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▪ ▪چیرگی کامپیوتر کوانتومی گوگل بر قویترین ابررایانه جهان
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▪ ▪مرا کز داده مدرن امروزی نیاز به رویکردهای جدید در امنیت
دارند

▪ ▪ مهمترین تازههای مرا کز داده در سال  ۲٠۱۹که روی زیرساخت
و عملیات تاثیرگذار هستند

▪ ▪ ۱٠قانون عادتهای اتمی

▪ ▪اهمیت تبلیغات دهان به دهان بر رفتار مصرف کننده

▪ ▪ معرفی مرکزداده سیار

▪ ▪  ۴دلیل عمومی خرابی مرکز داده

▪ ▪ چگونه اسپاتیفای با ارزشترین استارتاپ استریم موسیقی
جهان شد؟

سرمقاله

مدیران موفقی که عاشق
بازنشستگی هستند
فرزانه شوقی لیسار

«جــک مــا» بنیانگــذار ،مدیرعامــل و رئیــس شــرکت غــول چینــی،
«علیبابــا» ،در  ۵۵ســالگی از ســمت خــود اســتعفا کــرد و بازنشســته
شــد .خداحافظــی ایــن مــرد موفــق دنیــای کســبوکار و فنــاوری ،همــه را شــوکه و
خاطــرات معروفتریــن بازنشســتگیها در میــان شــرکتهای فنــاوری از جملــه
«بیــل گیتــس» از مایکروســافت را زنــده کــرد« .جــک مــا» بــه صــورت مادامالعمــر
از شــرکای علیبابــا خواهــد بــود و البتــه از چنــد ســال پیــش ،بــه دنبــال راهانــدازی
بنیــاد خیریــه و انساندوســتانهای شــخصی بــوده کــه ظاهــرا ا کنــون آمــاده ورود
بــه فعالیتهــای جــدی در ســطح کشــور چیــن اســت .در میــان دههــا نقلقــول و
گفتوگــوی بنیانگــذار خردهفروشــی بــزرگ علیبابــا پیرامــون بازنشســتگیاش ،یــک
جملــه بســیار قابــل تامــل اســت« :مــن روزی در آینــدهی بســیار نزدیــک دوبــاره بــه
حرفــهی معلمــی مشــغول خواهــم شــد .تصــور میکنــم در ایــن کار ،خیلــی بهتــر از
مدیرعامــل بــودن در علیبابــا باشــم« ».جــک مــا» پیــش از تاســیس شــرکت علیبابــا،
چندیــن شــغل عــوض کــرده و آخریــن شــغل او ،معلمــی زبــان انگلیســی بــوده اســت.
در حالــی ایــن رهبــر کارآفریــن و صاحــب ایــده بــه دنیــای بســیار جــذاب و
شــهرتبرانگیز فنــاوری پشــت میکنــد کــه در اوج دوران مدیریتــی و پختگــی خــود
قــرار دارد و بیشــک میتوانســت تــا  ۱0ســال دیگــر ســکاندار شــرکتی باشــد کــه کمکــم
آمــازون و ایبــی ام را بــه زانــو درمـیآورد .چــرا «جــک مــا» اینقــدر بــرای خداحافظــی
و بازنشســتگی عجلــه داشــت؟ در جــواب ،ا گــر بــه زندگــی بزرگتریــن رهبــران موفــق
تجــاری دنیــا نگاهــی بیندازیــم و رشــتهی تصمیمهــای بــزرگ آنهــا را دنبــال کنیــم؛
متوجــه میشــویم اهــل درجــا زدن ،راحتــی و موفقیتهــای بیشــمار از یــک نــوع
نیســتند .آنهــا ایــده و برنامــه دارنــد و میخواهنــد مشــکلی از مشــکالت دنیــا را حــل
کننــد و بــه ســوی چالشهــای جدیــدی برونــد .معــروف اســت کــه بــزرگان همیشــه
در بحرانهــا و شکس ـتها حضــور دارنــد و در موفقیتهــا بــه ســایه میروند«.جــک
مــا» بــرای خــروجاش از علیبابــا چندیــن ســال پیــش مقدمهچینــی کــرده و همــگان
از جملــه جانشــینان خــود را آمــاده کــرد .او هــم ماننــد دیگــر رهبــران و رؤســای بــزرگ
دنیــا ،بــه فکــر روزی بــوده کــه خداحافظــی کنــد ولــی مهــم ایــن اســت که کــی و چگونه
ایــن اتفــاق بیفتــد .بنابرایــن؛ بــه جــای تــک صدایــی ،انحصارطلبــی ،دیکتاتــوری در
مدیریــت ،ســرکوب اســتعدادها و طــرد کــردن مدیــران جــوان ،بــه آنهــا بهــا میدهــد
و زمینــه رشدشــان را فراهــم میکنــد .ســاختارهای شــرکت را طــوری میســازد کــه
در نبــودش هیــچ اتفاقــی نیفتــد« .جــک مــا» میگویــد« :تنهــا چیــزی کــه میتوانــم
قــول دهــم ایــن اســت کــه علیبابــا هرگــز بــه جــک مــا خالصــه نمیشــود .امــا جــک
مــا همیشــه متعلــق بــه علیبابــا خواهــد بــود ».بنیانگــذار علیبابــا هــم جــزو آن
دســته از مدیرانــی اســت کــه عاشــق بازنشســتگی هســتند؛ چــون یــک شــروع دیگــر
منتظرشــان اســت و یــک چالــش و مخاطــره و حــل مســئلهای دیگــر! آنهــا دنبــال
مشــکالت جهــان کنونــی و یافتــن راهحلهــا هســتند؛ بــه جــای اینکــه دنبــال افــزودن
ثــروت و دارایــی و شــهرت خــود برونــد .در خداحافظــی «جــک مــا» درسهــای مهمــی
بــرای همــه مدیــران رده اول کس ـبوکارهای دنیــا نفهتــه اســت.
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان
Quantum
Apocalypse

Infrastructure

Iran Telecom
Penetration
Rate
Forecast in
Iran

◄ چیرگــی کامپیوتــر کوانتومــی
گــوگل بــر قویتریــن ابررایان ـه جهــان

◄ سیســکو در زیرســاخت 5G
جهان

گــوگل اعالم کــرد کامپیوتر کوانتومی
ســاخته اســت کــه پیچیدهتریــن
مســئلههای محاســباتی جهــان
را در چنــد ثانیــه حــل میکنــد.
مســئلههایی کــه ســریعترین ابــر
رایانههــای جهــان در دههــا ســال
نمیتواننــد آنهــا را حــل کننــد.
ایــن کامپیوتــر کوانتومــی گــوگل
موفــق شــده اســت در مــدت زمانــی
کمتــر از  ۳دقیقــه (دقیقا  ۲٠٠ثانیه)
صحــت عملکــرد یــک سیســتم
تولیدکننــده اعــداد تصادفــی را
بررســی کنــد .قدرتمندتریــن
کامپیوتــر جهــان کــه Summit
شــرکت آیبـیام اســت ایــن مســئله
را در  ۱٠هــزار ســال انجــام میدهــد.
گــوگل طــی مقالــهای اعــام
کــرد بــه مــرز چیرگــی کوانتومــی
(کوانتــوم سوپرماســی یــا quantum
 )supremacyرســیده اســت و
ا کنــون کامپیوترهــای کوانتومــی
مســئلههایی را حــل میکننــد
کــه در حالــت عــادی غیرممکــن
اســت .گــوگل در مــارس  ۲٠۱۸از
یــک تراشــه کامپیوتــر کوانتومــی
بــه نــام  Bristleconeرونمایــی کــرد
کــه از  ۷۳کوبیــت تشــکیل شــده
بــود .کامپیوترهــای کوانتومــی
در شبیهســازیهای فیزیکــی و
شــیمی کاربــرد دارنــد و میتواننــد
پیچیدهتریــن محاســبات شــامل
میلیونهــا مقایســه و احتمــال
را در چنــد ثانیــه انجــام دهنــد.
پیشبینــی میشــود در آینــدهای
نزدیــک کامپیوترهــای کوانتومــی
جهــان محاســبات را دگرگــون
کننــد .

بــا راهانــدازی اولیــن شــبکههای
موبایــل  5Gدر دنیــا ،ا کنون شــرکت
سیســکو مجــری پیادهســازی
بســترهای زیرســاختی بســیاری
از اپراتورهــا و پروژههــای ارتباطــی
شــده اســت .طــی گزارشــی کــه
ایــن شــرکت در مــاه ســپتامبر
منتشــر کــرد؛ چندیــن قــرارداد
همــکاری و توســعه شــبکههای
ارتباطــی بــا اپراتورهایــی ماننــد
ورایــزون و اســپرینت منعقــد کــرده
اســت تــا شــبکههای  IPموبایــل
و همینطــور  IPثابــت آنهــا را در
 5Gراهانــدازی کنــد .همینطــور،
سیســکو مجــری پروژههــای IP
ثابــت شــرکتهای  SoftBankو
 IIiadشــده و قــرار اســت زیرســاخت
و معمــاری شــبکههای آنهــا
را بــرای اتصــال بــه  5Gآمــاده
کنــد .از ســوی دیگــر ،سیســکو بــا
شــرکتهایی ماننــد  Telenorو
 PLDTوارد همــکاری شــده تــا
پلتفرمهــای امنیتــی کالود روی
 5Gرا بــرای مشــتریان راهانــدازی
کنــد .در یــک نمونــه از ایــن
پروژههــا ،شــرکت سیســکو بــرای
اپراتــور اســپرینت ،شــبکهای بــا
 ۵۴٠روتــر راهانــدازی کــرده اســت
تــا بــه ترافیــک و اتصالهایــی بــا
پهنایبانــد  ۱٠٠گیگابایــت روی
 5Gپاســخگو باشــد .سیســکو از
چنــد ســال پیــش ،محصــوالت
و فناوریهــای خــود را بــرای
شــبکههای موبایــل  5Gتوســعه
داده و پلتفرمهــای جدیــدی بــرای
شــرکتهای در آســتانه اتصــال بــه
 5Gمعرفــی کــرده اســت.

◄ نمایشــگاه تلــکام  ۹۸بــه تعویــق
افتاد

◄ ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــران:
بیــش از  ۹٠درصــد

ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی آخریــن آمــار
مربــوط بــه وضعیــت اینترنــت در
ایــران تــا خــرداد امســال را منتشــر
کــرد .طبــق ایــن گــزارش ،تعــداد
مشــترکان اینترنــت باندپهــن در
کشــور بــه  ۷۴میلیــون و  ۵۱۸هــزار
و  ۵۹۵نفــر رســیده و ضریــب نفــوذ
اینترنــت در کشــور  9٠/78درصــد
اســت .ایــن ضریــب نفــود اینترنــت
شــامل مصرفکننــدگان ،xDSL
اینترنــت موبایــل  3Gو ،4G
اینترنــت وایفــای و TD-LTE
اســت .بــه گفتــه ســازمان تنظیــم
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی،
 ۸۶درصــد ضریــب نفــوذ اینترنــت
متعلــق بــه کاربــران موبایــل۱۲ ،
درصــد مصرفکننــدگان ADSL
و  ۲درصــد مربــوط بــه اینترنــت
 TD-LTEاســت .بــه ایــن ترتیــب،
بیــش از  ۶۴میلیــون کاربـ ِـر اینترنــت
موبایــل داریــم کــه ضریــب نفــوذی
 ۸٠درصــدی را نشــان میدهــد.
ضریــب نفــوذ اینترنــت باندپهــن در
ســالهای اخیــر هــم ثابــت بــوده
و رشــد چندانــی نداشــته اســت
و حــول  ۱۲/۶۵درصــد اســت.
پایینتریــن ضریــب نفــوذ اینترنــت
مربــوط بــه اتصالهــای وایفــای
اســت.

