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به بهانه بهار
فرزانه شوقى لیسار

تالش ما براى چاپ اولین شماره فصل نامه «ویراگستر» پیش روى شماست. در آستانه شروع اولین 
فصل سال، زنده شدن طبیعت و شروع دوباره زندگى، انرژى و انگیزه، کار و تالش!

چه بهانه و چه خوش یمنى اى بهتر از این که اولین شــماره یک فصل نامه را با بهار شروع کنیم. بهار 
دل ها، بهار اقتصاد، بهار کسب وکار و بهار زندگى و حیات در بازار ایران و جهان!

مدت ها در فکر راه اندازى یک نشــریه با موضوع هاى کســب وکار، اقتصاد و مباحث فرهنگ سازى 
ســازمانى بودم. از ماه ها قبل و شاید بهتر اســت بگویم از ابتداى سال جارى، کفش هاى آهنین را 
پوشیدم و به راه افتادم. ارائه درخواست، پیگیرى، رفت و آمد و دوباره پیگیرى و تغییر و اصالح تا این که 

مجوز «ویراگستر» به دستم رسید و چه زمانى؟ درست در آخرین فصل سال!
اگرچه فصل نامه هاى اقتصادى و فرهنگى بسیارى در ایران منتشر مى شوند، ولى همیشه جاى خالى 
یک نشــریه با موضوع کســب وکارها و به ویژه شرکت هاى فناورى و صنعت شبکه را بارها احساس 
کردم و حتى با یک نشــریه  نیز مواجه نشدم که درباره اقتصاد مراکزداده، موفقیت کسب وکارهاى 
شرکت هاى تولیدکننده سخت افزار شبکه، چالش ها و مشکالت این حوزه، بحث و بررسى کند و به 

دنبال فرهنگ سازى و جریان سازى در این صنعت باشد.  
برخالف تصور رایج در بســیارى از شــرکت ها و ســازمان ها، بیشــترین چالش هــا و معضالت از 
تصمیم گیرى هاى اشتباه مدیریتى، اقتصادى و عادت هاى غلط ناشى مى شوند. گاهى اوقات موفقیت 
یک ایده یا محصول، هیچ ارتباطى با کیفیت آن ندارد، بلکه به تبلیغات نادرست، عدم فرهنگ سازى 
استفاده صحیح یا ضعف هاى مدیریتى در پیشبرد و طراحى یک نقشه درست در طول مسیر، بستگى 
دارد. بارها و بارها شاهد بودم شرکتى فناورانه در ایران با ایده اى بسیار بکر و درست راه اندازى شده 
است، نیروهاى خالق و مستعد با یکدیگر جمع شده اند، اصول اولیه و استاندارد فنى براى تولید یک 
محصول و ارائه ى خدمات و موفقیت آن کسب وکار فراهم شده است و حتى به سود و سهم بازار نیز 
دست یافته اند، ولى پس از گذشت چند سال، آن مجموعه محو شده است. بدون شک در این پروسه، 
مشکل از فرآیند تولید محصول و خدمات نیست، بلکه الزم است علت را در موارد دیگرى مانند: ذهن 

مدیران، تیم هاى کارى، عادت کارمندان، مسئول حسابدارى و هزینه ها جست وجو کرد.
فصل نامه «ویراگستر» مى خواهد در این فضا منتشر شود و هر شماره چندین موضوع داغ را در دست 

بگیرد و درباره اش بحث کند، هرچند که دوست دارد زیاد بشنود و برایش بازگو کنند.
«ویراگســتر» در ابتداى  راه است، در نقطه شروع، در ابتداى بهار، در نخستین گام رویش، سبزى و 
زندگى. چه خوب است هوایش را داشته باشیم، حمایت اش کنیم و منتظر رشد و بالندگى اش باشیم.

دل هاى تان همیشه بهارى، کسب وکارتان همیشه پویا و زندگى تان خرم!
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اخبار
News

این روزها بازار کارت گرافیک، نابسامان ترین دوران خود را در چند دهه گذشته سپرى 
مى کنــد. این قطعه کامپیوترى که تا اوایل ســال 2017 روزهاى عادى را پشت ســر 
مى گذاشــت و انبوهى از مدل ها روى دست شــرکت ها باقى مانده بود، در پایان سال 
2017 و همین طور ماه هاى اولیه ســال 2018 به طال تبدیل شــده است. کارت هاى 
گرافیگ قدرتمند در بازار نایاب و قیمت شــان نیز چند برابر شــده است. کاربران براى 
خرید این کارت ها به بازار هجوم آوردند و با هر قیمتى هم خرید کرده باشند، سود کرده 
اند چرا که با این کارت ها ارزهاى دیجیتالى مانند اترتریم و غیره اســتخراج مى کنند. 
در حقیقت، پول هاى دیجیتالى و راه افتادن جریان ماینرها باعث شــده است که بازار 
 GeForce GTX 1060 کارت هاى گرافیک به هم بریزد. طبق گزارش ها، کارت گرافیک
انویدیا که در آوریل 2017 با قیمت 200 دالر به فروش رفته اســت، اکنون در برخى 
بازارهــا قیمتى معادل 400 تا 800 دالر دارد. قیمت کارت GTX 1080 Ti نیز از 700 
دالر به مرز 1000 دالر رسیده است. روى سایت Newegg برخى کارت هاى گرافیک 
به قیمت هاى 1200 و 1400 دالر به فروش مى رســند. شــرکت اى ام دى نیز همانند 

انویدیا دچار مشــکل شــده است. قیمت کارت هاى سرى Radeon این شرکت که نسبتا ارزان قیمت هم هستند، چندین برابر شده است و در بازار پیدا نمى شوند. بازار ایران هم در 
ماه هاى اخیر و با افزایش اســتقبال مردم از پول هاى دیجیتالى و ارزهاى مجازى به تبع بازارهاى جهانى از کارت گرافیک خالى شــده است. فروشندگان ترجیح مى دهند کارت هاى 
گرافیک قدرتمند را در گاوصندوق هاى خود پنهان کنند و در ویترین قرار ندهند. شرکت هاى انویدیا و اى ام دى براى کنترل این وضعیت، تصمیم گرفته اند به ارایه کارت هاى گرافیک 

مخصوص استخراج ارزهاى دیجیتالى را ارائه دهند .

هوش مصنوعى مى تواند کلید مهمى در کشــف داروهاى جدید، تشخیص ســرطان و سرعت بخشى سالمتى افراد باشد. این 
روزها، داده هاى خام مى توانند به درمان و بهبود بیمارى هایى مانند سرطان یا آلزایمر کمک قابل توجهى داشته باشند. اما باید 
این داده هاى خام و ناقص به صورت صحیحى جمع آورى، پردازش و تحلیل شــوند. معموال در اینجا، یک شــرکت یا استارتاپ 
فعال در حوزه پزشکى باید با یک شرکت تامین کننده زیرساخت سیستم هاى پردازشى همکارى کند تا بتوان از این داده هاى 
خام بهره بردارى کرد. شــرکت Genomics Verge با همکارى سیســکو قصد دارد تا زیرساخت ها و تجهیزات سخت افزارى و 
پردازشى الزم براى استفاده از هوش مصنوعى در درمان بیمارى هاى عصبى مانند آلزایمر را استقرار و مراحل کار را رسما آغاز 
کند. این شرکت مى خواهد با بررسى و آزمایش هاى ژنتیکى، شبکه اى از ژن هاى موثر در بیمارى آلزایمر یا پارکینسون را کشف 
کند. قرار اســت یک الگوریتم مبتنى بر جست وجوى گوگل پیاده سازى شــود تا بتواند میلیاردها اتصال بین ژنى را بررسى و 
نتایج مناسب را استخراج کند. قرار است شرکت سیسکو زیرساخت هاى جمع آورى، پردازش و تحلیل اطالعات را براى شرکت

Genomics Verge فراهم کند. شــرکت دیگرى هم به نام Atomwise مى خواهد با استفاده از یادگیرى ماشینى و کار روى 

مولکول ها، سرعت کشف داروهاى موثر در درمان برخى از بیمارى ها مانند سرطان را افزایش دهد.

