چندیــن
شــرکت فعــال در بــازار وارد همکاریهایــی شــده
اســت .از جملــه ایــن محصــوالت میتــوان
بــه ا کســسپوینتهای  Catalystو  Merakiو
خانــواده ســوییچهای هســته Catalyst 9600
اشــاره کــرد .سیســکو دههــا منبــع و راهنمــا بــرای
توســعهدهندگان فناوریهــای وایفــای  6و
 5Gنیــز منتشــر ســاخته اســت کــه بــرای نمونــه
میتــوان بــه شــبکه توســعهدهنده DevNet
 Wireless Dev Centerاشــاره کــرد .سیســکو بــا
همــکاری شــرکتهای اینتــل ،سامســونگ
و کوالــکام ،محصــوالت جدیــد وایفــای  ۶را
مــورد ارزیابــی قــرار داده و از ســازگاری آنهــا
بــا اســتانداردهای جدیــد وایفــای اطمینــان
حاصــل کــرده اســت.

رشــد  ۱۳درصــد بــازار ســرورها در ســال
۲٠۱۸
موسســه  IDCگزارش داد ارزش بازار ســرورها در پایان
ســال  ۲٠۱۸بــه  ۲۳٫۶میلیــارد دالر رســیده اســت کــه
رشــدی  ۱۲٫۶درصــدی نســبت بــه پایــان ســال ۲٠۱۷
را تجربــه میکنــد .فصــل چهــارم ســال  ۲٠۱۸نیــز
رشــدی  ۵درصــدی نســبت بــه فصــل چهــارم ســال
 ۲٠۱۷داشــته اســت کــه درآمــدی زیــر ســه میلیــون
دالر میشــود .ایــن آمارهــا نشــان میدهنــد هنــوز بــازار
ســرورها در سراســر جهــان رشــدی افزایشــی داشــته و
تقاضــا بــرای خریــد ســرورها بــاال اســت .جالــب اســت
کــه آمارهــا از تقاضــا بــرای خریــد ســرورهای کوچــک
و لبــه شــبکه خبــر میدهنــد .بــرای نمونــه ،بــازار
ســرورهای کوچــک یــا  Volumeبــا رشــدی ۱۷٫۸
درصــدی بــه ارزشــی نزدیــک بــه  ۱۹میلیــارد دالر
رســیدهاند .ســرورهای رده متوســط بــازار بــا رشــدی
 ۳٠٫۳درصــدی ارزشــی نزدیــک بــه  ۲٫۵میلیــارد دالر
دارنــد و ســرورهای رده بــاال و مقیاسپذیــر رشــد
فــروش و تقاضــای خریــد  ۲۸٫۳درصــدی را تجربــه
کــرده و بــازار آنهــا بــه ارزش  ۲٫۱میلیــارد دالر رســیده
اســت .در گــزارش  IDCآمــده اســت کــه در انتهــای
ســال  ،۲٠۱۸خریــد ســرورهای رده بــاال از شــرکتهای
معــروف رونــدی کاهشــی داشــته اســت ولــی چــون
فــروش ســرورهای لبــه شــبکه و همینطــور تعــداد
کل فــروش ســرورها بــاال بــوده ،ایــن کاهــش تقاضــا
جبــران شــده اســت .در حالیکــه کســبوکارها زیــاد
تمایلــی بــه خریــد ســرورهای مقیاسپذیــر و بســیار
قدرتمنــد ندارنــد ،بــه راحتــی ســرورهای رده متوســط
و کوچــک را بــرای مصــارف گونا گــون خــود در لبــه
شــبکه خریــداری میکننــد.

شاید  6Gزودتر از  5Gبیاید
جنــگ و رقابــت میــان دو کشــور آمریــکا و چیــن
بــه حوزههــای فنــاوری کشــیده شــده اســت و بــه
طــور ویــژه 5G ،محــل قدرتنمایــی آنهــا اســت.
هریــک میخواهنــد زودتــر از دیگــری رهبــر 5G
جهــان شــوند و همهچیــز را در کنتــرل خــود داشــته
باشــند .ماجراهــای کشــمکش میــان شــرکت هــواوی
و دولــت ایــاالت متحــده ،ســرمایهگذاریهای عظیــم
دولــت چیــن روی  5Gو اخیــرا تخصیــص بودجــه
دولــت آمریــکا بــرای توســعه  5Gهمــه نشــانههایی
از جنــگ فناورانــه ایــن دو کشــور هســتند .امــا در
ایــن میــان ،خبــر جالبتــر ایــن اســت کــه دونالــد
ترامــپ ،رییسجمهــور ایــاالت متحــده از اپراتورهــای
مخابراتــی ایــن کشــور درخواســت کــرده اســت ســریعا
شــبکههای  6Gرا توســعه دهنــد و بــرای پایلــوت
ســراغ کاخ ســفید برونــد .بســیاری از کارشناســان
پیشبینــی میکننــد تــا ســال  ۲٠۲۳نســل پنجــم
شــبکههای موبایــل در جهــان و حتــی خــا ک خــود
کشــور آمریــکا بــه طــور کامــل اســتقرار پیــدا نخواهــد
کــرد .هنــوز زیرســاختهای الزم بــرای توســعه ایــن
فنــاوری در تمــام کشــورها فراهــم نشــده اســت و از
ســوی دیگــر کاربــران تمایلــی بــه مهاجــرت از  4Gبــه
 5Gندارنــد .در جهــان امــروز ،قــدرت کشــورها نــه در
تســلیحات نظامــی و هســتهای ،بلکــه در ابررایانههــا،
زیرســاختهای اینترنــت و توســعه شــبکههای
موبایــل اســت .هــر کشــوری بتوانــد رهبــری  5Gدر
جهــان را بــه دســت بگیــرد؛ قطعــا حا کــم بعــدی دنیــا
خواهــد بــود.
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مقــــاله فنی

مهرنوش غفوری

 ۱٠روش کاهش هزینههای
شبکههای کامپیوتری
در شرایط اقتصادی کنونی بیشترین فشار متوجه مدیران  ITاست.

در شــرایط اقتصــادی کنونــی ،مدیــران  ITبــرای
نگــهداری و توســعه شــبکههای کامپیوتــری تحــت
فشــار هســتند .ارایــه هرگونــه طــرح توســعه ،افزایــش
ظرفیــت ،ارتقــای تجهیــزات و یــا خریــد دســتگاههای
جدیــد پذیرفتــه نمیشــود یــا اینکــه بــه تعویــق
میافتــد و تامیــن بــار مالــی آن بســیار ســخت اســت.
در چنیــن شــرایطی مدیــران  ITنا گزیــر هســتند
رویکردهــا و روشهایــی در پیــش بگیرنــد کــه منجــر
بــه کاهــش هزینههــای عملیاتــی شــبکهها شــده
و بقــای آنهــا تضمیــن شــود .روشهــای زیــادی
بــرای کاهــش هزینههــای ســربار شــبکهها پیشــنهاد
میشــود ولــی شــاید همــه ایــن روشهــا بــرای شــبکه
کامپیوتــری شــما کارایــی نداشــته باشــند.
خودکارسازی

بهبــود شــبکههای همگــرا و انجــام تنظیمــات و
پیکربنــدی در آنهــا بــرای خودکارســازی بیشــتر
کارهــا میتوانــد یــک راهحــل کاهــش هزینههــا باشــد.
خودکارســازی باعــث آزادســازی وقــت مدیــران و
کارمنــدان  ITمیشــود و همــراه بــا نرمافزارهــای
هوشــمند میتواننــد دســتگاههایی ماننــد گوش ـیها
و دیگــر تجهیــزات لبــه شــبکه را مدیریــت کننــد.
خودکارســازی عملیــات در بهــرهوری و کیفیــت
ســرویس ( )QoSشــبکه تاثیرگــذار هســتند و بســیاری

از کارهــا ماننــد تخصیــص آدرس  IPبــه دســتگاههای
جدیــد شــبکه را بــدون نیــاز بــه نیــروی انســانی انجــام
میدهنــد .خامــوش کــردن دســتگاههای آیپــی
تلفنــی ،ا کســسپوینتها ،دوربینهــای داخــل
شــرکت و دیگــر تجهیــزات غیرضــروری در شــب
مثــال دیگــری از خودکارســازی شــبکه اســت .حتــی
میتــوان بــرای شــبکه تعریــف کــرد کــه در روزهــای
تعطیــل ،ایــام نــوروز و زمانهایــی از ســال کــه هیــچ
کارمنــدی در شــرکت نیســت؛ بــرای صرفهجویــی در
مصــرف انــرژی و جلوگیــری از اســتهال ک دســتگاهها،
بــه طــور خــودکار خامــوش شــوند .بســیاری از وظایــف
در شــبکه ماننــد بررســی وضعیــت تجهیــزات،
عیبیابــی شــبکه ،کنتــرل ترافیــک و ایجــاد تغییــرات
در پیکربنــدی شــبکه متناســب بــا ترافیــک و بــار کاری
قابلیــت خودکارســازی دارنــد.
یکپارچهسازی امنیت

اســتفاده از امنیــت یکپارچــه بــرای ســازمانها ،در
واقــع ویژگیهــا و مزایــای زیــادی بــه همــراه دارد.
آنهــا میتواننــد کنتــرل بیشــتری بــر دســتگاهها
و کاربــران داشــته باشــند و برخــاف راهکارهــای
امنیتــی ســنتی ،در تمــام بخشهــای شــبکه یــک
نرمافــزار امنیتــی مدیریــت دسترســیها را در دســت
داشــته باشــد .اســتفاده از یــک امنیــت یکپارچــه در

سراســر شــبکه باعــث میشــود مدیــران  ITراحتتــر
سیاســتهای کلــی شــبکه را تعریــف و در همــه
بخشهــا اعمــال کننــد .بســیاری از وظایــف مربــوط
بــه امنیــت شــبکه ماننــد تشــخیص خرابیهــا و
آســیبپذیریها بــدون دخالــت نیــروی انســانی
یــا منابــع و نرمافزارهــای مجــزا و جزیــرهای اجــرا
شــده و هماهنگــی زیــادی میــان شــبکههای کابلــی
و بیســیم ایجــاد میشــود .اســتفاده از امنیــت
جزیــرهای میتوانــد هزینههــای عملیاتــی ســربار
بیشــتری بــه شــبکه کامپیوتــری تحمیــل کنــد.
اهمیت بیشتر به شبکه بیسیم