یکــه قــرار بــود بیســتمین
درحال 
نمایشــگاه بینالمللــی تلــکام ایــران
در تاریــخ  ۸الــی  ۱۱مهرمــاه برگــزار
شــود ولــی به فاصله چنــد روز مانده
تــا ایــن تاریــخ ،شــرکت ســهامی
بینالمللــی
نمایشــگاههای
ایــران اعــام کــرد ایــن نمایشــگاه
در ایــن تاریــخ برگــزار نمیشــود.
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی ایــران دلیــل عــدم
برگــزاری نمایشــگاه تلــکام  ۹۸در
مهرمــاه و تاریــخ از پیــش تعییــن
شــده را آمــاده نبــودن فعــاالن حــوزه
 ICTعنــوان کــرده اســت .دو هفتــه
مانــده بــه شــروع ایــن نمایشــگاه،
وزارت ارتباطــات از حضــور بــه
صــورت غرف ـهدار انصــراف داد و
ســندیکای مخابــرات هــم اعــام
کــرد در تلــکام  ۹۸حاضــر نمیشــود.
گفتــه میشــد اختالفــات مجــری
نمایشــگاه بــا وزارت ارتباطــات و
همینطــور صنــف مخابــرات و
تجهیــزات ارتباطــی علــت عــدم
برگــزاری نمایشــگاه تلــکام اســت.
در صورتــی کــه قــرار بــود کال ایــن
نمایشــگاه در ســال  ۹۸برگــزار نشــود
تــا ســر فرصــت بــرای بهبــود کیفیــت
و اثربخشــی آن تصمیمگیــری شــود
و بــا ظرفیــت باال تــری دوبــاره برگــزار
شــود ولــی آخریــن خبرهــا از اعــام
تاریــخ جدیــد برپایــی آن خبــر
میدهنــد .طبــق تقویــم جدیــد
شــرکت ســهامی نمایشــگاههای
بینالمللــی ایــران ،قــرار اســت ایــن
نمایشــگاه در تاریــخ  ۲۶الــی ۲۹
آذرمــاه برگــزار شــود.
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��ا�� داده ��رن ا��وزی ���ز
�� رو���د��ی ���� در
ا���� دار��
���زی��زی�� ،ود و ������ی ��ما��ار ���ر ��ا��داده را ��ز����� ������
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ا���ن ��ر��ری ،ا��������� و ا����ت �� ��د ������ی ���ا��ی در �� ����
�����.

��ر��ان در ��ل ���� �� ��ی �����ی ��ر� از ���و ��ر�� ����� و �� ��ر ��ا���های از
���� د����ه��ی ���اه و ������ �� ����� ���ا��اری د����� دار��.
ا��وزه ��ا��داده �� ��ت �����ه�� ��ها�� و �ـــ�ز�ـــ�ن�� �ـــ��� در رو��ــ�د��ی ا�ـ�ــ�ـ��
�ـــ�د ��ز���ی ����.

����� ا����ت �� ���� ��رود؟ از ���� ��دم

۷۶در�� ��ر�����ن ��ت ز���� �� �����ی ا����� در

 ۵۷در�� ��ر�����ن ��ا�� �����
������ی ا��ی����� ���������� ،
��ا��داده از ��� ا����� �����

��ا�� داده ��ف ������ را ����رت ز�� ا��م ��د��:

 ۴۷در�� ��ور

 ۲۴در�� ��ر�� �����

ر���ان ا����� �� ��ر ����دهای �����
������ ���� ا���� در ��زه ا����
��������اری ا����� ا��

 ۸۶در�� ����ی آ��ده از
���� ا������ ) ۷۳در��( و
����ت وب ) ۱۳در��(
��ر��اری ����

 ۸۱در�� ���� و ����
ا����ت �� ا�� �� ر�����ر
���� ��ده ا��

 ٢٠در�� ا����ت ����ی

��ا��داده ��رن ��� ۳ز ا�����
����ی دار��

������ د��ن

������ �� �����
�����ی ا����� ������ ���� ����
و ا�� ����� او�������ی و
������ی ��د�� �� ������ �������،
���ود و از ���� ا����ت �� ا���ل
در �����ت ������ی ��د.

��������ی
�� ������ی ��دن ����داده و
���ا��زی �����ی ����� از ������،
���� ورود ����� و ������ن از ��
��� �� ��� د���ی ����.

���ا��� �� ��ر ���� ��ر��ان ،د����ه��،
������ ،ا����������� ،و����،
��ا��� ��ر ��ری و ��و���� را �����ه
����.

����  ۳۸در�� ��ا�� ����� ��
��ا��داده ��������ی ��ه از ���
ا����� ������ا���� �����
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مقــــاله فنی

مهرنوش غفوری

مهمترین تازههای مرا کز داده در سال  ۲٠۱۹که روی
زیرساخت و عملیات تاثیرگذار هستند
مرا کــز داده امــروزی شــباهت چندانــی بــا
مینفریمهــای نســلهای پیشــین ندارنــد و
از تجهیــزات و امکانــات پیشــرفته محاســباتی،
سرمایشــی ،و ســرویسدهندههای بــا چگالــی
بــاال ســاخته میشــوند .افــزون بــر ایــن،
مرا کــزداده مــدرن امــروزی طیــف وســیعی
از خدمــات را در حوزههــای مختلفــی ارایــه
میکننــد؛ بهگونــهای کــه گاهــی اوقــات
کوچکتریــن کســبوکارها یــا اســتارتاپها هــم
میتواننــد یــک مشــتری ایــن مرکــزداده باشــند.
ایــن مرا کــز داده ســرویسهایی عرضــه میکننــد
کــه در دهههــای گذشــته غیرقابــل تصــور بــود
و مبتنــی بــر فناوریهــا و نوآوریهایــی بــرای
ارائــه راهحلهــای بهتــر و غالبــا سفارشیشــده
شــبکهای و محاســباتی هســتند .در نتیجــه،
مرا کــزداده امــروزی همیشــه در کنار کسـبوکارها
هســتند تــا خدمــات مناســب و مــورد نیازشــان را
دریافــت کــرده و رو بــه جلــو حرکــت کننــد .در ایــن
فضــا ،همگامســازی و ســازگاری مرا کــزداده بــا
جدیدتریــن فناوریهــای ایــن صنعــت ضــروری
اســت .چــون فقــط یــک مرکــزداده مــدرن و بـهروز
میتوانــد کس ـبوکارها و ســازمانها را بــه ســوی
خــود جلــب کنــد .در ایــن مطلــب ،نگاهــی بــه
مهمتریــن رویکردهــا و تازههــای صنعــت مرا کــز
داده در ســال  ۲0۱۹خواهیــم انداخــت؛ البتــه
تازههایــی کــه بیشــتر زیرســاختها و عملیــات
مرا کزداده را تحت تاثیر قرار میدهند.
زیرساختهای نرمافزارمحور
شــاید هیجانانگیزتریــن تغییــر و رویکــرد جدیــد

در یــک دهــه اخیــر مرا کــز داده ،حرکــت به ســوی
زیرســاختهای نرمافزارمحــور (software-
 )defined infrastruturesباشــد .یک زیرساخت
مرکــز داده بــه جــای اینکــه در نــگاه ســنتی فقــط
یــک مخــزن بــرای نگهــداری اطالعــات باشــد؛
یــک محیــط مجــازی متشــکل از محاســبات
و ذخیرهســازی بــرای ارائــه ســرویسهای
مختلــف بــه شــکل نرمافــزار خواهــد بــود .ایــن
رویکــرد بــه کاربــران اجــازه میدهــد اطالعــات و
ســرویسهای خــود را روی یــک ســرور فیزیکــی
نصــب و مدیریــت کننــد بــدون اینکــه تداخلــی
احســاس کننــد چــون هریــک دارای یــک
ســرور کامــل مجازیسازیشــده اســت .ایــن
ســرورهای مجازیسازیشــده از دیگــر ســرورها
مجــزا بــوده و در امنیــت ،ســاختار و نرمافــزار
بســیار منعطــف هســتند .هــر مشــتری میتوانــد
یــک  SDIاختصاصــی خریــداری و براســاس
نیــاز خــود مقیاسبنــدی ،پیکربنــدی و مــورد
استفاده قرار دهد.
مجازیســازی ســرورها تاثیــر شــگفتانگیزی
روی بهــرهوری مرا کــزداده داشــته اســت.
زیرســاختهای نرمافزارمحــور اجــازه میدهنــد
امکاناتــی بــرای ارائــه ســرویسهایی ارزان
قیمــت بــه همــراه سیســتم سرمایشــی و تامیــن
انــرژی بــه مشــتری عرضــه شــود .هنگامــی کــه
چندیــن مشــتری از یــک ســرور فیزیکی اســتفاده
میکنــد؛ هزینههــای عملیاتــی سرمایشــی،
تامیــن انــرژی و نگهــداری آن سرشــکن شــده
و بــرای هــر یــک از مشــتریان قابــل درک و
ارزشآفرین است.

کولوکیشن
از آنجایــی کــه هزینههــای ســاخت مرا کــزداده
شــخصی بســیار زیــاد بــوده و هــر ســاله هــم افزایــش
پیــدا میکنــد و از طرفــی مرا کــز داده شــخص
ثالــث بایــد هم ـهکاره هــم باشــند؛ شــرکتهای
بیشــتری راهکارهــای کولوکیشــن ()Collocation
را ایــدهای بــرای زیرســاخت آیتــی خودشــان
در نظــر میگیرنــد .شــاید بــه نظــر برســد اجــاره
فضــا در یــک مرکــزداده بتوانــد مشــکالت را حــل
کنــد ولــی نیازهــای امــروزی کس ـبوکارها فراتــر از
ذخیرهســازی ســاده اطالعــات هماننــد دهههــای
گذشــته اســت و مرا کــز داده مــدرن امــروزی
خدمــات متفاوتــی ارائــه میکننــد کــه اتفاقــا
بــرای کس ـبوکارها ســودمند و ضــروری هســتند.
کولوکیشــن فقــط اجــاره فضــا در زیرســاخت
یــک مرکــزداده نیســت؛ بلکــه اســتفاده از قــدرت
محاســباتی ،ســرمایش و انــرژی در مرا کــزداده
بــرای کاهــش هزینههــای زیرســاخت جــاری
اســت .کولوکیشــن انــواع خدمــات و اتصالهــای
مــورد نیــاز ســازمانها را بــه طــور انعطافپذیــری
فراهــم میکنــد تــا تقریبــا بتواننــد هــر ســرویس
دیجیتالــی را بــه مشــتریان عرضــه کننــد .در
بیشــتر مــوارد ،مرا کــز داده کولوکیشــن ابزارهایــی
بــرای مدیریــت و نظــارت بــر زیرســاختهای
خــود بــه مشــتریان میدهنــد .ایــن ابزارهــا بســیار
فراتــر از چیــزی هســتند کــه خــود مشــتریان
میتواننــد در مرا کــز داده اختصاصــی خــود
داشــته باشــند .خدمــات پشــتیبانی  ۷در ،۲۴
مدیریــت منابــع از راه دور و انــواع نرمافزارهــای
رهگیــری و گزارشگیــری در کولوکیشــن بــه کمــک

5
کس ـبوکارهای کوچــک میآیــد تــا رشــد کــرده و
قدرتمندتــر ظاهــر شــوند.
ابر ترکیبی و معماری چند ابری
محاســبات ابــری یکــی از مهمتریــن رویکردهــای
جدیــد مرا کــز داده مــدرن بــوده کــه روی مشــاغل
تاثیــری عمیــق داشــته اســت .هنگامــی کــه
بــرای اولیــن بــار ســرویسهای محاســبات
ابــری در مرا کــزداده عرضــه شــدند؛ بســیاری
از کســبوکارها تمــام زیرســاخت آیتــی خــود
را دگرگــون کــرده و بــه بازطراحــی و بازمعمــاری
مشــغول شــدند تــا کل شــبکه خــود را روی
ســرویسهای ابــری بنــا کننــد .مرا کــزداده ابــری
توانســتند نگرانیهــای امنیتــی شــرکتهای
تجــاری را رفــع کننــد؛ هزینههــای ســربار و
عملیاتــی آنهــا را کاهــش دهنــد تــا فقــط
روی خدمــات و محصــوالت خــود متمرکــز
باشــند .امــا برخــی از شــرکتها از فضاهــای
ابــری عمومــی راضــی نبودنــد و حتــی ایــن
محیطهــا را تــرک کردنــد و ســراغ کولوکیشــن
یــا ابــر خصوصــی رفتنــد .بنابرایــن ،مرا کــزداده
راهکارهــای ابــر ترکیبــی ( )Hybrid Cloudو
معمــاری چنــد ابــری ( )Multi-Cloudرا توســعه
دادنــد تــا شــرکتها همچنــان مزایــای امنیــت و
کنتــرل یــک شــبکه خصوصــی را داشــته باشــند
ولــی از قــدرت ســرویسهای ابــری عمومــی
نیــز برخــوردار باشــند .معمــاری ابــر ترکیبــی،
اطالعــات حســاس و بــا ارزش را در یــک شــبکه
خصوصــی ذخیــره میکنــد ولــی در عیــن حــال
اتصــال بــه یــک ســرویس ابــری عمومــی برقــرار
اســت .ایــن راهــکار بهتریــن وضعیــت بــرای
شــرکتها اســت تــا دوبــاره بــا اطمینــان خاطــر بــه
ســراغ ســرویسهای ابــری بیاینــد و راهکارهــای
مختلفــی بــرای دسترســی بــه خدمــات مبتنــی
بــر اطالعــات خصوصــی کاربــران داشــته باشــند.
محاسبات در لبه
ا گــر محاســبات ابــری دهــه گذشــته ،صنعــت
مرا کــزداده را دســتخوش تحــول کــرده اســت؛
محاســبات در لبــه ( )Edge Computingدهــه
آینــده را دگرگــون میکنــد .معمــاری محاســبات
در لبــه ســعی میکنــد شــبکههای ابــری
مبتنــی بــر محاســبات را در لبــه شــبکه توســعه
دهــد؛ همانجایــی کــه اطالعــات جمــعآوری
میشــوند .در محاســبات ابــری ســنتی،
اطالعــات پــس از جمــعآوری بایــد بــه مرکــز
داده اصلــی منتقــل شــوند تــا ذخیرهســازی و
پــردازش گردنــد .ایــن رویکــرد باعــث افزایــش
تاخیــر ،کاهــش ســرعت ســرویسهای مبتنــی
بــر محتــوای بیدرنــگ ،دســتگاههای پزشــکی،
اســکنرهای صنعتــی و ســایر دســتگاههای
نیازمنــد پــردازش آنــی میشــود .محاســبات در