بزرگ ترین خرده فروشــى آنالین چین مى خواهد با قدرت محاســبات ابرى ترافیک کالن شهرها را کاهش دهد و الگوهاى جدیدى براى 
مدیریت ترافیک شــهرى بسازد. على بابا در سال 2016 توسط یک شــرکت تابعه خود به نام AliCloud سیستمى براى مدیریت آنالین 
ترافیک طراحى و در شهر هانگژو چین مستقر کرد. این سیستم به نام City Brain از مجموعه اى از سرور، الگوریتم هاى هوش مصنوعى 
و فناورى محاســبات ابرى براى پایش و رصد آنالین ترافیک شــهر اســتفاده مى کند و مى تواند ترافیک را به طور زنده پیش بینى کند و 
جریان هاى ترافیکى را بهبود ببخشد. به عالوه، این سیستم مى تواند حوادث ترافیکى را با استفاده از داده هاى استخراج شده از ویدیوها، 
دفاتر نظارت بر ترافیک، سیســتم هاى حمل و نقل عمومى و برنامه هاى کاربردى نقشــه  بردارى ترافیکى تشخیص دهد. این سیستم به 
مرور مى تواند الگوهاى پیچیده  ترافیکى و دســتورالعمل هایى براى بهبود ترافیک ارائه دهد. حاال شــرکت AliCloud مى خواهد سیستم
City Brain را در شهر کواالالمپور مالزى پیاده سازى کند. امروزه، ترافیک در کالن شهرها مسئله اى تهدیدکننده براى سالمتى انسان ها 

محســوب مى شود و شرکت هاى فناورى محور سعى مى کنند با مراکزداده، سیستم هاى ابرى و شبکه هاى عصبى آن را کنترل و هدایت 
کنند.
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کارت گرافیک در ایران و جهان طال است
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سرمایه گذارى 10 میلیارد دالرى اپل در مرکزداده

سلول هاى هیدروژنى براى مرکزداده

مشاوره آنالین براى ساخت مراکز داده مدرن

شرکت اپل در ابتداى سال جدید، برنامه سرمایه گذارى خود در بخش هاى مختلف را اعالم کرد که در آن، بودجه 
چشم گیر 10 میلیارد دالرى براى توسعه مراکز داده در سراسر ایاالت متحده با هدف اشتغال زایى و کمک به اقتصاد 
این کشور دیده مى شود. اپل در حال حاضر بیش از 2 میلیون شغل در ایاالت متحده را پشتیبانى مى کند. اپل در 
یک دهه گذشــته، میلیاردها دالر براى ســاخت و توسعه مرکزداده سرمایه گذارى کرده و در ایاالت مختلف یک یا 
چندین مرکزداده مدرن دارد. این شرکت اکنون در حال ساخت یک مرکزداده جدید در شهر رنو ایالت نوادا است. 
مى توان گفت که اپل همیشــه در حال ساخت یک مرکزداده جدید است و روزى از سال نیست که درگیر توسعه 
زیرساخت هاى آن ها نباشد. غالب مراکز داده اپل از 100 درصد انرژى پاك و تجدیدپذیرى مانند انرژى خورشید، 
باد و میکروهیدرولیکى استفاده مى کنند و از طریق شرکت ها و نیروهاى کار محلى تامین مى شوند. اپل مى خواهد 
با ســرمایه گذارى هاى جدید خود نزدیک به 2 هزار شغل جدید ایجاد کند. این شرکت، توسعه مراکز داده را الزمه 
توســعه کســب وکار خود مى داند و سرویس هایى مانند آى کالود و اپ اســتور را تماما روى مراکز داده خود اجرا و 
پیاده سازى مى کند. این شرکت همیشه در ساخت این مراکز داده در ایالت هاى مختلف با چالش هاى حقوقى، قانونى 

و محلى روبرو مى شود، ولى دست از تالش برنمى دارد و سعى مى کند همه موانع را از سر بگذراند. 

شرکت ریتال یک وب سایت راه اندازى کرده است تا شرکت ها را براى ساخت مراکز داده مدرن و جدید مشاوره و راهنمایى 
بدهد. به نظر مى رسد این وب سایت در زمان مناسبى راه اندازى شده است، چون موسسه IDC گزارش داده است که بیش 
از 73 درصد کل مراکز داده نیاز به مدرن سازى زیرساخت ها و تجهیزات خود دارند و فناورى هاى چند سال اخیر با سرعت 
بیشــترى باید در مراکز داده آینده به کار گرفته شوند. تحوالت بزرگى مانند Industry 4.0، اینترنت اشیا، کالن داده و اج 
کامپیوتینگ باعث شده تا مراکز داده نیاز به به روزرسانى و مدرن سازى داشته باشند. شرکت ریتال روى پرتال آنالین خود 
مجموعه گسترده اى از محصوالت، خدمات، راه کارهاى یکپارچه و بسته هاى پیشنهادى را آماده کرده است تا به مشتریان 
خود عرضه کند. این پرتال مى خواهد مطابق با نیازهاى مشتریان و درخواست هاى اختصاصى هریک، محصوالت و خدماتى 
را مشاوره بدهد. ریتال مى گوید سرعت رشد کسب وکارها بسیار باال است و گاهى اوقات زمان کافى براى مطالعه و تحقیق در 
بازار براى ارتقا یا ایجاد یک مرکزداده جدید را ندارند. این کسب وکارها نیاز به یک مشاور قدرتمند در کنار خود را احساس 
مى کنند. پرتال ریتال گام به گام و در تصمیم گیرى هاى هر مرحله، اطالعات و توصیه هایى به مشــترى ارائه مى دهد و در 
صورتى که نیاز داشته باشند مى توانند از صدها مقاله، مستندات راهنما، گزارش هاي دقیق و جامع و بروشور نیز در ارتباط 

با محصوالت و خدمات مختلف استفاده کنند.

شــرکت خودروســاز آلمانى دایملر با همکارى شرکت HPE و چندین شــرکت فعال در انرژى هاى 
تجدیدپذیر، مى خواهد از ســلول هاى هیدروژنى براى تولید انرژى در مراکز داده اســتفاده کند. این 
پروژه تحقیقاتى توســط دیگر خودروساز بزرگ آلمانى، مرســدس بنز و یک آزمایشگاه در امریکاى 
شمالى نیز پشتیبانى مى شود. این پروژه از اواخر سال 2018 کلید خورده است و در پى ساختن یک 
سیستم تامین انرژى پشتیبان براى مراکز داده است. سلول هاى سوختى در خودروها و سیستم هاى 
حمل و نقل به کار گرفته شــده، کارکرد مثبتی داشته است و اکنون قرار است در صنعت مرکزداده 
مورد آزمایش قرار بگیرند. ســلول هاى سوختى هیدروژن از ترکیب هیدروژن و اکسیژن براى تولید 
برق اســتفاده مى کنند. البته، این ســلول ها مى توانند آب را هم به عنوان یک محصول جانبى تولید 
کنند. استفاده از ســلول هاى هیدروژنى یک فناورى کامال پاك محسوب مى شود و فقط یک سرى 
گازهاى گل خانه اى تولید مى کنند. طراحان این پروژه اعتقاد دارند مى توان از سلول هاى هیدروژنى، 
 UPS براى تامین انرژى پشــتیبان یک مرکزداده اســتفاده کرد و هزینه و آلودگى کمترى نسبت به
یا ژنراتورهاى برقى دارد. قرار اســت نتایج حاصل از این پروژه در اختیار شــرکت هاى معتبر سازنده 
مراکز داده قرار بگیرد. ســوخت هیدروژنى در دنیا، موافقان و مخالفان زیادى دارد و در خود صنعت 

خودروسازى هنوز به تکامل کامل نرسیده است. 
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5G همه در انتظارCES 2018 گزارشى از نمایشگاه

اگرچه نمایشــگاه CES بیشــتر به معرفــى محصوالت الکترونیکــى و مصرفى 
اختصاص دارد، ولى در ســال هاى اخیر توســط خودروهاى خودران، پهپادها، 
روبات ها و تلویزیون ها تســخیر شده است. همچنین، این رویکرد جدید هم باعث 
نشده است که حضور شبکه و اینترنت در جاى جاى این نمایشگاه کم رنگ شود.

شــاید انتظار نداشــته باشــیم در نمایشــگاه CES از فناورى هایى مانند 5G، اج 
کامپیوتینگ، امواج میلى مترى، اترنت هاى جدید و نظایر این ها صحبت شود، ولى 
برعکس، چندین ســخنرانى و نشست جانبى این نمایشــگاه به همین موضوع ها 
اختصاص داشت. به طور مشخص، شرکت هاى اپراتور موبایلى مانند ورایزون، 
درباره استاندارد 5G و زمان ورود اولین شبکه هاى آن در زندگى روزمره مردم 
صحبت کردند. شــرکت هاى دیگرى مانند سامســونگ، کوال کام، اینتل، انویدیا و 
غیره هم به فراخور فعالیت هاى خود درباره آینده 5G صحبت کردند و از الزامات 

آن براى ارتباطات همراه آینده سخن گفتند.
شبکه هاى 5G مى توانند صنایع خودروهاى خودران، پهپادها، روبات ها، خانه هاى 
هوشمند، اینترنت اشیا، واقعیت مجازى، واقعیت افزوده، تلویزیون و اسمارت فون ها 
را متحول کنند. قرار اســت اولین شــبکه هاى 5G در نیمه هاى سال 2018 عرضه 
شــوند و احتماال در نمایشگاه CES 2019 شاهد موجى از محصوالت و گجت هاى 

5G خواهیم بود. 

