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حضــور شــخصی در نمایشــگاه الکامــپ امســال و گــپ زدن بــا
مدیــران کسـبوکارهای مختلــف اعــم از تــازهکار و جــوان و پــر انــرژی
یــا کهنـهکار ،ســپیدموی و بــا تجربــه برایــم لذتبخــش و قابــل تامــل
بــود .اینکــه هــر کسـبوکار در شــرایط اقتصــادی کنونــی بــازار ایــران چــه راهکارهایی در
پیــش گرفتــه و چگونــه توانســته بــا خالقیــت و پشــتکار و امیــد از گردنههــای ســخت
عبــور کنــد؛ شــنیدنی و کلیدهایــی طالیــی بــرای موفقیــت در آینــده اســت .البتــه،
همــه ایــن کس ـبوکارها و شــرکتها بــر قلــه موفقیــت پــا نگذاشــته و شکس ـتهایی
تجربــه کردنــد یــا در حــال گــذر از شکس ـتها بــرای شــروع دوبــاره بودنــد .برخــی از
ایــن کسـبوکارها چندیــن ایــده را تجربــه کــرده تــا بــه یــک راهحــل بــرای بقــا ،فــروش
بیشــتر در بــازار و بهبــود ســود و تولیــد رســیدند .شــرکتهای دیگــری دســت بــه
دامــن نیروهــای جــوان و خــاق خــود شــده و بــا ایجــاد تغییــرات گســترده در نحــوه
درآمدزایــی ،تبلیغــات و بازاریابــی ،مدیریــت منابــع و هزینههــا توانســته بودنــد به یک
ثبــات و چشـمانداز امیدوارکننــده برســند .تقریبــا میتــوان گفــت غالــب شــرکتها بــه
ســوی تجرب ـه ایدههــای جدیــد و حرکــت در مســیرهای پــر خطــر قــدم برداشــته و از
خــود جســارت و شــجاعت زیــادی نشــان دادنــد .یکــی از مدیــران کسـبوکارها مثــال
جالبــی برایــم زد« :مجبــور بودیــم از پلــی عبــور کنیــم کــه میدانســتیم چنــدان محکــم
نیســت ولــی احتمــال داشــت بــه آن ســوی رودخانــه برســیم در صورتــی کــه ا گــر ســر
جــای خودمــان میماندیــم؛ مرگمــان قطعــی بــود!»
شــاید موفقیــت همیــن نکتــهای باشــد کــه ایــن مدیــر اشــاره کــرد .موفقیــت
انتهــای راهــی مملــو از شکســت اســت .ا گــر هنــوز در کس ـبوکارتان ،در شــغلتان،
در شــرکتتان ،در اهــداف و برنامههایتــان شکســت نخوریــد؛ پــس احتمــاال بــه
موفقیــت نرســیدید .کلیــد طالیــی عبــور از فشــارهای اقتصــادی ایــن روزهــای بــازار،
نترســیدن و جســارت کــردن اســت .نترســیدن از تغییــر و تحــول و چرخــش بــه ســوی
ایدههــا و راهکارهایــی کــه پــر چالــش هســتند و میتواننــد شکس ـتهایی را بــه شــما
و کس ـبوکارتان تحمیــل کننــد ولــی از الب ـهالی ایــن شکس ـتها ،یــک راه موفقیــت
پیــدا خواهــد شــد .تاریــخ و تجربــه نشــان میدهــد کس ـبوکارهایی کــه حاضــر بــه
تغییــر و محــک ایدههــای جدیــد نشــدند؛ ســر جــای خودشــان ایســتادند و منتظــر
تحــوالت بــازار ،تصمیمهــای دیگــران و آینــده بودنــد؛ بــرای همیشــه محــو شــدند
و حتــی نامــی از آنهــا بــه یــادگار نمانــد .فرامــوش نکنیــد ایــن روزهــا حرکــت بهتــر از
مانــدن اســت؛ قــدم برداشــتن بــه ســوی آینــده حتــی در زمینــی ناهمــوار و لــرزان بهتــر
از ســکونت در زمینــی محکــم و ثابــت اســت.
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اخبار فناوری اطالعات ایران

Bitcoin
Mining
5G in Iran
Coming but
Late

ADSL vs
VDSL
اســتخراج رمزارزهــا (ارزهــای دیجیتــال)
در ایــران قانونــی شــد

عقبماندگی اینترنت ثابت از همراه
رشــد اینترنــت همــراه در ســالهای اخیــر
بســیار ســریع بــوده اســت بهطوریکــه رســما
اینترنــت ثابــت از اینترنــت همــراه عقــب مانــده
اســت .براســاس گزارشهــای رســمی ،ا کنــون
شــرکتهای  FCPو شــرکت مخابــرات در مجمــوع
تنهــا  ۱۴درصــد بــازار اینترنــت ایــران را در اختیــار
دارنــد ۱۷ .شــرکت  FCPمجــوز ارایــه خدمــات
اینترنــت مبتنــی بــر تلفــن ثابــت را دریافــت
کردنــد ولــی توفیقــی نداشــته و مخابــرات بــه
تنهایــی  ۹۹درصــد ضریــب نفــوذ تلفــن ثابــت را
در دســت دارد .ضریــب نفــوذ پهنــای بانــد ثابــت
در کشــور فقــط  ۱۲/۶۵درصــد اســت ولــی ضریــب
نفـ�وذ پهنـ�ای بانـ�د سـ�یار بـ�ه  ۷۸/۱۴درصــد
میرســد کــه نشــان میدهــد کاربــران اینترنــت
در ســالهای اخیــر بــه ســوی اینترنــت موبایــل
کــوچ کــرده و از اینترنــت ثابــت فاصلــه گرفتهانــد.
چنیــن وضعیتــی شــرکتهای  FCPرا بــه شــدت
در تنگنــا و تحــت فشــار قــرار داده اســت و
برخــی از آنهــا در مــرز ورشکســتگی هســتند.
شــرکتهای  FCPامیــدوار هســتند هرچ ـ ه زودتــر
دولــت تعرفــه اینترنــت ثابــت را گرانتــر کــرده و
برخــی انحصارهــا در ارایــه خدمــات روی تلفــن
ثابــت از جملــه ســرویس اینترنــت پرســرعت
 VDSLرا بشــکنند .اخیــرا شــرکت مخابــرات اعــام
کــرده اســت پــورت  ۲میلیــون کاربــر  ADSLخــود را
بــه طــور رایــگان بــه  VDSLانتقــال میدهــد.

ســرانجام پــس از ســالها بحــث و تبادلنظــر
دربــاره رمزارزهــا و فعالیتهــای اســتخراج
آنهــا در ایــران ،هیئــت وزیــران ایــران
اســتخراج رمزارزهــا را یــک فعالیــت اقتصــادی
برشــمرد و آئیننامــه آن را ابــاغ کــرد .هیئــت
دولــت مســئولیت اســتفاده از رمزارزهــا را
برعهــده خــود افــراد قــرار داده اســت و تا کیــد
دارد مشــمول حمایــت و ضمانــت دولــت
و نظــام بانکــی نبــوده و اســتفاده از آن در
مبــادالت داخــل کشــور مجــاز نیســت.
امــا اســتخراج فرآوردههــای پردازشــی
رمزنگاریشــده رمزارزهــا (ماینینــگ) بــا اخــذ
مجــوز از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت
مجــاز اســت .افــرادی کــه میخواهنــد
ماینینــگ داشــته باشــند؛ بایــد یــک انشــعاب
بــرق از شــبکه سراســری داشــته یــا نیــروگاه
جدیــد احــداث تــا نیــاز انــرژی خــود را بیــرون
از شــبکه سراســری تامیــن کننــد .فعالیــت
اســتخراج رمــزارز بــه عنــوان واحــد تولیــد
صنعتــی شناختهشــده و مشــمول مقــررات
مالیاتــی خواهنــد بــود .وزارتخانههــای
ارتباطــات و فناوری اطالعات و اســتانداریها
و فرمانداریهــا نیــز مکلــف شــدند مرا کــز
اســتخراج فرآوردههــای پردازشــی رمزنــگاری
را شناســایی و اعــام کننــد .گفتنــی اســت در
ماههــای اخیــر کشــف و شناســایی چندیــن
مزرعــه اســتخراج بیتکویــن و دیگــر رمزارزهــا،
خبرســاز شــده و نبــود قانــون شــفافی بــرای
فعالیتهــا ،مــردم و نهادهــای مرتبــط را
ســردرگم کــرده بــود .هنــوز تعرفــه دقیقــی
بــرای مصــرف بــرق مزرعههــای اســتخراج
بیتکویــن و دیگــر ارزهــای دیجیتالــی اعــام
نشــده اســت.

 5Gبا تاخیر در ایران
خبرهــای غیررســمی از اپراتورهــای تلفــن
همــراه نشــان میدهــد شــبکههای  5Gدیرتــر از
زمانهــای تعییــن شــده در ایــران رونمایــی و بــه
بهرهبــرداری میرســند .همــراه اول وعــده کــرده
بــود در ســال  ۱۴00از شــبکههای  5Gعمومــی
رونمایــی میکنــد ولــی تحریــم تجهیــزات
مخابراتــی و خــروج چندیــن شــرکت اروپایــی و
چینــی طــرف معاملــه ایــن اپراتــور از ایــران باعــث
شــده پــروژه توســعه شــبکههای موبایــل و نصــب
زیرســاختهای  5Gبــه تعویــق بیفتــد .محمــد
جــواد آذری جهرمــی ،وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات ایــران هــم وعــده کــرده بــود در ســال
 ۱۳۹۸از شــبکههای  5Gدر ایــران حتــی بــه طــور
آزمایشــی رونمایــی شــود .گمــان بــرده میشــد
ایــن شــبکه در نمایشــگاه الکامــپ رونمایــی
میشــود ولــی در زمــان برگــزاری ایــن نمایشــگاه،
نــه تنهــا هیــچ رونمایــی از شــبکههای 5G
صــورت نگرفــت؛ بلکــه تحرکهــا پیرامــون ایــن
فنــاوری و شــبکهها بســیار کــم بــوده و از آنهــا
صحبتــی بــه میــان نیامنــد .ممکــن اســت ایــن
شــبکه  5Gبــرای نمایشــگاه تلــکام رونمایــی
شــود ولــی بــه طــور کلــی ،ا گرچــه اپراتورهــای
ایرانــی در راهانــدازی ســرویسها و شــبکههای
 5Gاز ســایر کشــورها و اپراتــور عقــب نیســتند
ولــی تصــور میشــود هماننــد  4Gو  LTEبــا تاخیــر
همــراه باشــد .شــبکههای  5Gاز ابتــدای ســال
 ۲0۱۹و بــه طــور محــدود در چنــد شــهر از ایــاالت
متحــده ،برخــی کشــورهای اروپایــی و آســیایی
راهانــدازی شــده اســت.

3
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اخبار فناوری اطالعات جهان

Recycleable Cisco 5G
Google

گام بزرگ سیسکو برای قدرتمندی در 5G
سیســکو شــرکت  Acaciaرا بــه مبلــغ  ۲.۸میلیــارد
دالر خریــداری کــرد تــا در حــوزه فناوریهــا و
شــبکههای  5Gقدرتمندتــر شــود .سیســکو
در ســودای افزایــش خدمــات مخابراتــی و
فیبرنــوری خــود بــه شــبکهها و زیرســاختهای
مبتنــی بــر  5Gاســت .بــه همیــن دلیــل ،شــرکت
 Acaciaرا خریــداری کــرد تــا بــا ســرعت بیشــتری
ســرویسهای خــود را بــه  5Gارتقــا دهــد و
در بخشهــای مختلــف بتوانــد در بــازار بــا
شــرکتهای مخابراتــی دیگــر رقابــت کنــد.
براســاس گزارشهــای Visual Networking
 Indexسیســکو ،ترافیــک جهانــی اینترنــت در
ســال  ۲0۲۲بــه بیــش از ســه برابــر ترافیــک کنونــی
رســیده و  ۱۳/۲ا گزابایــت در یــک روز خواهــد
بــود .در ســال  ،۲0۱۷ایــن ترافیــک  ۴/۱ا گزابایــت
در هر روز بوده است .شرکت  Acaciaبیشتر روی
راهکارهــای فیبــر نــوری بــرای ارتباطــات میانــی
مرا کــز داده تمرکــز داشــته اســت .بــرآورد میشــود
سیســکو در ســه ماهــه ســوم ســال  ۲0۱۹درآمــدی
حــدود  ۷/۵۵میلیــارد دالر داشــته باشــد کــه
 ۵درصــد افزایــش را تجربــه میکنــد ولــی مدیــران
سیســکو میگوینــد بــا رواج شــبکههای  5Gو
افزایــش ســطح خدمــات آنهــا ،ایــن درآمــد در
ســال  ۲0۲0افزایــش بیشــتری خواهــد داشــت.
آنهــا امیــدوار هســتند بــا خریــد شــرکت
 Acaciaبتواننــد وارد حوزههــای جدیدتــری
شــده و بتواننــد از آنهــا هــم درآمدزایــی کننــد.
در حــال حاضــر ،عمــده درآمدهــای سیســکو
از فــروش محصــوالت ســختافزاری ســوییچ و
روتــر اســت و البتــه در حــوزه ســرویسهای ابــری،
اینترنــت اشــیا و امنیــت ســایبری نیــز فعالیــت
میکنــد.