لبــه میتوانــد ذخیرهســازی محلــی و پــردازش
اطالعــات را در همــان محــل جم ـعآوری
اطالعــات انجــام دهــد تــا ســرعت پاس ـخگویی
تــا حــدود زیــادی افزایــش پیــدا کنــد .هرچــه
دســتگاههای اینترنــت اشــیا بیشــتر شــوند؛
اطالعــات بیشــتری جمـعآوری شــده و نیــاز بــه
پــردازش ایــن اطالعــات در محــل و لبــه شــبکه
افزایــش مییابــد .در معمــاری محاســبات در
لبــه ،پردازشهــای محلــی در همــان مــکان
انجــام میشــود ولــی اطالعــات بــرای نگـهداری
طوالنیمــدت بــه ســرور و مرکــزداده اصلــی راه
دور منتقــل میشــوند .در ســالهای اخیــر،
توجــه زیــادی بــه تجهیــزات و زیرســاختهای
محاســبات در لبــه شــده و کسـبوکارها بســیار
مشــتاق بــه توســعه چنیــن فناوریهایــی در
محل استقرارشان هستند.
مرا کز داده در مقیاس بزرگ
هرچــه ســازمانهای بیشــتری بــه ســوی
محاســبات ابــری مهاجــرت میکننــد؛
درخواســت بــرای توســعه زیرســاختهای
مرا کــز داده بیشــتر شــده و بحــث مرا کــز
داده در مقیــاس بــزرگ (Hyperscale Data
 )Centersمطــرح میشــود .در واقــع ،بســیاری
از مرا کــز داده ســنتی و اســتاندارد کنونــی
بایــد بــه مرا کــز داده در مقیــاس بــزرگ تبدیــل
شــوند .ایــن مرا کــز داده شــامل هــزاران ســرور
هســتند و توســط بزرگتریــن شــرکتهای
فنــاوری در دنیــا ماننــد گــوگل ،مایکروســافت،
اپــل ،فیســبوک و آمــازون تاســیس و اداره
میشــوند .چــون ایــن مرا کــزداده نوعــی از
محاســبات ابــری را ارائــه میدهنــد کــه بــه
چنیــن زیرســاختی نیــاز دارد .در یــک مثــال،
در مرکــز داده  Quincyمایکروســافت بیــش از
 ۲۴هــزار مایــل کابــل شــبکه اســتفاده شــده
اســت کــه معــادل شــش رودخانــه آمــازون
اســت .بــا توجــه بــه افزایــش حجــم اطالعــات
کاربــران اینترنــت در ســالهای اخیــر و توســعه
شــبکههای اجتماعــی بــا چنــد صــد میلیــون
کاربــر ،نیــاز بــه مرا کــز داده در مقیــاس بــزرگ
بیشــتر شــده و بایــد ســرمایهگذاری عظیمــی
در ایــن زمینــه صــورت گیــرد .در ســال ،۲0۱۸
بیــش از  ۴۳0مرکــز داده در مقیــاس بــزرگ
شناســایی شــده یــا در حــال تکمیــل بودنــد
ولــی در ســال  ۲0۱۹نزدیــک بــه  ۱۳۲مرکــز داده
دیگر اضافه خواهد شد.
زیرساختهای سرمایشی خالقانه
ســالها اســت کــه مرا کــز داده متکــی بــه
سیســتمهای سرمایشــی تهویــه مطبــوع
هســتند .سیســتم سرمایشــی مصرفکننــدهی
عمــده انــرژی در مرا کــزداده اســت (تــا ۴0
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درصــد) و جــای تعجــب نیســت کــه در ســالهای
اخیــر ،انــواع تالشهــا بــرای یافتــن روشهایــی
کارآمدتــر در ســرمایش مرا کــزداده صــورت گرفتــه
اســت .مرا کــز داده امــروزی نیــاز بــه ســرورها و
پردازندههــای قدرتمندتــر دارنــد کــه گرمــای
بیشــتری هــم تولیــد میکننــد ولــی از ســوی دیگــر
امــکان افزایــش سیســتم سرمایشــی نیســت.
هزینههــای مصــرف انــرژی هــم اجــازه نمیدهــد
تــا سیســتمهای سرمایشــی قویتــری اســتفاده
شــود .خوشبختانــه ،شــرکتهای بــزرگ
فنــاوری بــه روشهــای تــازهای دســت پیــدا
کردنــد تــا سیســتمهای سرمایشــی هوشــمندتری
بســازند .آنهــا بــا اســتفاده از نرمافزارهــای
هــوش مصنوعــی ســعی میکننــد وضعیــت
هــوای درون رکهــا و راهروهــای مرکــزداده را
بــه طــور دایمــی و لحظ ـهای رصــد ،نظــارت و
پایــش کننــد تــا همیشــه راهحلهــای ایدهآلــی
ارائــه دهنــد .اخیــرا گــوگل پــس از چندیــن ســال
آزمایشهــای موفقیتآمیــز ،سیســتم کنتــرل
هــوای محیــط درون مرا کــز داده را بــه برنامــه
 DeepMind AIســپرده اســت .بــه کمــک ایــن
برنامــه ،فقــط در چنــد مــاه نخســت ،مصــرف
انــرژی بــه طــرز بســیار باورنکردنــی کاهــش پیــدا
کــرده اســت .سیســتمهای سرمایشــی مایــع نیــز
کمکــم راهــی بــه مرا کــز داده بــزرگ پیــدا میکننــد
چــون نســبت بــه سیســتمهای سرمایشــی هــوا
مقرونبهصرفهتر هستند.
استعدادهای جوان
صنعــت مرکــزداده بــا یــک بحــران بــزرگ اســتعداد
و خالقیــت روبــرو اســت .بــه گفتــه مدیــران
مرا کــزداده گــوگل ،نیــروی کار ایــن صنعــت
عمدتــا پیــر و از کار افتــاده هســتند .مطابــق یــک
نظرســنجی در ســال  ۵۶ ،۲0۱۸درصــد کارمنــدان
مرا کــزداده بیــش از  ۲0ســال تجربــه دارنــد و تنهــا
 ۵درصــد از آنهــا کمتــر از  ۵ســال تجربهانــدوزی
کردنــد .زنــان کمتــر از  ۶درصــد نیــروی کار
مرا کــزداده را تشــکیل میدهنــد .از همیــن
رو ،مدیــران مرا کــز داده اســتخدام نیروهــای
جــوان و بــا اســتعداد را در دســتور کار خــود قــرار
دادنــد .مرا کــزداده مــدرن و جدیــد امــروزی نیــاز
بــه مهارتهایــی دارنــد کــه دیگــر در کارمنــدان
قدیمــی یافــت نمیشــود .خدماترســانی
بــه ســازمانهای بــزرگ و کس ـبوکارهای
کوچــک بــه صــورت تــوام بــا نیــروی کار قدیمــی
و ارتقاءنیافتــه میســر نیســت .یکــی از تغییــرات
بزرگــی کــه در آســتانه آن هســتیم؛ ورود خیــل
عظیمــی از نیروهــای کار جــوان ،بــا اســتعداد و
خــاق در مرا کــزداده اســت کــه احتمــاال بتواننــد
ســطح نــوآوری را افزایــش دهنــد و پیشــرفتهای
چشمگیری رقم بخورد.
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مقاله مدیریتی
فائزه یوشانی

 ۱٠قانون عادتهای اتمی
برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ روی عادتهای کوچکمان تمرکز کنیم!

اشاره
کتــاب «عادتهــای اتمــی» ()Atomic Habits
حاصــل ســالهای طوالنــی مطالعــه روی
عادتهــای کوچــک و بــزرگ انســانها توســط
«جیمــز کلیــر» اســت .در کتــاب «عادتهــای
اتمــی» دربــاره تاثیــر عادتهــای کوچــک در زمانــی
طوالنــی و رســیدن بــه نتایــج عالــی در اثــر همیــن
عادتهــای کوچــک و ســاده صحبــت میشــود؛
کارهــای کوچــک و ســادهای کــه در شــروع تغییراتــی
را نشــان نمیدهنــد؛ امــا ا گــر تکــرار شــوند و ســالها
بهصــورت مســتمر در انجــام آنهــا کوتاهــی نشــود،
تغییــرات واضــح و کالنــی را نشــان خواهنــد داد.
«جیمــز کلیــر» میگویــد برخــی عادتهــای کوچــک
بــه ســختی بــه دســت میآینــد .مثــا ،ســه هفتــه
طــول میکشــد تــا عــادت کنــد پــس از نهــار یــک
لیــوان آب بنوشــد یــا  ۶۶روز طــول میکشــد تــا
عــادت کنــد پــس از پایــان کار ،کمی بــدود .او اعتقاد
دارد اختــاف بیــن «بــه چــه کســی میخواهــم
تبدیــل شــوم؟» و «االن چــه کســی هســتیم؟» فقــط
و فقــط بــا راهانــدازی یــک سیســتم عــادت برطــرف
میشــود .ایــن عادتهــای کوچــک هســتند کــه
شــخصیت شــما را شــکل میدهنــد و بعــد موفقیــت
حاصــل میشــود .در ادامــه بــه  ۱۰قانــون ذکــر شــده
در کتــاب «عادتهــای اتمــی» اشــاره میکنیــم:

 -۱بــرای ایجــاد یــک شــخصیت جدیــد بایــد
عادتهای خوب بسازید
هــر عــادت کوچــک نشــان میدهــد شــما چــه
نــوع شــخصیتی داریــد .ا گــر شــما هــر روز ورزش
میکنیــد؛ پــس بــه تندرســتی و ســامتی بــدن

اهمیــت میدهیــد .ا گــر هــر روز نمــاز میخوانیــد؛
پــس یــک فــرد مذهبــی هســتید.
ا گــر هــر روز پادکســت گــوش میکنیــد؛ پــس
یــک پادکســتر هســتید .بنابرایــن ،ا گــر در پــی
ســاختن یــک شــخصیت و کارکتــر جدیــد
از خودتــان هســتید؛ بایــد مجموع ـهای از
عادتهــای کوچــک خــوب را طر حریــزی و
تکــرار کنیــد.
بســیاری از افــراد بــه جــای تغییــر یــک عــادت،
آن را انــکار میکننــد ولــی بایــد بدانیــم بــا انــکار
هیــچ شــخصیت مثبتــی ســاخته نمیشــود.
 -۲تکرار کنید
کیفیــت یــک نقطــه تصادفــی در یــک بــازه
زمانــی نســبت بــه تعــداد تکرارهایــی اســت کــه
بــرای رســیدن بــه آن نقطــه انجــام دادهایــد.
یعنــی ا گــر میخواهیــد عــکاس حرف ـهای
شــوید؛ قطعــا بــا گرفتــن  ۲٠٠عکــس ،بــه هــدف
نزدیکتــر شــدهاید تــا بــا گرفتــن  ۱٠٠عکــس.
ا گــر میخواهیــد بسکتباللیســت حرف ـهای
شــوید؛ بایــد هــزاران بــار تــوپ را بــه ســوی تــور
شــوت کنیــد و ا گــر میخواهیــد نویســنده خوبــی
شــوید بایــد یــک میلیــون کلمــه در ســال نوشــته
باشــید .فرا گیــری عادتهــای کوچــک و اتمــی
تاثیرگــذار در زندگــی هــم جــز بــا فرمــول تکــرار
بــه دســت نمیآینــد .گاهــی اوقــات بــرای یــک
عــادت اتمــی ســاده بایــد ماههــا تــاش و تکــرار از
خــود داشــته باشــید.