شهرهاى هوشمند، خودروهاى هوشمند، خانه هاى هوشمند، سالمتى هوشمند و 
سنسورهاى تندرستى همگى به 5G وابسته هستند و اهمیت این نوع ارتباط شبکه 

را نشان مى دهند.
به غیر از 5G، شــبکه هاى بى سیم و کابلى نیز در این نمایشگاه مورد توجه بودند 
و محصوالت و فناورى هاى جدیدى پیرامون آن ها رونمایى شــد. در شــبکه هاى 
بى سیم شاهد رونمایى از اولین محصوالت مبتنى بر استاندارد 802.11ax بودیم. 
این اســتاندارد سرعتى چند برابر استاندارد 802.11ac به دست مى دهد و کیفیت 
و پهناى بانــد باالترى را در اختیار کاربران قرار مى دهــد تا بتوانند از اینترنت با 
ســرعت هاى چند گیگابیت استفاده کنند. تراشــه هاى 802.11ax از ابتداى امسال 

هر ساله، در اولین روزهاى شروع سال جدید میالدى، بیش از 180 هزار نفر در الس وگاس دورهم جمع مى شوند تا تمام آن چه را که قرار 
اســت در یک سال آینده دنیاى فناورى رخ دهد، یک جا و جلوتر از دیگران مشاهده کنند. کارشناسان، CES را بزرگ ترین نمایشگاه و 

تک شوى جهان محسوب مى کنند، به طورى که تاثیر آن در دنیاى فناورى و کسب وکار شرکت ها قابل انکار نیست.

ســاخته و وارد بازار مى شوند ولى اولین محصوالت AX در انتهاى سال 2018 و 
البته 2019 به دست مشتریان مى رسد.

در حوزه شــبکه هاى کابلى و محصوالتى که در این صنعت معرفى شــد، شاهد 
ورود محصوالت خانگى با درگاه ها و فناورى هاى شبکه هاى ده گیگابیتى هستیم. 
کارت هاى شبکه، ذخیره سازها، روترها و سوییچ هاى ده گیگابیتى خانگى در این 
نمایشــگاه معرفى شدند که نشــان مى دهد کاربران دیگر به سرعت یک گیگابیت 
راضى نیســتند. استانداردهاى جدید 2.5Gbps و 5Gbps نیز راهى به محصوالت 
مصرفى خانگى پیدا کردند. مثال، روترهاى بى ســیمى با درگاه  اترنت 2.5 عرضه 

شدند که یک سطح شبکه هاى خانگى را ارتقا مى دهند.
جالب است در صنعت خودروسازى هم شبکه هاى ده گیگابیتى ورود پیدا کردند و 
چندین برند بزرگ خودروساز مانند بى ام و و فولکس واگن با همکارى شرکت هایى 
مانند سیسکو توانستند زیرساخت هاى شبکه 10Gbps را در پلتفرم هاى خودرو و 

اتصاالت داخلى پیاده سازى کنند.
رویکرد آینده نگرانه دیگر در صنعت شــبکه طى ســال هاى اخیــر، ادغام چندین 
دســتگاه در یک باکس است. مانند گذشته، شرکت ها به عرضه روترهاى بى سیم، 
بلندگوهاى هوشمند، هاب هاى مرکزى اینترنت اشیا، فایروال هاى سخت افزارى و 
غیــره به صورت جداگانه تمایلی ندارند و تالش مى کنند چندین کاربرد را در یک 

دستگاه ترکیب و وارد بازار کنند.
در نمایشگاه CES امســال شاهد بلندگوهاى هوشمندى بودیم که روتر بى سیم و 
هاب خانه هوشمند بودند. هواوى روترهایى معرفى کرد که از شبکه 5G پشتیبانى 
مى کننــد، ولى روتر مش واى فاى، پاورالین، توســعه دهنده و اکســس پوینت هم 
هستند. شــرکت هاى دیگر هم روترهایى عرضه کردند که فایروال سخت افزارى 

نیز درون خود جاى دادند.
در جمع بندى از نمایشــگاه CES مى توان شبکه هاى ده گیگابیتى را در دسترس تر 
 5G احســاس کرد و به نظر می رســد تمام دنیاى فناورى منتظر ورود شبکه هاى

است. 
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صالحیت
شرکت هاى بزرگ سعى مى کنند هر کاري را به متخصصان  آن زمینه بسپارند. 
آن هــا تمام تمرکز خود را روى کارى که تخصص و مهارت آن هاســت، مى 
گذارنــد و کارهاى دیگر را برون ســپارى مى کنند یا از شــرکت هاى همکار 
درخواســت کمک مى کنند. در یک مرکزداده بزرگ، ساختمان سازى به  عهده 
یک شــرکت متخصص در این موضوع و محافظت فیزیکى به عهده شــرکت 
دیگرى اســت. شاید سیستم هاى سرمایشی و الکتریکى را شرکت ثالثى اجرا 

کند و براى مصرف بهینه انرژى از موسسات باتجربه مشاوره گرفته  شود.
اما در مراکزداده کوچک، شاهدیم که تمام کارها را خودشان و با نیروهایى که 
اصال مهارت و تخصص آن  را ندارند، انجام مى دهند. بهتر است این مراکزداده 
با شــرکت هاى DCIM همکارى کنند و برخى امور فوق تخصصى را به عهده 
آن ها بگذارند. بدتر از آن، هنگامى است که یک شرکت عمومى بخواهد خودش 

از صفر تا صد یک مرکزداده را اجرا کند.

مقاله
Article

استانداردسازى براى سودآورى
تجربه نشــان داده است شــرکت ها پس از رشد و توســعه، خرید و فروش، 
ادغام یا ترکیب با شرکت هاى دیگر، دچار مشکل مى شوند. چرا که، هیچ گونه 
استانداردسازى و مستندسازى براى کارهاى قبلى خود به ویژه در حوزه هاى 
فنى و زیرســاختى ندارند. اغلب مراکزداده کوچک توسط یک شرکت اجرا و 
توسط شــرکت دیگرى نگهدارى یا توسعه داده مى شــوند. حال اگر شرکت 
اول، در ســاخت و استقرار مرکزداده از اســتانداردها و پروتکل هاى رایج و 
شناخته شده یا معرفى شده توسط شرکت هاى بزرگ دنیا پیروى نکرده باشد، 
شــرکت دوم به مشــکل برخواهد خورد یا مجبور است از ابتدا تمام بخش ها 
را بازسازى کند. مهم نیست شــما چند مرکزداده دارید، مهم این است که در 
آن ها به دنبال استانداردســازى و مستندسازى باشید، آموزش ها را به طور 
فراگیر انجام دهید و بر اجراى اســتانداردهاى شــناخته شده اصرار داشته 
باشید. شــرکت هایى مانند اشنایدر الکتریک با داشتن بیش از 100 استاندارد 
یا پروتکل مى توانند راهنماهاى بسیار خوبى براى کسب وکارها یا مراکزداده 
کوچک و متوسط باشند. این استانداردها و آموزش ها به ما مى گویند که پس 
از هر خرابى یا تعمیر و به روزرسانى و بحران ها، چگونه باید رفتار کرد و چه 

استراتژى ها و عملیاتى اجرا شود. 

بابک رشیدى 

درس هایى از بزرگ ترین مراکزداده دنیا!
چگونه مراکزداده خود را همانند بزرگان پیاده سازى و نگه دارى کنیم تا هزینه هاى کمترى داشته باشیمچگونه مراکزداده خود را همانند بزرگان پیاده سازى و نگه دارى کنیم تا هزینه هاى کمترى داشته باشیم
مراکزداده بزرگ دنیا از زیرساخت ها، ساختار، نیروى انســانى و مهارت هاى متفاوتى سود مى برند. این مراکزداده در بسیارى از جنبه ها پیشروى بازار هستند و 
مدرن ترین استراتژى ها و متدهاى فنى و مهارتى را پیاده سازى کردند. بنابراین، مدیران شبکه و مراکزداده کوچک مى توانند با کنکاش در مراکزداده بزرگ و الگوى 
دنیا، درس هاى بزرگى بیاموزند و موفقیت خود را سرعت بخشند. مثال، شرکتى مانند اشنایدر الکتریک، بیش از 800 نفر در 100 مرکزداده بزرگ دنیا دارد. پس، این 

شرکت آموختنى هاى زیادى براى دیگران خواهد داشت. در این مطلب به سراغ چند درس بزرگ مى رویم که از چنین شرکت هایى باید بیاموزیم:
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مقاله
Article

مدیریت ریسک براى مدیریت اقتصادى مرکزداده
یکــى از درس هــاى بزرگى که از مراکــزداده برتر دنیا مى آموزیم، داشــتن 
اســتراتژى هاى و رویکردهاى کامل نسبت به یک مرکزداده است. مراکزداده 
بزرگ، مجموعه اى از سیاست ها و تصمیمات به هم پیوسته و زنجیره وار را 
در یک مرکزداده اجرا مى کنند. هیچ گاه شــاهد رویکردهاى محلى و مقطعى یا 
جزیره اى نیســتیم. مثال، وقتى یک بخش از مرکزداده خراب مى شــود و نیاز 
بــه تعمیر دارد، باید تصمیم بگیرید که براى تعمیر آن هزینه کنید یا آن بخش 
را از مــدار خارج کرده و با تجهیزات به روز و جدید جایگزین کنید. ارتباط و 
تاثیرگذارى هریک از این سیاست ها بر بخش ها و رفتار کلى مرکزداده چیست 
و کدام یک در چشــم انداز آتى آن ها دیده شده است؟ داشتن نقشه و اطالعات 
کاملى از تمام بخش هاى مرکزداده حتی لوله کشــى ها، کابل کشى ها، سیستم 
انرژى و سرمایشی، ساختمان ها و غیره مى تواند در اتخاذ تصمیم هاى کالن 

مفید واقع شود.