شــبکههای بیســیم بــه دلیــل انعطافپذیــری
بــاال میتواننــد بهــرهوری بیشــتری همــراه داشــته
باشــند .ایــن شــبکهها میتواننــد موجــب کاهــش
نیــروی انســانی ،کابلکشــیها ،ا کســسپوینتها و
ســوییچها ،افزایــش ظرفیــت دســتگاههای متصــل
بــه شــبکه ،مدیریــت بهتــر ترافیــک شــبکه در نقــاط
حســاس و در نهایــت کاهــش هزینههــای عملیاتــی
شــوند .بهتــر اســت ســازمانهای بــزرگ بــرای شــعب
و دفاتــر کوچــک و موقــت خــود از شــبکههای
بیســیم اســتفاده کننــد .راهانــدازی ســریع و امــکان
جابهجایــی آن از یــک مــکان بــه مــکان دیگــری از
مزیتهــای ایــن روش اســت .بــه طــور معمــول ،در
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اتاقهــای جلســه ،کنفرانــس ،مدیریــت پــروژه ،ارایــه و میهمــان از شــبکههای بیســیم اســتفاده میشــود تــا در ســال  ۲٠۱۷نشــان میدهــد بیــش از  ۷۸درصــد
کابلکشــی کمتــری در شــرکت انجــام شــود و هزینههــای ســربار کمتــری بــه سیســتم تحمیــل شــود .شــبکههای متخصصــان شــبکه و مرکــزداده بیشــتر از پــول بــه بــاور
بیســیم نســل جدیــد مبتنــی بــر اســتانداردهای  802.11acو  802.11axامــکان دسترســی بــه ســرعتهای چنــد داشــتن کارشــان اهمیــت میدهنــد.
گیگابیتــی بیســیم را فراهــم کــرده ،از ســوییچهای گیگابیتــی بــا درگاههــای زیــاد ســود میبرنــد و از دههــا ابــزار و
قابلیــت نرمافــزاری بــرای مدیریــت و کنتــرل ترافیــک و دســتگاههای متصــل بــه وایفــای اســتفاده میکننــد .در تعیین تکلیف پشتیبانیها
کسـبوکارهای کوچــک ،شــبکههای بیســیم راهکار مقرونبهصرفـهای نســبت بــه شــبکههای کابلــی هســتند .شــبکههایی کــه از فناوریهــا ،تجهیــزات و راهکارهــای
متنوعــی ســود میبرنــد و بیشــتر دســتگاههای آنهــا
از یــک شــرکت و برنــد نیســتند هزینههــای گارانتــی
صرفهجویی در مصرف انرژی
بخــش عظیمــی از هزینههــای عملیاتــی شــبکه متوجــه مصــرف انــرژی اســت .ســوییچها و روترهــای اترنــت و پشــتیبانی سرســامآوری میپردازنــد .ا گرچــه
هســته شــبکه ،ســرورها و تجهیــزات ذخیرهســازی ،برنامههــای ســازمانی بــا پهنایبانــد بــاال و دههــا دوربیــن ،قراردادهــای پشــتیبانی یــک ســند تضمینــی بــرای
سنســور و دســتگاه متصــل بــه شــبکه کــه بایــد شــبانهروزی ( )24×7روشــن و مشــغول بــه کار باشــند؛ هزینــه آپتایــم شــبکه هســتند و بهــرهوری و کارایــی را
مصــرف انــرژی زیــادی خواهنــد داشــت .مدیــران  ITبایــد بــه دنبــال راهکارهــا و دســتگاههای مصــرف انــرژی افزایــش میدهنــد و خیــال شــما در هنــگام بــروز یــک
ســبز باشــند .همچنیــن دســتگاههایی کــه مصــرف انــرژی کمتــری داشــته یــا انــرژی را بــه طــور کارآمــد اســتفاده بحــران یــا خرابــی آســوده اســت ،ولــی میتواننــد یــک
میکننــد .بســیاری از روترهــا و ســوییچها قابلیتــی دارنــد کــه انــرژی درگاههــای بــدون اســتفاده را قطــع میکننــد کســبوکار را نابــود کننــد .بهتــر اســت از فناوریهــا
یــا در صــورت فعــال نبــودن شــبکه ،بــه حالــت انتظــار میرونــد .مدیــران  ITبایــد ایــن فناوریهــا و قابلیتهــا را و تجهیــزات ســازگار و همســو یــا یکپارچــهای در
در شــبکه فعــال کــرده و بــه طــور دائــم پیگیــر پایــش مصــرف انــرژی بــرای کاهــش آن و در نتیجــه صرفهجویــی شــبکه اســتفاده کنیــد تــا هزینههــای پشــتیبانی
مالــی باشــند .گاهــی اوقــات در ســازمانها ســه رک و ســرور روشــن اســت در حالیکــه میتــوان بــا مدیریــت بهتــر کاهــش پیــدا کنــد .پــرورش نیــروی انســانی ،آمــوزش
قــدرت محاســباتی و تغییراتــی در توپولــوژی شــبکه تنهــا یــک رک و ســرور را روشــن نگــه داشــت و بقیــه در شــب کارمنــدان و کســب مهــارت جدیــد توســط آنهــا
میتوانــد هزینههــای پشــتیبانی را کاهــش دهــد.
و روزهــای تعطیــل خامــوش شــوند.
تیــم مذا کــره و منعقدکننــده قراردادهــای پشــتیبانی
حذف الیهها
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مالکیــت
مدیــران  ITبــا جســارت زیــاد بایــد مانــع از تمدیــد آن
بــا فروپاشــی الیههــای اضافــی در شــبکه ،از محصــوالت کمتــری اســتفاده میشــود و هزینههــای نگهــداری و شــوند یــا قراردادهــای ارزانتــری بــا شــرکتهای ثالــث
آمــوزش هــم کاهــش پیــدا خواهنــد کــرد .در معمــاری شــبکه دو الی ـهای ،یــک الیــه هســته شــبکه و یــک الیــه ببندنــد .برندهــای معــروف و بــزرگ ،قراردادهــای
لبــه شــبکه داریــم و دیگــر از الیههــای اضافــی معماریهــای ســنتی خبــری نیســت .در معمــاری جدیــد ،ارتقــای پشــتیبانی گرانقیمتــی میبندنــد ولــی گاهــی اوقــات
نرمافــزاری یــا عیبیابــی سیســتمها هــم ســادهتر و ســریعتر انجــام میشــود.
کســبوکارهای کوچــک و نوپــا همــان خدمــات را بــا
هزینــه کمتــری ارایــه میدهنــد.
مانیتور دایمی شبکه
شــرکتهای پیشــرفته فنــاوری ماننــد گــوگل ،چندیــن برابــر هســته شــبکه ،بــرای مانیتــور و بررســی دایمــی شــبکه کاهش هزینههای نگهداری اطالعات

هزینــه میکننــد .زیرنظــر گرفتــن شــبکه موجــب میشــود خرابیهــا زودتــر از موعــد کشــف و رفــع شــوند ،دانتایــم
شــبکه بــه صفــر برســد و یــک برنامــه مــدون و آیندهنگرانــه بــرای ارتقــای شــبکه در دســترس باشــد؛ امــا مدیــران
 ITکــه هیــچ خبــری از وضعیــت دســتگاهها ،ظرفیــت و ترافیــک شــبکه ،تعــداد دســتگاهها و نقــاط آســیبپذیر
شــبکه ندارنــد ،غالبــا بایــد هزینــه عملیاتــی بیشــتری متحمــل شــده و دایمــا در بحــران باشــند .رویکردهــای
جدیــد در مانیتــور شــبکه ،بهکارگیــری ابزارهــای هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــینی ،بــرای کاهــش مصــرف
انــرژی و بهبــود کارایــی دســتگاهها اســت .حتــی بــا راهانــدازی بهتریــن شــبکهها ا گــر یــک لینــک وجــود داشــته
باشــد کــه ترافیــک شــبکه را هــدر داده و کارآیــی افــت میکنــد ،نیــاز بــه شناســایی و تعمیــر فــوری دارد.
اصالح افزونگیها

شــبکههای حرفــهای از چندیــن راهکار افزونگــی ســود میبرنــد .افزونگیهــا باعــث افزایــش تحملپذیــری
خطــای شــبکه شــده و مانــع از قطعــی و دانتایــم شــبکه میشــوند ولــی در اوضــاع اقتصــادی کنونــی ،بهتــر اســت
در برخــی اســتراتژیها و راهکارهــای افزونگــی تجدیدنظــر شــود و از افزونگیهــای بــا هزینــه پایینتــر یــا جایگزیــن
اســتفاده شــود .مثــا خریــد  UPSبــرای ســرورها بــه جــای ژنراتــور بــرق میتوانــد تصمیمگیــری بزرگــی بــرای
کاهــش هزینههــا باشــد .برخــی ســایتهای شــبکه ،یــک نســخه پشــتیبان در منطقــه دیگــری دارنــد تــا هیـچگاه
اطالعــات کاربــران از بیــن نــرود ولــی بایــد بررســی شــود راهکارهــای ارزانتــر و جایگزینــی وجــود دارد تــا ســایت
پشــتیبان جمـعآوری یــا بــرای افزایــش ظرفیتهــای کسـبوکار مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد .گاهــی اوقــات قطعــی
شــبکه بــه مــدت چنــد دقیقــه در ســال ،هزینــه بســیار کمتــری بــرای یــک ســازمان داشــته اســت ،نســبت بــه
اینکــه انــواع راهکارهــا و سیســتمهای افزونگــی را بــا هزینههــای بــاال بــرای جلوگیــری از ایــن قطعــی بــه کار گیرنــد.
سرمایهگذاری روی کارمندان

شــاید مدیــر  ITکمتــر بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــد کــه اهمیــت دادن بــه نیــروی انســانی و ســرمایهگذاری
روی کارمنــدان میتوانــد بــه طــور مســتقیم در کاهــش هزینههــا تاثیرگــذار باشــد .یــک کارمنــد ناراضــی میتوانــد
کل دســتاوردهای یــک ســازمان را بــر بــاد بدهــد .غالبــا کس ـبوکارها روی ســختافزار شــبکههای کامپیوتــری
بیشــتر از نیــروی انســانی ســرمایهگذاری میکننــد ولــی ایــن اســتراتژی اشــتباه بــوده و میتوانــد پیامدهــای
نا گــواری داشــته باشــد .نارضایتــی مانــع رشــد و افزایــش بهــرهوری میشــود و سیســتم بــه طــور دائــم بــا
خطاهــای انســانی ،هزینههــای ناشــی از خســارات ،و تغییــرات همــراه اســت .کارمنــدان بــه پــول نیــاز دارنــد ولــی
گاهــی اوقــات بیشــتر از آن نیــاز دارنــد کــه بــه مهــارت و شغلشــان اهمیــت داده شــود ،نظــرات ،پیشــنهادات
و مشکالتشــان شــنیده شــود و زمینههــای رشــد استعدادشــان فراهــم شــود .یــک نظرســنجی انجــام شــده

هــر روز حجــم اطالعــات افزایــش پیــدا میکنــد.
برخــی شــرکتهایی کــه هنــوز از راهکارهــای ســنتی
بــرای نگهــداری اطالعــات اســتفاده میکننــد ســاالنه
تجهیــزات ذخیرهســازی اطالعــات جدیدتــری
خریــداری کــرده و بــه زیرســاخت شــبکه میافزاینــد.
تجهیــزات ذخیرهســازی جدیــد یعنــی بیشــتر شــدن
هزینههــای عملیاتــی ،مصــرف انــرژی ،ســرمایش،
ســرور و پهنایبانــد ،نیــروی انســانی و در مجمــوع
پرداختــن بهــای بیشــتری بــرای نگــهداری یــک
ترابایــت اطالعــات اســت .امــروزه ،ذخیرهســازی
محلــی اطالعــات بــرای بســیاری از کســبوکارها
بهصرفــه نیســت و منطقــی اســت از ســرویسهای
کالود ،اجــاره ســرور و فضــا و مرا کــز داده کالوکیشــن
بهــره ببرنــد .شــرکتها و ســازمانهایی کــه حجــم
اطالعــات زیــادی دارنــد ،بایــد سیاســتها و
اســتراتژیهای خــود را تغییــر دهنــد و بــا حــذف
رویکردهــا و فناوریهــای ســنتی ،بــه ســوی
برونســپاری برخــی ســرویسها و خدمــات حرکــت
کننــد .بایــد روشهــای جایگزینــی پیــدا کــرد کــه
هزینــه کمتــری بــرای نگهــداری و دسترســی بــه یــک
ترابایــت اطالعــات در پــی داشــته باشــند .همچنیــن
بایــد خرابــی ،محافظــت و در گام بعــدی ،پیمایــش
و دادهکاوی اطالعــات را هــم در نظــر داشــت کــه
هزینههــای بیشــتری بــرای ســازمانها میتراشــند.