 -۳خودتان را به چالش بکشید
ا گــر زندگــی شــما را بــه چالــش نمیکشــد؛ شــما
خودتــان را بــه چالــش بکشــید .بــا طــی کــردن
مســیرهای چالشبرانگیــز و انجــام کارهایــی کــه
تــا کنــون نمیکردیــد و پرهیــز از انجــام کارهایــی
کــه همیشــه عــادت بــا انجامشــان داشــتید؛
ســعی کنیــد عادتهــای بــد را تــرک و عادتهــای
خــوب را پــرورش دهیــد .مثــا تمریــن کنیــد یــک
ســاعت پیــش از خــواب اصــا ســراغ گوشــی تلفــن
همــراه خــود نرویــد؛ هــر روز صبــح  ۵دقیقــه زودتــر
از خــواب بیــدار شــده و کمــی فکــر کنیــد یــا اینکــه
دوش آب ســرد بگیریــد .بــه جــای ســفارش یــک
غــذای فس ـتفود ،خودتــان یــک غــذا بپزیــد و
بــه ســفرهایی برویــد کــه همهچیــز برایتــان مهیــا
نباشــد.
 -۴متا عادتها :ورزش و خواندن
برخــی عادتهــا اصطالحــا « »Metaهســتند و
بایــد چنــد برابــر بیشــتر از عادتهــای اتمــی در
طــول روز یــا هفتــه تکــرار شــوند« .جیمــز کلیــر» از
ورزش و تمرینهــای روزانــه بدنــی بــه عنــوان یــک
یبــرد و میگویــد باعــث آزادی
متاعــادت نــام م 
روح و جســم شــده و افســردگی ،غــم ،اضطــراب
یبــرد .متاعــادت دیگــر
و افــکار منفــی را از بیــن م 
خوانــدن و مطالعــه کــردن اســت .یادگیــری و حــل
مســئله باعــث تقویــت ذهــن و افزایــش حــس
کنجکاوی میشود.
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 -۵برنامه داشته باشید و آن را بنویسید
چــرا شــما در زندگــی موفــق نمیشــوید و
نمیتوانیــد یــک ویژگــی یــا عــادت خــوب داشــته
باشــید؟ چــون دربــاره آن فاقــد شــفافیت و
برنامــه هســتید .یعنــی مشــخص نیســت چــه
زمانــی و چگونــه و کجــا بایــد ایــن عــادت را فــرا
بگیریــد یــا انجــام دهیــد .تجربــه نشــان داده
افــرادی کــه بــه طــور هفتگــی برنامهریــزی
میکننــد و ایــن برنامــه را روی کاغــذ میآورنــد
و همیشــه پیــشروی خــود قــرار میدهنــد؛ تــا
 ۹۰درصــد موفقتــر از افــرادی هســتند کــه در
ذهنشــان برنامهریــزی کــرده یــا دایمــا در فکــر
و رویــای آن بــه ســر میبرنــد .ثابــت شــده اســت
انگیــزه اهمیــت کمتــری نســبت بــه برنامــه و
اجــرای آن دارد .داشــتن شــفافیت و جزئیــات
دربــاره یــک هــدف شــانس موفقیــت را ســه
برابــر افزایــش میدهــد .بهتریــن برنامههــای
روزانــه ،برنامههایــی هســتند کــه بــا جزئیــات
زیــاد و حتــی دقیقــه و ثانیــه روی کاغــذ نوشــته
شــد هاند.
 -۶از دست عادتهای بد خالص شوید
مشــکل :شــما گجتبــاز هســتید و هــر مــاه کلــی
پــول بــرای خریــد گجتهــای بیفایــده هزینــه
میکنیــد؟
راهکار :کمتــر ســراغ ســایتها و فیلمهــای
فنــاوری یــا آشــنایی بــا محصــوالت و گجتهــای
جدیــد برویــد.
مشکل :شما زیاد فستفود میخورید؟
راهکار :کمتــر غذاهــای فس ـتفودی بــرای خانــه
بخریــد و در یخچــال نگــه داریــد .کمتــر بــه
رســتوران برویــد یــا از مســیرهایی عبــور کنیــد کــه
فســتفودیهای خــوب در آن هســتند.
گاهــی اوقــات بــرای تــرک یــک عــادت بــد ،بایــد
زمینههــای بــروز آن را رفــع کنیــد .برخــی افــراد
میتواننــد در برابــر یــک عــادت بــد مقاومــت
کننــد امــا ا گــر شــما جــزو ایــن دســته نیســتید؛
بهتــر اســت زمینــه بــروز عــادت بــد را فراهــم
نکنیــد.
 -۷توسعه تخصص
چگونــه ســایت  JamesClear.comدر دوران
گمنامــی «جیمــز کلیــر» بــه یــک میلیــون
بازدیدکننــده منحصربهفــرد در روز رســید؟
خیلــی ســاده :ایــن نویســنده هــر دوشــنبه و
جمعــه ســعی میکــرد دربــاره عادتهــا بنویســد.
روشهــای جدیــد یادگیــری یــک عــادت را مطــرح
و هفتــه بعــد گــزارش مــیداد .تئوریهــای
جدیــدی را مطــرح و بــا همــکاری بازدیدکنندههــا
مــورد آزمایــش قــرار م ـیداد .او هیــچ تخصــص یــا
دوره مهارتــی خاصــی را در دانشــگاه نگذرانــده

اســت ولــی بــه صــورت تجربــی ســعی میکنــد
تخصــص خــود را توســعه دهــد و هــر روز
پختهتــر و حرفهایتــر شــود .افــراد بــا توســعه
تخصــص خــود میتواننــد بــه جلــو حرکــت
کننــد و برخــی عادتهــای کوچــک بــد را کنــار
بگذارنــد.
 -۸محیط خود را تغییر دهید
الزم نیســت قربانــی محیــط خــود باشــید؛
بلکــه میتوانیــد معمــار آن باشــید .همیشــه
خــود را در یــک فضــای ذهنــی و محیــط
بدنــی مناســب قــرار دهیــد .کارهایــی کــه
بایــد انجــام دهیــد را در مســیر روزانــه خــود
قــرار دهیــد .ا گــر همیشــه فرامــوش میکنیــد
قرصهــای ویتامیــن خــود را بخوریــد؛ آنهــا را
کنــار قهوهســازتان قــرار دهیــد .ا گــر فرامــوش
میکنیــد هــر هفتــه خــودروی خــود را بشــورید؛
لــوازم تمیــز کــردن ماشــین را کنــار درب
پارکینــگ و گاراژ قــرار دهیــد« .جیمــز کلیــر» در
کتــاب «عادتهــای اتمــی» میگویــد تجربــه
ســالها مطالعــه روی عادتهــا نشــانم
داده اســت هرگــز افــراد در محیطهــای بــد و
نامناســب نمیتواننــد عادتهــای بــد را تــرک
کننــد .ا گــر مــردم دایمــا بــا چیزهــای بــد روبــرو
شــوند؛ مثــا همــکاران بــد ،غــذای بــد ،محیــط
خانوادگــی بــد ،دوســتان بــد و ...؛ امــکان
نــدارد برنــده شــوند.
 -۹هویت خود را تغییر دهید
شما میگوید« :باید اینطوری شوم».
من میگویم« :خوب اینطوری بشوید».
شــما بایــد بــه آنچــه کــه میخواهیــد؛ تبدیــل
شــوید ولــی بــا تغییــر عادتهــا کــه بــه تغییــر
شــخصیت میانجامــد .ا گــر میخواهــد
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بهتریــن بدنســاز شــهرتان شــوید؛ بایــد بــه
متخصــص تغذیــه مراجعــه کنیــد و تمرینهــای
اختصاصــی از مربــی بدنســاز خــود بگیریــد.
هرگــز بــا کســلی و تنبلــی و تصمیمهــای ضعیــف
بــه چیــزی کــه میخواهیــد نمیرســید.
همــه ســخنان ،اقدامــات ،رفتارهــا ،عقایــد و
عادتهــای شــما در طــول روز بــرای رســیدن
بــه چیــزی کــه میخواهیــد؛ دارای اهمیــت
هســتند .آنهــا راز تبدیــل شــدن بــه آنچــه
میخواهید بشوید؛ هستند.
 -۱٠سیستمگرا باشید
تنهــا بــرای رســیدن بــه هــدف تــاش کــردن و
تمرکــز کــردن صــرف روی آن همهچیــز نیســت.
حتمــا در فوتبــال شــنیدید کــه تیمهایــی
کــه ســاختار درســتی دارنــد؛ موفقیتهــای
بیشــتری بــه دســت میآورنــد تــا تیمهایــی کــه
یــک شــبه پیــروز شــده و بعــد بــرای ســالهای
طوالنــی دیگــر نمیتواننــد آن پیــروزی را تکــرار
کننــد .ســعی کنیــد یــک سیســتم و ســاختار در
زندگــی شــخصی ،کار ،ســرگرمی و همــه امــور
خــود پیادهســازی کنیــد و بــه ایــن سیســتم
پایبنــد باشــید .سیســتمها بیشــتر بــه تکــرار
عادتهــای خــوب و تــرک عادتهــای بــد
گرایــش دارنــد و پرورشدهنــده عادتهــا
هســتند .تمرکــز روی یــک هــدف و تنهــا دنبــال
کــردن آن هــدف شــاید مفیــد باشــد ولــی همــراه
بــا خطــر از دســت دادن چیزهــای دیگــری
اســت.
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مقــــاله مدیریتی

اهمیت تبلیغات دهان به دهان بر رفتار مصرف کننده

راحله حبیبی

مــردم اغلــب عقایــد و اطالعــات خــود را
بــا کســانی کــه پیونــد اجتماعــی دارنــد ،بــه
اشــترا ک میگذارنــد .در مــورد تعطیالتشــان
گــپ میزننــد ،از فیلمهــا انتقــاد میکننــد یــا در
مــورد رســتورانها اظهــار نظــر میکننــد .پشــت
همکارانشــان غیبــت میکننــد ،در مــورد مســائل
مهــم سیاســی بحــث میکننــد و در مــورد آخریــن
شــایعات ورزشــی صحبــت میکننــد .در گذشــته
ایــن ارتباطــات بیشــتر حضــوری و کالمــی بــوده،
ولــی امــروزه فناوریهایــی ماننــد فیسبــوک،
توییتــر و پیامرســانها ،ســرعت و ســهولت
ارتباطــات را افزایــش دادهانــد.
هــر روز ،هــزاران مطلــب در وبــا گ ،میلیونهــا
توییــت و میلیاردهــا ایمیــل نوشــته میشــوند.
چنیــن ارتبــاط میــان فــردی میتوانــد بــه عنــوان
«تبلیــغ کالمــی» یــا «ارتباطــات غیررســمی
هدایــت شــده» بــه دیگــر مصرفکننــدگان در
مــورد مالکیــت ،اســتفاده یــا ویژگیهــای یــک
کاالی خــاص و خدمــات فروشندگانشــان
توصیــف شــود .تبلیــغ کالمــی ،تاثیــر بــه ســزایی
بــر رفتــار مصرفکننــدگان دارد ،امــا چــه چیــزی
ارتباطــات میانفــردی را هدایــت میکنــد و چــرا
افــراد در مــورد مســائل خاصــی صحبــت میکننــد
و در مــورد دیگــر مــوارد خیــر؟
چرا تبلیغ کالمی اهمیت دارد؟
گفتوگــوی اجتماعــی همــه روزه حــدود 3.3
میلیــارد تاثیــر بــر برندهــا میگــذارد ،از فیلمــی

کــه مصرفکننــدگان تماشــا میکننــد تــا
وبســایتهایی کــه بازدیــد میکننــد .روابــط
میانفــردی آ گاهــی از محصــول را افزایــش
میدهــد و افــراد را متقاعــد میکنــد کــه همــه
چیــز را امتحــان کننــد .یــک تحقیــق انجــام
شــده در ســال  ۲0۱0نشــان میدهــد «تبلیــغ
کالمــی ،عامــل اولیــه  20تــا  50درصــد از
تصمیمــات بــرای خریــد اســت و دو برابر بیشــتر
از فروشــی کــه از طریــق تبلیغــات هزین هبــر بــه
دســت میآیــد ،موجــب فــروش میشــود».
در اصــل برخــی تبلیــغ کالمــی را «موثرتریــن
و در عیــن حــال ناشــناختهترین اســتراتژی
بازاریابــی دنیــا» نامیدهانــد.
بســیاری از مــردم در برابــر تبلیــغ مســتقیم
جبهــه میگیرنــد و آن را رفتــاری مداخلهگــر
میشناســند ،ولــی در برابــر تبلیــغ کالمــی
تســلیم مطلــق هســتند.
آنچــه کــه بیشــتر از تبلیــغ کالمــی اهمیــت دارد؛
چرایــی ســخنگویی مــردم و دربــاره چیســتی
آنهــا اســت .چــه چیــزی باعــث میشــود
کــه افــراد ســخنهای خــود را بــه اشــترا ک
بگذارنــد؟ چــرا برخــی از داســتانها ،شــایعات
یــا برندهــا بیشــتر از ســایرین مــورد گفتگــو قــرار
میگیرنــد؟ و افــرادی کــه بــا آنهــا صحبــت
میکننــد (ماننــد دوســتان یــا آشــنایان) و
کانالــی کــه از طریــق آن ارتبــاط برقــرار میکننــد
(مثــا رو در رو یــا آنالیــن) چگونــه بــر آنچــه مــورد
بحــث واقــع میشــود ،تاثیــر میگــذارد؟

بــه عقیــده نویســنده ایــن مقالــه ،تبلیــغ کالمــی
میتوانــد در قالــب پنــج عملکــرد اصلــی ادرا ک
شــود کــه بــه فرســتنده تبلیــغ کالمــی خدمــات
میدهنــد :مدیریــت تاثیرگــذاری ،تنظیمــات
احساســات ،کســب اطالعــات ،پیونــد اجتماعــی
و متقاعــد کــردن دیگــران.