پیگیرى و گزارش  گیرى براى کنترل هزینه ها
عدم نظارت، پیگیرى و گزارش در مراکز داده به طور مستقیم منجر به افزایش 
هزینه هاى عملیاتى مى شــود. مراکزداده بزرگ به طور مرتب و حتی لحظه اى 
از سیستم ها، سخت افزارها، کارایى و راندمان کلى گزارش گیرى مى کنند و به 
تحلیل این اطالعات مى پردازند تا یک سرور قدیمى را قبل از خرابى، تشخیص 
دهنــد و از مدار خــارج و جایگزین کنند. باال بردن آپ تایــم یک مرکزداده به 
شــدت وابسته به سیســتم نظارت و ردیابى آن اســت. مراکزداده کوچک به 
خاطر کاهش هزینه ها یا نداشــتن تخصص و ابزارهاى الزم، غالبا از پیگیرى 
و گزارش گیــرى غفلت مى کنند و نمى توانند به موقع تصمیم هاى بزرگى براى 
توســعه یا تغییر بگیرند. در صنعت مراکزداده، سیستم هاى گزارش گیرى و 
نظارتى بسیار مجهز و کاملى ارائه شده است که جزئى ترین اطالعات مرتبط 
با هر دســتگاه و سیســتم را جمع آورى و تحلیل مى کنند. برخى سیســتم ها 
مى توانند گزارش هاى ســاعتى و روزانه به مدیران روى دستگاه هاى موبایل 
بدهند تا نظارت بر مرکزداده از راه دور انجام شود. شرکت گوگل با استفاده 
از Deepmind و یادگیرى ماشــینى، سیستم هایى پیاده سازى کرده است که 
مصرف انرژى یک مرکزداده را تا 40 درصد کاهش مى دهد یا مى تواند خرابى 

سخت افزارها را پیش بینى کند.

کاهش هزینه هاى عملیاتى و نگه دارى
در گزارش  هایى که درباره تعطیلى و شکســت مراکزداده مى خوانیم، همیشه 
هزینه هاى عملیاتى یک عامل موثر و تســریع کننده اســت. ایــن مراکزداده از 
هزینه هاى عملیاتى و نگه دارى غافل هســتند و عموما روى آن نظارتى ندارند 
یا براى کاهش و بهبود آن هیچ گونه اســتراتژى و برنامه اى به کار نمى گیرند. 
برعکــس، مراکزداده بزرگ براى جزئى ترین هزینه ها، برنامه و قاعده خاصى 
رعایت مى کنند. این مراکزداده مى دانند که چه زمانى باید یک دستگاه قدیمى را 
تعمیر یا تعویض کنند. براى کاهش هزینه ها و صرفه جویى، بر روى مصرف 
انــرژى و سیســتم هاى سرمایشــی کار مى کنند و مجموعــه اى از قوانین و 

ابزارهاى موثر در کارایى را مستقر می کنند. 
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اینترنت اشیا در سال 2020
چگونه براى آینده آماده شویم؟

اینترنت اشیا
ایده اى براى اتصال هر چیزى به اینترنت 1.9 میلیارد 

دستگاه متصل هستند

 IoT
از مزایاى این ها نشات مى گیرد

افزایش ظرفیت هاى 
ذخیره سازى اطالعات

کوچک سازىاتصاالت بى سیم

امروز 300 هزار 
توسعه دهنده روى IoT کار مى کنند

2013
IoT ارزش بازار

1.3 تریلیون دالر 
با شاخص CAGR برابر 13 درصد

2020 4.5 میلیون 
 توسعه دهنده روى IoT کار مى کنند

2020 3.04 تریلیون دالر
IDC براساس گزارش موسسه



اینفوگرافى
Infographic

شماره 1 11

IoT پتانسیل
مشترى کسب وکار در سطح شهر در سطح کشور

مى توانند از IoT براى 
تصمیم گیرى بهتر، 

ظرفیت سازى بیشتر و 
رسیدن به اهداف شان به طور 
هوشمندانه ترى استفاده کنند.

مى توانند از IoT براى دستیابى 
به فرآیندهاى بهینه، بهبودیافته 
و موثر جمع آورى اطالعات، 
گزارش گیرى و پردازش این 

اطالعات استفاده کنند.

مى توانند از IoT در ساخت 
سیستم هاى مدیریت و کنترل 
بهتر و موثرتر ترافیک، آب، 

زباله و امور دیگر استفاده کنند.

مى توانند از IoT در زیرساخت هاى 
ارتباطى ریلى، ترافیک بزرگ راه ها، 

مدیریت حمل و نقل، سالمت، 
آموزش و کشاورزى استفاده کنند.

IoT موانع
70 درصد 
از دستگاه هاى IoT نسبت به هک و 
نفوذ آسیب پذیر هستند

براساس یک تحقیق عمومى روى ده گروه مختلف دستگاه هاى سرویس دهنده هوشمند:
تلویزیون ها، وب کم ها، ترموستاترهاى خانگى، کنترلرهاى برق خارجى، کنترلرهاى 

آب پاش ، هاب هاى مرکزى براى کنترل چندین دستگاه، قفل کننده هاى درب ها، 
هشداردهنده هاى خانگى، بازکننده هاى درب

نگرانى هاى حریم خصوصى

8 دستگاه از هر 10 دستگاه آزمایش شده، آسیب پذیرى هاى حریم 
خصوصى مانند فاش سازى اطالعات نام، ایمیل، آدرس خانه، تاریخ 
تولد، شمارت کارت اعتبارى، اطالعات سالمتى و پزشکى و غیره 

دارند که نگرانى ها را افزایش مى دهند.

امنیت پایین رابط هاى تحت وب

6 دستگاه از هر 10 دستگاه آزمایش شده داراى باگ ها و 
ضعف هاى امنیتى در رابط تحت وب دارند. این ضعف ها عمدتا 

XSS، مدیریت نشست هاى ضعیف، تنظیمات پیش فرض شکننده، 
انتقال اطالعات قابل سرقت و شنود و جعل اطالعات هستند.

احرازهویت ناکافى فاقد انتقال رمزشدهمحافظت نرم افزارى ناکافى
80 درصد

دستگاه IoT آزمایش شده از نظر رمزعبور 
قدرتمند و پیچیده شکست خوردند. بسیارى 

از این دستگاه ها از رمزعبور «1234» 
استفاده مى کنند.

60 درصد
دستگاه هاى IoT از رمزنگارى در هنگام 
دانلود بسته هاى به روزرسانى استفاده 

نمى کنند.

70 درصد
دستگاه هاى IoT از ارتباطات رمزشده روى 
اینترنت و شبکه هاى محلى بهره نمى برند.

قابل 
توجه

محققان کامپیوترى دانشگاه میشیگان توانستند تنها با استفاده از یک لپ تاپ سیستم هوشمند چراغ هاى ترافیکى این شهر 
را هک کنند. همین طور، این محققان موفق شدند سیستم هاى هوشمند شهرى و دستگاه هاى IoT بیش از صد شرکت را 

در شهر میشیگان با کمک امواج رادیویى هک کنند.
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تحقیقات نشــان مى دهند که وضعیت احساسى یک رهبر کسب و کار، مى تواند بر 
تمام اعضاى ســازمان تأثیر بگذارد. رفتار احساسى یک مدیر تأثیرى زنجیروار 
دارد کــه نه تنها اخالقیات بلکه بهــره ورى و کارایى کل تیم را نیز تحت تأثیر قرار 
مى دهد. در نتیجه، به عنوان یک رهبر، تکامل هوش هیجانى (به معناى شــناخت و 
کنترل احساســات خود و درك احساســات دیگران) بسیار حیاتى است. وقتى از 
احساســات در مدیریت صحبت مى کنیم، پاى دو نوع احساسات به میان مى آید: 
احساســات در رابطه با خود و احساســات در رابطه با دیگران. ما در این مطلب 
نمى خواهیم درباره هوش احساسى یا هیجانى و انواع آن صحبت کنیم، بلکه دنبال 
انواع ســبک ها یا روش هاى مدیریت یک تیم با استفاده از احساسات هستیم. البته 
مدیریت، کنترل و پرورش احساســات درونى یــک مدیر، موضوعى مجزا از این 

بحث است.
در مدیریت ســنتى کمتر روى مهارت هاى احساســى مدیران صحبت شده است 
و در بیشــتر مــوارد، جایگاه مهمى در نقش رهبرى تیم ها نــدارد، ولى با تغییر و 
تحوالت جامعه ها و شــرکت ها، کم کم روش هاى مختلفى از بهره گیرى احساسات 
براى مدیریت دیگران در کسب وکارها مطرح شدند. امروزه، رهبران کسب وکارها 
بدون درك و آگاهى از انواع روش هاى مدیریت احساسى نمى توانند در بزنگاه هاى 

حساس، چالش هاى پیچیده کنشى میان اعضاى یک تیم را حل و گره مشکالت را 
باز کنند.