ﺑﺎ  IP PDUﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮق ﻣﺮﮐﺰ داده در دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ

SNMP
v1

Telnet

SSH
HTTP

IP PDU

▪
▪
▪
▪
▪

اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط از راه دور ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ )(IP Based
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺸﺪار ﺑﺮای وﻟﺘﺎژ و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ ﻫﺸﺪارﻫﺎ و وﻗﺎﯾﻊ
دارای ﭘﻮرت ﺳﺮﯾﺎل و  Ethernetﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ HTTP-Telnet-SSH-SNMP v1

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑـــﯽ ،ﭘﻼک  ،٢۴۸ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ،۶۶۹۴۲۳۲۳ :ﺗﻠﻔﻦ اوﭘﺮاﺗﻮر۶۶۹۴۷۲۰۰:
دورﻧﮕﺎر ،۶۶۹۴۲۳۲۴ :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،info@tiamnetworks.ir :وبﺳﺎﯾﺖwww.tiamnetworks.ir :
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گـــفـــتــــگو

مدیریت مبتنی بر ارزش میتواند
کسبوکار را از بحرانها عبور دهد
گفتوگو با «مهران سفالیی»؛ عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی راینت

شــرکت فنــی مهندســی «فنــاوران نویــن راینــت» در
شــهریور  ۹۱بــا هــدف شــناخت نیازهــای مشــتریان
و ارایــه خدمــات بهینــه مبتنــی بــر پیشــرفتهترین
فناوریهــای روز دنیــا بــه سراســر کشــور تاســیس
شــد .بــه بهانــه پروژههــای متعــدد و موفقیتآمیــزی
کــه ایــن شــرکت در حــوزه شــبکه و دوربینهــای مــدار
بســته انجــام داده اســت ،گفتوگــوی کوتاهــی بــا
«مهــران ســفالیی» ،عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت
داشــتیم کــه در ادامــه میخوانیــد:
شــرکت «راینــت» در زمینــه شــبکههای کامپیوتــری،
سیســتمهای پیشــرفته حفاظــت فیزیکــی (دوربیــن
مــدار بســته ،دزدگیــر و  )...و هوشمندســازی
( )BMS-RFIDفعالیــت میکنــد .ایــن شــرکت عضــو
شــورای عالــی انفورماتیــک ایــران اســت و ســعی
داشــته هــم از کارشناســان مجــرب در حــوزه فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات و هــم از مدیــران متعهــد و
متخصصــی ســود ببــرد تــا پروژههــای ایــن شــرکت بــا
کیفیــت باالیــی انجــام شــوند .کیفیتــی کــه هیــچگاه
اتفاقــی و یــک روزه نیســت .بــه عنــوان مثــال ،میتــوان
بــه پروژههــای زیرســاخت شــبکه و دوربینهــای مــدار
بســته  CCTVدر بیــش از ده شــعبه فروشــگاههای
شــهروند در تهــران از جملــه شــهروند بوســتان پونــک،
بیهقــی آرژانتیــن ،شــمیرانات ،بــرج میــاد و ایــران
زمیــن شــهرک غــرب اشــاره کــرد .شــرکت «راینــت»
در اســتانهای مختلفــی از جملــه مازنــدران ،فــارس،

قزویــن ،البــرز و تهــران پروژههــای موفقــی را بــرای اداره آمــوزش و پــرورش ،راه و شهرســازی ،هتلهــای تفریحــی و
مکانهــای تجــاری اداری انجــام داده اســت کــه نشــان از مســیر موفقیتآمیــز رشــد ایــن شــرکت و رضایتمنــدی
مشــتریان اســت .در بیشــتر ایــن پروژههــا از محصوالتــی بــا برنــد  ،iRACK، iPOWER، iCOOLو  UNICOMاســتفاده
شــده اســت.
مدیریت مبتنی بر ارزش

«مهــران ســفالیی» دالیــل موفقیــت شــرکت «راینــت» و اجــرای پروژههــای مهــم و متعــدد در ســالهای
اخیــر را بــا در نظــر گرفتــن ایــن کــه اقتصــاد کشــور در ســالهای اخیــر گرفتــار رکــود و ســکون بــوده اســت ،اعــام
داشــت .تعریــف اســتراتژیهای مبتنــی بــر ارزشآفرینــی بــرای شــرکت بــه جــای توجــه و تمرکــز بــر «ســود» یــا بــاال
بــردن «ارزش ســهام» میتوانــد ضامــن بقــا در بــازار و ایجــاد مزیتهــای رقابتــی باشــد .اتخــاذ اســتراتژیهای
کوتاهمــدت و تصمیمگیریهــای آنــی بــرای دســتیابی بــه ســود بیشــتر از فــروش محصــوالت یــا تکمیــل و تحویــل
پروژههــا بــا کمتریــن هزینــه و زمــان نمیتواننــد کیفیــت محصــوالت و خدمــات یــک کس ـبوکار را در بلندمــدت
افزایــش دهنــد و احتمــاال نمیتواننــد یــک رقابــت واقعــی بــا دیگــر کسـبوکارها در بــازار داشــته باشــند و از ســوی
دیگــر توانایــی جــذب و حفــظ متخصصــان باهــوش و کارکنــان بــا اســتعداد را ندارنــد .برعکــس ،در مدیریــت
مبتنــی بــر ارزش ( )VBMهــدف کلــی بــه حدا کثــر رســاندن ارزش یــک ســازمان یــا کسـبوکار اســت .تصمیمهایــی
کــه امــروز گرفتــه میشــود ،تنهــا بــرای دســتیابی بــه ســود کوتاهمــدت نیســت ،بلکــه تاثیــرات بلندمــدت آنهــا
بــر ســودآوری و پایــداری ســازمان مدنظــر قــرار میگیــرد VBM .از افــراد و کارکنــان شــرکت میخواهــد تــا هماننــد
صاحبــان شــرکت فکــر کننــد و تصمیماتشــان را بــه گونـهای اتخــاذ کننــد کــه در نهایــت بــه ســود شــرکت باشــد.
مدیــران بایــد بــه طــور مــداوم بــه دنبــال رشــد فرصتهــا و ســرمایهگذاری روی فرصتهایــی باشــند کــه بــه خلــق
ارزش منجــر شــوند و از ســرمایههای شــرکت بــه شــیوهای اســتفاده کننــد کــه موفقیــت بلندمــدت آن را تضمیــن
کنــد .بــه عنــوان مثــال ،پیادهســازی و اجــرای یــک پــروژه بــا کیفیــت بیشــتر و اســتفاده از بهتریــن تجهیــزات
بــر ســودآوری بیشــتر از ایــن پــروژه و تحویــل زودتــر ارجحیــت دارد .شــاید ســود پــروژه کاهــش پیــدا کنــد ولــی
در درازمــدت ،رضایــت مشــتریان و خوشنامــی باعــث درآمدزایــی بیشــتر و ســودآوری میشــود .تنهــا مدیریــت
مبتنــی بــر ارزش میتوانــد کس ـبوکارها را در اقتصادهــای بیمــار و دارای رکــود ،امیــدوار و آیندهنگــر نگــه دارد و
آنهــا را از بحرانهــای ناخواســته بیرونــی نجــات بخشــد.
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مقــــاله فنی

محصولسازی خدمات چیست و چگونه
کسبو کار شما را نجات میدهد؟

بابک رشیدی

اشاره

در اطــراف مــا کس ـبوکارهای آنالیــن زیــادی هســتند
کــه خدمــات ،راهکار و مشــاوره میدهنــد کــه در
ازای آن پــول میگیرنــد .ممکــن اســت خــود مــا هــم
صاحــب یــک کســبوکار ،وبســایت ،اپلیکیشــن و
هــر برنامــه آنالینــی باشــیم کــه بــه کاربــران اینترنتــی
خدمــات و راهکار ارائــه دهــد ولــی بــه انــدازه کافــی
درآمــد یــا بــه عبارتــی مشــتری نداشــته باشــیم.
مفهــوم محصولســازی خدمــات (Productized
 )Serviceمیتوانــد دیــدگاه مــا و شــما را نســبت بــه
ارایــه خدمــات آنالیــن تغییــر دهــد و عامــل نجــات
کســبوکار شــما از ورشکســتگی یــا مقیاسپذیــری
آن شــود .ا گــر بــه خدمــات و راهکار خــود بــه منزلــه
یــک «محصــول» نــگاه کنیــم ،بســیاری از موانــع رشــد
کس ـبوکار و محدودیتهــای ایجــاد شــده در بــازار از
بیــن میرونــد.
مثل پفکنمکی بفروشید

نخســت تعریفــی از  Productized Serviceارایــه
میدهیــم و بعــد ســراغ چنــد مثــال و بســط ایــن
مفهــوم بازاریابــی میرویــم .ا گرچــه هیـچگاه نمیتــوان
بــا تعاریــف بــه جزییــات و رویکردهــا در یــک مبحــث
رســید ولــی محصولســازی خدمــات را میتــوان
اینطــور تعریــف کــرد« :تجمیــع و تبدیــل ســرویسها
و خدمــات بــه یــک بســته از پیــش طراحیشــده،
بــا قیمــت و مختصــات مشــخص کــه ارزش افــزوده
معینــی بــرای مشــتری بــه همــراه داشــته باشــد».
ی شــده کار را بــرای
یــک ســرویس محصولســاز 
قیمتگــذاری ،بازاریابــی ،فــروش آســان ،مدلســازی
فــروش و رســیدن بــه یــک فرآینــد و هــدف بســیار
ســاده میکنــد .ممکــن اســت مشــتری بــه درســتی
ارزش افــزوده خدمــات و راهکارهــای شــما را درک
نکنــد و در نتیجــه رغبتــی بــرای خریــد از شــما نداشــته