ســاخت  100درصــد محصــوالت گــوگل از
مــواد بازیافتــی
گــوگل از شــرکتهای پیشــرو در اســتفاده از
مــواد بازیافتــی و انرژیهــای تجدیدپذیــر اســت
ولــی ســخت اســت کــه بــاور کنیــم ایــن شــرکت
تــا ســال  ۲0۲۲تمــام محصــوالت خــود را از مــواد
بازیافتــی میســازد .بــه ایــن ترتیــب گــوگل
پیکســل ،پیکســل بــوک ،اســپیکرهای گــوگل
هــوم ،نســت ( )Nestو لــوازم جانبــی همچــون
قــاب هــای تلفــن هوشــمند و پایــه شــارژرها بــه
طــور کامــل از مــواد بازیافتــی ســاخته خواهنــد
شــد .حمایــت گــوگل از محیــط زیســت بــه اینجا
ختــم نمیشــود و ایــن غــول اینترنــت دنیــا
میخواهــد تــا ســال  ۲0۲۲در ارســال محمولــه
بــه مشــتریان و برعکــس ،از مــوادی اســتفاده
کنــد کــه عــاری از مــاده شــیمیایی کربــن
هســتند .ایــن شــرکت بــا حذف ارســال مرســوله
از طریــق هواپیمــا ،میــزان انتشــار کربــن را تــا 40
درصــد کاهــش داده اســت .اســتفاده از 100
درصــد مــواد بازیافتــی در ســاخت محصــوالت
کار ســادهای نیســت و دردســرهای بیشــماری
بــرای شــرکتها بــه همــراه خواهــد داشــت.
گــوگل تصمیــم دارد در یکــی از محصــوالت
خــود کــه اواخــر ســال جــاری میــادی وارد
بــازار میشــود؛ بــه جــای اســتفاده از مــاده پلــی
اســتر اســتاندارد از پالســتیکهای بازیافتــی
و بــه طــور دقیقتــر بطریهــای پالســتیکی
اســتفاده کنــد .گــوگل بیــش از دو ســال اســت
کــه روی اســتفاده از مــواد بازیافتــی در ســاخت
محصــوالت خــود مطالعــه و آزمایــش کــرده
اســت .تــا کنــون انســانها بیــش از  ۸میلیــارد
تــن پالســتیک تولیــد کردهانــد.

Azure
Microsoft

سرورهای شخصی در آژور مایکروسافت
شــرکتهای بزرگــی در دنیــا ماننــد مایکروســافت،
گــوگل ،آمــازون و ســلزفوربس ســرویسهای
هاســت و ســرور اشــترا کی بــه مشــتریان نهایــی
و تجــاری خــود عرضــه میکننــد ولــی تــا کنــون
شــرکتهای معــدودی ســرورهای شــخصی
بــه مشــتریان وا گــذار کردهانــد .مایکروســافت
در ســرویس ابــری آژور خــود میخواهــد
ســرورهای اختصاصــی در اختیــار کس ـبوکارها
و شــرکتهایی قــرار دهــد کــه نمیخواهنــد
ســرویسهای مجازیســازی خــود را روی
ســرورهای اشــترا کی راهانــدازی کننــد.
مایکروســافت در ســرویس جدیــد خــود کنتــرل
کامــل ســرور و دســتگاههای مجــازی روی
ایــن ســرور را بــه دســت مشــتری خواهــد داد تــا
باالتریــن انعطافپذیــری در میزبانــی فراهــم
شــود .در حــال حاضــر ،کاربــران میتواننــد
از ســرورهایی بــا حدا کثــر  ۴۸هســته فیزیکــی
و قیمــت  ۴0۲۹دالر بــرای هــر ســاعت ســود
ببرنــد .در ایــن ســرورها از دو نــوع پردازنــده
 Xeon E5-2673 v4بـ�ا سـ�رعت  ۲/۳گیگاهرتــز و
 Xeon Platinum 8168بــا ســرعت ۳/۷
گیگاهرتــز اســتفاده میشــود ولــی حافظ ـه هــر دو
نــوع پردازنــده از  ۱۴۴تــا  ۴۴۸گیگابایــت متغیــر
بســرویس آمــازون ( )AWSو گــوگلکالود
اســت .و 
 ،)Googleبزرگتریــن رقبــای
(Cloud
مایکروســافت در زمین ـه محاســبات ابــری،
محصــوالت مشــابهی در گذشــته منتشــر کــرده
بودنــد Dedicated Hosts .ســرویس میزبانــی
اختصاصــی  AWSو «نودهــای تککاربــره» نیــز
ســرویس ویــژهی گوگلکالود اســت کــه عملکردی
مشــابه محصــول جدیــد مایکروســافتدارنــد.
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مقــــاله فنی

روزبه خادمی

اشاره
ا گــر شــما یــک متخصــص کامــل در حــوزه مرا کــز
داده باشــید؛ بــاز هــم نیــاز داریــد مــدارک و
دورههــای جدیــدی گذرانــده و مهارتهــای
خــود را بــهروز کنیــد یــا از نــو یــاد بگیریــد .در
انقــاب صنعتــی چهــارم کمتــر صنعتــی را
میتــوان یافــت کــه در یــک دوره کوتــاه چنــد
ســاله بــه کلــی دگرگــون نشــده و نیاز بــه مهارتها
و متخصصــان تــازهای نداشــته باشــد .ممکــن
اســت در ســال  ۲0۱۸صنعــت مرا کــز داده بــه یــک
ســری مهارتهــا و مشــاغل نیــاز داشــته باشــد
ولــی ســال  ۲0۱۹نیازهــای جدیــدی در بــازار
اهمیــت یافتــه و قطعــا ســالهای  ۲0۲0و ۲0۲۱
مهارتهــای دیگــری خواهــان دارنــد .پــس،
ا گــر در ایــن صنعــت مشــغول بــه کار هســتید؛
بهتــر اســت هــر ســال مهمتریــن مشــاغل و
مهارتهــای مــورد نیــاز کارفرمایــان و مجریــان
مرا کــز داده را رصــد و بــرای بـهروز بــودن خودتــان
برنامهریــزی کنیــد .در ســال  ،۲0۱۹حداقــل
میتــوان بــه  ۵شــغل زیــر در حــوزه مرکــزداده
اشــاره کــرد کــه اهمیــت فوقالعــادهای در بــازار
کار داشــته و بــه ســرعت اســتخدام خواهنــد شــد:

مهمترین مشاغل
مرا کز داده در سال ۲0۱۹

 -۱مدیر پروژه مرکزداده
آمارهــا نشــان میدهنــد در ســال  ،۲0۱۹مرا کــز
داده در حــال رشــد هســتند .ایــن وضعیــت
مربــوط بــه سراســر جهــان اســت و احتمــاال در
ســالهای آتــی هــم ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.
اخیــرا خبرهایــی درباره ســاخت یــک مرکزداده
جدیــد توســط آمــازون در منطقــه خاورمیانــه
شــنیده شــده اســت و البتــه مایکروســافت و
گــوگل ســرمایهگذاری عظیمــی بــرای ســاخت
مرا کــزداده در مناطــق جنــوب شــرق آســیا
داشــتند.
بنابرایــن ،بســیاری از شــرکتهای مشــهور از
جملــه گــوگل بــه افــرادی نیــاز دارنــد که بــر روند
ســاخت و ســاز مرا کــز داده نظــارت داشــته
باشــند .ایــن افــراد بایــد بتواننــد انتظــارات را
بــرآورده کــرده و نیازهــای احتمالــی پروژههــا را
تعییــن کننــد .دارای ذهنیتــی آیندهگــرا باشــند
تــا اطمینــان حاصــل شــود مرا کــز دادهای
کــه ســاخته میشــود ،بــرای پاســخگویی بــه
نیازهــای صنعــت در ســال  ۲0۱۹و ســالهای
بعــدی آمــاده اســت .مدیــران پــروژه مرا کــز
داده بــه شــهرها و نقاطــی ســفر میکننــد کــه
در آنجــا یــک مرکــزداده ســاخته شــده اســت
یــا قــرار اســت بـهزودی مرکــزدادهای راهانــدازی

شــود .برخــی گزارشهــا و پیشبینیهــای
صــورت گرفتــه از بــازار کار در ســال  ۲0۱۹نشــان
میدهــد شــغل «مدیــر پــروژه مرکــزداده» در ســال
 ۲0۱۹یکــی از بزرگتریــن بازارهــا را خواهــد داشــت
و بســیاری از کس ـبوکارهای دارای مرکــزداده
اقــدام بــه اســتخدام چنیــن افــرادی میکننــد.
 -۲مسئول تطبیق
رده شــغلی  Compliance Officerبــه تازگــی
در صنعــت مرکــزداده اهمیــت پیــدا کــرده
اســت و بــه فــرد یــا افــرادی اطــاق میشــود
کــه روی قوانیــن ،الزامــات ،دســتورالعملها و
اســتانداردهای داخلــی و خارجــی یــک مرکــزداده
نظــارت میکنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود
عــدم انطبــاق یــا انحرافــی صــورت نمیگیــرد.
مثــا ،روی قراردادهــای خارجــی نظــارت
دارد تــا بــا قوانیــن داخلــی در تضــاد نباشــند و
مشــکلی در آینــده پیــش نیایــد .سیاس ـتها و
اســتراتژیهای جدیــد اتخــاذ شــده بــرای یــک
مرکــزداده را بــا قوانیــن و الزامــات کشــوری،
بینالمللــی و همینطــور چش ـمانداز داخلــی
کس ـبوکار تطابــق میدهنــد تــا مطمئــن شــوند
یــک مرکــزداده مســیر درســتی را طــی میکنــد.
بــا افزایــش قوانیــن و مقــررات کشــورها دربــاره

5
کنتــرل ،مدیریــت و ذخیرهســازی اطالعــات،
مرا کــزداده نیــاز بــه مســئولهای تطابــق
دارنــد تــا از پــردازش نامناســب اطالعــات یــا
برخــی نقضهــای حریــم خصوصــی ناخواســته
جلوگیــری کننــد .شــرکتهایی کــه بــا مرا کــزداده
بــزرگ کار میکننــد ،بــه افــراد Compliance
 Officerاحتیــاج بیشــتری دارنــد چــون ممکــن
اســت بــا یــک ســهلانگاری و تخلــف یــا نادیــده
گرفتــن اصلــی از قانــون ،گرفتــار جریمههــا و
ضررهــای مالــی وحشــتنا کی شــوند و آینــده
کسبوکارشــان را بــه خطــر بیندازنــد .مامورهــای
انطبــاق بایــد دایمــا بــا نهادهــا و ســازمانهای
مرتبــط در خــارج از ســازمان در حــال ارتبــاط
باشــند تــا مطمئــن شــوند ســازوکار پــردازش و
ذخیرهســازی اطالعــات یــا راهانــدازی مرکــزداده
آنهــا مشــکلی در آینــده نخواهــد داشــت .ایــن
افــراد نیــاز اســت بــه طــور دورهای ،قوانیــن
داخلــی مرکــزداده را بهروزرســانی کــرده و
نســخه جدیــدی منتشــر کننــد .همینطــور،
بایــد تاییدیههــا و مجوزهــای الزم بــرای