-1مدیریت تاثیرگذاری (Impression
)Management

یــک دلیــل اینکــه مــردم (مصرفکننــدگان)
تبلیــغ کالمــی میکننــد ،شــکلدهی بــه تاثیراتــی
اســت کــه بــر دیگــران میگذارنــد .تعامــات
اجتماعــی میتواننــد بــه عنــوان یــک نمایــش
دیــده شــوند ،کــه در آن افــراد خودشــان را بــه
شــکلهای مختلفــی نشــان میدهنــد تــا بــه
تاثیــرات مطلــوب دســت یابنــد.
مصرفکننــدگان اغلــب در انتخابهــای خــود
تــاش میکننــد تــا بــا افــراد مطلــوب ارتبــاط
برقــرار و از افــراد نامطلــوب اجتنــاب کننــد .بــرای
مثــال ،یــک دلیــل اینکــه درخواس ـتدهندگان
بــرای کار ،در هنــگام مصاحبــه لبــاس خــوب
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میپوشــند ،ایــن اســت کــه میخواهنــد
ســیگنال حرفــهای بــودن بفرســتند .بــه طــور
مشــابه ،بــا اشــترا کگذاری تبلیــغ کالمــی،
میتوانــد نشــان دهــد افــراد کــه هســتند یــا کــه
میخواهنــد باشــند.
ارتباطــات میــان فــردی در عملکــرد مدیریــت
تاثیرگــذاری ،خــود را بــه ســه شــکل نشــان
میدهــد :بــاال بــردن خــود ،ارســال ســیگنال
هویتــی و پــر کــردن فضــای مکالمــه.
ایــن اجــزا در کنــار هــم نشــان میدهنــد کــه
چگونــه مدیریــت تاثیرگــذاری ،آنچــه را کــه
مــردم در مــورد آن حــرف میزننــد و بــه اشــترا ک
میگذارنــد را شــکل میدهــد .مطالعــات صــورت
گرفتــه نشــان میدهــد مدیریــت تاثیرگــذاری
بایــد افــراد را تشــویق کنــد تــا چیزهــای ســرگرم
کننــده ،مفیــد ،مرتبــط بــا مفهــوم شــخصی،
مرتبــط بــا وضعیــت ،منحصــر بــه فــرد ،دارای
زمینههــای مشــترک ،قابــل دســترس و در
عیــن حــال انگیزشهــای تصادفــی برجســته را
بــه اشــترا ک بگذارنــد و بــر ارزش محتــوای بــه
اشــترا ک گذاشتهشــده ،تاثیــر بگذارنــد.

 -2تنظیمات احساسات (Emotion
)Regulation

کاربــرد دوم تبلیــغ کالمــی ،کمــک بــه
مصرفکننــدگان بــرای تنظیــم احساساتشــان
اســت .تنظیــم احساســات بــه روشــی گفتــه

میشــود کــه افــراد احساســی را کــه دارنــد،
در زمانــی کــه آن حــس را دارنــد ،مدیریــت
میکننــد و آن را چگونــه تجربــه و ابــراز
میکننــد .عوامــل خارجــی (ماننــد یــک
پــرواز خیلــی بــد) بــر احساســی کــه افــراد
تجربــه میکننــد تاثیرگــذار اســت .امــا تنظیــم
احساســات ،فرآینــدی را شــرح میدهــد کــه از
طریــق آن مصرفکننــدگان احساســات خــود
را مدیریــت میکننــد .مثــا ا گــر پــرواز تاخیــر
زیــادی داشــته باشــد ،افــراد ممکــن اســت
تــاش کننــد تــا خشــم خــود را بــا یــادآوری
اینکــه ایــن مســاله بــه زودی حــل میشــود،
کاهــش دهنــد.
بــه اشــترا کگذاری احساســات بــا دیگــران
بــه روشهــای مختلفــی میتوانــد تنظیــم
احساســات را تســهیل کنــد .حداقــل  ۶روش
اشــترا کگذاری احساســات شــناخته شــده
اســت :ایجــاد پشــتیبانی اجتماعــی ،خالــی
کــردن خــود ،تســهیل درک احســاس ،کاهــش
ناســازگاری ،انتقــام گرفتــن و تشــویق بــه تکــرار.
همــه مــا ایــن تجربیــات را داریــم .وقتــی
پــروازی لغــو میشــود ،ســریعا بــا دیگــران
تمــاس میگیریــم و کل ماجــرا را شــرح
میدهیــم ،نــه بــه خاطــر اینکــه آنهــا دقیقــا
بفهمنــد چــه اتفاقــی بــرای مــا افتــاده اســت،
بلکــه بــه ایــن خاطــر کــه شــاید صحبــت بــا
دیگــران باعــث شــود تجربــه منفــی کــه داریــم
را کمــی از یــاد بــرده و احســاس آرامــش پیــدا
کنیــم و دلســوزی دیگــران نســبت بــه خــود را
برانگیزیــم .صحبــت کــردن بــا دیگــران اجــازه
میدهــد خودمــان را خالــی کنیــم و بهتــر
احساســاتمان را تنظیــم کنیــم .در تاییــد
ایــن تئــوری 90 ،درصــد افــراد بــر ایــن باورنــد
کــه بــه اشــترا کگذاری یــک تجربــه احساســی،
تســکیندهنده اســت.
یکــی دیگــر از کارکردهــای اشــترا کگذاری
احساســات ،کمــک بــه افــراد بــرای فهمیــدن
یــک حــس خــاص اســت .محرکهــای
احساســی اغلــب احساســات مبهمــی را نشــان
میدهنــد .کســی کــه از کار خــود اخــراج شــده
اســت؛ ممکــن اســت احســاس منفــی داشــته
باشــد امــا مطمئــن نباشــد کــه عصبانــی اســت،
غمگیــن اســت یــا هــر دو؟ صحبــت بــا دیگــران
میتوانــد کمــک کنــد کــه بفهمنــد چــه حســی
دارنــد و چــرا.
همچنیــن ،افــراد بــا اشــترا کگذاری
احساســات خــود ســعی در کاهــش
اختالفنظرهــا دارنــد یــا بــا بیــان احساســات
میخواهنــد فــردی یــا برنــدی و شــرکتی را
تنبیه و انتقامگیری کنند.
همــه ایــن عوامــل باعــث میشــوند افــراد
بخشــی باال تــر را
ارزش لذت
ایمیلهــای بــا
ِ
ِ
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فــوروارد کننــد ،حکایــات اجتماعــی احساســی را
بــا دیگــران بــه اشــترا ک بگذارنــد و افســانههای
محلــی را بازگــو کننــد کــه انزجــار ،عالقــه ،تعجــب،
شــادی یــا تحقیــر را بیشــتر نشــان میدهــد.
مشــتریان بســیار راضــی و بســیار ناراضــی،
احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه تبلیــغ
کالمــی کننــد .نبایــد فرامــوش کــرد کــه تنظیــم
احساســات بیشــتر متوجــه اشــترا کگذاری
احساســات منفــی اســت.

-3کسب اطالعات (Information
)Acquisition

کارکــرد ســوم تبلیــغ کالمــی ،کســب اطالعــات
اســت .مصرفکننــدگان اغلــب از آنچــه میخرنــد
یــا روشــی کــه یــک مشــکل خــاص را حــل
میکنــد ،نامطمئــن هســتند .بــرای همیــن بــه
کمــک دیگــران نیــاز دارنــد .آنهــا از تبلیــغ کالمــی
بــرای جســتجوی فعــال اطالعــات اســتفاده
میکننــد .بــرای کســب اطالعاتــی کــه نیــاز دارنــد،
خودشــان در مــورد محصــول یــا ایدهشــان حــرف
میزننــد و بحثــی بــه راه میاندازنــد .مــردم غالبــا
بــا جسـتوجوی مشــاوره و حــل مســائل ،ســعی
میکنند اطالعات الزم را کسب کنند.
آیــا بایــد ایــن فنــاوری جدیــد را بپذیــرم یــا چنــد
مــاه صبــر کنــم؟ کــدام فیلــم را بایــد ببینــم،
کمــدی عاشــقانه یــا ا کشــن؟ افــراد از تبلیــغ
کالمــی اســتفاده میکننــد تــا کمــک بگیرنــد،
بــرای پیشــنهاداتی در مــورد اینکــه چــه کننــد؟
تحقیقــات صــورت گرفتــه در مــورد غیبــت بــا
ایــن دیــدگاه ســازگار اســت و نشــان میدهــد
کــه یکــی از کاربردهــای اصلــی غیبــت ،یادگیــری
افــراد در مــورد دنیــای اطرافشــان اســت .بــه
جــای تــاش بــرای کســب اطالعــات از طریــق
آزمــون و خطــا یــا مشــاهده مســتقیم دیگــران
(کــه ممکــن اســت دشــوار باشــد) غیبــت کــردن،
شــکلی از یادگیــری مشــاهدهای را ارائــه میکنــد
و بــه افــراد اجــازه میدهــد اطالعــات مرتبــط
را بــه ســرعت و ســهولت دریافــت دارنــد .بــرای
مثــال ،شــنیدن یــک داســتان در مــورد خدمــات
مشــتریان خیلــی بــد ،ممکــن اســت بــه دیگــر
مصرفکننــدگان کمــک کنــد کــه از ایــن برنــد
اجتناب کنند.
راه دیگــری کــه تبلیــغ کالمــی از طریــق آن کســب
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اطالعــات را تســهیل میکنــد ،کمــک بــه دیگــران
بــرای حــل مســئله اســت .انتخابهــا ممکــن
اســت آنگونــه کــه برنامهریــزی شــدهاند کار
نکننــد ،اولویتهــا تغییــر کننــد و محصــوالت
خــراب شــوند .بــا صحبــت بــا دیگــران،
مصرفکننــدگان میتواننــد توصیههایــی در
مــورد نحــوه برخــورد بــا ایــن مســائل و حــل
مشــکل پیــدا کننــد .مثــا حــرف زدن بــا یــک
دوســت در مــورد کفشهــای مشــکلدار ممکــن
اســت کمــک کنــد کــه افــراد بفهمنــد شــرکتی،
سیاســت برگشــت کاالی بــدون پرســش  30روزه
دارد.

مــردم بــه دنبــال پیوندهــای اجتماعــی
هســتند تــا تنهایــی و محرومیتهــای
اجتماعــی خــود را از بیــن ببرنــد.