باشــد ولــی وقتــی خدمــات خــود را در قالــب یــک
محصــول و بســته ارایــه میکنیــد ،روی ارزش افــزوده
کــه مشــتری پــس از خریــد بــه دســت م ـیآورد ،تمرکــز
کــرده و نیــاز او را بهتــر ،منســجمتر و دقیقتــر از یــک
نرمافــزار یــا ســرویس رفــع میشــود .بنابرایــن ،رغبــت
بیشــتری بــرای خریــد پیــدا میکنــد.
بــرای مثــال ،شــما فروشــنده هاســت و ســرور هســتید.
شــاید نــگاه ســنتی شــما بــه ایــن کسـبوکار ،تامیــن هــر
نــوع درخواســت مشــتری باشــد و مثــا منتظــر بمانیــد
تــا مشــتری نیازهــای خــود را بگویــد تــا یــک پیشــنهاد
بــه او بدهیــد .امــا دیــدگاه محصولســازی ســرویس
شــما را وادار میکنــد انــواع ســرویسهای هاســت
و ســرور را در بســتههای مختلــف بــا ویژگیهــای
مشــخص طبقهبنــدی کــرده و بــرای هریــک چندیــن
مزیــت و در نهایــت یــک قیمــت مشــخص کنیــد .در
ایــن صــورت ،مشــتری راحتتــر میتوانــد یــک بســته
هاســت و ســرور را انتخــاب کنــد و میدانــد چــه ارزش
افــزودهای بــه دســت خواهــد آورد.
وقتــی یــک بســته پفکنمکــی میخریــد ،نــام
تجــاری و مشــخصات محصــول را روی بســته و نیــز
ترکیبــات ،آدرس و مشــخصات کارخانــه ،قیمــت و
دیگــر توضیحــات را پشــت بســته میبینیــد .ســرویس
محصولسازیشــده بســیار بــه پفکنمکــی شــبیه
اســت .در واقــع هرچــه محصــول شــما بیشــتر بــه
پفکنمکــی شــبیه باشــد ،محصــول موفقتــری
خواهــد بــود.
هرچهقــدر ســرویسها و راهکارهــای خــود را در
محصولهــای ســادهتر ،ســریعتر و واضحتــر
بســتهبندی کنیــد ،تصمیمگیــری بــرای خریــدار
آســانتر خواهــد شــد .بایــد بــه مشــتری بفهمانیــد کــه
چــه چیــزی میفروشــید .چــرا میفروشــید و بــا چــه
قیمتــی یــا چگونــه میفروشــید .مختصــات دقیــق
هــر ســرویس محصولسازیشــده ،بســته بــه زمینــه

فعالیــت ،ســرویسهای قابــل ارائــه از ســوی شــما
و نیــاز و مشــکالت مشــتریان قابــل تبییــن و تعییــن
خواهنــد بــود .امــا آنچــه واضــح مینمایــد نــگاه بــه
سادهســازی ایــن بســته اســت کــه مانورهــای تبلیغاتــی
و بازاریابــی بعــدی شــما را بــه شــدت مقیاسپذیــر و
ســاده خواهــد کــرد.

چگــــــونه مـــحصـ ــولسازی
خدمــات را آغــاز کنیــم؟
نمیتــوان بــرای همــه کســبوکارها یــک نســخه و
راهکار پیشــنهاد داد ولــی بــه طــور کلــی چهــار گام
بــرای آغــاز محصولســازی ســرویسها در یــک شــرکت
تعریــف میشــود:
 -۱فهرستبندی خدمات فعلی

در گام نخســت ،بایــد فهرســتی از خدمــات،
محصــوالت و راهکارهایــی کــه بــه مشــتری ارایــه
میدهیــد ،تهیــه شــود .ا گــر کســبوکار شــما فقــط
یــک ســرویس میدهــد ،چــه بهتــر! ولــی احتمــاال شــما
پیشــنهادهای دیگــری هــم بــه مشــتریان میدهیــد
و در صــورت موافقتشــان ،ســرویسهای ســطح
باالتــر یــا حرفهایتــر ارایــه خواهیــد کــرد .بایــد تمــام
ســرویسهای خــود را فهرســت کنیــد حتــی ا گــر
سرویســی اختیــاری و رایــگان اســت.
 -۲دریافت نیازها و بازخوردهای مشتریان

در گام بعــدی بــه اطالعاتــی نیــاز داریــد تــا یــک
ســرویس را بــه محصولــی مــورد نیــاز مشــتری تبدیــل
کنیــد .ایــن اطالعــات را مشــتریان بــه شــما میدهنــد.
از آنهــا بپرســید دنبــال چــه محصــول و سرویســی
هســتند؟ چــه مشــکالت و محدودیتهایــی دارنــد؟

9
چــه نیازهایــی دارنــد و کــدام ارزش افزودههــا آنهــا را خوشــحال و بــه خریــد محصــول ترغیــب میکنــد .احتمــال
دارد ،تجربــه ســالها کار در حــوزه تخصصــی بــه شــما ایدههایــی بــرای جم ـعآوری اطالعــات اولیــه بســتهبندی
ســرویسها بدهــد .میتوانیــد از مشــتریان خــود بپرســید چــه چیــزی باعــث میشــود ســراغ ســرویسهای شــما
بیاینــد و چــه انتظاراتــی دارنــد؟ در انتخــاب و خریــد ســرویسهای شــما بــه چــه مشــکالت یــا موانعــی برخــورد
کردنــد و چــه آیتمهایــی نامفهــوم اســت؟ بایــد از میــان ایــن پرسـشها و پاسـخها بــه ارزشهــای دارای اهمیــت
مشــتریان پــی ببریــد تــا بعــدا در محصولســازی ســرویسها مدنظــر قــرار دهیــد.
 -۳ساخت نردبانی برای سرویسها

بایــد ســرویسهای خــود را بــه صــورت پلکانــی یــا نردبانــی مرتبســازی کنیــد .از خدمــات و راهکارهــای رایــگان
یــا بســیار ارزان شــروع میشــود و تــا گرانتریــن ســرویسها ادامــه پیــدا میکنــد .همینطــور ،از خدمــات
کوچــک آغــاز شــده و تــا پیچیدهتریــن ســرویسها و ویژگیهــا کشــیده خواهــد شــد .وقتــی ســرویسهای خــود
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ایــن کــه مشــتریان چگونــه بایــد محصــوالت شــما را
خریــداری کننــد و ایــن محصــوالت از چــه روشــی بــه
دستشــان میرســد ،دارای اهمیــت اســت .شــما
و مشــتری بــه طــور دقیــق بایــد بدانیــد چــه اتفاقــی
میافتــد ،در چــه زمانــی میافتــد و توســط چــه کســی
انجــام میشــود .مهمتریــن گام محصولســازی،
خدمــات شــما اســت .بایــد پیشبینــی کنیــد یــک
مشــتری چگونــه محصــول یــا سرویســی را خریــداری
کــرده و ا گــر بخواهــد دوبــاره آن را خریــداری یــا تمدیــد
کنــد ،چــه پروســهای طــی شــود .فقــط یــک فرآینــد
تعریــف شــده و از پیــش طراحــی میتوانــد بــه فــروش
بیشــتر شــما کمــک و مشــتریان را درگیــر خدمــات شــما
کنــد .تعریــف یــک فرآینــد ســاده و قابــل پیشبینــی،
بــه بهبــود و سریعســازی فــروش محصــوالت جدیــد
و آینــده شــما هــم کمــک خواهــد کــرد .ایــن فرآینــد
فــروش و تحویــل محصــول نبایــد فانتــزی ،طوالنــی
و بیــش از حــد پیچیــده یــا مبتنــی بــر فناوریهــای
پیشــرفته باشــد .یــک صفحــه فــروش ســاده و
سرراســت کــه مشــتری بدانــد چگونــه محصــول شــما را
خریــداری و دریافــت کنــد ،کافــی اســت .بازخوردهــای
مشــتریان در ماههــای اولیــه فــروش بــه بهبــود فرآینــد
تحویــل محصــول کمــک خواهــد کــرد.
چند نکته کلیدی محصولسازی خدمات

را در چندیــن پلــکان تقســیمبندی کردیــد ،بایــد بــرای آنهــا قیمــت مناســب انتخــاب کنیــد .قیمتهــای
مقرونبهصرفــه یــا تخفیــفدار باعــث جــذب مشــتری میشــود .ا گــر بتوانیــد میــان ســرویسهای خــود یــک
دنبالــه و وابســتگی ایجــاد کنیــد ،در بازاریابــی موفقتــر خواهیــد بــود .بهطــور مثــال ،مشــتری بــرای هاســت
بیشــتر مجبــور شــود از ســرویس شــماره  ۱بــه ســرویس شــماره  ۲مهاجــرت کنــد یــا بــرای افزایــش ســرعت ســایت
خــود مجبــور شــود پلنهــای گرانقیمتتــری خریــداری کنــد .بایــد بــه طــور مــدام نیازهــا و بازخوردهــای
مشــتریان را بررســی کــرده و محصولهــای خــود را چک ـشکاری کنیــد .پــس از مدتــی ،بازخوردهــای مشــتریان
بــه شــما میگوینــد کــدام محصولهــا طرفــدار بیشــتری داشــته و کــدام محصولهــا از نظــر مشــتری بــه صرفــه
نیســتند یــا کارایــی و ارزش افــزوده الزم را ندارنــد تــا خریــداری شــوند.
به طور کلی یک محصول یا بسته خدمات باید مشخصات زیر را داشته باشد:
نام تجاری و توضیحاتی درباره خروجی نهایی این بسته برای مشتری
سرویسها و خدمات موجود در این بسته
مقیاس و حجم سرویسدهی معین
ارزش افزوده ملموس برای مشتری
مشخصات تماس و امکان خرید بسته
قیمت مشخص و تعریفشده
 -۴طراحی فرآیندهای تحویل خدمات محصولسازیشده

وقتــی ســرویسهای کس ـبوکارتان را در بســتهها و پلههــای مختلــف تعریــف و بــرای هــر بســته ،مشــخصات و
اطالعــات الزم را تعییــن کردیــد ،بایــد ســراغ فرآینــد فــروش ،تحویــل و ســرویسدهی از پیــش طراحی شــده بروید.