نظــارت داشــته باشــد .فنــاوری همیشــه بــه
ناظرهــای انســانی نیــاز خواهــد داشــت و حــوزه
امنیــت ســایبری از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت .امنیــت ســایبری حــوزهای حیاتــی در
مرا کــزداده اســت کــه انســان و هــوش مصنوعــی
بــا یکدیگــر و در کنــار هــم کار میکننــد .طبــق
یــک نظرســنجی ،بیــش از  ۸۷درصــد افــرادی
کــه بــا ابزارهــای هــوش مصنوعــی در حــوزه
امنیــت مرا کــزداده کار کردنــد؛ اعتقــاد دارنــد
بهکارگیــری هــوش مصنوعــی به تنهایــی در این
حــوزه میتوانــد منجــر بــه بــروز مشــکالتی شــود
کــه انســانها بایــد آنهــا را رفــع کننــد .افــزون
بــر ایــن ،انســان میتوانــد بســیاری از مشــکالت
را پیــش از وقــوع ،پیشگیــری و رفــع کنــد.
بــه همیــن دلیــل ،هرچنــد در آینــده ابزارهــای
هــوش مصنوعــی بیشــتری در مرا کــز داده و از
جملــه بخشهــای امنیــت و ســایبری بــه کار
گرفتــه میشــوند؛ ولــی بــاز هــم بــه متخصصــان
امنیــت ســایبری انســانی نیــاز خواهــد بــود.
امنیــت ســایبری یکــی از موضوعهــای مهــم و

فعالیتهــای آتــی مرکــزداده را بگیرنــد و بــر رونــد
اخــذ آنهــا نظــارت داشــته باشــند .بــه عنــوان
مثــال ،تصویــب قانــون  GDPRدر مــاه مــی ،۲0۱۸
موضــوع رعایــت حریــم خصوصــی کاربــران و
کســبوکارها را بــرای مرا کــز داده بســیار ســخت
و پیچیــده کــرد .بســیاری از مدیــران مرا کــزداده
ناچــار شــدند شــیوههای خــود را تغییــر دهنــد و
از مشــاوران خارجــی کمــک بگیرنــد.

تکــراری کارگاههــا و ورکشــاپهای مرا کــز داده
در ســال  ۲0۱۹بــوده اســت .همــه مرا کــز داده
و کســبوکارها در معــرض حمــات ســایبری
قــرار دارنــد و بیشــترین آســیبها از ســوی ایــن
تهدیــدات اســت .پــس ،طبیعــی اســت در بــازار
کار ،متخصصــان امنیــت ســایبری مرا کــز داده
خواهــان زیــادی داشــته و درآمدهــای باالیــی
داشــته باشــند.

 -۳متخصص امنیت سایبری
بســیاری از کارشناســان حــوزه فنــاوری اطالعــات
از جایگزیــن شــدن هــوش مصنوعــی بــا نیــروی
انســانی بیــم دارنــد .پیشبینیهــا نشــان
میدهــد تــا چنــد ســال آینــده در بســیاری از
مشــاغل  AIجایگزیــن انســان میشــود ولــی
هرچقــدر هــوش مصنوعــی دقیــق و باهــوش
باشــد؛ بــاز هــم ممکــن اســت اشــتباه کنــد
و بایــد یــک انســان روی فعالیتهــای آن

 -۴تکنسین مرکزداده
رشــد روزافــزون مرا کــز داده ،نیــاز بــه
تکنســینهای ایــن حــوزه را افزایــش داده
اســت .تکنســینهای مرکــزداده عمومــا
افــرادی هســتند کــه در کالــج یــا دانشــگاه
دروس عمومــی کامپیوتــر را گذرانــده و ســپس
در دورههــا یــا کارگاههایــی ،بــا مرا کــزداده
آشــنا و مهارتهایــی مرتبــط کســب کردنــد.
تکنســینها نخســتین افــرادی هســتند کــه
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بــا مرکــزداده در تمــاس و تعامــل بــوده ،بایــد
ســریعا مشــکل را یافتــه و رفــع کننــد .بــا ورود
فناوریهــای جدیــد بــه صنعــت مرکــزداده،
نیــاز بــه نســل جدیــدی از تکنســینها بــا
دانــش و مهارتهــای تخصصیتــر بیشــتر از
گذشــته احســاس میشــود .بــه همیــن دلیــل،
مرا کــزداده دایمــا در بــازار کار دنبــال اســتخدام
تکنســینهای بــا تجربــه یــا دارای مــدارک و
مهارتهــای ب ـهروز و ســطح بــاال هســتند .یــک
تکنســین میتوانــد چنــد صــد هــزار دالر در یــک
روز بــرای مرکــزداده صرفهجویــی مالــی داشــته
باشــد؛ ا گــر بــه خوبــی بــا تجهیــزات و نحــوه کار
مرا کــزداده آشــنا باشــد .همــه کس ـبوکارها نیــاز
بــه خدمــات قابــل اطمینــان و پایــداری دارنــد
و ایــن تکنســینها هســتند کــه ایــن اعتمــاد
و اطمینــان را فراهــم میکننــد .تکنســین
مرکــزداده بهتریــن شــروع بــرای یــک متخصــص
خواهــد بــود و ایــن روزهــا درآمــد نســبتا بــاالی
روزانـ ــه یــا هـفتـ ــگی نصی ـ ـبشان میکنــد.
 -۵معمار سرویسهای ابری
بســیاری از افــرادی کــه در بخــش مرا کــزداده
فعالیــت میکننــد؛ بــه دنبــال روشهایــی بــرای
گســترش مهارتهــا و شــغل خــود هســتند تــا
در بــازار رقابــت کننــد .موسســه  AFCOMدر
گــزارش  Data Center Report for 2018خــود
اشــاره کــرده بیــش از  ۶0درصــد پاسـخدهندگان،
تاییــد کردنــد روی آموزشهــای اضافــی بــرای
افزایــش دانــش و مهــارت خــود تمرکــز کردنــد
و در ایــن میــان محاســبات ابــری نقــش اول را
دارد .در ایــن گــزارش آمــده مــدارک معمــاری
ســرویسهای ابــری بیشــترین درخواســت را
دارد؛ چــون مرا کــز داده بــه شــدت نیازمنــد
کارشناســان و متخصصــان ســرویسهای ابــری
بهویــژه معمــاری و زیرســاخت ابــری هســتند.
پیشبینــی میشــود در ســال  ۲0۱۹هــم معمــاری
ســرویسهای ابــری بــازار کار پرســودی داشــته
باشــد و مرا کــزداده بیشــتری دنبــال چنیــن
متخصصانــی باشــند.
سرمایهگذاری در صنعت مرکزداده
افــرادی کــه دنبــال شــغل میگردنــد یــا
میخواهنــد مهــارت جدیــدی کســب کننــد تــا
شــغل بهتــری در آینــده داشــته باشــند؛ بهتــر
اســت وارد بخــش مرکــزداده شــوند و روی ایــن
حــوزه ســرمایهگذاری کننــد .قطعــا صنعــت
مرکــزداده در آینــده رشــد بیشــتری کــرده ،مرا کــز
داده بیشــتر و بزرگتــری راهانــدازی میشــود و
همــه آنهــا نیــاز بــه متخصصان و تکنســینهایی
دارنــد کــه ب ـهروز و بــا دانــش باشــند .بــازاری کــه
فعــا اشــباع نشــده اســت و در کشــورهایی ماننــد
ایــران بســیار بکــر و تــازه وارد اســت.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده
● ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻫﻮای ﺳﺮد
در ﺗﻤﺎم ارﺗﻔﺎع رک

● دﻣﺎی ﺑﺎﻻ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﺮاﺑﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

● ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی آﺳﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻮان

● اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻄﺢ اﻓﺰوﻧﮕﯽ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن

● ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن 

● ﺳﺮوﯾﺲ راﺣﺖ

1
2
3

ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ
راﻫﺮوی ﺳﺮد و ﮔﺮم

راﻫﮑﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ

3. In-Rack

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿـــﺎم ﺷﺒـــﮑﻪ

2. Side Air Flow

/tiamnetwork

ﻣﺸﺎوره ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻣﺮﮐﺰداده

1. In-Row

/in/tiamnetworks

/tiamnetworks

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﭘﻼک 248

وبﺳﺎﯾﺖ:

www.tiamnetworks.ir

ﺗﻠﻔﻦ ۶۶۹۴۲۳۲۳ :دورﻧﮕﺎر۶۶۹۴۲۳۲۴:

ﭘﺴﺖاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

info@tiamnetworks.ir
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گـــفـــتــــگو

کار خوب مشتری جذب میکند

گفتوگو با مهندس عباس ّ
ن رایانه همدان
ملونی مدیرعامل شرکت نوی 

اشاره
شــرکت «نویــن رایانــه همــدان» بــا انجــام دههــا
پــروژه انفورماتیکــی و شــبکهای در ســطح
اســتان ،یکــی از موفقتریــن کســبوکارها در
حــوزه مشــتریمداری و جذب مشــتری اســت.
فهرســت پروژههــای ایــن شــرکت گویــای ســطح
ت کارفرمــا و جــذب مشــتریان تــازه
بــاالی رضایـ 
اســت .بــا عبــاس ّ
ملونــی ،مدیرعامــل «نویــن
رایانــه همــدان» دربــاره الزامــات و اصــول
مشــتریمداری و موفقیــت در جــذب مشــتری
بــا توجــه بــه شــرایط بــازار گپــی کوتــاه زدیــم کــه
در ادامــه میخوانیــد:
معرفی و پروژهها
شــرکت «نویــن رایانــه همــدان» در ســال ۱۳۷۷
پیرامــون فعالیتهــای انفورماتیکــی در شــهر
همــدان راهانــدازی شــد .هما کنــون ،دارای
رتبــه  ۴در رســته شــبکه دادههــا و رتبــه  ۵در
رســته امنیــت فضــای تولیــد و تبــادل اطالعات،
تولیــد و ارائــه رایانههــای غیــر مینفریــم و
مشــاوره و نظــارت بــر طر حهــای انفورماتیکــی و
ســختافزاری اســت .ایــن شــرکت بیشــتر روی
ارائــه خدمــات تخصصی با کیفیت تمرکز دارد و
براســاس ایــن اصــل موفــق شــده اســت تــا دههــا
پــروژه در حوزههــای مختلــف ســختافزار،
خدمــات و پشــتیبانی ،شبکهســازی و امنیــت
شــبکه پیادهســازی کنــد .دیتاســنتر ،شــبکه
داخلــی و فیبرنــوری ســاختمان جدیــد پــارک
علــم و فنــاوری اســتان همــدان ،دیتاســنتر
ســاختمان جدیــد ســازمان نظــام مهندســی
اســتان همــدان ،شــبكه داخلــی دیســپاچینگ
شــرکت توزیــع بــرق اســتان همــدان ،شــبکه
داخلــی شــرکت تولیــد نیــروی بــرق شــهید
مفتــح و پیادهســازی بخشــی از شــبکههای
داخلــی اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی،