 -5متقاعد

)Others

-4پیوند اجتماعی ()Social Bonding
کارکــرد چهــارم تبلیــغ کالمــی ،ارتبــاط بــا دیگــران
اســت .زبــان کمــک میکنــد کــه بــه جــای
پیچیــده کــردن کارهــا ،بــه ســرعت و ســهولت
بــا مجموعــهای از افــراد در اجتمــاع در تمــاس
باشــیم .افــراد تمایــل اساســی بــه ارتباطــات
اجتماعــی دارنــد و ارتباطــات میــان فــردی
بــه بــرآوردن ایــن نیــاز کمــک میکنــد .مــا را بــا
دیگــران متصــل میکنــد و کمــک میکنــد کــه
از آنهــا و آنچــه در زندگیشــان میگــذرد ،اطــاع
داشــته باشــیم.
ارتباطــات میــان فــردی ماننــد چســبی
اجتماعــی عمــل میکننــد کــه افــراد را کنــار
یکدیگــر نگــه میدارنــد و اتصالهــای اجتماعــی
آنهــا را قویتــر میکنــد.
برخـ�ی مطالعـ�ات نشـ�ان میدهـ�د  59درصــد
پیامهــای متنــی ،ماهیتــا فانتــزی هســتند و
تنهــا بــرای ایــن ارســال میشــوند کــه نشــان
دهنــد فرســتنده بــه گیرنــده فکــر میکنــد .بــه
نظــر میرســد کــه بــه اشــترا کگذاری پیونــد
اجتماعــی از طریــق تقویــت دیدگاههــای
مشــترک و کاهــش تنهایــی و محرومیــت
اجتماعــی ،نمــود پیــدا میکنــد.
صحبــت بــا یــک دوســت در مــورد برنــدی کــه
هــر دو دوســت دارنــد یــا در مــورد موضــوع
سیاســی کــه احســاس مشــابهی در مــورد آن
دارنــد ،ایــن حــس را میدهــد کــه چیزهــای
مشــترکی دارنــد .صحبــت در مــورد تبلیغــات
محبــوب ،بــه نوجوانــان زمینــه مشــترک و نوعــی
جریــان اجتماعــی میدهــد تــا بــا همتایــان خــود
هماهنــگ شــده و آ گاه جلــوه کننــد .همینطور،

کردن دیگران (Presuading

در نهایــت ،عملکــرد پنجــم تبلیــغ کالمــی،
متقاعــد کــردن دیگــران اســت .بــا ایــن کــه
ایــن مســاله مشــخصا در مفهــوم فــروش رخ
میدهــد ،در ســطح میــان فــردی هــم اتفــاق
میافتــد .همســران ممکــن اســت در مــورد
یــک رســتوران خــوب بگوینــد تــا شریکشــان
را متقاعــد کننــد بــه آن رســتوران برونــد ،یــا
ممکــن اســت دوســتان در مــورد یــک فیلــم
بــد بگوینــد زیــرا میخواهنــد فیلــم دیگــری را
ببیننــد.
انگیزشهــای متقاعدکنندگــی میتواننــد
آنچــه را کــه افــراد بــه روشهــای مختلــف بــه
اشــترا ک میگذارنــد ،شــکل دهــد .بــه طــور
خــاص ،انگیزشهــای متقاعدکنندگــی افــراد
را وا میدارنــد کــه چیزهایــی را بــه اشــترا ک
بگذارنــد کــه از نظــر احساســی متضــاد و ماهیتا
برانگیزاننــده باشــند .بــه زبــان ســاده ،افــراد
حاضــر میشــوند یــک ســری اطالعــات بســیار
خــوب یــا بســیار بــد را بــا دیگــران بــه اشــترا ک
بگذارنــد تــا او را راضــی یــا ناراضــی کننــد.

حرف آخر
ایــن مقالــه نشــان میدهــد کــه تبلیــغ کالمــی
بــه برخــی کارکردهــای کلیــدی خدماترســانی
میکنــد ،امــا بــدان معنــا نیســت کــه یــک فرآینــد
انتخــاب آ گاهانــه و آزادانــه در جریــان اســت.
تحقیقــات اغلــب تبلیــغ کالمــی را بــه عنــوان یــک
فعالیــت انگیزشــی میبیننــد کــه نشــان میدهــد
چــرا مصرفکننــدگان چیزهــای خاصــی را بــرای
صحبــت انتخــاب میکننــد و چــه اهدافــی را
میخواهنــد بــا انجــام ایــن کار بــه دســت آورنــد.
تبلیــغ کالمــی بــه یــک فرآینــد خــودکار و
تکرارشــونده بیشــتر شــبیه اســت تــا یــک تفکــر
آ گاهانــه و خودخدمــت .تبلیــغ کالمــی باعــث
میشــود مــردم چیزهــای خــاص و مختلفــی را
بــه اشــترا ک بگذارنــد و دربــاره موضوعهــای
گونا گونــی صحبــت کننــد ،ولــی لزومــا بــه معنــای
یــک کارکــرد آ گاهانــه نیســت؛ ا گرچــه ممکــن
اســت فرآیندهــای انگیزشــی هــم داشــته باشــد و
مــردم بــا طراحــی از پیــش ،شــروع بــه صحبــت بــا
دیگــران کننــد.
بــا ایــن حــال ،مســلما موقعیتهایــی وجــود
دارنــد کــه در آن انتخابهــای آ گاهانــه نقــش
دارنــد .مثــا ،وقتــی در اولیــن قــرار یــا یــک
مصاحبــه شــغلی ،افــراد بــه طــور فعــال چیــزی
کــه میگوینــد را در نظــر میگیرنــد تــا بــه هــدف
مدیریــت تاثیرگــذاری دســت یابنــد .حتــی
ممکــن اســت مراقــب آنچــه میگوینــد باشــند تــا
بــه تاثیرگــذاری مطلــوب برســند ،ولــی بــه نظــر
میرســد بیشــتر موقعیتهــای دیگــر آ گاهانــه
نباشند.
برگرفته از مقاله:
Berger J., Word of mouth and interpersonal
communication: A review and directions
for future research, Journal of Consumer
Psychology 24, 4 (2014) 586- 607

ﻣﺮﮐﺰ داده ﺳﯿﺎر

Mobile Data Center

ﺳﯿﺴﺘﻢ ژﻧﺮاﺗﻮر

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮق ﺑﺪون وﻗﻔﻪ
UPS

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم
و اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ
رک و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﺮﮐﺰ داده

ﮐﺎﺑﻞ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺮﮐﺰ داده

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯿﻨﮓ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده

ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﮐﻨﺘﺮﻟﯿﻨﮓ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ داده

د���ی ���وری ������ در ��ل د��������

�� �� در ����ن �����...
ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺎﻃﻤﯽ ﻏﺮﺑـــﯽ ،ﭘﻼک  ،٢۴۸ﺗﻠﻔﻦ ۶۶۹۴۷۲۰۰ - ۶۶۹۴۲۳۲۳ :دورﻧﮕﺎر۶۶۹۴۲۳۲۴ :
ﻣﺸﺎوره ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و اراﺋﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و ﻣﺮﮐﺰداده

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏinfo@tiamnetworks.ir :

وبﺳﺎﯾﺖwww.tiamnetworks.ir :
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مقــــاله فنی

 ۴دلیل عمومی خرابی مرا کز داده

روزبه خادمی

بســیاری از عوامــل و دالیــل میتواننــد یــک مرکــز
داده را از کار بیندازنــد .برخــی از ایــن دالیــل
متــداول و تــا حــدودی آشــنا و شــناخته شــده
هســتند؛ ماننــد خطاهــای انســانی کــه ممکــن
اســت بــرای هــر مرکــز دادهای رخ دهــد ولــی
برخــی از دالیــل شکســت و خرابــی ،بســیار نــادر
هســتند .در وهلــه نخســت ،مهــم نیســت کــدام
عامــل و علــت باعــث خرابــی مرکــز داده شــده •فعالســازی ســوییچ خامــوش اضطــراری
اســت چــون نتیجــه یکســان اســت :کاهــش
()EPO
آپتایــم مرکــز داده ،کاهــش درآمــد و احیانــا •تنظیم دما از فارنهایت به سلسیوس
ضررهــای مالــی و جبــران خســارت ،کاهــش •بیــرون کشــیدن ســیمهای بــرق از درون
بهــرهوری ،عــدم رضایــت مشــتریان و کــوچ آنهــا
دستگاه
بــه مرا کــز داده دیگــر .در ســال گذشــته میــادی• ،وارد آمدن بار بیش از اندازه به مدار
میانگیــن هزینــه خرابیهــای برنامهریــزی •عــدم رعایــت و پیــروی از اســتانداردها و
نشــده مرا کــز داده حــدود  ۸.۸۵۰دالر در هــر
رویههای مشخص
دقیقــه بــوده اســت .در ایــن مطلــب میخواهیــم
نگاهــی بــه  ۴علــت عمــده و متــداول خرابــی بــرای بــه حداقــل رســاندن خطاهــای انســانی
مرا کــز داده داشــته باشــیم:
در مرا کــز داده بایــد حداقــل چنــد کار ضــروری
زیــر انجــام شــود:
 -۱خطاهای انسانی
موسســه  Uptime Instituteمیگویــد نزدیــک بــه •بــرای آمــوزش ،مستندســازی ،تعاملهــای
 ۷۰درصــد قطعیهــای مرا کــزداده را میتــوان
کاری و هماهنگیهــا وقــت کافــی بگذاریــد.
بــه خطاهــای انســانی مرتبــط دانســت .خطاهــا •برخــی از مالکیتهــا و وظایــف خــاص تعریــف
و اشــتباهاتی در طراحــی ،نصــب و نگهــداری
کنید.
مرا کــزداده کــه منجــر بــه یــک خرابــی جــدی •خرابــی و عبــور از بحــران را تمریــن و تکــرار
میشــوند .خرابیهایــی ماننــد عــدم الیهبنــدی
کنیــد.
درســت ،عــدم برچسـبزنی کابلهــا و تجهیــزات •تــا حــد امــکان از راهحلهــای اســتاندارد
یــا برچسـبزنی ضعیــف و اشــتباه ،عــدم آمــوزش
استفاده کنید.
درســت و کافــی بــرای نگهــداری تجهیــزات ،عــدم •همهچیــز از کابــل و درگاه و تجهیــزات و غیــره
نگـهداری و رســیدگی درســت و بــه موقــع همگــی
را برچس ـبگذاری کــرده ،مرتــب و تمیــز نگــه
میتواننــد در یــک مرکــزداده فاجعهآفریــن
باشــند .حتــی ســادهترین نظارتهــا و
بازرس ـیها میتوانــد از وقــوع یــک خرابــی بــزرگ
و هزینههــای گــزاف جلوگیــری کنــد.
برخــی از خطاهــای رایــج انســانی کــه باعــث
خرابــی و از کار افتــادن مرا کــز داده میشــوند:

داریــد.
•از فناوریهــا و رویکردهــای جدیــد بــرای
خودکارســازی کارهــا اســتفاده کنیــد.
 -۲خطاهای سیستم سرمایشی
گرمــای بیــش از حــد میتوانــد یــک مرکــز داده را از
کار بینــدازد .وقتــی تجهیــزات خیلــی گــرم شــوند؛
حــرارت روی عملکردشــان تاثیــر میگــذارد و
ممکــن اســت دســتگاه خــراب شــود یــا بــرای
جلوگیــری از خرابــی خامــوش شــود .بــه هــر
حــال ،حــرارت و گرمــا دشــمن شــماره یــک مرا کــز
داده هســتند و بــه طــور مســتقیم روی آپتایــم
تاثیرمیگذارنــد.
برخــی از دالیــل افزایــش گرمــا و حــرارت در مرکــز
داده بــه شــرح زیــر اســت:
•هــوای ســرد کافــی وارد سیســتم تهویــه هــوا
نمیشــود و راهروهــا بــه انــدازه کافــی ســرد
نیســتند .
•جریــان هــوا وجــود نــدارد یــا یــک تهویــه هــوای
غیرمتقــارن صــورت میگیــرد.
•افزونگــی سیســتم سرمایشــی خــراب اســت یــا
اصــا پیشبینــی نشــده اســت.
•گرمــا و حــرارت از درون رکهــا و مرکــزداده
خــارج نمیشــود.
بــرای اینکــه اطمینــان حاصــل کنیــد مرکــز داده
شــما مشــکل گرمایشــی یــا سرمایشــی نــدارد؛ باید
تجهیــزات سرمایشــی را مرتبــا بررســی کنیــد تــا
اطمینــان حاصــل شــود همهچیــز طبــق اصــول،
اســتاندارد و پیشبینــی شــما کار میکنــد .افــزون
بــر ایــن ،بهتــر اســت از مدلســازی دینامیــک
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ســیاالت محاســباتی ( )CFDبــرای آزمایــش
سیســتم سرمایشــی مرکــز داده در ســناریوهای
مختلــف خرابــی اســتفاده کنیــد تــا ببینیــد چــه
اتفاقاتــی میافتــد و ایــن اتفاقــات بــا چــه ســرعتی
رخ میدهنــد.
کار دیگــری کــه بایــد انجــام شــود؛ ســرمایهگذاری
بــرای راهانــدازی یــک سیســتم مانیتورینــگ
محیــط اســت تــا ســریعا بــه شــما تغییــر درجــه
حرارتــی محیــط را هشــدار دهــد .ایــن سیســتمها
بــا رصــد  ۲۴ســاعت و آنــی ،دمــای محیــط و
دیگــر فا کتورهــا ،بــه محــض اینکــه تغییــر درجــه
حــرارت شــروع شــد و بــه ســوی منطقــه ناامــن
رفــت؛ هشــدارهای خــود را میدهنــد .اطمینــان
حاصــل کنیــد راهروهــا و رکهــای مرکــز داده
شــما همیشــه در حــال تهویــه هــوا و بیــرون
رانــدن جریــان هــوای گــرم و جایگزیــن شــدن
هــوای خنــک هســتند.
 -۳مشکالت کابلکشی
کابلکشــی یــک کار زیرســاختی بــرای رســیدن
بــه کارایــی بــاال و بهــرهوری زیــاد در یــک مرکــز