ایــن مــدل هــم ماننــد هــر مــدل دیگــری کــه بــرای
کســبوکار خــود انتخــاب کنیــد ،تضمینــی بــرای
موفقیــت نیســت امــا مزیتهــای قابــل مالحظــهای
در قیــاس بــا اســتراتژیها و مدلهــای دیگــر دارد کــه
میتوانــد کســبوکار شــما را وارد مرحلــه جدیــدی از
پیشــرفت و گســترش کنــد .رعایــت چنــد نکتــه ســاده
ولــی کلیــدی میتوانــد عامــل بهرهگیــری از ایــن مــدل
کسـبوکار بــرای مقیاسپذیــری کسـبوکار و در عمــل
بــه شــکل یــک زیرســاخت همیشــگی بــرای پذیــرش
مشــتریان جدیــد و ســرویسدهی بــه مشــتریان
قدیمــی شــود:
 -۱نیــاز و مشــکل مشــتری باالتریــن اولویــت را در
محصولســازی دارد و نبایــد هی ـچگاه از پیــش چشــم
خــود دور کنیــد .ا گــر محصولســازی خدمــات شــما
نتوانــد نیــاز و مشــکلی از مشــتری رفــع کنــد ،شکســت
دیگــری بــرای شــما در پــی دارد.
 -۲ســادگی و آســانی را فرامــوش نکنیــد .هرچــه
طراحــی ســرویس محصولسازیشــده شــما ســادهتر
و قابــل فهمتــر باشــد ،بیشــتر بــه چشــم مشــتریان
خواهــد آمــد.
 -۳محصــول و سرویســی ارایــه دهیــد کــه مشــتری
بــه خریدهــای دنبال ـهدار و متمــادی ،بــه طــور مثــال
ماهیانــه ،راغــب شــود .در ایــن صــورت ،کســبوکار
خــود را وارد مرحلــه تــازهای از رشــد و پیشــرفت کردید.
 -۴بایــد نتایــج خریــد محصــول و ســرویس کامــا
ملمــوس باشــند و مشــتری بتوانــد تصــور کنــد از نقطــه
«الــف» بــه نقطــه «ب» حرکــت میکنــد.
 -۵مفهــوم محصولســازی ســرویس بــا بانــدل
ســرویس یــا مدلهــای نرمافــزار بــه عنــوان ســرویس
( )SaaSمتفــاوت اســت .کســبوکارهایی کــه در
فضــای اینترنــت فعالیــت میکننــد ،بــا محصولســازی
ســرویس بــه طــور ملموستــر و عملیتــر آشــنا هســتند.
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اینفوگرافی
��� ۱٠ر�� �� ��ای ر�� ���� در ��ل��� ۲٠۲٠ز دا���
ا���ب ����� ���رم ����؟
���� ���ل و ��آوری ����� ���� �� ا���ب ����� ��م در �����ی ������ ����د .در ا���ب ����� ���رم ������ و �������ی ز�� ��ر���� �����:
��-۱ش ������
-٢ا������ ا���
��-٣دران��
����������-۴ژی
-۵ا��ژی��ی ���������
������-۶ت ��ا�����
��������� -٧ژی
از آ����� �� ا��� ا�� ������ ��ای ���� ��زه �������� ،ز �� ���رت��ی ����ی دا��� و در ����� �����ی ����ی در د�� ��م ��اره ��م ا���د
������ .رو��ت��ی ������ ���� از ��ر�� و ����� را ا���ل ��ده و ��دم ���� آ��زش��ی ����ی ��ای ا��از ����� دا��� �����.

�� ����� �����ه

ا�� ���رت �� ��� ��رت ار���طد�� ���ن ������ی ����� و راه��ر��ی
������ را ��د�� �� ���ا��� ������ �� �������ی ��ش ������ ��ر ����.

���� ا����دی

���� ��آ�����ی ذ��� ����� ����� ،و ارز���� داده�� ا�� �� راه
د������ �� راه��ر��ی ����� در �� ����� ���ن ��زه��ی ������ �����
���م �������� ������ ،و �����ژی را �����.

�����

����� ��� در ��������ی��ی ���د�� و ��ا���� ����� ������� ��ا�� از
ا��ه�� و راه����ی را�� ��ای ��ل و آ���ه

������ ��دم

ا����ام ����ا�� �� دارای ���رت��ی ���� و ��� ������� ����� �� ا����ه
��ر���ن و ���ر�� ����� آن�� در ��ر و ��وژه �������� ���� ،ا��� ���هوری
��ر���ان را ا��ا�� د��� و ���ان ر��ه و ����ت��ن �����.

������� �� د���ان

������ی ��ر آ���ه������ ،ی ��رگ�� �� ����� و ا���ی ����� ا��،�� .
���� ���ا��� �� د���ان ����� و ����ری �����ی دا��� ����� و ���رت��ی
��د را در ��ر ���� �� ��ر ������.
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��ش ������

��ش ������ �� ا����� را »������ی از ��� د���« ������� و ��
���رت��ی ا��اد در ����اری ار���ط �� ا��ا���ن و ���� ���ا��ن ا��ق
����د���� .ان و ��ر���ان دارای ��ش ������ ��� ������ ������ی
ار����� را ������ ��ده و �������ی ��� و �����ه و�� در��� ������.

٧

��������ی و ��������ی

��ا���� ����ر���ی ا��ار��ی ���� ��ای ���آوری ا����ت از ������ن و �����
�������ی ���� و ��رآ������� .رت ����� و ����� ا����ت ��ای ��ا��
���و��ر�� و ��� ������ی آ���ه.

٨

������ا

ا��اد ������ا  ����ا��� ���ز��ی ��دم را ��س زده ��
���ا ���� و در ر�� آن�� ������ �� .ارا�� راه���� و �����ت ���� ��ای
��ب ����� ����� ��� ������ و ر���� ��ر��ان ����� ������� ا���� و
��ف��ن ا��.

٩

��ا��ه

دا��� ��رت ��ا��ه ��� از ���رت��ی ا������ ��رد ���ز در آ���ه ا��.
���و��ر�� �� و��د ا�������ن�� و ������ ��ن ����ری از ��آ�������� ،ز ��
ا��ادی ���ز دار�� �� ���ا��� ���ز��ت و در���ی�� را �� روش��ی ���آ���ی
����� ���و�� �� ����.

۱٠

ا����ف����ی ������

ا��ادی �� ا����ف����ی ������ دار�� ����� ،از ���� ������ �� ����
ا����دی ����� ������ .ا�� ا��اد ����ا��� �� ذ������ ��ز و ������ ��ر ����
و �� درک ���� از ا����ت�� ،ا�� ،ا��ه�� و ار�����ت ���� ��ر �����.
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مقاله مدیریتی

تیمهای کوچک بهتر هستند یا
تیمهای بزرگ؟!
تیمهای بزرگ توسعه میدهند؛ تیمهای کوچک متحول میکنند

بــه نظــر شــما گــوگل بیشــتر بــه فنــاوری خدمــت کــرده
اســت یــا تیمهــای اســتارتاپی کوچــک؟ کدامیــک
میــک فنــاوری را
فنــاوری را توســعه میدهنــد و کدا 
متحــول میکننــد؟ طــور دیگــری هــم میتــوان ایــن
پرســش را مطــرح کــرد .چــرا شــرکتهای بــزرگ و غــول
دنیــای فنــاوری ماننــد گــوگل ،مایکروســافت ،اپــل،
فیســبوک و نظایــر اینهــا هــر ســال چندیــن تیــم کوچــک
و اســتارتاپی را خریــداری کــرده و بــه مجموعــه عریــض و
طویــل خــود میافزاینــد؟ در ایــن مطلــب میخواهیــم
دربــاره تفــاوت کارکــرد و کارایــی تیمهــای کوچــک و بــزرگ
صحبــت کنیــم.

در چند ماه گذشــته ،مرتب اخباری درباره راهاندازی
تیمهــای کوچــک توســط شــرکتهای بــزرگ ایرانــی
اعــام میشــد .شــرکتهایی بــا چنــد صــد کارمنــد و
ســاختمانهایی ســر بــه فلــک کشــیده یکبــاره عاشــق
دنیــای اســتارتاپها و تیمهــای کوچــک میشــوند.
در چندیــن اســتارتاپ ســرمایهگذاری کــرده یــا
بــه طــور مــوازی تیمهــای کوچــک اســتارتاپی تشــکیل
داده و برخــی پروژههــای خــود را بــه آنهــا وا گــذار
میکننــد .ایــن ســوال مطــرح اســت کــه چــرا ایــن
تیمهــا و شــرکتهای بــزرگ چشــم امیــد بــه تیمهــای
کوچــک دارنــد؟ تیمهــای بــزرگ دارای فضــا ،ســرمایه،
نیــروی انســانی و مجــوز بــرای هــر تحقیــق و توســعهای

هســتند .چندیــن دهــه تحقیــق دربــاره تیمهــا و
مشــارکتها ،نشــان میدهــد تیمهــای بــزرگ در
زمینــه تحقیــق و توســعه و وظایــف خالقانــه ،مزایــای
فزاینــدهای نســبت بــه تیمهــای کوچــک دارنــد.
بــه نــدرت دانشــمندی در گوشـهای از دنیــا موفــق بــه
ا کتشــافی بــزرگ در زمینههــای مختلــف علمــی شــده
اســت ولــی تیمهــای تحقیــق و توســعه وابســته بــه
شــرکتهای بــزرگ موتــور رانــش نوآوریهــا هســتند و
بــار توســعه مباحــث پیچیدهتــر و متنو عتــر را بــر دوش
میکشــند .در مبحــث تیمســازی ،تیــم بزرگتــر تیــم
بهتــری اســت .یکــی از مهمتریــن دالیــل نیــاز مــا بــه
تیمهــای بــزرگ ،ایــن اســت کــه تیمهــای کوچــک
نمیتواننــد بــه برخــی از دســتاوردهای مطلــوب
برســند .رویکــرد غالــب ایــن اســت کــه تیمهــای بــزرگ
موتورهــای بهینــه بزرگتریــن پیشــرفتههای آینــده
هســتند ولــی آیــا تیمهــای کوچــک هیــچ نــوآوری و
مزیتــی نســبت بــه تیمهــای بــزرگ ندارنــد؟ پــس،
چــرا چشــم تیمهــای بــزرگ دنبــال تیمهــای کوچــک
اســت و همهجــا از اســتارتاپها صحبــت میشــود؟
برخــی از مدیــران شــرکتهای بــزرگ آرزو میکننــد
«ای کاش مدیــر یــک تیــم اســتارتاپی بودنــد» .بــرای
نمونــه ،دانشــگاههای بــزرگ دنیــا و از جملــه خــود
ایــران بــا داشــتن هــزاران مترمربــع فضــا ،بودجــه،

نیــروی انســانی ،صدهــا آزمایشــگاه و حتــی پروژههــای
نوآورانــه تعریــف شــده ،بــاز در صــدد راهانــدازی
اســتارتاپها هســتند و در رویدادهــای اســتارتاپ
ویکندهــا حضــوری پررنــگ دارنــد.
ایــن تقابــل تیمهــای بــزرگ و کوچــک باعــث شــد
«داشــون وانــگ» ،اســتادیار دانشــکد ه مدیریــت
 Kelloggدانشــگاه نــورث وســترن و «جیمــز ای
ایوانــز» ،اســتاد جامعهشناســی دانشــگاه شــیکا گو،
آن را در تحقیقــات فــوق دکتــرای پژوهشــگری بــه
نــام «لینگفــی وو» مــورد آزمــون و بررســی قــرار
دهنــد .آنهــا میلیونهــا مقالــه ،پتنــت و پروژههــای
نرمافــزاری را مــورد مطالعــه قــرار دادنــد و برخــی از
نتایــج و دســتاوردهای خــود را در نشــریه Nature
منتشــر کردنــد .آنهــا بهطــور خالصــه دریافتنــد کــه
گرچــه تیمهــای بــزرگ ،مهمتریــن عامــل پیشــرفت
و توســعه علــوم بــه شــمار میرونــد ،ولــی وجــود
تیمهــای کوچــک بــرای تحــول و ساختارشــکنی
ضــروری اســت.
توسعه در برابر تحول