اداره كل هواشناســی ،شــرکت آب منطق ـهای
و اداره کل کتابخانههــای اســتان همــدان
تنهــا بخــش کوچکــی از پروژههایــی هســتند
کــه بــرای اجــرا و پیادهســازی آنهــا از رکهــای
برنــد  ،iRACKپاورهــای  ،iPOWERمحصــوالت
سرمایشــی  ،iCOOlو انــواع تجهیــزات پســیو بــا
برنــد  UNICOMاســتفاده شــده اســت.
اصول جذب مشتری
همانطــور کــه اشــاره شــد ،شــرکت «نویــن رایانــه
همــدان» در پروژههــا ،خدمــات و محصــوالت
ارائــه شــده طــوری عمــل کــرده کــه مشــتری
خیلــی زود بازگشــته و تمایــل بــه اجــرای
پروژههــای بیشــتر داشــته یــا دوســتان خــودش
را بــرای اجــرای پروژههــا معرفــی کــرده اســت.
مشــتری ضامــن بقــای یــک کســبوکار اســت
و بــه نوعــی حیــات آن کســبوکار محســوب
میشــود .حفــظ مشــتری ،ســختترین جــزء
توســعه یــک شــرکت اســت .هنگامــی کــه در
بــازار ،شــرایط رقابــت ســختتر میشــود یــا
اینکــه بــازار بــه ســوی فشــار اقتصــادی و رکــود
مــیرود؛ حفــظ مشــتری و جلــب رضایــت
مشــتری ســختتر خواهــد شــد.
در ایــن شــرایط شــرکتها بایــد اصــول
مشــتریمداری را بــه بهتریــن نحــو ممکــن
پیادهســازی کننــد تــا کسبوکارشــان را رو بــه
جلــو حرکــت دهنــد .یکــی از ایــن اصــول درســت
رفتــار کــردن بــا مشــتری و احتــرام گذاشــتن بــه
خواســته و نیازهــای او اســت .روابــط عمومــی
خــوب میتوانــد مشــتری را جــذب کنــد بــرای
ایــن کار الزم اســت نســبت بــه کوچکتریــن
خواســته مشــتری بیتفــاوت نباشــید یــا
برخوردهــای بــد قهــری و ســلبی انجــام ندهیــد.
هنگامــی کــه بتوانیــد حرفهــا و وعدههــای
خــود را عملــی کنیــد؛ قطعــا نظــر مثبــت مشــتری

را جلــب کردهایــد .مثــا ،ا گــر متعهــد
شــدهاید بهتریــن محصــوالت و جنسهــا
را در پــروژه اســتفاده کنیــد؛ بایــد ایــن وعــده
را محقــق کنیــد و مشــتری در عمــل کیفیــت
خدمــات و محصــوالت شــما را ببینــد و ارزیابــی
کنــد .گاهــی اوقــات مشــتری بیــش از خــود
محصــول ،بــه خدمــات پشــتیبانی و مشــاورهای
شــما نیــاز دارد .مشــتریمداری بــا فــروش یــک
محصــول و خدمــات بــه پایــان نمیرســد و تــازه
شــروع کار بــرای جــذب مشــتری اســت .اصــل
دیگــر مشــتریمداری ،شــنیدن صحبتهــای
مشــتری و اعتمادســازی اســت .هرچقــدر
مشــتری بیشــتر بــه شــما اعتمــاد کنــد و ایــن
احســاس را داشــته باشــد کــه برایــش ارزش قائــل
تتــر جلــو آمــده و شــما را در کنــار
هســتید؛ راح 
خــودش میبینــد .گام بعــدی در پروژههــا،
شفافســازی اســت .در عصــر اطالعــات،
شــفاف بــودن یــک الــزام در مشــتریمداری
اســت .بحــران و مشــکالت پیشبینــی نشــده،
اجتنابناپذیرنــد .پــس ا گــر هرگونــه مشــکلی در
ارائـه خدمــات و کاال بــه مشــتری پیــدا کردیــد؛ یــا
اشــتباهی مرتکــب شــدید ،صــادق باشــید و آن را
بــا مشــتری درمیــان بگذاریــد.
در نهایــت ،همیشــه بایــد قــدردان مشــتری بوده؛
بــا او مهربــان باشــید و ثابــت کنیــد کــه همیشــه
حــق بــا مشــتری اســت .در ایــن صــورت اســت
کــه میفهمیــد یــک مشــتری ،چندیــن مشــتری
دیگــر بــه همــراه خــود مـیآورد و یــک پــروژه خــوب
میتوانــد بهتریــن تبلیــغ بــرای پروژههــای دیگــر
باشــد.
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مقــــاله فنی

فناوری  5Gچه تاثیری بر آینده
مرا کز داده میگذارد؟

مینا حیدری

اشاره
شــبکههای  5Gبــه تدریــج در حــال راهانــدازی
هســتند .چنــد ایالــت در ایــاالت متحــده ،چنــد
شــهر در کشــورهای اروپایــی ،چنــد شــهر در
ژاپــن و کــره جنوبــی  5Gدارنــد و بــه تدریــج
شــهرها و کشــورهای دیگــر هــم بــه ســوی ایــن
فنــاوری حرکــت خواهنــد کــرد .مــردم هــم دربــاره
فنــاوری و شــبکههای  5Gهیجــانزده هســتند
و مشــتاقانه منتظــر تاثیــرات ایــن فنــاوری بــر
زندگــی روزمرهشــان و تجربــه کاربــری جدیــد
اســتفاده از اســمارتفون ،اســتریم ویدیــو ،گیــم
و دانلود/آپلــود هســتند .مــردم دوســت دارنــد در
دنیایــی هوشــمندتر و متصلتــر زندگــی کننــد و
بــه همیــن دلیــل از  5Gاســتقبال میکننــد ولــی
آیــا شــرکتهای شــبکهای و مرکــزداده هــم بــه
انــدازه مــردم مشــتاق و هیجــانزده هســتند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه شــرکتهای شــبکهای و
مرکــزداده بــه انــدازه مــردم بــرای  5Gهیجــانزده
و مشــتاق نیســتند چــون پیشبینــی میکننــد
ایــن فنــاوری ،دنیــای شــبکه را کامــا متحــول
خواهــد کــرد .از کاربــران نهایــی تــا ماشــینها،
اپراتورهــا ،مرکــزداده و همهچیــز دگرگــون
میشــود .در مقالــه پیــشرو ،میخواهیــم بــه
بررســی تاثیــرات فایوجــی بــر صنعــت مرکــزداده
در حــال و آینــده بپردازیــم:
مختصات 5G
اجــازه بدهیــد بــرای شــروع بگوییــم یــک شــبکه

 5Gچــه مشــخصات و مختصاتــی دارد و
بعــد ســراغ تاثیــرات آن بــر مرکــز داده برویــم.
پنجمیــن نســل شــبکههای ســلولی موبایــل
پــس از شــبکههای  4G/WiMAXراهانــدازی
شــده و دارای مشــخصات زیــر اســت:
 -۱ســرعت انتقــال اطالعــات  ۱0گیگابیــت
بــر ثانیــه (یعنــی  ۱0تــا  ۱00برابــر ســریعتر از
شــبکههای  4Gو )4.5G
 -۲قابلیت اتصال  ۲۵مگابیت بر ثانیه
 -۳پهنایباند  1000برابری برای هر منطقه
 ۹۹۹/۹9 -۴درصد دسترسپذیری
 90 -۵درصــد صرفهجویــی در مصــرف انــرژی
شــبکه
 -۶ده ســال عمــر باتــری بــرای دســتگاههای
 IoTکــم مصــرف
ایــن مشــخصات بــه خوبــی نشــان میدهنــد
کــه بــا چــه نــوع شــبکهای در مقایســه بــا 4G
روبــرو هســتیم و چــرا مــردم بــرای در آغــوش
کشــیدن آن هیجــانزده هســتند ولــی چــه
اتفاقــی بــرای مرا کــزداده میافتــد؟
محتــوا توســط کاربــران بــه ســادگی در
دســترس خواهــد بــود
وقتــی کاربــران با اســمارتفون و دســتگاههای
هوشــمند دیگــر بــه شــبکههای  5Gمتصــل
میشــوند؛ بــه علــت افزایــش ســرعت شــبکه،
زمــان کمتــری منتظــر لــود شــدن یــک
محتــوا میماننــد و ســادهتر بــه محتواهــا
دسترســی خواهنــد داشــت .دیگــر مجبــور
نیســتند منتظــر بافــر فیلمهــا و صفحــات لــود

وبســایتها باشــند .کاربــران بــه طــور بیدرنــگ
بــه محتواهــا دسترســی دارنــد و ایــن موضــوع
میتوانــد بــه مرا کــز داده فشــار زیــادی وارد کنــد.
مرا کــزداده بایــد قــدرت پــردازش حجــم بیشــتری
از اطالعــات و ترافیــک شــبکه را در لحظــه داشــته
باشــند و همیشــه مجموعـهای از محتواهــا بــرای
پیشــنهاد دادن بــه کاربــر عرضــه کننــد زیــرا کاربــر
ســریعتر از گذشــته محتواهــای درخواســتی
خــود را دریافــت میکنــد و وقــت آزادتــری دارد.
کاهش تاخیر ،تغییر بزرگ بعدی است
نــرخ تاخیــر یعنــی مــدت زمــان الزم بیــن کلیــک
روی یــک لینــک در هــر وبسایت/اپلیکیشــن
و بــاز شــدن آن در یــک صفحــه جدیــد .یکــی
از اهــداف فناوریهــای  ،5Gکاهــش نــرخ
تاخیــر اســت .شــبکههای فایوجــی حــدود
 ۱00برابــر ســریعتر از شــبکههای  4Gخواهــد
بــود تــا اطمینــان حاصــل شــود نــرخ تاخیــر بــه
پایینتریــن حــد خــود یعنــی  ۵0میلیثانیــه
میرســد .در آینــده ،بــرای توســعهدهندههای
اپلیکیش ـنها و وبســایتها ،تاخیــر یــک
میلیثانیــه هــم اهمیــت دارد چــون طیــف
گســتردهای از خدمــات و محصــوالت مبتنــی بــر
تاخیــر زیــر یــک میلیثانیــه راهانــدازی میشــوند.
خودرانهــا نمونــه روشــنی از سیســتمهای
بیدرنگــی هســتند کــه تحمــل تاخیــر در حــد
میلیثانیــه را هــم ندارنــد .خدمــات بــدون تاخیــر
یــا در حــد صفــر میتوانــد تجربــه کاربــری بهتــر و
زیباتــری بــرای کاربــران رقــم بزنــد و نتایــج بزرگــی
بــه همــراه داشــته باشــد.

9
بهرهوری دادهها افزایش پیدا میکند
شــبکههای  5Gبــه طــور مســتقیم روی
بهــرهوری دادههــا تاثیرگــذار هســتند .وقتــی از
ســرعتی  ۱00برابــر بیشــتر صحبــت میکنیــم؛ بایــد
انتظــار داشــت مرا کــزداده دنبــال رویکردهــا و
مکانیزمهایــی بــرای مدیریــت بیدرنــگ منابــع
حســاس اطالعاتــی باشــند؛ بــدون اینکــه مصــرف
انــرژی یــا هزینههــای ســربار عملیاتــی را مدنظــر
قــرار دهنــد .همــه افــراد از مرا کــزداده انتظــار
دارنــد اطالعــات را بــه طــور موثــر و کارآمــدی در
دســترس قــرار دهنــد و سیســتمهای حســاس
بتواننــد بهتــر از گذشــته خدمترســانی کننــد.

در منابــع ذخیرهســازی محلــی ،بیشــتر از
منابــع ذخیرهســازی راه دور یــا در مرکــزداده
تا کیــد دارد .بــه عــاوه ،نحــوه ذخیرهســازی
اطالعــات را هــم دگرگــون خواهــد کــرد تــا
باالتریــن قابلیــت اطمینانپذیــری و افزونگــی
بــه دســت آیــد .بــه ایــن ترتیــب ،کس ـبوکارها
تحــت تاثیــر خرابــی یــا مشــکالت دیگــر مربــوط
بــه مخــدوش شــدن اطالعــات قــرار نمیگیرنــد
و باالتریــن آپتایــم را تجربــه خواهنــد کــرد.
یکــی از نتایــج ایــن رویکــرد و اهمیــت دادن بــه
محاســبات در لبــه ،دســترسپذیری اطالعــات
بــا ســرعت بیشــتر اســت .بــا ارایــه پهنایبانــدی
 ۱0گیگابیــت بــر ثانیــه ،اپلیکیشـنهای واقعیت
افــزوده ( )ARو واقعیــت مجــازی ( )VRنیــز
میتواننــد بــدون مشــکل کار کننــد و مســایل
مربــوط بــه انتقــال اطالعــات در بســترهای

 Xبرابــری محتواهــای موجــود در بــازار و روی
دســتگاههای همــراه کاربــران میشــوند .بــا
افزایــش ایــن تقاضــا ،نیــاز بــه ذخیرهســازی،
بیشــتر در معــرض توجــه قــرار میگیــرد .مرا کــز
داده بایــد بــرای ذخیرهســازی اطالعــات بیشــتر،
لــود ایــن اطالعــات و دسترســیهای چندگانــه
ســراغ فناوریهــا و تکنیکهــای جدیــد
مدیریــت اطالعــات برونــد .احتمــاال ،مرا کــزداده
نیــاز بــه ســطح وســیعی از ســرویسهای ابــری و
ذخیرهســازیهای مبتنــی بــر ابــر دارنــد و بایــد
از فناوریهــای دیگــر هــم بــرای ذخیرهســازی
حجــم بیشــتری از اطالعــات کمــک بگیرنــد.