داده اســت .ا گــر سیســتم کابلکشــی در
یــک مرکــزداده از همــان ابتــدا بــه صــورت
ســاختاریافته و اســتانداردی صــورت نگیــرد؛
خرابــی در مرکــز داده محتمــل اســت.
مشــکالت احتمالــی در کابلکشــی میتوانــد
یکــی از مــوارد زیــر باشــد:
•کابلهــای حســاس بســیار محکــم
بســتهبندی و متصــل شــده باشــند.
•کابلهــای بــرق خــم شــده ،تــا خــورده یــا
شکســته باشــند.
•از کابلــی اشــتباه بــرای یــک بخــش از
اتصــاالت اســتفاده شــده باشــد.
•از کابلــی کــه در انتهــا یــا بخشهایــی
ضعیــف و فرســوده شــده اســت ،اســتفاده
شــده باشــد.
بــرای جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه کابلهــا
و زخمــی شــدن آنهــا ،مطمئــن شــوید بهتریــن
روشهــای کابلکشــی و مدیریــت کابلهــا را
اســتفاده میکنیــد .بررســی کنیــد آیــا زمــان
تعویــض کابلهــا و اســتفاده از یــک سیســتم
کابلکشــی جدیــد در مرکــز داده فــرا نرســیده
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اســت؟ روی بهتریــن راهکارهــای کابلکشــی
ســرمایهگذاری کنیــد و کابلکشــی مرکــز داده
خــود را ارزشگــذاری کنیــد تــا مطمئــن شــوید
یــک سیســتم کابلکشــی بــا کارایــی بــاال داریــد.
همیشــه آمادگــی اســتفاده از فناوریهــای
جدیــد در مدیریــت کابلهــای مرکــز داده را
داشــته باشــید و هرگــز کابلهــا را بــرای طوالنــی
مــدت بــه حــال خــود رهــا نکنیــد.
 -۴مسایل امنیتی
تهدیــدات امنیتــی و حمــات ســایبری یکــی از
عوامــل مهــم ولــی خامــوش خرابــی مرا کــز داده
اســت .مشــکالت امنیتــی میتوانــد از داخــل
مرکــز داده آغــاز شــوند (کارمنــدی کــه بــه طــور
کامــا ســهوی طعمــه یــک حملــه فیشــینگ
میشــود) یــا اینکــه عامــل بیرونــی داشــته و
هکــری بخواهــد شــبکه شــما را از کار بینــدازد.
در وهلــه نخســت ،اطمینــان حاصــل کنیــد تمــام
داراییهــای  ITمرکــز داده در هــر ســطحی ،بــه
خوبــی محافظــت شــده و در معــرض تهدیــدات
امنیتــی قــرار ندارنــد .نظــارت و گزارشگیــری
هوشــمند میتوانــد بــه شــما کمــک کنــد
زودتــر جریانهــای نشــتی اطالعــات در داخــل
مرکــزداده را کشــف و رفــع کنیــد .ایــن سیســتمها
بــه شــما میگوینــد چــه کســی بــه چــه چیــزی
دسترســی دارد و چــه زمانــی بــه آن دسترســی
پیــدا کــرده اســت.
امنیــت مرکــز داده را بــه صــورت چنــد ســطحی
و الیهبنــدی پیادهســازی کنیــد تــا ا گــر در یــک
ســطح و الیــه ضعــف یــا آســیبپذیری بــروز کــرد؛
دیگــر ســطوح و الیههــا را گرفتــار نکنــد .ا گــر یــک
ســوییچ در مرکــز داده هــک و از کار انداختــه
شــود؛ نبایــد خرابــی بــه تمــام مرکــز داده و کل
ســرویسهای در حــال اجــرا بکشــد.
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نکتهها و گفتهها
چگونه اسپاتیفای با ارزشترین استارتاپ استریم موسیقی جهان شد؟
چگونــه اســپاتیفای باارزشتریــن اســتارتاپ اســپاتیفای از  ۱۴فروردیــن ( ۱۳۹۷ســوم آوریــل
ســال  ۲0۱۸میــادی) بــه عنــوان یــک شــرکت
اســتریم موســیقی جهــان شــد؟
ایــن روزهــا کمتــر کاربــری اســت کــه اهــل گــوش عمومــی در بــازار بــورس نیویــورک حضــور دارد.
دادن بــه موزیــک و اســتریم موســیقی باشــد ولــی
بــا ســرویس اســپاتیفای آشــنا نباشــد .اســتارتاپی حل یک مشکل بزرگ
ســوئدی کــه حــدود  ۱۱ســال پیــش در شــهر شــرکت توســعه نرمافــزار اســپاتیفای در ســال
اســتکهلم راهانــدازی شــد و ا کنــون بزرگتریــن  ۲00۶تاســیس شــده اســت .شــروع کار ایــن
و باارزشتریــن ســرویس اســتریم موســیقی دنیــا شــرکت بــا نــام Spotify ABدر اســتکهلم
اســت؛ حتــی باالتــر از اپــل موزیــک ،ســاندکالود ،ســوئد بــود .بنیانگــذاران اســپاتیفای ،دنیــل
آمــازون موزیــک و پانــدورا! هما کنون اســپاتیفای ا ک و مارتیــن لورنتــزون هســتند .هــر دو
بیــش از  ۲۵0میلیــون کاربــر و ارزشــی بالــغ بــر  ۳0پیــش از تاســیس اســپاتیفای ،در شــرکتها
میلیــارد دالر ،در صنعــت موســیقی یــک غــول و اســتارتاپهای دیگــری کار کــرده و مدیــران
محســوب میشــود و شــرکتهایی ماننــد اپــل و فنــاوری آنجــا بودنــد .دنیــل میگویــد آپارتمانی
آمــازون را بــه زانــو درآورده اســت .در ایــن مقالــه در حومــه شــهر اســتکهلم و یــک کامپیوتــر
میخواهیــم ببینیــم چگونــه یــک اســتارتاپ مخصــوص ســینمای خانگــی داشــته اســت.
کوچــک در مدتــی کمتــر از  ۱0ســال یونیکــورن ســاعتها او و مارتیــن در ایــن آپارتمــان نشســته
میشــود و کل صنعــت موســیقی دنیــا را دگرگــون و دربــاره ایدههــا و موضو عهــای مختلفــی بــا
یکدیگــر صحبــت میکننــد .در نهایــت ،متوجــه
میســازد.
میشــوند دنیــای موســیقی بــا چالــش تامیــن
محتــوای قانونــی روبــرو اســت .دقیقــا هماننــد
آشنایی با اسپاتیفای
شــاید افــرادی باشــند کــه نداننــد دقیقــا اغلــب شــرکتهای بــزرگ جهــان ،آنهــا هــم
اســپاتیفای چیســت و چــهکار میکنــد یــا مــدل میخواهنــد یــک مشــکل بــزرگ را حــل کننــد.
درآمدزایــی آن چگونــه اســت .اســپاتیفای یــک مشــکلی بــه نــام اشــترا کگذاری غیرقانونــی
ســرویس اســتریم موســیقی قانونــی اســت .فایلهــای موســیقی در اینترنــت!
تمــام محتوایــی کــه روی ایــن ســرویس عرضــه عبــارت « »Spotifyاز تلفــظ اشــتباه یــک کلمــه
میشــود؛ دارای کپیرایــت و حــق توزیــع توســط مارتیــن نشــات میگیــرد ولــی بعــدا
اســت .در  ۶۵کشــور جهــان نمایندگــی دارد و ایــن دو دوســت بــرای توجیــه نامگــذاری خــود
ا کثــر خدمــات آن رایــگان هســتند کــه البتــه بــا ترکیــب  Spotو  Identifyرا انتخــاب کردنــد.
مشــاهده یــا گــوش دادن بــا تبلیغاتــی همــراه فرآینــد تحقیــق و توســعه ســرویس اســپاتیفای
خواهنــد بــود .کاربــران بــا پرداخــت هزینــه نزدیــک بــه دو ســال طــول میکشــد تــا ســرانجام
عضویــت میتواننــد ماهانــه از خدمــات بیشــتر در  ۱۶مهــر ســال  ۷( ۱۳۸۷ا کتبــر  )۲00۸اولیــن
ایــن ســرویس همچــون کیفیــت باالتــر پخــش و نســخه اپلیکیشــن ایــن شــرکت رونمایــی و
قابلیت دانلود موســیقی اســتفاده کنند .کاربران عرضــه میشــود .بــرای شــروع ،یــک ســری
در سراســر جهــان میتواننــد بــه ســرویسهای حســابهای کاربــری رایــگان بــه صــورت
ایــن شــرکت دسترســی داشــته باشــند .بــرای دعوتنامــه در ســرویس ایجــاد کردنــد تــا هرچــه
انــواع پلتفرمهــای سیســتمعاملی اپلیکیشــن زودتــر بتواننــد کاربــران بیشــتری جــذب کــرده و
دارد و حتــی روی کنســولهای خانگــی قابــل رشــد کننــد .امــا بــه طــور همزمــان ،حســابهای
اجــرا اســت .روش پرداخــت هزینــه موســیقی پولــی نیــز بــه ایــن اپلیکیشــن افــزوده شــدند.
بــه شــرکتها و هنرمنــدان بــا ســرویسهای پــس از عرضــه اپلیکیشــن اســپاتیفای ،ماموریت
دیگــر متفــاوت اســت .آنهــا بهجــای پرداخــت جدیــد ایــن شــرکت مذا کــره بــا فعــاالن دنیــای
مبلــغ ثابــت بــرای هــر آهنــگ یــا آلبــوم ،یــک حــق موســیقی بــرای کســب مجوزهــای الزم فــروش
امتیــاز را بــه صاحــب اثــر پرداخــت میکننــد کــه آثارشــان بــود.
نســبتی از تعــداد آهنگهــای پخــش شــده از ایــن اســپاتیفای در دور اول جــذب ســرمایه ،موفــق
هنرمنــد بــه کل آهنگهــای پخــش شــده اســت .شــد در مجمــوع  ۲۱.۶میلیــون دالر از چهــار