مطالعــات تیمســازی نشــان میدهــد تیمهــای بــزرگ
بــرای کشــف و اختــراع ،تحــول و پیادهســازی ســریع
بهینهســازی نشــدهاند .احتمــال دارد تیمهــای
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بــزرگ در هماهنگــی و ارتباطــات بــا مشــکالتی روبــرو باشــند .فرآینــد تصمیمگیــری و اجــرا در تیمهــای بــزرگ
طوالنــی و زمانبــر اســت .افــراد رویکردهــا و نظــرات گونا گونــی در پیادهســازی پروژههــا و ایدههــا دارنــد و
البتــه ســاختارها و چارتهــای کاری و ســازمانی ،قوانیــن و مجوزهــا ،اجــازه چابکــی و تحــول را نمیدهنــد.
تیمهــای بــزرگ ریسـکگریز هســتند ،زیــرا از آنهــا انتظــار مـیرود جریــان رشــد و موفقیــت خــود را ادامــه بدهنــد
و همیشــه روی بازارهــای بزرگتــر و قدرتمندتــر ســرمایهگذاری کننــد .تیمهــای کوچــک ،کس ـبوکارهای نوپــا
و شــرکتهای خصوصــی محــدود ،چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد .در نتیجــه ،ســراغ بازارهــای جدیــد،
فرصتهــای نــو و راههــای نامطمئــن میرونــد و آنهــا را امتحــان میکننــد.
وانــگ و ایوانــز بــرای بررســی اثــرات انــدازه تیمهــا ،بیــش از  ۶۵میلیــون مقالــه ،ثبــت اختــراع ،محصــوالت
نرمافــزاری و پــروژه تعریــف شــده در فاصلــه ســالهای  ۱۹۵۴تــا  ۲٠۱۴را مطالعــه کردنــد .تجزیــه و تحلیلهــای
ایــن تیــم پژوهشــگر بــه کشــف الگــوی جهانــی منجــر شــده اســت« :درحالیکــه تیمهــای بــزرگ ،در عرصـه توســعه
ایدههــا و طر حهــای فعلــی موفــق بودنــد ،همتایــان کوچکتــر آنهــا ،بهاحتمــال بیشــتری بــا ارائــه ایدههــا،

اختراعــات و فرصتهــای جدیــد ،ســبک تفکــرات فعلــی را متحــول میکردنــد».
بــه عبــارت دیگــر ،تیمهــای بــزرگ در حــل مســئله عالــی عمــل میکننــد ولــی تیمهــای کوچــک میتواننــد
مشــکالت جدیــد را کشــف کننــد تــا تیمهــای بــزرگ بــه حــل آنهــا بپردازنــد .ایــن دقیقــا همــان ارتباطــی اســت
کــه گــوگل ،مایکروســافت ،اپــل و غولهــای بــزرگ دنیــای فنــاوری بــا اســتارتاپها و تیمهــای کوچــک چندنفــره
دارنــد .ایــن شــرکتهای بــزرگ ،ا کتشــافهای جدیــد ،راهحلهــای بهتــر و فناوریهــای آینــده را خریــداری
کــرده و در درون خودشــان پیادهســازی و بــه محصــول قابــل عرضــه بــرای بــازار تبدیــل میکننــد.
ا گــر میخواهیــد ایدههــای مشــهور یــا ایدههــای گذشــته را توســعه دهیــد ،از تیمهــای بــزرگ اســتفاده کنیــد .در
عــوض تیمهــای کوچــک ،از امکانــات و ایدههــای مبهــم پیشــین ،الهــام میگیرنــد و از راهکارهــا یــا روالهــای
قدیمــی فراتــر میرونــد .تیمهــای بــزرگ ،مثــل برخــی از اســتودیوهای فیلمســازی هســتند کــه روایــت جدیــدی
خلــق نمیکننــد ،بلکــه ادام ـه یــک فیلــم یــا داســتان را در دســت تولیــد میگیرنــد .بهگفت ـ ه محققــان ،زمانیکــه
انــدازه تیــم از یــک نفــر بــه  ۵٠عضــو رشــد میکنــد ،ســطوح تحــول و ساختارشــکنی بهشــدت کاهــش پیــدا
خواهــد کــرد.
در تحقیقــات وانــگ و ایوانــز مشــخص شــده تفــاوت تیمهــا ناشــی از تفــاوت موضو عهــا نیســت و فقــط انــدازه
تیمهــا در کارآیـی آنهــا تاثیرگــذار اســت .میتــوان اســتثناهای زیــادی بــرای رد نظریــه وانــگ و ایوانــز ارایــه کــرد.
مثــا ،افــراد خــاص چــه در تیمهــای کوچــک یــا بــزرگ باشــند ،موفقیــت حاصــل شــده و خروجــی آن تیمهــا را
تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد.
پشتیبانی از تیمهای بزرگ و کوچک

ا کنــون ،بــه ســوال ابتدایــی ایــن مطلــب برمیگردیــم .کدامیــک از تیمهــا ارزش پشــتیبانی ،حمایــت و
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تیمهــای بــزرگ در حــل مســئله عالــی عمــل
میکننــد ولــی تیمهــای کوچــک میتواننــد
مشــکالت جدیــد را کشــف کننــد تــا تیمهــای بــزرگ
بــه حــل آنهــا بپردازنــد .ایــن دقیقــا همــان ارتباطــی
اســت کــه گــوگل ،مایکروســافت ،اپــل و غولهــای
بــزرگ دنیــای فنــاوری بــا اســتارتاپها و تیمهــای
کوچــک چندنفــره دارنــد .ایــن شــرکتهای
بــزرگ ،ا کتشــافهای جدیــد ،راهحلهــای بهتــر
و فناوریهــای آینــده را خریــداری کــرده و در درون
خودشــان پیادهســازی و بــه محصــول قابــل
عرضــه بــرای بــازار تبدیــل میکننــد.
ســرمایهگذاری را دارنــد؟ آیــا بایــد بــه تیمهــای بــزرگ
بیشــتر بهــا بدهیــم یــا ســراغ تیمهــای کوچــک برویــم؟
کارشناســان و محققــان میگوینــد بــرای انرژیبخشــی
و حیــات بلندمــدت نــوآوری ،بــه طــور ضــروری بــه
هــر دو نــوع تیمهــا نیــاز داریــم کــه شــامل تیمهــای
کوچــک متخصــص نــوآوری ،ا کتشــاف و تحــوالت
ساختارشــکن هســتند ولــی تیمهــای بــزرگ در توســعه
ایدههــا ،پیادهســازی نوآوریهــا و گســترش مرزهــای
دانــش و فنــاوری بــه همــراه حوزههــای خــاص نقــش
اساســی دارنــد.
اغلــب بنگاههــای ســرمایهگذاری تمایــل دارنــد در
تیمهــای بــزرگ و بــا ســابقه ســرمایهگذاری کننــد و
بــه حمایــت از آنهــا مشــغول باشــند امــا تیمهــای
کوچــک بــه همــان انــدازه واجــد شــرایط هســتند.
تیمهــای کوچــک بــا معرفــی راهکارهــا و مســیرهای
جدیــد ،تفکــرات فعلــی را متحــول میکننــد .بــدون
تیمهــای کوچــک ،هرگــز مشــکالت جدیــدی کشــف
نمیشــود کــه حــل آنهــا بــه تیمهــای بــزرگ ســپرده
شــود ،یــا هرگــز محصــوالت جدیــدی نخواهــد بــود
کــه تیمهــای بــزرگ آنهــا را توســعه دهنــد .برعکــس
ایــن رویــه هــم کــه تیمهــای بــزرگ بــه یکبــاره ســراغ
کوچکســازی ،حمایــت و پشــتیبانی از تیمهــای
اســتارتاپی و تیمســازی برونــد و بســترهای ارزشــمند
متعــددی کــه خودشــان دارنــد را رهــا کننــد نیــز
اشــتباه اســت .تیمهــای بــزرگ میتواننــد کارهــای
مهمــی ماننــد توســعه نرمافــزار ،محصولســازی و
مقیاسپذیــری را انجــام دهنــد .تیمهــای کوچــک
بــدون حضــور تیمهــای بــزرگ معنــا پیــدا نخواهنــد
کــرد .بیشــک مــا بــرای حــل مشــکالت فزاینــده
و پیچیــده جهانــی ،بــه تیمهــای بــزرگ و چنــد
رشــتهای نیــاز داریــم .درعینحــال بــه شــرکتها و
تیمهــای کوچکتــر نیــز نیــاز اســت ،زیــرا آنهــا بــا
جســتوجوی دقیــق امکانــات فعلــی ،نوآوریهــای
ساختارشــکن ســالهای آتــی را شناســایی میکننــد.
ا گــر میخواهیــم عملکــرد کلــی صنایــع و کس ـبوکارها
را بهبــود دهیــم ،بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه
انــواع تیمهــا ،بــا هماهنگــی و هارمونــی متقابــل کار
میکننــد .در پایــان میتــوان نتیجــه گرفــت همــواره
تیمهــای بــزرگ بهتــر نیســتند یــا تیمهــای کوچــک
کارایــی بهتــری ارائــه نمیدهنــد.
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نکتهها و گفتهها
نگاهــی بــه تاریخچــه شــرکت بوئینــگ؛
بزرگتریــن شــرکت صنعــت هوانــوردی

نمیتــوان دربــاره هواپیمــا ،هلیکوپتــر ،تعمیــرات و خدمــات هوانــوردی ،پــرواز و
مســافرتهای هوایــی صحبــت کــرد و نامــی از شــرکت «بوئینــگ» نبــرد .در حــال
حاضــر ،بوئینــگ بزرگتریــن شــرکت هوایــی جهــان از لحــاظ درآمــد و حجــم مالــی
در بــازار صنعــت هوانــوردی و یــک شــرکت معــروف طــراح ،تولیدکننــده و فروشــنده
هواپیمــا ،هلیکوپتــر ،ماهــواره و انــواع موشـکهای ماهــوارهای بــه همــراه خدمــات
پــس از فــروش ،تعمیــر و تامیــن قطعــات بــرای مشــتریان اســت .حتمــا داســتان و
سرگذشــت شــرکت بوئینــگ کــه ا کنــون قدمتــی بیــش از یــک قــرن دارد شــنیدنی،
جــذاب و مملــو از پندهــا و عبرتهــای کس ـبوکاری اســت.
تاریخچه تاسیس بوئینگ