زمانــی حــل شــود .بــه ایــن ترتیــب ،شــاهد
انــواع قالبهــای محتوایــی جدیــد خواهیــم
بــود کــه هریــک از آنهــا ،بــرای مرا کــزداده و
مدیــران آنهــا یــک چالــش جدیــد هســتند.

فضای ذخیرهسازی افزایش پیدا میکند
همانطــور کــه اشــاره شــد؛ فنــاوری و
شــبکههای  5Gبــه طــور مســتقیم باعــث افزایــش

بهبود افزونگی و قابلیت اطمینان
یکــی دیگــر از دســتاوردها و اهــداف  5Gپایــان
بخشــیدن بــه مســایل مرتبــط بــا خرابــی و
تاثیــرات بعــدی آن ماننــد دانتایــم اســت.
فنــاوری فایوجــی بــه طــور موثــری محاســبات
در لبــه ( )Edge Computingرا بــه ســوی جلــو
هدایــت میکنــد و روی ذخیرهســازی اطالعــات

زیرساختها تغییر میکند
فنــاوری  5Gزمینهســاز ظهــور و قدرتمنــد
شــدن فناوریهــای دیگــری ماننــد هــوش
مصنوعــی ،واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده
میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،مرا کــزداده
هــم بایــد زیرســاختهای خــود را بــرای
میزبانــی از ایــن فناوریهــای نوظهــور آمــاده
کننــد .کســبوکارها و کاربــران بــه ســوی
تجربههــای کاربــری جدیدتــر ،جذابتــر و
بیدرنــگ حرکــت میکننــد .ایــن امــر باعــث
میشــود تــا مرا کــزداده بتواننــد فرآیندهــا و
زیرســاختهای خــود را بــرای ارایــه چنیــن
فناوریهــا و تجربههــای کاربــری تغییــر دهنــد
و از رویکردهــا و ایدههــای خالقان ـهای در ایــن
مســیر بهرهمنــد شــوند .پیشبینیهــای بــازار
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نشــان میدهــد فنــاوری  5Gباعــث خواهــد شــد
تــا ســال  ۲0۲۵بیــش از  ۳۲۶میلیــارد دالر در
زیرســاختهای مرا کــزداده و فنــاوری اطالعــات
ســرمایهگذاری شــود کــه تــازه ایــن رقــم میتوانــد
 ۵۶درصــد کل هزینههــای آنهــا را پوشــش
دهــد.
مرا ک ــز داده محـ ـل ــی بیـ ـشـ ـتــری راهانـ ــدازی
میشود
گــره خــوردن دو فنــاوری محاســبات در لبــه و
فایوجــی ،اهمیــت مرا کــز داده محلــی را بیشــتر
کــرده و شــاهد افزایــش راهانــدازی ایــن نــوع مرا کــز
داده هســتیم .کسـبوکارها تمایــل دارنــد بیشــتر
اطالعــات در محــل ذخیرهســازی و پــردازش
شــوند؛ بــه جــای اینکــه بــه یــک مرکــزداده راه
دور منتقــل و در آنجــا نگ ـهداری شــوند .بــرای
ارایــه خدمــات و محصــوالت جدیــد ،محتواهــای
متفــاوت و بیدرنــگ بــا ســرعت مناســب و
تحلیــل اطالعــات بــرای بازاریابــی و تبلیغــات،
مرا کــز داده محلــی راهانــدازی میشــوند و
شــاهد کاهــش کابلکشــی ،چالشهــای
روشهــای انتقــال و بحثهــای تاخیــر هســتیم.
همینطــور ،مرا کــز داده زیردریایــی بیشــتری
راهانــدازی خواهــد شــد تــا اطالعــات بــه صــورت
صــوت یــا روشهــای دیگــر ،ســریعتر منتقــل
شــوند .پیشبینــی میشــود در آینــده بیــش
از  ۹۵درصــد ترافیــک ارتباطــی دنیــا بــر دوش
مرا کــزداده زیردریایــی باشــد.
تاثیرات متقابل مرا کز داده و 5G
همانطــور کــه در بــاال بحــث شــد ،ظهــور فناوری
و شــبکههای  5Gمیتوانــد تاثیــرات مثبــت و
منفــی روی مرا کــزداده داشــته باشــد .مرا کــز داده
بــا چالشهــای جدیــدی روبــرو میشــود کــه
آنهــا را نا گزیــر میکنــد زیرســاختهای خــود را
تغییــر دهنــد؛ فرآیندهــا و رویکردهــای جدیــدی
در پیــش بگیرنــد و روشهــای خالقان ـهای بــرای
ارایــه خدمــات بهتــر بــه مشــتری ابــداع کننــد.
البتــه ،در ایــن مســیر بــا موانــع و محدودیتهایی
هــم مواجــه خواهنــد شــد کــه شــاید بــه ایــن
زودیهــا برایــش راهحلــی نباشــد .فایوجــی
میتوانــد تحولــی  ۱۸0درج ـهای بــه ایــن صنعــت
تحمیــل کنــد و فعــاالن بــازار مرا کــزداده مجبــور
باشــند فنــاوری  5Gرا بــه طــور دقیــق مطالعــه
کننــد .نکتــه مهمــی کــه نبایــد مغفــول بمانــد؛
نیازمنــدی  5Gبــه مرا کــزداده مــدرن و بــزرگ
اســت .فایوجــی بــدون مرا کــزداده نمیتوانــد
بــه اهــداف خــود برســد و برخــی چش ـماندازهای
ترســیم شــده بــرای آن محقــق نمیشــوند .پــس،
شــاهد یــک تاثیرگــذاری و ارتباطــی متقابــل میــان
مرا کــز داده و فنــاوری  5Gهســتیم.

اینفوگرافی
 ۷ﻣﺰﯾﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ
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در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی

دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﺮاد آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ
ﮐﺮده و در ﻣﺴﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ( )learning pathﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺴﻠﻂ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ

اﯾﺪه ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ( )mLearningﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﺎراﯾﯽ و ﺑﻬﺮهوری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم
ﮐﺎرﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﻌﺎﻣﻞ زﯾﺎد

آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارد .ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮد ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزش
و اﺑﺰارﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ را روی ﭘﯽﺳﯽ ،اﺳﻤﺎرتﻓﻮن ،ﺗﺒﻠﺖ ،ﻧﻮتﺑﻮک و
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻧﺼﺐ ﯾﺎ ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از روز اداﻣﻪ
آن را روی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری

روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در آﻣﻮزﺷﯽ
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ و ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص اﺳﺖ.

ﻧﺮخ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﯿﺸﺘﺮ

روﯾﮑﺮد آﻣﻮزش ﻣﯿﮑﺮوﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﯾﮏ آﻣﻮزش،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺎمﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮیﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی در ﯾﺎدﮔﯿﺮی

ﺑﺎ  mLearningﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ روی
ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎدﮔﯿﺮی را اداﻣﻪ داد و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﺪ .در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻣﮑﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

گزارش

امید به آیندهای بهتر
در گرمای  ۴0درجه
گزارشی متفاوت از نمایشگاه الکامپ ۲۵

بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه الکامــپ از ۲۷
تــا  30تیرمــاه در محــل دایمــی نمایشــگاههای
بینالمللــی تهــران برگــزار شــد .فــار غ از کــم و
کیــف ایــن نمایشــگاه ،در یکــی از ســختترین
دورانهــای اقتصــادی کشــور ،کســبوکارهای
آیتــی و آیســیتی بــا انــواع مشــکالت،
تحریمهــا و فشــارهای اقتصــادی دورهــم جمــع
آمدنــد تــا نشــان دهنــد هنــوز امیــد زنــده اســت
و بــرای فــردا و آینــدهای بهتــر تــاش خواهنــد
کــرد ،دقیقــا هماننــد شــعار الکامــپ  ۲۵کــه
«آینــدهی بهتــر» بــود .جوانترهــا ،اســتارتاپها
و تازهنفسهــا امیــد بیشــتری بــه آینــده داشــتند
و پرشــورتر ظاهــر شــدند.
استارتاپهای گرمابخش
بیشــک در چنــد دوره اخیــر نمایشــگاه
الکامــپ ،کس ـبوکارهای نوپــا نبــض نمایشــگاه
را در دســت داشــته و گرمابخــش بزرگتریــن
دورهمــی فناورانــه ایــران بودنــد .در الکامــپ ۲۵
بیــش از  ۵۳0اســتارتاپ در بخــش الکاماســتارز
حضــور داشــتند کــه یــک رکوردشــکنی اســت.
ایــن اســتارتاپها در  ۶ســالن جانمایــی شــدند
و شــلو غترین ســالنهای نمایشــگاه را بــه خــود
اختصــاص داده بودنــد .هرچهقــدر ســالنهای
دیگــر نمایشــگاه بیرونــق ،ســا کت ،خلــوت
و کســلکننده بــود؛ ســالنهای اســتارتاپیها
گرمــای بــاالی  ۴0درجــه هــوای تهــران را
بیشــتر کــرده و بــا برگــزاری انــواع ســخنرانیها،
نشســتها ،ســمینارها ،چیدمانهــای
خالقانــهی غرفههــا ،گپزدنهــای خودمانــی
و عجیــب و غریــب بــا مشــتریان و فعالیــت
بیشــتر ،درصــدد جبــران برآمــده بودنــد .همیــن
موضــوع باعــث شــده بــود کــه مدیــران دولتــی،
وزیــران و هیئــت دولــت ،مســئولین رده بــاال و
هــر فــرد مهمــی کــه پــا بــه نمایشــگاه میگذاشــته؛
خواســته یــا ناخواســته بــه ســوی ســالنهای
اســتارتاپها کشــیده شــود و بازدیــدش را از
آنجــا آغــاز کنــد .البته ،در میان دهها کسـبوکار
جــوان و خــاق و آینــدهدار ،شــرکتهایی هــم

دیــده میشــدند کــه هیــچ رنــگ و بویــی از
یــک اســتارتاپ نداشــته و انــگار بــرای دریافــت
کمکهــای مالــی دولتــی یــا نمایــش ویترینــی
در الکامــپ پــا گذاشــتهاند.
تنوع برندها و خدمات
طبــق نظرســنجی یکــی از رســانههای مطــرح
و پربازدیــد فنــاوری ایــران ،حضــور شــرکتها
در الکامــپ  ۲۵رضایتبخــش بــوده ولــی
کیفیــت برگــزاری نمایشــگاه اصــا چنگــی بــه
دل نــزده اســت .شــرکتکنندگان در ایــن
نظرســنجی اعتــراف کردنــد امســال شــاهد
برندهــا و خدمــات بیشــتری در الکامــپ
بودنــد و در حوزههــای متنــوع و مختلفــی
چنــد کس ـبوکار وجــود داشــت .مثــا ،امســال
چندیــن شــرکت تامینکننــده قطعــات یدکــی
خــودرو یــا ارایهدهنــده نــوآوری و فناوریهــای
حمــل و نقــل در الکامــپ حضــور داشــتند .از
ســیطره شــرکتهای خدمــات نرمافــزاری،
اینترنتیهــا و ارزشافــزوده موبایــل کاســته
شــده و بانکهــا بــا خدمــات الکترونیکــی
بیشــتری حضــور داشــتند .چندیــن شــرکت
ارایهدهنــده خدمــات ابــری و ســرویسهای
رمزنــگاری اطالعــات آنالیــن مبتنــی بــر
فناوریهــای بومــی را شــاهد بودیــم کــه
شــاید اولیــن نتیجــه تحریمهــای اخیــر ایــاالت
متحــده در حــوزه فنــاوری باشــند .شــرکتهای
کسـبوکار اینترنتــی ماننــد دیجیکاال ،اســنپ و
ژا کــت بــرای اولیــن بــار در الکامــپ حضــور یافته
و احســاس کــرده بودنــد بایــد در بزرگتریــن
رویــداد فنــاوری ایــران تاثیرگــذاری داشــته
باشــند.
شبکهایها و اینترنتیها
بــه وضــوح میتــوان دریافــت کــه صنعــت
شــبکه ،مخابــرات و ارتباطــات ایــران در
وضعیــت رکــود دســت و پنجــه نــرم کــردن
بــا انــواع فشــارهای اقتصــادی اســت .در
الکامپهــای گذشــته ،در هــر ســالنی چندیــن