انواع سبک هاى مدیریت احساسى
دنیل گولمن، ریچارد بویاتیس و آنى مکى، سال هاى متمادى مشاوران کسب و کارها 
 Primal) بودنــد. آن هــا در ســال 2002 و در کتابــى با عنــوان رهبرى اولیــه
Leadership)، انواع رهبرى احساســى در کســب و کار را شرح داده اند. در این 
کتاب، تأثیر انواع این رهبرى ها بر احساســات دیگران و زمان هاى قوت و ضعف 

هر روش توضیح داده شده است.
در این کتاب 6 روش یا ســبک مدیریت احساسى مطرح شده است که هرکدام در 
موقعیت  خاص خود مفید هســتند. 4 نوع از این ســبک هاى رهبرى (چشم اندازى، 
مربى گــرى، وابســته و دموکراتیــک) نتایج مثبــت و خوبى دارنــد. 2 نوع دیگر 
(فرماندهــى و اجبارى) خطرناك هســتند، موجب تنش مى شــوند و باید تنها در 

موقعیت هاى خاص استفاده شوند.
بسیار تاکید شده است که مدیران و رهبران کسب وکارها تنها از یک مدل یا سبک 
رهبرى احساســى اســتفاده نکنند. هر مدیر یا رهبر باید بر انواع سبک ها تسلط 

در علم مدیریت، مدیر و رهبر یک شــرکت یا تیم را فردى عقل گرا، منضبط، برنامه ریز، ساختارمحور و منطقى تعریف مى کنند که هیچ گونه تصمیم احساسى و 
هیجانى نمى گیرد. در مهارت هاى مدیریت نیز ســعى مى کنند نحوه کنترل و مدیریت احساســات را آموزش بدهند. اما در سال هاى اخیر و علم مدیریت نوین با 
گونه جدیدى از مدیریت مواجه هستیم به نام «مدیریت احساسى». گزارش ها و تحلیل رفتارهاى بزرگ ترین و موفق ترین مدیران دهه اخیر نشان مى دهد رهبران 

شرکت هاى بزرگ بیشتر به سوى یک مدیریت احساسى رو آورده اند و سعى کردند از هوش هیجانى و احساسات خود نیز در اصول مدیریت کمک بگیرند.

مدیریت احساسى 
چیست و چگونه به 
موفقیت یک تیم کمک 
مى کند؟

نگاهى به انواع روش ها و 
سبک هاى مدیریت احساسى
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و آگاهى داشــته و هریک را در موقعیت مناســب خود اســتفاده کند. انعطاف در 
به کارگیرى مدیریت احساســى مى تواند موفقیت یک رهبر کسب وکار را تضمین 
کند. در انتخاب یک ســبک احساســى باید احساســات خود، احساسات دیگران، 
موقعیت تیم و شــرایط اعضاى تیم در نظر گرفته شود. شرط موفقیت یک سبک 

احساسى در تطابق با شرایط و احساسات اعضاى تیم است.
در ادامه نگاهى به انواع ســبک هاى مدیریت احساسى و زمان مناسب استفاده از 

آن ها خواهیم انداخت:
1- مدیریت چشم اندازى

در این روش رهبرى احساسى، مدیران سعى مى کنند هدف و چشم انداز کلى یک 
تیم را نشــان بدهند و در نقش الهام بخش گروه ظاهر شــوند. این مدیران روش 
رســیدن به هدف یا پیروى از یک قاعده خاص را دیکته نمى کنند و دوســت دارند 
اعضاى تیم بیشتر متکى بر خالقیت و ابتکار عمل خود باشند. مدیریت چشم اندازى 

به دنبال «همدلى» بیشتر است.
وقتى یک کسب وکار یا شرکت نیاز به تغییر و هدف و چشم انداز جدید دارد، باید 
از سبک رهبرى احساسی چشم اندازى استفاده کرد. این روش بیشترین تاثیر را 

بر دیگران دارد، به شرط اینکه زیاد استفاده نشود.
2- مدیریت مربى گرى

در این ســبک، ســعى مى شــود مهارت ها و اهداف افراد یک تیم در جهت اهداف 

ســازمان و دیگر اعضاى تیم قرار بگیرد. یک مدیــر راه کارهاى مختلفى به افراد 
ســازمان پیشــنهاد مى دهد و تالش مى کند یک رویه واحــد را همراه با همدلى و 
تشویق دیگران در پیش بگیرد. این روش مدیریت احساسى در پرورش و پیشرفت 
مهارت هاى یک تیم بســیار موثر اســت و مى تواند آرامــش، اطمینان و انگیزه را 

افزایش دهد.
وقتى یک رهبر تیم مى بیند برخى افراد بى هدف و سرگردان هستند و مهارت ها و 
استعدادشان در خدمت تیم و هدف بلندمدت نیست، باید از سبک مدیریت احساسى 
مربى گرى استفاده کند. افرادى که خودمحور هستند و نیازى به مربى ندارند یا با 

تیم همسو هستند، در مقابل این سبک مدیریت مقاومت خواهند کرد.
3- مدیریت وابسته

در سبک سوم رهبرى احساسى، به سراغ ارتباطات احساسى تیم مى روید و آن ها 
را در تصمیم گیرى ها و تالش براى حل بحران ها و مشــکالت شریک مى کنید. به 
نوعى افراد تیم در اولویت اول هستند و به احساسات آن ها احترام گذاشته مى شود 
و نیازهاى احساســى آن ها را درك مى کنید و پاسخ مى دهید. این نوع رهبرى یک 
هارمونى و نظم در کســب وکار به وجود مى آورد. وقتى یک تنش یا اختالف نظر 
در تیــم باال مى گیرد یا اعتماد و انگیزه براى عبور از یک بحران و مشــکل پایین 
آمده است، بهترین زمان براى استفاده از مدیریت احساسى وابسته است. اما باید 
بدانید که نیازمند تمرکز باالیى بر احساســات  است و باید مهارت رفع اختالف و 

مثبت اندیشى را کسب کرده باشید.
4- مدیریت دموکراتیک

در این نــوع از مدیریت، نظر دیگران در تصمیم گیرى ها دخالت داده مى شــود و 
روى همکارى تاکید دارد. رهبران تیم ها بیشتر از اینکه بخواهند دستور بدهند، به 
نظرهاى اعضاى تیم گوش مى دهند و با اســتفاده از پیشنهادهاى آن ها، مشکالت 
را حل مى کنند. وقتى از این ســبک مدیریت احساسى استفاده مى شود که نیاز به 
راى گیرى یا اجماع درباره یک موضوع وجود داشــته باشــد. مدیران تیم ها باید 
بدانند که افرادى را در راى گیرى سهیم کنند که تجربه و دانش کافى داشته باشند و 
بتوانند موثر واقع شوند. اگر اعضاى تیم یا شرکت صالحیت و دانش کافى ندارند، 
بهتر است از این سبک مدیریت احساسى استفاده نشود. معموال نظرخواهى باعث 
افزایش انگیزه، اشــتیاق و مشارکت مى شــود و مى تواند بى تحرکى تیم را از بین 

ببرد.
5- مدیریت اجبارى

در این روش، مدیران سعى مى کنند افراد را به دنبال خودشان بکشانند و مهارت و 
نوع انجام کار را به دیگران دیکته  کنند. همه اعضاى تیم باید کارایى باالیى از خود 
نشان بدهند و با تمرکز باال به سوى هدف گام بردارند. برخى اوقات، خود مدیر هم 
باید در انجام کار با اعضاى تیم همراهى کند و به آن ها روش کار را نشان بدهد. 
جاى اشتباه و نقص در کار وجود ندارد. همه باید باالترین استاندارد و مهارت در 
کار را نشان بدهند. تنها هنگامى که نیازمند دستیابى به نتیجه اى سریع هستید، از 
این سبک رهبرى احساسى استفاده کنید و مطمئن باشید که اعضاى تیم از انگیزه 
باالیى برخوردار هستند، وگرنه موفق نخواهید شد و نتیجه منفى مى گیرید. گاهى 

اوقات این روش به خستگى، دل زدگى و ترك کار منجر مى شود. 
6- مدیریت فرماندهى

آخرین سبک رهبرى احساسى، به سوى مدیریتى خودکامه و دیکتاتورى حرکت 
مى کنــد. مدیر از اعضاى تیم خود مى خواهد که هرچه او گفت را انجام بدهند. این 
ســبک از رهبرى بر پایه  فرمان ها، ترس از تنبیه و کنترل سخت استوار است. در 
شرکت ها و سازمان هایى که دموکراتیک هستند، معموال این روش مدیریتى جواب 
نمى دهد و به ســختى شکســت خواهد خورد. ایــن روش فقط مختص زمان هاى 
بحرانى و براى تصمیم گیرى هاى سریع و محکم است. اگر کارمندان مشکل دارى 
در گروه هســتند، این روش براى کوتاه مدت جواب مى دهد ولى اگر کارمندان به 
رفتارها و زندگى خود کنترل دارند، تاثیراتى منفى بر جاى مى گذارد. مدیران تیم ها 

باید بدانند که چه زمانى از این روش استفاده کنند و آن را زیاد تکرار نکنند.