«ویلیــام ادوارد بوئینــگ» در ســال  ۱۹۱۶شــرکت بوئینــگ را تاســیس کــرد .ویلیــام
تاجــر چــوب بــود ولــی در همــان ســالها ،اولیــن نشــانههای پــرواز و محقــق شــدن
رویــای انســانها را احســاس کــرد .هنــوز چنــد ســالی از موفقیــت بــرادران رایــت
نگذشــته بــود کــه افــرادی ماننــد «ویلیــام بوئینــگ»« ،دونالــد دا گالس»« ،جیمــز
کیندلبرگــر» و «جیمــز مکدانــل» بــه صنعــت هوانــوردی گرایــش پیــدا کردنــد و
اولیــن محصــوالت تجــاری ایــن صنعــت را ســاختند.
ویلیــام بوئینــگ در ابتــدا ســراغ تاســیس شــرکت «بوئینــگ» نرفــت و ســال ۱۹۱۴
اولیــن پــرواز بارناســتورم ( )Barnstormingخــود را انجــام داد .بــرادران رایــت
پروازهــای نمایشــی بارناســتورم را در آن دوران بــاب کــرده بودنــد و ایــن تاجــر
چــوب هــم بیمیــل نبــود جــزو اولیــن نفراتــی باشــد کــه پــرواز را تجربــه میکنــد.
وی از تجــارت چــوب ثــروت زیــاد بــه دســت آورده و بیمیــل نبــود در صنعــت
جدیــدی ماننــد هوانــوردی ســرمایهگذاری کنــد کــه یــک ســال بعــد ،در ســال
 ۱۹۱۵آشــیانه هواپیمایــی در لیــک یونیــون ســیاتل ســاخت .ابتــدا شــرکتی بــه نــام
« »Pacific Aero Productتاســیس شــد ولــی یــک ســال بعــد بــه شــرکت Airplane
 Boeingتغییــر نــام یافــت .اولیــن محصــول ایــن شــرکت هواپیمــای  Model Cبــود
کــه نوامبــر  ۱۹۱۷معرفــی شــد .بــا شــروع جنــگ جهانــی اول و ورود کشــور آمریــکا بــه
ایــن جنــگ ،شــرکت بوئینــگ نمونههــای اصالحشــده و پیشــرفتهتر هواپیمــای
مــدل  Cرا ســاخت و در اختیــار نیــروی دریایــی ارتــش آمریــکا قــرار داد .در واقــع،
همــکاری بوئینــگ بــا ارتــش آمریــکا از همیــن ســال شــروع شــده و تا کنــون ادامــه
دارد .یکــی از بزرگتریــن محلهــای درآمــدی ایــن شــرکت ،توســعه و تولیــد
تجهیــزات نظامــی و تســلیحاتی اســت.
توسعه مرزهای صنعت هوانوردی

شــرکت بوئینــگ پــس از کســب تجربههایــی در ســاخت هواپیماهــای جنگــی،
تصمیــم گرفــت وارد صنعــت هواپیماهــای تجــاری شــود .اولیــن هواپیمــای تجــاری
ایــن شــرکت در ســال  ۱۹۱۹بــا ماموریــت انتقــال نامههــای پســتی از شــهر ســیاتل در
آمریــکا بــه کانــادا ســاخته شــد .توســعه صنعــت پســت باعــث شــد بوئینــگ در ســال
 ۱۹۲۷هواپیمــای اختصاصــی حمــل مرســوالت پســتی بــه نــام  Model 40Aبســازد.
در ســالها ،اســتقبال از هواپیماهــای تجــاری در صنعــت پســت بــه حــدی بــود
کــه بوئینــگ مجبــور شــد زیرمجموعــه مســتقل بــرای ایــن منظــور راهانــدازی کنــد.

امــا بــه همــان انــدازه کــه بوئینــگ در صنعــت پســت موفــق بــود ،در صنعــت
هواپیماهــای نظامــی و مســافربری بــا شکســت و رکــود مواجــه شــد .پــس از جنــگ
جهانــی اول در ســال  ۱۹۱۸بــا ورود تعــداد زیــادی هواپیمــای جنگــی و ارزانقیمــت
مســتعمل بــه بــازار ،از هواپیماهــای جدیــد شــرکتهایی ماننــد بوئینــگ اســتقبال
نشــد و غالــب شــرکتهای تولیدکننــده هواپیمــا در آن ســالهای پــس از جنــگ
جهانــی اول متضــرر شــدند .بوئینــگ نیــز بــرای بقــا مجبــور شــد وارد صنایــع دیگــری
ماننــد دکوراســیون ،لــوازم خانــه و ســاخت قایــق شــود .در همیــن خــال ،تــاش
بــرای توســعه صنعــت هوانــوردی ادامــه داشــت و انــواع پروازهــای آزمایشــی بــر
فــراز اقیانوسهــا و انجــام پروازهــای بلندمــدت دور دنیــا توســط خلبانهــا بــرای
نشــان دادن قــدرت حمــل مســافر در ایــن صنعــت انجــام میشــد .مهندســان
هواپیماســازی نیــز بــه طــور مرتــب و شــبانهروزی در حــال تــاش بــرای توســعه و
پیشــرفت بیشــتر تجهیــزات و امکانــات هواپیماهــا بودنــد .یکــی از بزرگتریــن
اتفاقهــای ایــن دوره ،ســاخت موتورهــای جــت بــود.
بوئینــگ در دهههــای  ۱۹۲٠و  ۱۹۳٠مشــغول توســعه هواپیماهــای نظامــی بــود
و مدلهــای مختلفــی بــرای ارتــش آمریــکا ســاخت B-17 .یکــی از مشــهورترین
هواپیماهــای نظامــی بــود کــه در ایــن دوره ســاخته شــد و البتــه پیشــرفتهتر از
آن در ســال  ۱۹۳۵و بعــد در ســال  ۱۹۴۱بــه پــرواز درآمــد .ا گــر نگاهــی بــه تاریخچــه
جنــگ جهانــی دوم بیندازیــد ،برخــی از خلبانهــا و ژنرالهــای بــا تجربــه ارتــش،
هواپیمــا  B-17را عامــل پیــروزی متفقیــن دانســتند Clipper 314 .یکــی دیگــر از
هواپیماهــای جنگــی معــروف در جنــگ جهانــی دوم بــود کــه ایــن هواپیمــا قابلیــت
فــرود روی آب را داشــت و از امکانــات متعــددی همچــون اتــاق لبــاس ،ســالن
غذاخــوری و ســوئیت عروســی ســود میبــرد ولــی بــه اقتضــای زمــان ســریعا در ارتــش
بــه خدمــت گرفتــه شــد T-6 Texan Trainer .و  P-51 Mustangدیگــر هواپیماهــای
ســاخت بوئینــگ در جنــگ جهانــی دوم بودنــد .همچنیــن هواپیمــای موســتانگ
بــرای ماموریتهــای جاسوســی B-29 ،بــا قابلیتهــای سیســتمهای تســلیحاتی و
کنتــرل از راه دور ،در ایــن دوران ســاخته شــدند .در واقــع ،ویرانگــری جنــگ جهانــی
دوم بــرای شــرکتهای هواپیمایــی از جملــه بوئینــگ بســیار ســودآور بــود.
ورود به صنعت هواپیماهای مسافربری

در خــال ســالهای جنــگ جهانــی دوم ،شــرکتهایی ماننــد دا گالس موفــق
شــده بودنــد بــرای شــرکتهای حمــل و نقــل هوایــی ماننــد امریکــن ایرالیــن یــا
یونایتــد ایرالیــن هواپیماهــای مســافربری بســازند .پــس از جنــگ جهانــی دوم،
تمــام تمرکــز و توســعه فناوریهــای شــرکتهای هواپیمایــی بــه ســوی صنعــت
مســافربری چرخیــد زیــرا مــردم ســفرهای هوایــی را بــه ســفرهای دریایــی و ریلــی
ترجیــح دادنــد .بوئینــگ در ســال  ۱۹۴۷هواپیمــای  B-47را معرفــی کــرد کــه اولیــن
هواپیمــای مجهــز بــه بالهــای رو بــه عقــب بــود و رکوردهــای جدیــدی در ســرعت
و فاصلــه پــرواز بــه جــای گذاشــت .در حالیکــه همــه شــرکتهای هواپیمایــی در
تــاش بودنــد بــر دیگــری غلبــه کــرده و بهتریــن هواپیمــای مســافربری را بســازند،
بوئینــگ در نیمــه قــرن بیســتم هواپیمــای  707 Boeingرا رونمایــی کــرد.
بــه طــور قطــع یکــی از کلیدیتریــن تاریخهــای بوئینــگ بــود زیــرا ایــن هواپیمــا
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بــا اســتقبال بــاالی مســافران و شــرکتهای هواپیمایــی روبــرو شــد .بوئینــگ
 ۷٠۷از نظــر ســرعت ،و راحتــی و ســفرهای ال کچــری قابــل مقایســه بــا نمونههــای
دیگــر نبــود .پــس از موفقیــت آن از مدلهــای بوئینــگ  ۷۲۷و  ۷۳۷رونمایــی
شــد .بوئینــگ  ۷۳۷در توســعههای بعــدی بــه خانــوادهای از هواپیماهــای جــت
مســافربری تبدیــل شــد و تــا پایــان قــرن بیســتم ،بیشــترین فــروش را در میــان
هواپیماهــای تجــاری بــه نــام خــود ثبــت کــرد.
و اینک پرواز به فضا

تاریخچــه شــرکت بوئینــگ مملــو از ســاخت و معرفــی هواپیماهــای جدیــد
بــا فناوریهــای پیشــرفته اســت .ا گــر بخواهیــم ســیر پیشــرفت و ســاخت
هواپیماهــای ایــن شــرکت را ادامــه دهیــم ،بایــد از دههــا هواپیمــای دیگــر نــام بــرد.
رمــز موفقیــت و پیــروزی بوئينــگ بهویــژه در بخشهــای تجــاری و درآمدزایــی
متوقــف نمانــدن در یــک صنعــت و یــک مــدل هواپیمــا بــوده اســت .ایــن شــرکت
بــه مــوازات اینکــه هواپیماهــای نظامــی خــود را توســعه داده و هــر ســال مدلهــای
جدیــد و مجهزتــری معرفــی میکنــد ،بــه دنبــال ســاخت بهتریــن هواپیماهــای
مســافربری و فــروش بیشــتر آنهــا بــه ایرالینهــا اســت .هیــچگاه نمیتوانیــم
بگوییــم هواپیماهــای جنگــی بوئینــگ بهتــر از هواپیماهــای مســافربری یــا
برعکــس هســتند .بوئینــگ بــه ایــن دو صنعــت ســودده هــم ا کتفــا نکــرده و در
رقابــت فضایــی میــان آمریــکا و شــوروی هــم وارد شــد و اولیــن نمونــه موشـکهای
 Saturn Vرا ســاخت کــه موفــق شــدند ســفینه آپولــو را بــه فضــا پرتــاب کننــد.
ایــن موشــک ارتفاعــی برابــر بــا یــک ســاختمان  ۳۶طبقــه داشــت و تمرکــز اصلــی
ماموریتهــای آن ،ســفر بــه مــاه بــود .اولیــن نســخه از ایــن موشــک در ســال ۱۹۶۷
پــرواز کــرد و دو ســال بعــد ،ماموریــت مهــم آپولــو  ۱۱و پــرواز «نیــل آرمســترانگ» بــه
مــاه ،بــا اســتفاده از یکــی از آنهــا انجــام شــد .فعالیتهــای بوئینــگ در صنعــت
هوافضــا از ایــن تاریــخ شــروع شــد و تــا بــه امــروز ادامــه دارد.
همکاری ،ترکیب و ادغام برای قدرت بیشتر