شــرکت شــبکهای و مخابراتــی یافــت میشــد.
شــرکتهایی کــه تجهیــزات شــبکه و مرکــزداده،
تجهیــزات ذخیرهســازی و محاســباتی ،رکهــا و
کابلهــا و پــچ پنلهــا و انــواع محصــوالت پســیو
خــود را بــه نمایشــگاه آورده و غرفههایــی جــذاب
و شــگفتانگیز ســاخته بودنــد .ولــی امســال
بــه جــرات میتــوان گفــت تعــداد شــرکتهای
شــبکهای و مرکــزداده بیشــتر از تعــداد انگشــتان
دســت نبــود .شــرکتهای اینترنتــی ثابــت هــم
جانــی بــرای تبلیــغ نداشــتند و غرفههــای آنهــا
خلــوت و بیشــتر محلــی بــرای گپهــای درون
ســازمانی یــا دورهمیهــای همــکاران قدیمــی
و دیــدار بــا شــرکتهای شــریک و دوســت
تبدیــل شــده بودنــد .هیــچ تبلیغــات و خدماتــی
بــرای کاربــران نهایــی و بازدیدکننــده عمومــی
نمایشــگاه نداشــتند و منتظــر تصمیمــات
دولتیهــا هســتند.
آنچه باقی ماند
تصمیــم بــه برگــزاری نمایشــگاه الکامــپ در
شــرایط اقتصــادی کنونــی ایــران خــودش یــک
گام بــزرگ بــرای ســاختن آینــدهای بهتــر بــود.
شــور و شــوق و هیجــان جوانهــای نمایشــگاه
نشــان داد راهحــل برونرفــت از وضعیــت
کنونــی ،اتــکا بــه دانــش و نیــروی انســانی داخلــی
و رفتــن بــه ســوی ا کوسیســتمهای کوچــک
و چابــک اســت .در خــال الکامــپ  ۲۵دههــا
تفاهمنامــه میــان ســازمانهای مختلــف امضــا
شــد و وعــده راهانــدازی ســرویسهای جدیــدی
را شــنیدیم؛ تفاهمنامههــا و وعدههایــی کــه
امیــد داریــم عملــی و عملیاتــی شــوند!
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مقاله مدیریتی
گوگل با د ه سال مطالعه روی کارمندان خود میگوید:

 10ویژ گی مشترک بهترین
رئیسهای دنیا

گوگل با ده سال مطالعه روی کارمندان خود میگوید:

 10ویژ گی مشترک
بهترین رئیسهای دنیا
فائزه یوشانی

یــک شــرکت تمــام تمرکــز ،ســرمایه و زمــان خــود
را بایــد روی اســتخدام بهتریــن افــراد بگــذارد
یــا در پــی ســاختن افــرادی بــا قابلیتهــای
رهبــری و مدیریــت تیمــی قــوی باشــد؟ گــوگل
بیــش از ده ســال در پــروژهای بــه نــام Oxygen
دنبــال یافتــن جــواب ایــن ســوال بــوده اســت.
آنهــا دریافتنــد وقتــی مدیرانــی بــا قابلیــت
رهبــری قــوی داشــته باشــند؛ نــه تنهــا شــانس
اســتخدام بهتریــن افــراد را خواهنــد داشــت؛
بلکــه ایــن افــراد میتواننــد در کنــار هــم یــک
تیــم تشــکیل دهنــد و آنگاه از پــس هــر کار
نشــدنی برآینــد .در پــروژه  Oxygenروی
شــاخصها و ویژ گیهــای یــک مدیــر و رئیــس
کامــل کار شــده و نتیجــه ده ســال تحقیــق بــه 10
عــادت و ویژ گــی زیــر منجــر شــده اســت:
 -۱مدیر مربی
برخــی مدیــران تــاش میکننــد مشــکالت را حــل
کننــد ولــی برخــی دیگــر از مدیــران ســعی میکننــد
نحــوه حــل چالشهــا را تدریــس کننــد و بــه
کارمنــدان خــود آمــوزش دهنــد .ایــن رئیسهــا،
هنگامــی کــه یــک مشــکل بــزرگ در شــرکت بــروز
میکنــد؛ ســعی میکننــد تیمهــای خــود را
بــرای حــل مســئله بــه بهتریــن شــکل آمــوزش
دهنــد و اهــداف یــا مهارتهــای بعــدی را نشــان

دهنــد .بــه جــای دســتور دادن ،تجربیــات خــود
را بــه کارمنــدان منتقــل میکننــد و نقشــی
مشــاورهای و مربــی بــه خــود میگیرنــد .آنهــا
اجــازه میدهنــد یــک تیــم فرصــت رشــد و کســب
تجربــه و آزمــودن را پیــدا کنــد.
 -۲فرار از مدیریت میکرو
بهتریــن رهبــران و رئیسهــای دنیــا از مدیریــت
میکــرو فــراری هســتند و اعتقــاد بــه دادن آزادی
بیشــتر بــرای کشــف ایدههــا ،راهکارهــای جدیــد،
خطرپذیــری و اشــتباه کــردن دارنــد .آنهــا بــه
جــای محدودیــت ،قــدرت میبخشــند و بــا
برنامهریــزی منعطــف و منطقــی ،ســعی دارنــد
تیمهــا را بــه ســوی هــدف نهایــی پیــش ببرنــد.
بیشــتر از اینکــه درگیــر جزئیــات شــوند یــا اینکــه
بــه جزئیــات اهمیــت دهنــد؛ ذهــن و تمرکــز خــود
را معطــوف بــه کارایــی و بهــرهوری میکننــد.
 -۳اعتماد به نفس
گــوگل در یکــی دیگــر از تحقیقــات و پروژههــای
خــود متوجــه شــد بهتریــن کلیــد بــرای ســاختن
یــک تیــم و محیــط کار تیمــی خــوب و منســجم،
ســاختن یــک محیــط «امــن خودمانــی» اســت.
اعتمــاد بــه نفــس یــک کلیــد طالیــی بــرای کار
تیمــی اســت .افــراد یــک تیــم بایــد احســاس

امنیــت روانــی داشــته باشــند و از خطرپذیــری،
ایــده دادن ،ابتــکار و خالقیــت هراســی بــه
دل راه ندهنــد .در بحرانهــا و چالشهــا،
ممکــن اســت یــک تیــم اعتمــاد بــه نفــس
خــود را از دســت بدهــد و اینجــا دقیقــا محــل
نقشآفرینــی یــک رئیــس موفــق اســت.
 -۴ستارههای ستارهساز
نمیتوانیــد یــک رئیــس و رهبــر موفــق باشــید؛
بــدون اینکــه ســتاره تیمتــان باشــید و بــه
دیگــران هــم کمــک کنیــد تــا ســتاره شــوند.
بهتریــن رهبــران دنیــا خودشــان در تیمشــان
نقــش و مســئولیت تاثیرگــذاری دارنــد و از
آســتین بــاال زدن هیــچ هــراس و ترســی ندارنــد.
طــوری رفتــار میکننــد کــه دیگــر افــراد تیــم هــم
موثــر باشــند و البتــه در صــورت نیــاز خودشــان
بــه حــل مســئله کمــک میکننــد .تحقیقــات
گــوگل نشــان میدهــد افــراد فنــی و دارای
مهارتــی کــه بعــدا رهبــر و مدیــر کس ـبوکارها
قتــری بــا تیمهــا
میشــوند؛ تعامــات موف 
دارنــد چــون تجربــه کار در ایــن محیطهــا را
کســب کردهانــد.
 -۵شنوندههای عالی
ا گــر میخواهیــد رهبــر و مدیــر عالــی باشــید؛
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بایــد مهارتهــای برقــرار کــردن ارتبــاط بــا دیگــران را تقویــت کنیــد؛ شــنونده بســیار خوبــی باشــید
و ســعی کنیــد احساســات و شــرایط همــکاران خــود را درک کنیــد .گــوگل میگویــد مدیرانــی کــه
روی مهارتهــای ارتباطــی خــود کار کــرده و میتواننــد بــه ســادگی اطالعــات خــود را بــا دیگــران
بــه اشــترا ک بگذارنــد و در تعامــات اجتماعــی بهتریــن تصمیمهــا را بگیرنــد؛ رهبــران و رئیسهــای
خوبــی بــرای یــک کس ـبوکار هســتند.
 -۶دوستدار کارایی و توسعهدهنده
رئیسهــای بــزرگ بــه جــای حــال ،بــه آینــده فکــر میکننــد و همیشــه بــرای آینــده نقشــه میکشــند.
آنهــا بــه جــای صحبــت دربــاره جزئیــات ،دوســت دارنــد بیشــتر دربــاره کارایــی و بهــرهوری صحبت
کننــد و بیشــترین جلســات را بــا تیــم توســعهدهنده و تیمهــای پــرورش ایــده و خالقیــت برگــزار
خواهنــد کــرد .از شــنیدن انتقــاد یــا بحــث دربــاره روشهــای انجــام کار و راهحلهــای جدیــد
تــرس ندارنــد و بیشــترین ســرمایهگذاری را روی پروژههــای بنیادیــن و آیندهنگرانــه دارنــد.
همیشــه انــرژی و انگیــزه بیشــتری بــه تیمهــای توســعه و کارایــی تزریــق میکننــد و
مواظــب هســتند ایــن تیمهــا از تــب و تــاب نیفتنــد.
 -۷استراتژی روشن
مدیرانــی کــه بــرای فــردا برنامــه ندارنــد؛ نمیتواننــد تیمهــای زیرنظرشــان را
از نقطــه  Aبــه نقطــه  Bحرکــت دهنــد .داشــتن ذهنــی روشــن و اســتراتژی
شــفاف بــرای آینــده الزمــه رهبــری تیمهــا و کس ـبوکارها اســت .یــک
رئیــس خــوب میدانــد کســبوکارش و هــر یــک از تیمهــا در چــه
نقط ـهای هســتند و تــا چنــد مــاه بعــد ،تــا چنــد ســال بعــد و در دو
دهــه دیگــر در کــدام نقطــه قــرار میگیرنــد .آنهــا بــرای هریــک
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از اعضــای تیــم یــک برنامــه مشــخص و روشــن
دارنــد کــه مشــخص میکنــد چــه نقشــی در
ایــن اســتراتژی و طــرح آینــده دارنــد.
 -۸مهارتها
هــر رهبــری چنــد مهــارت کلیــدی بــرای
شبــرد اهــداف ســازمانی دارد .مثــا،
پی 
توانایــی برقــراری ارتبــاط خــوب و موثــر بــا
تیمهــا در هنــگام بــروز چالــش را دارد .توانایــی
درک شــرایط کار و ســختیهای آن را دارد و
تصمیمهایــی میگیــرد کــه اجرایــی و قابــل
انجــام هســتند .بــه جزئیــات فنــی کار تســلط
دارد؛ ا گرچــه ابــدا خــودش را درگیــر ایــن
جزئیــات نمیکنــد .از مشــاوران و تیمهــای
تخصصــی مشــاوره ســود میبــرد ولــی خــودش
هــم یــک فــرد زبــده و صاحــب نظــر در آن حــوزه
اســت .مهــارت حــل مســئله در ابعــاد و شــرایط
گونا گــون را دارد و بــه موقــع تصمیمهایــی
غیرمنتظــره بــرای تغییــرات میگیــرد.
 -۹قدرت همکاری موثر
مدیــران بــد در مقابــل تیمهــا هســتند و
مدیــران خــوب در کنارشــان .مدیــران بــد
میخواهنــد بــه تیمهــا ضربــه بزننــد تــا آنهــا
را ناتــوان و غیرکارآمــد نشــان بدهنــد و وانمــود
کننــد هم ـهکاره یــک شــرکت و کس ـبوکار
هســتند ولــی مدیــران خــوب ســعی میکننــد
قــدرت همــکاری و تعامــل بســیار باالیــی از
خودشــان در پروژههــا بــروز دهنــد و هرگــز از
تشــویق کــردن دســت برنمیدارنــد .هــر کاری
میکننــد تــا حــس اعتمــاد بــه نفــس تیمهــا
افزایــش پیــدا کنــد و انــرژی محرکــه آنهــا بــرای
حرکــت بــه جلــو باشــد.
 -۱0تصمیمگیر قوی
در ویژگیهــای قبلــی چندیــن بــار بــه قــدرت
تصمیمگیــری اشــاره شــد .گــوگل در تحقیقــات
خــود پــی بــرده اســت یــک رهبــر موفــق،
قطعــا تصمیمگیــری قاطــع اســت .آنهــا بــا
بررســی صدهــا مدیــری کــه بعــدا رهبــران
کسبوکارشــان شــدند و توانســتند ایــن
شــرکتها را نجــات دهنــد؛ متوجــه شــدند
همــه ایــن رهبــران یــک عــادت مشــترک دارنــد
و آن تصمیمگیریهــای محکــم در بحرانهــا
و بــروز مشــکالت اســت .البتــه ،ایــن رهبــران
اهــل خوانــدن گزارشهــا و شــنیدن ایدههــا،
نظــرات و پیشــنهادها یــا دیدگاههــای اعضــای
تیــم و مدیــران میانــی خــود هســتند ولــی در
نهایــت خودشــان تصمیــم نهایــی را اعــام
میکننــد .
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نکتهها و گفتهها
چگونه کوالکام به درون جیب هریک از ما نفوذ کرد؟
از ماهــواره و پروژههــای نظامــی تــا حملونقــل
و گوشــی تلفــن همــراه بــا سرگذشــت غــول
پردازندههــای موبایــل ایــن روزهــا کمتــر
کســی پیــدا میشــود کــه مشــتری کوالــکام
نباشــد .ایــن شــرکت تراشهســاز حداقــل روی
یکــی از اســمارتفونها ،تبلــت ،لپتــاپ و
دســتگاههای همــراه دیگــر مــا یــک تراشــه دارد و
جایگزیــن اینتــل در ســالهای دور شــده اســت.
غــول پردازندههــای موبایــل و یکــی از بزرگتریــن
کس ـبوکارهای نیمــه هــادی در جهــان ،آنقــدر
قــوی اســت کــه اپــل را بــه چالــش میکشــاند و
روی طراحــی آیفونهــا تاثیرگــذار اســت؛ بخــش
مودمهــای موبایــل اینتــل را ورشکســته میکنــد
و سامســونگ بــدون او نمیتوانــد بزرگتریــن
ســازنده گوشــی در جهــان باشــد.
غول صنعتها
میخواهیــم دربــاره شــرکتی صحبــت کنیــم کــه
 ۲۲۴دفتــر بینالمللــی بــرای آن کار میکننــد.
درآمــد ایــن برنــد آمریکایــی در ســال ۲0۱۷
حــدود  ۲۲/۳میلیــارد دالر و تعــداد کارمنــدان
آن در سرتاســر جهــان  ۳۳۸00نفــر اعــام شــده
اســت .کوالــکام اصــا در دنیــای فنــاوری برنــدی
حاشــیهای یــا بیتاثیــر نیســت و در بزرگتریــن
تغییــر و تحــوالت یــا رویدادهــا حضــور دارد .هــر
ســاله ،دههــا شــرکت بــزرگ دنیــا و میلیونهــا
رســانه منتظــر معرفــی تراشــه موبایــل جدیــد
ایــن شــرکت هســتند و زیربرنــد اســنپدرا گون آن
بیشــتر از هــر محصــول دیگــری شــنیده میشــود.
امــا چگونــه کوالــکام توانســت غولهــای
تراشهســازی ماننــد اینتــل و ایامدی را
شکســت دهــد و بــه رتبــه اول ســازنده پردازنــده
موبایــل در دنیــا بــدل گــردد؟
صنعت ارتباطات ماهوارهای
شــاید مــا نــام کوالــکام را در ســالهای اخیــر
شــنیده باشــیم ولــی تاریــخ تاســیس ایــن شــرکت
بــه نیمههــای قــرن بیســتم بازمیگــردد .در
ســال  ،۱۹۵۹دو همکالســی ســابق رشــتههای
مهندســی دانشــگاه  MITبهنامهــای ارویــن
جیکوبــز ( )Irwin Jacobsو انــدرو ویتربــی
( )Andrew Viterbiدر یــک کنفرانــس
دانشــگاهی مجــددا بــا هــم دیــدار کردنــد.
مالقــات آنهــا منجــر بــه زنــده شــدن مجــدد