نکته ها و گفته ها
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طرز فکرى که ما را به جائى رسانده است که اکنون هستیم، ما را به جائى که مى خواهیم برویم، نخواهد رساند. آنتونى رابینز

مى توان در ظرف دو سال یک کارخانه ذوب آهن ساخت، ولى براى تربیت یک مدیر براى این صنعت باید بیست سال وقت صرف کرد.  جواهر لعل نهرو

انسان تنها موجود زنده اي است که نمی خواهد آن چه را که هست بپذیرد . داستایوسکى

اگر یک روز، یک ساعت، ناگهان همه چیز بخواهد به یک چیز تبدیل شود، برترین آنها مهر ورزیدن است. داستایوسکى

موفقیت، توانایى رفتن از شکستى به شکست دیگر بدون از دست دادن شور و حرارت است.وینستون چرچیل 5
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چگونه تلگرام ساخته شد؟
تلگرام تا آخر ســال 2017 نزدیک بــه 200 میلیون کاربر داشــته که 40 درصد 
آن ها در ایران هســتند. تلگرام یک پیام رسان غیرتجارى، باز، امن و رایگان است. 
موسسان آن روسى هستند ولى دفترشان در روسیه نیست و سرورهاى تلگرام 
در کشورهاى مختلف پراکنده شده اند. ابتدا مقر این پیام رسان در برلین آلمان بود، 

ولى اخیرا به خاطر مسایل مالى به دبى امارات منتقل شده است.
دو برادر روسى به نام هاى پاول و نیکالى دوروف 14 آگوست 2013 اولین نسخه 
تلگرام را براى دستگاه هاى iOS و به طور خاص آیفون عرضه کردند. اولین نسخه 
آلفاى این برنامه براى دستگاه هاى اندرویدى در 20 اکتبر 2013 منتشر شد. پاول 
دوروف، مدیرعامل تلگرام است و بیشتر کارهاى مالى و پشتیبانى آن را برعهده 
دارد. او همچنین بخش هاى فنى این پیام رسان را مدیریت و توسعه مى دهد. نیکالى 
با راه اندازى چندین مرکزداده، توانسته است یک سیستم ساده و سریع پیام رسانی 

و به صورت امن و رمزنگاري شده را راه اندازي کند.
جالب است بدانید که پاول متولد 10 اکتبر 1984 است و اکنون تنها 33 سال دارد. 
وى در دوران دانشجویى جزو برنامه نویسان قهار و المپیکى روسیه بود. پس از 
دانشگاه، تالش کرد تا یک شبکه اجتماعى مانند فیسبوك را براى کشور و کاربران 

 (Vkontakte) روســى راه اندازى کند. او نام شــبکه اجتماعى اش را «فونتاکت» یا
نامید. پاول خیلى زود با دولت روسیه بر سر کنترل اینترنت و مدیریت «فونتاکت» 
به مشکل برخورد و از این کشور فرار کرد. البته، دولت روسیه مى گوید پاول در 
تبعید است. دولت روسیه از پاول خواسته بود اطالعات برخى کاربرانى اوکراینى 
 VK شبکه «فونتاکت» را به آن ها بدهد ولى پاول سر باز زد. اکنون شبکه اجتماعى
بیش از 350 میلیون کاربر دارد و در رده بیســتم پربازدیدترین ســایت هاي دنیا 

قرار دارد.
در دورانى که پاول در روسیه بود، قهرمان زندگى اش «ادوارد اسنودن» بود و به 
او پیشنهاد کار در بخش امنیتى «فونتاکت» را داد. وقتى پاول از روسیه فرار کرد، به 
فکر راه اندازى یک سیستم پیام رسان افتاد، ولى نه به صورت یک اپلیکیشن سنتى 
که وجود داشت. پاول همزمان با توسعه فنى تلگرام، روى امنیت و رمزنگارى آن 

کار مى کرد تا هیچ فرد یا دولتى نتواند اطالعات کاربران را شنود کند.

چگونه تلگرام موفق شد؟
مى گویند براى رســیدن به موفقیت کافى اســت کارهاى کوچک را به خوب ترین 
حالتى که ممکن است، انجام دهید. به نظر مى رسد تلگرام هم از این قاعده پیروى 

موفقیت نســبى است. همیشه نباید اپل و مایکروسافت باشــید تا موفق خطاب شوید. همیشه نیازى نیست یک میلیارد کاربر داشته باشید و شرکتى چند ده 
میلیاردى در بازار بورس را اداره کنید تا جزو فهرست موفق ترین شرکت هاى دنیا قرار گیرید. موفقیت تعریف خاصى ندارد. همین که اپلیکیشن شما تنها براى چند 
ثانیه قطع شود و روى کل دنیا تاثیر بگذارد، شما فرد و شرکت موفقى هستید. کافى است ایده و خالقیتى را خوب پیاده سازى کنید تا صدها نفر دیگر از روى شما 
کپى کنند و دنباله راه شما را بگیرند. اجازه بدهید کمى درباره تلگرام صحبت کنیم و اینکه چرا موفق است، در حالى که از بسیارى رسانه هاى اجتماعى کاربران 

کمترى دارند و هیچ روش کسب وکارى یا درآمدزایى ندارند. 

نقشه گنج
نگاهى به تاریخچه و مسیر 
موفقیت پیام رسان تلگرام
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از مخالفت نهراسید؛ بادبادك تنها زمانى مى تواند باال رود که با باد مخالف مواجه شود.وینستون چرچیل

کافى نیست حداکثر تالش خود را بکنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهى الزم است کارى را در حد کفایت انجام دهیم. وینستون چرچیل

بزرگترین درس زندگى این است که گاهى احمقها هم درست مى گویند.وینستون چرچیل

عیب جامعه این است که همه مى خواهند آدم مهمى باشند و هیچ کس نمى خواهد فرد مفیدى باشد. وینستون چرچیل

هرچه انسان ،وجود ارزشمندترى داشته باشد به همان اندازه مودب و فروتن است.پروفسور حسابى 10
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کرده است. مدیران تلگرام از ابتدا درك درستى از آینده اپلیکیشن هاى پیام رسان 
داشتند و به دنبال گروه و کانال بودند. تلگرام براى اولین بار مفهوم «کانال» را به 
شکلى که امروز در صدها اپ دیگر رایج شده، پیاده سازى کرد. این پیام رسان یک 
نیاز دیگر کاربران در سراسر جهان را خوب درك کرد: «ارتباط امن و رمزشده». 
شاید تصور کنید که این نیاز را همه مى دانند ولى تلگرام آن را به خوبی پیاده سازي 
کرد، به طورى که روى سرعت و سادگى کار با پیام رسان تاثیرى نگذارد. تعدادي 
از بزرگ ترین پیام رســان هاى کنونى دنیا بــا کاربرانى چندین برابر تلگرام هنوز 

نمى تواند از ساده ترین سیستم هاى رمزنگارى استفاده کنند.
موسســان تلگرام از شبکه اجتماعى VK روســیه درس هاى بزرگى فرا گرفتند و 
تمــام این درس ها را در تلگرام ســرلوحه کار خویش قرار دادنــد. تلگرام از ابتدا 
سعى کرد در یک شهر یا کشور خاص متمرکز نشود و سرورها و مراکزداده اش 
را در چندین نقطه مســتقر یا اصطالحا توزیع کند. طراحى ساده  و ثبت نام بسیار 
آسانى براى کاربران در نظر گرفتند و اجازه دادند مردم هم توسعه دهنده تلگرام 
باشــند. طراحى مبتنى بر API این پیام رســان باعث تولد هزاران بات شــد و راه 
خــودش را در بین مردم باز کرد. پــاول و نیکالى دوروف از ابتدا دنبال نیازهاى 
واقعى مردم بودند و به جاى اینکه رویاهاى خودشــان را تحقق بخشــند، سراغ 
رویاهاى مردم رفتند. مى گویند تیم توسعه و مدیریتى تلگرام تنها 15 نفر به همراه 

چندین نفر دیگر در سراسر جهان هستند 
که وظیفه پشتیبانى برخى سرویس ها را 
دارند. چگونه یک تیــم 15 نفره مى تواند 
200 میلیون کاربــر را راضى نگه دارد؟ 
پاســخش همان اعتماد مدیران تلگرام به 
کارمندانش و مردم است. از نظر فنى نیز 
تلگرام طورى طراحی شده است که کمتر 

نیاز به نگه دارى و تعمیر داشته باشد. 
بسیارى از رســانه ها، موفقیت تلگرام را 
در شــخصیت پاول دوروف جست وجو 
مى کنند. مى گویند وى بسیار بلندپرواز و 
دورنگر است. براى رسیدن به چیزى که 
دائم در ذهن اش مى چرخد، عجله اى ندارد 

و فقط تالش اش را بیشتر و بیشتر مى کند. هدف بزرگ او «حفظ امنیت خصوصى 
و حریم شــخصى کاربران» در شبکه هاى اجتماعى اســت، هدفى که بسیارى از 
شــبکه هاى اجتماعى توجهى به آن ندارند و شــاید اصال برایشان اهمیت نداشته 

باشد.