ســرمایهگذار بــزرگ و عمــده جم ـعآوری کنــد .در
دور دوم جــذب ســرمایه ۵0 ،میلیــون دالر بــه
حســاب ایــن شــرکت واریــز شــد و در نهایــت در
دور ســوم جــذب ســرمایه کــه ســال  ۲0۱0رخ داد؛
 ۱۶۱.۱میلیــون دالر توســط دو ســرمایهگذار دیگــر
بــه اســپاتیفای پرداخــت شــد.
انفجار بازار موبایل
اپلیکیشــن و ســرویس اســپاتیفای از همــان ابتــدا
نظــر مثبــت بــزرگان دنیــای فنــاوری را بــه خــود
جلــب کــرد .بهطوریکــه یکــی از اولیــن طرفــداران
آمریکایــی ســرویس اســپاتیفای ،کارآفریــن
مشــهور و موســس فیســبوک ،مــارک زا کربــرگ
بــود کــه در صفحـ ه شــخصی خــود آن را سرویســی
عالــی معرفــی کــرد .شــان پارکــر ،موســس نپســتر
کــه روزگاری بنیانگــذاران اســپاتیفای مشــتری
او بودنــد و آرزو داشــتند سرویســی مشــابه آنهــا
بســازند؛ جــزو ســرمایهگذاران ســری ســوم ایــن
شــرکت بــود .همینطــور ،مدیــر شــرکت ضبــط
موســیقی یونیورســال پــس از مشــاهدهی اولیــن
نمونههــا از اپلیکیشــن اســپتافیای ،شــیفتهی آن
شــد.
در فوریــه  ۲00۹ثبتنــام بخش رایگان اســپاتیفای
بــرای منطقــه بریتانیــا بــاز شــد ولــی اســتقبال
کاربــران بــه حــدی بــود کــه دوبــاره مجبــور شــدند
ایــن بخــش را غیرفعــال کــرده و عضویتهــا از
طریــق ارســال دعوتنامــه باشــد.
در ســپتامبر  ،۲0۱0یعنــی دو ســال پــس از
راهانــدازی اســپاتیفای ،حــدود  ۱0میلیــون قطعــه
موســیقی روی ایــن ســرویس وجــود داشــت در
یکــه روی ســرویس  itunesاپــل نزدیــک بــه
حال 
 ۱۱میلیــون آهنــگ وجــود داشــت .اســپاتیفای
در ســال  ۲0۱۱وارد کشــور ایــاالت متحــده شــد
و دورهی رایــگان  ۶ماهــه همــراه بــا نمایــش
تبلیغــات و اســتفاد ه نامحــدود از موســیقی را بــه
کاربــران امریکایــی پیشــنهاد داد .پیــش از ورود
بــه آمریــکا ،تعــداد کاربــران اســپاتیفای ۶.۶۷
میلیــون نفــر بــود کــه یــک میلیــون از آنهــا کاربــر
ســرویسهای پولــی بودنــد .در ســال ،۲0۱۲
ایــن شــرکت بــه آمــار  ۲0میلیــون کاربــر فعــال و ۵
میلیــون کاربــر اشــترا کی رســید .در ایــن دوران،
بــازار موبایــل و گوش ـیهای تلفــن همــراه بســیار
داغ شــده و رشــد کاربــران اســتریم موســیقی
بســیار ســریع بــود .در ایــن ســال ،مدیــران
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اســپاتیفای تصمیــم گرفتنــد یــک جــذب ســرمایه دیگــر هــم داشــته باشــند
تــا بتواننــد جوابگــوی خیــل عظیــم کاربــران جدیــد بــازار موبایــل باشــند.
بســیاری از شــرکتهای سرشــناس دنیــا ماننــد کوکا کــوال تمایــل داشــتند
در ایــن اســتارتاپ خــوش آتیــه ســوئدی ســرمایهگذاری کننــد .در نهایــت،
ســرمایهای  ۵۳۷.۸میلیــون دالری جم ـعآوری شــد تــا رشــد ایــن شــرکت
هرگــز متوقــف نشــود و بتوانــد بــا غولهایــی ماننــد اپــل در بــازار موســیقی
رقابــت کنــد.
اســپاتیفای در ســال  ۲0۱۴یــک شــرکت هــوش مصنوعــی و یادگیــری عمیــق
بــه نــام  The Echo Nestرا خریــد تــا بهتــر بتوانــد عادتهــای گــوش دادن بــه
موســیقی کاربرانــش را درک کنــد .شــرکت دیگــری بــه نــام Seed Scientific
را هــم خریــد کــه در زمینــه تحلیــل دادههــای موســیقی فعالیــت داشــت.
اســپاتیفای میلیونهــا کاربــر روزانــه داشــت و میخواســت اطالعــات آنهــا
را بــرای بهتــر شــدن تجزیــه و تحلیــل کنــد .اســپاتیفای در ســال  ۲0۱۵و
در گام بعــدی بهبــود خدمــات خــود ســراغ خریــد شــرکت نســبتا معــروف
 CrowdAlbumرفــت کــه در جمــعآوری ،تجزیــه و تحلیــل آثــار هنــری
هنرمنــدان و جــذب بیشــتر مخاطبــان متبحــر اســت.
بروز چالشها و موانع
در ســال  ،۲0۱۵برخــی از بازارهــا ارزش ایــن اســتارتاپ را  ۴میلیــارد دالر
و برخــی دیگــر  ۱0میلیــارد دالر تخمیــن زدنــد .در همیــن ســال ،اولیــن
بازطراحــی برنــد انجــام و ســرویس موزیــک ویدیــو بــه اســپاتیفای افــزوده
شــد .آنهــا تــا آن زمــان  ۵0میلیــون کاربــر فعــال و  ۱۲.۵میلیون کاربر اشــترا ک
پولــی داشــتند .آنهــا در همیــن ســال ســراغ افزایــش محبوبیــت و بازاریابــی
رفتنــد .بیلبوردهــای بزرگــی در شــهرهای بــزرگ جهــان نصــب کردنــد و انــواع
کمپینهــای تبلیغاتــی خــود را بــه راه انداختنــد.
توســعه و رشــد اســپاتیفای همیشــه ســریع نبــوده اســت .در ســوئد موانعــی
بــر ســر رشــد ســرویسها و محصــوالت آنهــا وجــود داشــت کــه غالبــا قانونــی
بــوده و کاری از دســت مدیــران شــرکت برنمیآمــد .بــه همیــن دلیــل ،در
مقطعــی دســت بــه دامــان دولــت شــدند و از سیاســتمداران ســوئدی
خواســتند تــا موانــع اصلــی توســعه و ورود بــه بازارهــای جهانــی را برطــرف
کننــد.
ایــن اســتارتاپ کــه ا کنــون شــرکتی ســتبر شــده اســت؛ در ادامــه توســعه خود
و رفــع چالشهــا و موانــع ،دســت بــه خریــد چندیــن شــرکت و اســتارتاپ زد
تــا برخــی کمبودهایــش را رفــع کنــد .در نهایــت ،ســوم آوریــل  ،۲0۱۸ســهام
عمومــی یــا  IPOاســپاتیفای در بــورس عرضــه شــد و روز مهمــی بــرای ایــن
شــرکت رقــم خــورد .قیمــت هــر ســهم ایــن شــرکت در ابتــدای روز  ۱۳۲دالر
اعــام شــد و در پایــان آن ،معامــات بــا قیمــت  ۱۴۹/۶دالر بــرای هــر ســهم
بــه پایــان رســید .در نهایــت ایــن عرض ـهی عمومــی ســهام ارزش شــرکت را
بــه  ۲۶/۶میلیــارد دالر رســاند.
بازی با بزرگان
اســپاتیفای در ادامــه توســعه خــود و تصاحــب بــازار و البتــه مقابلــه بــا
انحصارطلبــی اپــل ،بــا شــرکتهای بزرگــی در جهــان همــکاری داشــت.
اپلیکیشــن اســپاتیفای روی دســتگاههای پلــی استیشــن  ،۳پلــی استیشــن
 ۴و همچنیــن گوشــیهای هوشــمند ســری ا کســپریای ســونی عرضــه
شــده اســت .بــا شــرکت مســیریابی ویــز نیــز قــراردادی امضــا شــد تــا کاربــران
اپلیکیشــن اندرویــد ایــن ســرویس در هنــگام گــوش دادن بــه موســیقی،
مســیر خــود را نیــز از ویــز دریافــتکننــد .در ســال  ،۱۳۹۶مایکروســافت نیز به
کار ســرویس اســتریم  Grooveخــود خاتمــه داده و تمامــی موســیقیهای
کاربــران بــه اســپاتیفای منتقــل شــد .همــکاری بــا شــرکت تنســنت (غــول
بــزرگ چینــی) ،همــکاری بــا ســرویس اســتریم ویدیــوی هولــو ( )Huluو
همــکاری بــا پیامرســان  Discordنیــز دیگــر حرکتهــای اســپاتیفای بــرای
رقابــت در بــازار بــود.
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بــه جــای شــغل ،در پــی مشــتری باشــید ،ا گــر انســان بتوانــد محصولــی
عرضــه کنــد کــه خواهــان داشــته باشــد ،از بیــکاری نجاتیافتــه
اســت.
همــه رویاهــا بــه واقعیــت میپیونــدد ،ا گــر شــجاعت پیگیــری آن را
داشــته باشــید( .والــت دیزنــی)
ا گــر بتوانیــد همــه کارکنــان یــک ســازمان را بــه ســوی یــک هــدف
مشــترک بســیج کنیــد ،در هــر رشــته و در هــر بــازار و در برابــر هــر رقیبــی،
در هــر زمانــی موفــق خواهیــد شــد.
حدا کثــر شــادی و خشــنودی انســانها زمانــی بــه دســت میآیــد کــه
در شــغل همراســتا بــا شــخصیت (هوشــمندی) خــود ،بــه کار گمــارده
شــوند.
یکــی از راههــای پــرورش اعتمــاد بــه نفــس ایــن اســت کــه حتــی وقتــی
میتــوان محتاطانــه عمــل کــرد ،شــجاعانه عمــل کنیــد( .برایــان
تریســی)
بــه کارکنانتــان بگوییــد هی ـچگاه اجــازه ندهنــد قربانــی واقــع شــوند؛
امــا ا گــر چنیــن احساســی دارنــد بهتــر اســت برونــد جــای دیگــری کار
کننــد.
هــرگاه در بــازی شــطرنج در جــای باختــن هســتم ،بــه طــور پیوســته از
جــای خــود بلنــد شــده و ســعی میکنــم صفحــه را از پشــت ســر رقیبــم
نــگاه کنــم ،آن گاه بــه حرکتهــای احمقانـهای کــه انجــام دادهام پــی
میبــرم
مدیریــت موفــق یعنــی رســیدن بــه دســتاوردهای فوقالعــاده بــا بــه
کارگیــری افــراد معمولــی( .برایــان تریســی)
تفکــر و تعمــق قبــل از پاســخگویی راحتتــر از پیــدا کــردن چــارهای
بــرای تغییــر آنچــه عنــوان شــده میباشــد.
مــدام از خودتــان بپرســید ":چــه کاری اســت کــه انجــام آن فقــط از
مــن بــر میآیــد و ا گــر آن را بــه خوبــی انجــام دهــم یــک تغییــر اساســی
بــه وجــود خواهــد آمــد؟" (برایــان تریســی)
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سرگرمی
کاریکاتور

حکایت

با جان و دل گوش کردن

مــردی کــه دیگــر تحمــل مشــاجرات بــا همســر خــود را نداشــت ،از اســتادی تقاضــای کمک
کرد.
بــه اســتاد گفــت« :بــه محــض اینکــه یکــی از مــا شــروع بــه صحبــت میکنــد ،دیگــری حــرف
او را قطــع میکنــد .بحــث آغــاز میشــود و بــاز هــم کار مــا بــه مشــاجره میکشــد .بعــد هــم
هــر دو بدخلــق میشــویم .در حالــی کــه یکدیگــر را بســیار دوســت داریــم ،امــا نمیتوانیــم
بــه ایــن وضعیــت ادامــه دهیــم .دیگــر نمیدانــم کــه چــه بایــد بکنــم».
اســتاد گفــت« :بایــد گــوش کــردن بــه ســخنان همســرت را یــاد بگیــری .وقتــی ایــن اصــل را
رعایــت کــردی ،دوبــاره نــزد مــن بیــا».
مــرد ســه مــاه بعــد نــزد اســتاد آمــد و گفــت کــه یــاد گرفتــه اســت بــه تمام ســخنان همســرش
گــوش دهد.
اســتاد لبخنــدی زد و گفــت« :بســیار خــوب .ا گــر میخواهــی زندگــی زناشــویی موفقــی
داشــته باشــی بایــد یــاد بگیــری بــه تمــام حرفهایــی کــه نمیزنــد هــم گــوش کنــی».

�� ���� ��ی ���ع ����� ����.
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شرح

پیتــر درا کــر میگویــد :مهــم تریــن چیــز در ارتبــاط ،شــنیدن چیزهایــی اســت کــه گفتــه
نمیشــود.
بــرای داشــتن یــک شــرکت موفــق ،ســاز و کارهــای معمــول ارتبــاط بــا مشــتریان کافــی
نیســتند و بایــد بتوانیــد نیازهــای فعلــی و آینــده مشــتریان خــود را شناســایی کنیــد و
بــرای محقــق ســاختن آنهــا اقــدام کنیــد .نیازهــا و خواســتههایی کــه مشــتریان بــه زبــان
نمیآورنــد یــا بــه آن فکــر نمیکننــد و یــا نســبت بــه آنهــا آ گاهــی ندارنــد.

معما
لطیفه
25° F

يكــی از كارمنــدان فــروش شــركتی موظــف میشــود محصــول جديــد
شــركت را بــه يكــی از مشــتريان مهــم و تأثيرگــذار بفروشــد امــا در
مأموريــت خــود شكســت میخــورد.
او بــه منشــی شــركت پيامكــی میفرســتد تــا خبــر را بــه صــورت
غيرمســتقيم بــه اطــاع رئيــس برســاند .در پيامــک نوشــته شــده بــود:
«فــروش محصــول بــا شكســت مواجــه شــد ،رئيــس را آمــاده كــن».
چنــد لحظــه بعــد ،كارمنــد فــروش از منشــی پيامكــی دريافــت كــرد كــه
در آن نوشــته شــده بــود« :رئيــس آمــاده اســت...خودت را آمــاده كن».

ﺳﻄﻞ ﺷﻤﺎره ٢

25° C

ﺳﻄﻞ ﺷﻤﺎره ١

شــما  2ســطل آب بــا ارتفــاع یکســان داریــد ،در داخــل ســطل اول دمــای آب  25درجــه
ســانتیگراد و در ســطل دوم دمــای آب  25درجــه فارنهایــت اســت .شــما درون هــر ســطل
یــک ســکه مــی اندازیــد ،خــب ســکه در کــدام ســطل زودتــر بــه تــه آن مــی رســد؟
پاسخ معمای مرد قاتل :ردپاهای باقیمانده روی برف نشان میدهند قاتل سوار بر ویلچر بوده است.

IP-Based Metered Modular PDU ﺑﺎ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻨﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ

Blank Module

4 Ports DIN-49440 Module

4 Ports IEC60320-C19 Module

5 Ports IEC60320/C-13 Module
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