دوســتیها شــد کــه در ســالهای بعــد بــه
تشــکیل شــرکت مشــاورهای و پایهگــذاری
کوالــکام بــزرگ انجامیــد.
ایــن دو دوســت و همکالســی قدیمــی ابتــدا
یــک شــرکت مشــاورهای تاســیس و بعــد در
ســال  ۱۹۶۸شــرکتی بــه نــام Linkabit
بــرای تولیــد تجهیــزات مخابراتــی راهانــدازی
کردنــد .لینکابیــت ،محــل تالقــی اســتعدادها و
دانــش جیکوبــز و ویتربــی بــود .جیکوبــز یــک
اســتاد مهندســی بــرق بــود و اولیــن کتــاب
راهنمــای جامــع ارتباطــات جهــان را چــاپ
کــرده اســت .ویتربــی در طراحــی تجهیــزات
تلمتــری اولیــن ماهــوارهی موفــق آمریکاییهــا
همــکاری داشــته و یکــی از پیشــگامان
توســعهی فناوریهــای انتقــال دیجیتــال بــود
کــه در سیســتمهای مخابراتــی و تجهیــزات
ماهــوارهای کارایــی داشــتند .آنهــا تجربیــات
خــود در ماهوارههــای دیجیتالــی را بــه
صنعــت تلویزیــون و بعــد مودمهــای ارتباطــی
انتقــال دادنــد .حلقــه ســوم موفقیــت شــرکت
کوالــکام ،یکــی از کارمنــدان شــرکت لینکابیــت
بــه نــام «کلین گیلهوســن» اســت .او تحقیقات
اولیــهای را روی ریزپردازندههــا بــرای
طراحــی مودمهــای ماهــوارهای آغــاز کــرد.
تحقیقاتــی کــه بعــدا زمینهســاز ظهــور یــک
غــول تراشهســاز شــدند .ریزپردازندههــای
لینکابیــت یــا  ،LMPدر نهایــت بــرای اولیــن
بــار در ســال  ۱۹۷۴رونمایــی شــدند کــه از
نمونههــای آمــاده در صنعــت آن ســالها
اســتفاده میکــرد .در ســالهای بعــد ،شــرکت
لینکابیــت بــا سفارشیســازی تراش ـههای
خــود ،آنهــا را در کابیــن هواپیماهــا،
تجهیــزات نظامــی و تلویزیونهــای کابلــی
جاســازی کردنــد و بــه فــروش و ســود باالیــی
دســت یافتنــد .در ســال  ،۱۹۸0شــرکت
لینکابیــت بــه شــرکتی بــا بیــش از هــزار کارمنــد
تبدیــل شــده بــود و درآمــد ســاالنه  100میلیــون
دالری داشــت.
صنعت حملونقل
انــگار همیشــه بــرای افــراد موفــق تقدیــر ایــن
اســت کــه شــرکت خودتاســیس را رهــا کــرده
و ســراغ تاســیس شــرکت دیگــری برونــد.
بنیانگــذاران کوالــکام در ســال  ۱۹۸۵شــرکت

لینکابیــت را رهــا کــرده و شــرکت Qualcomm
 Incرا تاســیس کردنــد .نــام کوالــکام بــا
همفکــری چنــد موسســه و برگرفتــه از Quality
 Communicationsانتخــاب شــد .ایــن
شــرکت تــازه تاســیس از همــان ابتــدا بــه ســوی
پیادهســازی فناوریهــای ارتباطــی دیجیتــال
ماهــوارهای کشــیده شــده و وارد صنعــت
حملونقــل هوایــی شــدند .در آن زمــان ،بــازار
حملونقــل امریــکا نوظهــور و بســیار ســودآور
بــود .نیــاز شــدیدی بــه فناوریهــای دیجیتالــی
و از جملــه ارتباطــات بیســیم داشــت .جیکوبــز
و ویتربــی راهکارهایــی بــرای بهبــود ارتباطــات
درگیــر حملونقــل جــادهای و حملونقــل
هوایــی دادنــد .اولیــن محصــول رســمی کوالکام،
بهنــام  ،OmniTRACSیــک سیســتم
ارتباطــی ماهــوارهای بــرای برقــراری ارتباطــات
جــادهای میــان کامیونهــا و کارفرماهــا بــود.
ایــن محصــول بــا  GPSکار میکــرد و در ســیگنال
دیگــر شــبکهها و محصــوالت هیــچ دخالــت و
تداخلــی نداشــت .ایــن سیســتم در ســال ۱۹۸۸
طــی مراســمی بــه  300رهبــر صنعتــی دنیــا معرفــی
شــد و چنــد مــاه بعــد اولیــن قراردادهــای تولیــد و
عرضــه آن منعقــد گردیــد .شــرکت اشــنایدر اولیــن
مشــتری  OmniTRACSبــود .در ســالهای
بعد OmniTRACS ،فروش بیشــتر و بیشــتری
پیــدا کــرد و هــزاران کامیــون در امریــکا و بعــدا
کانــادا و اروپــا بــه ایــن سیســتم مجهــز شــدند.
ســهام کوالــکام بــه صــورت عمومــی عرضــه شــد.
توســعه بینالمللــی کس ـبوکار کوالــکام ســرعت
بیشــتری گرفــت و بــه کشــورهایی ماننــد برزیــل
و ژاپــن توســعه یافــت .بــا شــروع ســال ،۱۹۹۲
بیــش از  ۲۳هــزار ترمینــال اومنیترکــس در
سرتاســر جهــان نصــب شــده بودنــد و  ۱۵٠شــرکت
حملونقــل بــا ناوگانــی تــا  ۵٠هــزار کامیــون ،از
خدمــات کوالــکام اســتفاده میکردنــد .هــر روزه،
حــدود  ۴٠٠هــزار پیــام در شــبکهی پیامرســانی
اومنیترکــس ردوبــدل میشــد.
صنعت موبایل
امــروزه کوالــکام را بیشــتر بــا پردازندههــای
موبایــل میشناســیم .هــر گاه نــام کوالــکام
شــنیده میشــود؛ یــاد دســتگاههای موبایــل
و همراهــی میافتیــم کــه در قلــب خــود
تراش ـههای کوالــکام راه دارنــد .البتــه ،ایــن
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شــرکت در ســاخت تراشــههای وایفــای و مــودم هــم یکــی از بزرگتریــن
بازیگــران دنیــا اســت .در ســال  ،۱۹۷۷اولیــن بر جهــای مخابراتــی ســلولی
ســاخته شــدند و شــاهد اولیــن شــبکههای تلفــن همــراه بودیــم .ســال
 ۱۹۸۵بیــش از  ۳٠٠هــزار امریکایــی بــه شــبکه ارتباطــی آنالــوگ موبایــل
متصــل شــده بودنــد ولــی بنیانگــذاران کوالــکام میدانســتند بــهزودی
ســیگنالهای دیجیتالــی روی کار میآینــد .بههمیــن دلیــل آنهــا شــروع
بــه طراحــی و توســعهی سرویســی کردنــد کــه امیــد داشــتند بهســرعت
جایگزیــن سیســتمهای موجــود شــده و درنهایــت همــهی تماسهــای
همراه روی آن شــبکه انجام شــود .ســال  ،۱۹۸۹اســتاندارد ارتباطی شــرکت
زیمنــس بــه نــام  TDMAمــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفــت ولــی کوالــکام
اســتاندارد  CDMAرا پیشــنهاد کــرده بــود CDMA .بــه وضــوح برتریهــا و
مزایــای کاربــردی نســبت بــه  TDMAداشــت ولــی بــرای توســعه و اســتفاده
روی دســتگاههای همــراه و از جملــه گوشــیهای موبایــل نیــاز بــه یــک
قلــب تپنــده داشــت .کوالــکام تراشــههای ارتباطــی را در نتیجــه همیــن
نیــاز توســعه داد تــا اســتاندارد  CDMAبــا اســتفاده از آنهــا در تجهیــزات
ارتباطــی اســتفاده شــود .در واقــع ،پردازندههــا هــم بــرای دســتگاههای
مخصــوص مصرفکننــده و هــم تجهیــزات ارتباطــی بر جهــای مخابراتــی
طراحــی و ســاخته میشــدند .کوالــکام در ابتــدا بــرای توســعه و اســتفاده
از سیســتم ارتباطــی  CDMAبــا موانعــی روبــرو بــود .غالــب شــرکتهای
مخابراتــی طرفــدار  TDMAبودنــد و از ســوی دیگــر هزینههــای توســعه
شــبکه ارتباطــی  CDMAبســیار زیــاد بود.جیکوبــز در مراســم ســال ۱۹۸۹
انجمــن فعــاالن صنعــت تلفــن همــراه ،اســتاندارد شــرکت خــود را معرفــی
کــرد و پــس از اســتقبال نســبی از آن ،در همــان ســال ســرمایهای نزدیــک
بــه  ۳٠میلیــون دالر بــرای توســعه و تســت شــبکه خــود جمـعآوری کردنــد.
داســتان توســعه و فرا گیــر شــدن  CDMAبســیار طوالنــی ولــی جــذاب
اســت .اینکــه چطــور شــرکت ســونی وارد همــکاری بــا کوالــکام شــد تــا
ســختافزار مصرفکننــده بــرای اتصــال بــه شــبکه  CDMAرا بســازد و
دههــا شــرکت مخابراتــی و ارتباطــی وارد قــرارداد بــا کوالــکام شــدند تــا از
 CDMAاســتفاده کنند.کوالــکام همیشــه رو بــه رشــد و ســوددهی نبــوده
اســت .در حــد فاصلــه ســالهای  ۱۹۹۲تــا  ۱۹۹۵کــه هنــوز درگیریهــا و
مشــکالتی ســر راه اســتفاده از  CDMAبــود؛ ســالهای ضرردهــی کوالــکام
بــوده و آنهــا مرتبــا مجبــور بــه دریافــت ســرمایه جدیــدی بــرای توســعه کار
میشــدند ولــی چش ـمانداز شــرکت بســیار روشــن و موفقیتآمیــز بــود .در
ســال  ،۱۹۹۷حــدود  ۵۷درصــد از تمامــی سیســتمهای وایرلســی در دســت
ســاخت ،از اســتاندارد  CDMAکوالــکام پیــروی میکردنــد کــه در آن زمــان
 ۴میلیــون کاربــر داشــت .کوالــکام همیشــه بــه تولیــد ریزپردازنــده اهمیــت
داده و یکــی از شــاخههای اصلــی کسـبوکارش محســوب میشــد .بــا تولــد
شــرکت  ARMدر اواخــر قــرن بیســتم و معمــاری آزاد پردازندههــای ایــن
شــرکت ،بــرگ برنــده دیگــری بــه دســت کوالــکام رســید و ایــن شــرکت را بــه
یکــی از تأمینکنندههــای اصلــی تراشــههای مبتنــی بــر  ARMدر جهــان
تبدیــل کــرد کــه پردازندههایــش در هــزاران گوشــی موبایــل اســتفاده
میشــدند.
از ماهواره تا موبایل
همانطــور کــه خواندیــم؛ شــرکت کوالــکام ابتــدا بــا توســعه فناوریهــای
ارتباطــی بــرای شــبکههای ماهــوارهای و مخابراتــی جــو زمیــن آغــاز کــرد
و بعــد شــبکه ارتباطــی سیســتم حمــل و نقــل امریــکا را توســعه داد .در
نهایــت ،شــبکههای موبایــل  CDMAدر سراســر جهــان توســط کوالــکام
راهانــدازی شــد و تراشــههای محصــوالت مصرفکننــده ایــن شــبکه
تولیــد و عرضــه شــدند .شــاید بتــوان گفــت کوالــکام همیشــه بــرای فــروش
محصــوالت خــودش ،ابتــدا اســتاندارد و زیرســاختاش را توســعه داده و
رمــز موفقیــت ایــن شــرکت در همیــن تولیــد فنــاوری پیــش از تولیــد محصــول
اســت.
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ســه  چیــز در زندگــی کــه دیگــر نمــی توانیــد بدســتش آوریــد :کلمــات،
بعــد از گفتــه شــدن .لحظــه هــا ،بعــد از از دســت دادن .زمــان بعــد از
ســپری شــدن .لطفــا هشــیار باشــید .نلســون مانــدال
خواســته هــای خــود را واضــح و روشــن بیــان کنیــد و اطمینــان حاصــل
کنیــد کــه کارمنــدان بــه خوبــی از جزئیــات وظیفــه ای کــه بــه عهــده
آنــان اســت ،مطلــع هســتند.