بوئینــگ بــرای دســتیابی بــه قــدرت ،فــروش و ســود بیشــتر در بــازار و همچنیــن
دسترســی بــه بازارهــای کشــورهای دیگــر از هیــچ تالشــی فروگــذار نکــرده اســت.
در تاریخچــه ایــن شــرکت میتــوان بــه انــواع همــکاری بــا شــرکتهای ســازنده
هواپیمــا و گاهــی رقیــب بــرای ســاخت یــک هواپیمــای فــوق پیشــرفته ،خریــد و
ادغــام شــرکتهای هواپیمایــی یــا ســرمایهگذاریهای جدیــد اشــاره کــرد .ایــن
شــرکت در ســال  ۱۹۹۱بــا همــکاری شــرکتهای ال کهیــد ،جنــرال داینامیکــس،
طــرح ســاخت هواپیمــای جنگــی  F-22را بــه ارتــش آمریــکا دادنــد.
در ســال  ۱۹۹۶زیرمجموعــه دفاعــی و هوافضــای شــرکت  Rockwellرا خریــد.
دقیقــا یــک ســال بعــد ،شــرکت بــزرگ و تاثیرگــذار «مکدانــل دا گالس» را بــا یــک
قــرارداد تبــادل ســهام بــه ارزش  ۱۳میلیــارد دالر خریــد و بــه ایــن ترتیــب فرمانروایــی
و ســلطه خــود بــر صنعــت هوانــوردی را دیکتــه کــرد .بوئینــگ در ســال  ۱۹۹۵نیــز
همــکاری بــا شــرکتهای اوکراینــی ،نــروژی و روســی داشــت و پــروژه Seal Launch
را شــروع کــرد کــه ایــن پــروژه در قالــب یــک شــرکت چنــد ملیتــی ،خدمــات پرتــاب
موشــک را از پلتفــرم شــناوری در اقیانــوس آرام انجــام میدهــد.
بوئینگ امروز

امــا ایــن روزهــا بوئینــگ مشــغول چــه پروژههایــی اســت و در چــه وضعیتــی قــرار
دارد؟ در حــال حاضــر ،ایــن شــرکت رتبــه  ۸۵برتریــن برندهــای فوربــز را دارد .در
آخریــن آمارهــای اعــام شــده ،تعــداد کارمنــدان بوئینــگ بیــش از  ۱۴۱هــزار نفــر
عنــوان شــده و درآمــد خالــص آنهــا در ســال  ۲٠۱۷حــدود هشــت میلیــارد دالر
گــزارش شــده اســت .همچنیــن بوئینــگ  ۷۴۸بــه عنــوان هواپیمــای تجــاری۱۸٠ ،
هواپیمــای نظامــی و پنــج ماهــواره ســاخته اســت .هماننــد اغلــب شــرکتهای
هواپیماســاز ،درگیــر پروژههــای فضایــی و همــکاری بــا ناســا بــرای توســعه سیســتم
حمــل ونقــل افــراد بــه فضــا اســت .از آخریــن محصــوالت ایــن شــرکت ،هواپیمــای
بوئینــگ  ۷۸۷دریمالینــر ( )Boeing 787 Dreamlinerاســت کــه عــاوهبــر پاســخ بــه
نیازهــای روزافــزون ســفرهای فضایــی ،کاهــش مصــرف ســوخت را نیــز هــدف قــرار
داده اســت .اولیــن پــرواز ایــن هواپیمــا در ســال  ۲٠٠۹انجــام گرفــت و ســریعتر از
هــر هواپیمــای دیگــر در تاریــخ ،بــه رکــورد  ۱٠٠٠پــرواز رســید.
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بــا کارکنــان مثــل شــریک رفتــار کنیــد تــا آنهــا هــم مثــل شــریک کار
کننــد( .فــرد آلــن ،رییــس شــرکت پیتنــی بــاوز)
زمــان پیادهســازی تصمیمگیریهــا ،بــه انــدازه اخــذ تصمیمــات،
مهــم اســت .چــون ممکــن اســت اجــرای یــک نقشــه خــوب تجــاری
در زمــان نامناســب بــا شکســت روبــهرو شــود.
کارهــای واقعــا بــزرگ هرگــز توســط یــک نفــر انجــام نمیشــود ،همیشــه
توســط یــک تیــم انجــام میشــود( .اســتیو جابــز ،مدیرعامــل فقیــد
اپــل)
اجــازه ندهیــد بــار مســئولیت کارمنــدان بیکفایــت و کنــد بــر دوش
کارمنــدان خبــره و ســاعی تحمیــل شــود زیــرا افــراد بــا درک ایــن
بیعدالتــی انگیــزه خــود را از دســت میدهنــد.
همــه متوجــه شــده انــد افــرادی کــه از کارشــان لــذت میبرنــد یــا
کارشــان را معنــی دار مــی بیننــد ،چــه انــرژی خارقالعــاده ای دارنــد و
چقــدر مــی تواننــد بــه موفقیــت شــرکت کمــک کننــد( .چارلــز گارفیلــد،
مدیرعامــل شــرکت ادوانــس ســاینس)
سرپرســتان و مســئولین ،پــل ارتباطــی مدیریــت و کارمنــدان
هســتند ،تــا از اســتحکام ایــن پــل مطمئــن نشــدهاید بیمحابــا گام
برنداریــد ،چــون در غیــر ایــن صــورت ممکــن اســت ســقوط کنیــد.
شــما مــی توانیــد رویــای شــگفت انگیزتریــن مــکان دنیــا را در ســر
بپرورانیــد ،آن را خلــق کنیــد ،طراحــی کنیــد و بســازید! امــا بــرای
تحقــق هــر رویایــی بــه انســانها نیــاز داریــد( .والــت دیزنــی)
عالیتریــن ســطح خدمــت از قلــب و از تــه دل ناشــی میشــود .پــس
هــر شــرکتی کــه بــه قلــب کارکنــان خــود راه یابــد ،بهتریــن خدمــت را
ارایــه خواهــد داد( .هــال روزنبالــت ،مدیرعالــم روزنبالــت اینترنشــنال)
در عصــر صنعــت ،مدیــر شــرکت در راس هــرم مــی نشســت و قــرار نبود
بــه حــرف هیــچ کــس گــوش بدهــد! ولــی در عصــر اطالعــات شــما
بایــد بــه عقایــد افــراد ،صــرف نظــر از جایــگاه آنهــا در ســازمان گــوش
بدهیــد( .جــان اســکالی،مدیرعامل ســابق اپــل)
زمــان اســتخدام افــراد ،عــاوه بــر تســتهای مقــرر شــده،
تســتهایی انجــام دهیــد کــه مطمئــن شــوید کســی را کــه بــه کار
میگماریــد ،تنبــل نیســت! زیــرا افــراد تنبــل فشــار کاری دیگــران را
بیشــتر مــی کننــد.
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سرگرمی
حکایت

کاریکاتور

درخت الماس
ژنــرال در بــاغ قــدم م ـیزد .او درختــان ،میــوه هــا و محیــط بــاغ را بررســی کــرد و پــس از
مدتــی بــه باغبــان همراهــش گفــت :کاشــت درختــان المــاس را بایــد زودتــر شــروع کنــی.
باغبان گفت :چشم قربان .ولی درخت الماس پس از صد سال میوه میدهد.
ژنــرال پیــر اندکــی در فکــر فــرو رفــت ،آنــگاه نگاهــش را بــه افــق دور دســت دوخــت و بــا
جدیــت تمــام بــه باغبــان گفــت :ا گــر اینطــور اســت پــس همیــن حــاال شــروع کــن ...
شــرح :یکــی از مصادیــق اولویــت بنــدی صحیــح ،انجــام کارهــای مهــم و دیربــازده قبــل از
بقیــه کارهــا و نیــز انجــام هــر چــه ســریعتر اینگونــه کارهاســت.
باغبــان بــه خــود و نتایــج زودبــازده نــگاه میکــرد ولــی ژنــرال بــا دوراندیشــی ،تصمیــم
گرفــت نتیجــه ای کــه قــرار اســت صــد ســال دیگــر بدســت آیــد ،صــد ســال دیگــر بهدســت
آیــد و نــه صــد و یــک ســال دیگــر.

ایــن پــروژه فوقالعــاده بــرای شــرکت مهمــه ،امــا هیــچ بودجـهای نــداره،
راهنمــای مــدون نــداره  نیــروی انســانی هــم نــداره و مهلــت  شــما هــم
نیــم ســاعت اســت.
این فرصت خوبی برای شماست که خودتون رو ثابت کنید.

لطیفه
آقای رئیس

رئیــس شــرکت یکــی از کارمنــدان بــه نــام تومــاس را بــه دفتــرش فــرا خوانــد .وقتــی
کارمنــد آمــد ،رئیــس گفــت« :تومــاس ،یــک ســال اســت کــه بــه ایــن شــرکت اومــدی.
اول در بخــش امــور اداری مشــغول شــدی ،هفتــه بعــدش بــه ســمت مدیــر امــور
اداری ارتقــا پیــدا کــردی ،یــک مــاه بعــد از اون بــه مقــام مدیــر بازرگانــی منصــوب
شــدی .چهــار مــاه بعدتــر ،معــاون شــرکت شــدی .حــاال زمــان بازنشســتگی مــن فــرا
رســیده و مــی خــوام تــو رئیــس شــرکت بشــی .نظــرت چیــه؟
توماس گفت" :متشکرم".
رئیس گفت" :متشکرم؟ فقط همین؟"
توماس گفت" :نه البته .متشکرم پدر".
معما

معمای تنه درخت سنگین
ســه مــرد دارنــد یــک تنــه درخــت ســنگین را حمــل میکننــد .کدامیــک وزن
بیشــتری تحمــل میکنــد و چنــد درصــد بیشــتر اســت؟

پاسخ معمای دایرهها:

در هــر تصویــر ،یــک عــدد دایــره بــه قســمت بــاال اضافــه شــده اســت .بنابرایــن ،دایــره
بــه صــورت ســاعتگرد یــا پادســاعتگرد حرکــت خواهــد کــرد و پاســخ بهایــن شــکل اســت:

FRAME RACK
ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ از

ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ روز اﻓﺰون ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ
ﺣﺠﻢ ﮐﺎﺑﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑـــﯽ ،ﭘﻼک  ،٢۴۸ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ،۶۶۹۴۲۳۲۳ :ﺗﻠﻔﻦ اوﭘﺮاﺗﻮر۶۶۹۴۷۲۰۰:
دورﻧﮕﺎر ،۶۶۹۴۲۳۲۴ :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،info@tiamnetworks.ir :وبﺳﺎﯾﺖwww.tiamnetworks.ir :

������ �����ات ا����و���� ��� �� ��UPSی

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑـــﯽ ،ﭘﻼک  ،٢۴۸ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ،۶۶۹۴۲۳۲۳ :ﺗﻠﻔﻦ اوﭘﺮاﺗﻮر۶۶۹۴۷۲۰۰:
دورﻧﮕﺎر ،۶۶۹۴۲۳۲۴ :ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،info@tiamnetworks.ir :وبﺳﺎﯾﺖwww.tiamnetworks.ir :