چگونه تلگرام میلیاردر مى شود؟
همان طور که گفتیم، تلگرام یک پیام رســان رایگان و غیرتجارى اســت. تاکنون، 
هزینه هــاى این ســرویس و ده ها ســرور و مرکزداده آن  از جیب مؤسســان و 
کمک هاى مردمى تامین شده است. اما تلگرام براى تکمیل موفقیت هایش و ورود به 
دوران سوددهى و ارزش آفرینى مالى، یک گام بزرگ برداشته است که چشم انداز 

و افق نیازهاى مؤسسان آن را نشان مى دهد.
در حالــى که پیام رســان هاى دیگر و اغلب آن هایی که نســبت به تلگرام کاربران 
بیشــتري دارند، شتاب زده به سوى راه اندازى یک پول دیجیتالى مى روند، تلگرام 
در پى زمینه سازى براى ایجاد و ساخت یک پلتفرم بزرگ چند میلیارد دالرى ارز 
مجازى است. در حقیقت، تلگرام نمى خواهد پول مجازى استخراج کند بلکه مى خواهد 
منبعى براى فروش ارز دیجیتالى باشد. این شرکت با تکیه بر سیستم هاى امنیتى 
و رمزنگارى خود در پى راه اندازى یک پلتفرم و سیســتم رمزنگارى و بلوك چین 
به نام TON (سرنام Telegram Open Network) است و پول دیجیتالى Geram را 
معرفى خواهد کرد. تلگرام مى خواهد حدود 1.2 میلیارد دالر ICO یا سرمایه گذارى 
پول دیجیتالى را در بازار بفروشــد و با جمع آورى این سرمایه، پلتفرمى بزرگ تر 
از بیت کوین و اتریوم راه اندازى کند. کارشناسان درصد موفقیت تلگرام را با توجه 
 TON به بسترها و زیرساخت هایى که اکنون دارا است، بسیار زیاد مى دانند. پلتفرم
به کاربران تلگرام اجازه مى دهد به راحتى و روى همین اپلیکیشن هاى پیام رسان 
خود، ارز دیجیتالى مبادله کنند یا دســت به خرید و فروش کاال بزنند. همان طور 
که اکنون براى تراکنش هاى مالى روى تلگرام API نوشته شده است، سریعا براى 
مبادله هاى ارز دیجیتالى رمزشــده و غیرقابل ردیابى و پیگیرى نیز API نوشــته 
خواهد شد. برخى از کارشناسان هم اعتقاد دارند موفقیت تلگرام حتمى است، چون 
فعاالن در وب تاریک، هکرها، خالف کاران و 
سازمان هاى پول شــویى بین المللى از طریق 
TON مى تواننــد امور مالــى و اعتبارى خود 

را پیش ببرنــد. ارز دیجیتالى تلگرام مى تواند 
تهدیدى بــراى اقتصاد کشــورها باشــد و 
پول هاى هنگفتى را از یک کشــور به کشور 

دیگرى انتقال دهد.

چگونه تلگرام به آینده مى نگرد؟
موفقیــت تلگرام را نمى توان بــا آمار و ارقام 
ثابــت کــرد. چون موفقیــت تلگــرام فقط با 
کاربران و مردم تعریف مى شــود. هر فردى 
که از تلگرام اســتفاده مى کند، حاضر نیست 
از هیچ اپلیکیشن پیام رســان دیگرى استفاده کند. این اپلیکیشن فوق العاده ساده، 
ســریع و امن اســت و نیازهاى اصلى مخاطبان خود را گام بــه گام رفع مى کند. 
تلگرام را باید اپلیکیشــنى فراتر از یک پیام رســان بدانیم چرا که امروزه بسیارى 
از کســب وکارها و فعالیت هاى تجارى مبتنى بر آن هستند. مردم از طریق تلگرام 
درآمدزایى مى کنند و صاحب شغل می شــوند. تلگرام یک ابزار بازاریابى بسیار 
بزرگ اســت و روزانه بیــش از 15 میلیارد پیام در 200 کشــور با تلگرام تبادل 
مى شود، بدون اینکه هزینه اى براى فردى در بر داشته باشد. حاال تصور کنید ارز 
دیجیتالى هم به این بستر اضافه شود. پاول این طور به تلگرام نگاه مى کند: «تلگرام 
را خــود کاربران بین دوستان شــان رواج دادند و ما هیــچ برنامه  تبلیغاتى براى 

بازاریابى این اپلیکیشن استفاد ه نکردیم.»
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1
 تجهیزات با اندازه مناسب

غالب تجهیزات مراکزداده از جمله ســرورها و سیستم هاى خنک کننده، وقتى بار 
کارى سنگین ترى داشته باشند، کارایى بهتر و موثرترى به دست مى دهند. به زبان 
ســاده تر، اگر یک ســرور با 80 درصد قدرت خود کار کند، کارایى بهترى نسبت 
بــه حالتى دارد که با 30 یا 40 درصد ظرفیت خود در یک مرکزداده فعال باشــد. 
مراکزداده اى مى توانند بهره ورى خود را افزایش دهند و ســود بیشترى در مقابل 
یک هزینه علمیاتى یکســان به دســت بیاورند که هرچه بیشتر به استفاده از صد 
درصد توان خروجى تجهیزات خود نزدیک تر شوند. حالتی را فرض کنید که تمام 
بخش ها و تجهیزات یک مرکزداده روشن باشند و هزینه هاى جارى X تومان شوند، 
حاال مراکزداده بزرگ و موفق ســعى مى کنند با X تومان، سرویس هاي بیشترى 
ارائه دهند یا فضاى ذخیره سازى ابرى و کلوکیشن بیشترى براى مشتریان فراهم 
کنند. اما مراکزداده با کارایى پایین، همان X تومان را هزینه می کنند و ســرورها 
و تجهیزات ذخیره سازى با پایین ترین توان خود روشن هستند. بنابراین، یکى از 
روش هاى کاهش هزینه هاى عملیاتى در یک مرکزداده این است که از حداکثر توان 
خروجى تجهیزات نصب شده استفاده کنیم یا برخى از آن ها را خاموش و از مدار 
خارج کنیم. در این صورت، هزینه ها کاهش پیدا می کند و از سوى دیگر، بار کارى 

بخش هاى روشن بیشتر مى شود.

مهرنوش غفورى 

2
 بازتعریف استراتژى هاى نگهدارى

فناورى هــاى پیرامون مراکزداده هر چند ســال یک بار تغییر مى کنند و به روزتر 
و مدرن تر مى شــوند. در حال حاضر، شاهد استفاده از ابزارهاى اینترنت اشیا یا 
هوش مصنوعى در سیستم هاى نگه دارى مراکزداده هستیم. بنابراین، بهتر است 
سیاســت ها و اســتراتژى هاى نگهدارى مراکزداده، دوباره بررسى، بازتعریف و 
بازنویسى شــوند. انواع ابزارها و فناورى هاى کم هزینه ترى براى گزارش گیرى 
یا نظارت بر سیســتم هاى مراکزداده عرضه شــده اســت که در نهایت مى توانند 
هزینه هــاى جــارى و عملیاتى را کاهش دهنــد. این ابزارها و فناورى ها بیشــتر 
به ســمت مدیریت متمرکز می شــوند و با حرکت یکپارچه، منجر به تصمیم هاى 
تعمیر و نگه دارى دقیق تر، پیش گیرانه و کم هزینه تر مى شــوند. در سال هاى اخیر، 
مراکزداده به سوى خودکارسازى فرآیندها و امور جارى روزانه حرکت کرده اند 
و از اســتراتژى پیش گیرانه به جاى تعمیر آنالین سود مى برند. مثال، نصب ده ها 
سنســور و راه اندازى یک شبکه عصبى مى تواند به جاى چندین نیروى انسانى و 
به طور لحظه اى، رفتار و وضعیت هر دستگاه شبکه را بررسى و خرابى یا زمان 
تعمیر را پیشــگویى کند. استفاده از چنین سیستمی باعث افزایش دسترس پذیرى 
و آپ تایم شــده و یک خرابى نمى تواند ضررهاى زیــادى به مجموعه وارد کند. 
اســتراتژى هاى نگهدارى یک مرکزداده با مرکزداده دیگر متفاوت است و احتماال 

براساس مطالعه 5 روش کاهش هزینه هاى عملیاتى مراکزداده
روى 100 مرکزداده 
بزرگ جهان

هیچ شــکى وجود ندارد که نگهدارى و اداره کردن یک مرکزداده، گران است. بسیارى از مراکزداده ورشکسته یا از 
بازار رانده شــده، نه به خاطر مشــکالت فنى یا عدم توانایى در ارائه سرویس هاى به روز، بلکه به خاطر عدم توانایى 
در تامیــن هزینه هاى نگهدارى و عملیاتى مرکزداده، تعطیل شــدند. هزینه هاى عملیاتى یکى از چالش هاى اصلى 
براى هر مرکزداده اى است و شرکت هاى بزرگ سعى مى کنند با برنامه ریزى، استراتژى و در پیش گرفتن راهکارها و 
فناورى هایى، آن را کاهش دهند. خوشبختانه، همیشه راهکارهاى کاهش هزینه هاى عملیاتى یک مرکز داده سخت، 
پیچیده و بزرگ نیستند. با مطالعه روى 100 مرکزداده بزرگ در جهان، مى توان دریافت که همگى از 5 روش زیر براى 

کاهش هزینه هاى جارى خود بهره گرفتند:
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نســخه اى که مراکزداده مدرن و بزرگ دنیا پیاده سازى کرده اند را نمى توان براى 
مراکزداده خود به کار بســت. شــما نیاز دارید براساس اولویت ها و زیرساخت، 
قدمت مرکزداده، ســرویس هایى که مى دهید و بودجه اى که تعریف شــده است، 

استراتژى هاى نگهدارى مرکزداده خود را بازنویسى کنید.