راه حــل صحیــح موفقیــت ایــن اســت کــه اشــتیاق شــما بــه پیــروزی
بیشــتر از تــرس شــما از شکســت باشــد .انیشــتین

در مــورد چیــزی کــه نمــی دانیــد ،بــه کســی اطالعــات اشــتباه ندهیــد و
از گفتــن نمــی دانــم ،هراســی نداشــته باشــید.

شــاد بــودن بــه ایــن معنــا نیســت کــه همــه چیــز خــوب اســت ،شــاد
بــودن بــه ایــن معناســت کــه شــما تصمیــم گرفتیــد فراتــر از هــر آنچــه
کامــل نیســت را ببینیــد .ری کــرا ک مــک دونالــد

دقــت کنیــد کــه توبیــخ کارمنــد خطا کار ،باید متناســب با اشــتباهاتش
تعیین شــود.

نحــوه چیدمــان میــز کارمنــدان و محــل اســتقرار آنهــا را طــوری انتخــاب
کنیــد کــه افــراد فرامــوش نکننــد در محــل کارشــان هســتند و نبایــد
بیــش از حــد مجــاز بــا هــم بــه گفــت و گــو بپردازنــد.

ا گــر قاطعیــت مدیــر بــا مهربانــی تــوأم باشــد ،تأثیــر شــگفت انگیــزی
بــر اطرافیــان خواهــد داشــت و فرمانبــری بــا تــرس ،جــای خــود را بــه
انجــام وظیفــه بــا حــس مســؤولیت پذیــری میدهــد.

در انجــام کارهــا روی شــیوه ای خــاص تأ کیــد نکنیــد .شــاید کســی
بتوانــد از مســیر کوتــاه تــر و بهتــری شــما را بــه مقصــد برســاند.

تجربه بهتر از کوهی از دانش و خردمندی است.
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سرگرمی
کاریکاتور

 ۴۵متر طناب بهت دادم
بعد تو به این یه ذره پارگی گیر دادی؟!!!

لطیفه

یــه کالغ و یــه خــرس ســوار هواپیمــا بــودن کالغــه ســفارش چایــی میــده چایــی
رو کــه میــارن یــه کمیشــو میخــوره باقیشــو مــی پاشــه بــه مهمونــدار.
مهموندار میگه« :چرا این کارو کردی؟»
کالغه میگه« :دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی!»
چنــد دقیقــه میگــذره بــاز کالغــه ســفارش نوشــیدنی میــده بــاز یــه کمیشــو
میخــوره باقیشــو میپاشــه بــه مهمونــدار
مهموندار میگه« :چرا این کارو کردی؟»
کالغه بازم میگه« :دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی!»
بعــد از چنــد دقیقــه کالغــه چرتــش میگیــره .خرســه کــه اینــو میبینــه بــه ســرش
میزنــه کــه اونــم یــه خــورده تفریــح کنــه.
مهمونــدارو صــدا میکنــه میگــه یــه قهــوه بــراش بیــارن .قهــوه رو کــه میــارن یــه
کمیشــو میخــوره باقیشــو میپاشــه بــه مهمونــدار .مهمونــدار میگــه« :چــرا ایــن
کارو کــردی؟»
خرسه میگه« :دلم خواست پررو بازیه دیگه پررو بازی»
اینــو کــه میگــه یهــو همــه مهمونــدارا میریــزن ســرش و کشــون کشــون تــا دم در
هواپیمــا میبــرن کــه بندازنــش بیــرون .خرســه کــه اینــو میبینــه شــروع بــه داد
و فریــاد میکنــه.
کالغــه کــه بیــدار شــده بــوده بهــش میگــه« :آخــه خــرس گنــده تــو کــه بــال نداری
مگــه مجبــوری پــررو بــازی دربیاری!»
شرح:
قبــل از تقلیــد از دیگــران ،منابــع ،دانــش ،توانایــی و نقــاط قــوت و ضعــف
ســازمان خــود را بــه دقــت ارزیابــی کنیــد.

حکایت
تعریف ساده اقتصاد
در شــهری توریســتی در گوشـهای از دنیــا درســت هنگامــی کــه همــه در یــک بدهــکاری بســر میبرنــد
و هــر کــدام برمبنــای اعتبارشــان زندگــی را گــذران میکننــد و پولــی در بســاط هیچکــس نیســت،
نا گهــان ،یــک مــرد بســیار ثروتمنــدی وارد شــهر میشــود.
او وارد تنهــا هتلــی کــه در ایــن شــهر ســاحلی اســت میشــود ،اســکناس  100دالری را روی پیشــخوان
هتــل میگــذارد و بــرای بازدیــد اتــاق هتــل و انتخــاب آن بــه طبقــه بــاال مـیرود.
صاحــب هتــل اســکناس  100دالری را برمــیدارد و در ایــن فاصلــه مــیرود و بدهــی خــودش را بــه
قصــاب میپــردازد.
قصــاب اســکناس  100دالری را برم ـیدارد و بــا عجلــه ســراغ دامــداری م ـیرود و بدهــی خــود را بــه او
میپــردازد.
دامــدار ،اســکناس  100دالری را بــا شــتاب بــرای پرداخــت بده ـیاش بــه تامیــن کننــده خــورا ک دام
کــه از او بــرای گوســفندانش یونجــه و جــو خریــد کــرده میدهــد.
یونجــه فــروش بــرای پرداخــت بدهــی خــود ،اســکناس  100دالری را بــا شــتاب بــه شــهرداری میبــرد و
بابــت عــوارض ســاخت و ســازی کــه انجــام داده بــه شــهرداری میپــردازد.
حســابدار شــهرداری اســکناس را بــا شــتاب بــه هتــل مــیآورد .زیــرا شــهرداری بــه صاحــب هتــل
بدهــکار بــود و هنگامــی کــه چنــد کارمنــد و بــازرس از پایتخــت بــه شــهرداری ایــن شــهر آمــده بودنــد
یــک شــب در ایــن هتــل اقامــت کــرده بودنــد.
حاال دوباره هتل دار اسکناس را روی پیشخوان خود دارد.
در ایــن هنــگام توریســت پــس از بازدیــد اتــاق هــای هتــل برمیگــردد و اســکناس  100دالری خــود را
برم ـیدارد و میگویــد از اتاقهــا خوشــش نیامــد و شــهر را تــرک میکنــد.
در ایــن فرآینــد هیچکــس صاحــب پــول نشــده اســت .ولــی بــه هــر حــال همــه شــهروندان در ایــن
هنــگام بــه هــم بدهــی ندارنــد ،همــه بدهیهایشــان را پرداختــه و تســویه حســاب کــرده انــد.
به همین دلیل است که میگویند:
انباشــتن ثــروت مجــاز نیســت آن را بایــد بــه کار بگیــری تــا همــه چــرخهــای اقتصــاد بــه گــردش درآیــد
و همــه اجتمــاع از گــردش پــول بهــره ببرنــد.

معما

جســد مــردی را در زمینــی پوشــیده از بــرف پیــدا میکننــد .تنهــا مــدرک
باقیمانــده تعــدادی ردپــا وســط دو خــط مــوازی بــود .پلیــس بایــد دنبــال چــه
کســی بگــردد؟

جــواب معمــای تنــه درخــت ســنگین :مــردی کــه وســط تنــه درخــت را گرفتــه اســت؛  ۵۰درصــد وزن تنــه درخــت را تحمــل
میکنــد؛ پــس دو مــردی کــه ابتــدا و انتهــای تنــه درخــت را گرفتنــد؛  ۲۵درصــد وزن تنــه را بــه دوش میکشــند.