3
 کارمندان را خوشحال نگه دارید

شاید برایتان سوال شود که خوشحالى یا رضایت درونى یک کارمند چه تاثیرى روى 
کاهش هزینه هاى جارى یک مرکزداده دارد؟ در بررسى هایى که روى صد مرکزداده 
بزرگ دنیا انجام گرفته است، آن هایى که کارمندان با ثبات تر و باتجربه ترى داشته اند 
و ورودى-خروجى نیروى انســانى کمترى را شاهد بوده اند، هزینه هاى عملیاتى و 
سربار کمترى را نیز تجربه کردند. هر بار که یک کارمند از مجموعه، اخراج یا کنار 
گذاشــته مى شود و خداحافظى مى کند، هزینه هاى سربار زیادى مانند آموزش یک 
نیروى انسانى جدید، بیمه، مالیات، استخدام و غیره به کل مجموعه اضافه مى شود. 
از سوى دیگر، کارمندان با سابقه و تجربه باال، کارایى بهترى دارند و مى توانند منجر 
به کاهش هزینه شــوند. یک کارمند حرفه اى مى تواند با عملکرد خوب خود موجب 
افزایش کارایى و بهره ورى یک مرکزداده و در نتیجه افزایش درآمد و ســود شود. 
اما کارمندان کم تجربه و ناآگاه مى توانند چالش هاى جدیدى بسازند. به همین دلیل، 
توصیه مى شود که به خوشحالى و رضایت مندى کارکنان خود اهمیت دهید، آن ها را 
در تصمیم گیرى ها و امور جارى مرکزداده دخیل کنید و به صورت مرتب در ارتباط 
باشید. پیشنهادات  آن ها را براى بهبود فضاى کار یا عملکرد بهتر بخش  شان، جویا 

شوید و حقوق و مزایاى آن ها را به طور کامل بپردازید.

4
 آموزش هاى اختصاصى

هر مرکزداده در نوع خود، مجزا و منحصربه فرد اســت. مشخصات و مختصات 
هر مرکزداده با دیگرى متفاوت اســت. بنابراین، عــالوه بر آموزش هاى عمومى 
و اســتاندارد رایجى که در تمام جهان اجرا مى شــوند، مدیران مرکزداده باید یک 
ســرى آموزش هاى اختصاصى و خاص مرکزداده خود را براى کارکنان برگزار 
کنند. اگر شما بتوانید طول عمر یک دستگاه UPS را از 10 سال به 12 سال افزایش 
دهیــد، عمال بهره ورى مرکزداده را افزایش و برعکس هزینه ها را کاهش می دهید. 
کارکنان باید به تجهیزات و سخت افزارهاى نصب شده در مرکزداده کامال تسلط 
داشته باشند و بدانند در شرایط اضطرارى و بحرانى چه اقدامی را انجام دهند تا 

به خرابى و ضررهاى بزرگ تر منجر نشود. 

5
 امروز چه چیزى را کنترل کنیم

وقتى یک مرکزداده جدید ساخته مى شود، زیر بار رفتن تمام بخش ها و سرورها 
به مرور اتفاق مى افتد و چندین ســال طول خواهد کشید تا کل مرکزداده زیر بار 
کامــل برود و با حداکثر کارایى و توان خود فعال باشــد. بنابراین، اهمیت زیادى 
دارد کــه تیم نگهدارى و عملیات مرکــزداده بداند هر روز بایــد کدام بخش هاى 
مرکزداده فعال باشــند، زیر بار بروند و بخش هــاى دیگر را خاموش یا غیرفعال 
کند. براى مرکزداده اى که در حال کارکردن با 40 درصد توان خود اســت، نیازى 
نیست که 100 درصد دستگاه هاى سرمایشی یا تامین کننده انرژى، روشن باشند. 
تیم عملیاتى مرکزداده باید طبق یک اســتراتژى و برنامه ریزى دقیق، سعى کند با 
کمترین سیســتم و دستگاه فعال در هر روز، ســرویس هاى مد نظر را ارائه دهد 
و البته از آن ســو هم مراقب باشــد تا کارایى سیستم کاهش پیدا نکند. مطمئنا در 
برخى از روزهاى ســال بار ترافیکى روز مرکزداده بیشتر می شود و برعکس در 
بازه هایى شاهد کاهش آن خواهیم بود. مراکزداده کارآمد باید بتوانند نسبت به این 
کاهش و افزایش بار ترافیکى، به موقع واکنش نشان دهند و آن را مدیریت کنند تا 
هزینه هاى سربار کمترى داشته باشند. اگر فرض کنیم در یک ماه، تنها 2 روز، بار 
کارى مرکزداده بســیار کمتر از حالت عادى مى شد، در طول سال نزدیک به یک 
ماه برخى از دستگاه ها مى توانستند خاموش باشند و مصرف انرژى، سرمایش، 
استهالك و مشــکالت دیگر کمترى داشته باشند. تصور کنید هزینه هاى عملیاتى 

شما یک ماه در سال کمتر شوند.
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در معبد بودایى گربه اى وجود داشت که هنگام مراقبه ي راهب ها مزاحم تمرکز 
آن ها می شد. بنابراین اســتاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه می رسد 

یک نفر گربه را گرفته و به ته باغ ببرد و به درختی ببندد.
این روال سال ها ادامه پیدا کرد و یکی از اصول کار آن مذهب شد. سال ها بعد 
اســتاد بزرگ در گذشت.گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه اى خریدند و به 
معبد آوردند تا هنگام مراقبه به درخت ببندند تا اصول مراقبه را درســت به 

جاي آورده باشند. ســال ها بعد استاد بزرگ دیگري رساله اي نوشت درباره ي 
«اهمیت بستن گربه!

***
خیلی از هنجارها و قواعد ســازمانی این گونه شــکل می گیرند. در مدیریت و 
بررسی مسائل سازمانی، ماهیت و فلسفه کار را تعریف و روشن سازید و زوائد، 

موانع و بازدارنده هاي خالقیت و نوآوري را حذف کنید.

گربه معابد بودایى

شما مى توانید در یکى از دو بازى شانسى زیر شرکت کنید:
بازى اول: مى توانید 500 میلیون تومان برنده شوید ولى شانس شما یک در صد میلیون است.

بازى دوم: مى توانید 10 میلیون تومان برنده شوید ولى شانس شما یک در ده هزار است.
کدام بازى را انتخاب مى کنید؟

خبر: مردى وام مى گیرد، شــرکتى تاسیس مى کند، کمى بعد از آن ورشکسته 
مى شود. گرفتار افسردگى مى شود و خودکشى مى کند!

چرا؟
نظر یک مدیر: حتما در مدیریت خودش ضعفى داشــته است یا نتوانسته امور 

مالى و کارمندان اش را رهبرى کند.
نظر یک تحلیل گر اقتصادى: ممکن اســت ایده تجارى او مناســب نبوده یا به 

موفقیت منجر نشده است.
نظر یک بازاریاب: کمپین ها ضعیف سازمان دهى شده اند و نتوانستند مخاطب 

را جذب کنند.

نظر یک کارشناس اقتصادى: وام گرفتن براى تاسیس یک شرکت یا ایده ابزار 
مناسبى نیست.

نظر یک بانک دار: در بخش وام خطایى صورت گرفته است.
نظر یک جامعه شناس: سرمایه دارى نتیجه اى جز این ندارد.

نظر یک روان پزشک: پایین بودن سطح سروتونین منجر به خودکشى مى شود.
نظر یک داستان نویس: مى شود یک تراژدى یونانى ازش ساخت.

نتیجه گیرى: هر فردى براساس مهارت ها و آگاهى یا حوزه مورد عالقه اش اخبار 
و رویدادها را مى بیند و تحلیل مى کند.

 بازى شانس
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