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بستر ارتباطات مرکزداده شما

با کابل و اتصاالت یونیکام متصل خواهد ماند
Copper - Fiber Optic | Indoor - Outdoor



کار  کــرد و ســبک زندگــی و  کرونــا خانه هــای مــا را بــه دفتــرکار تبدیــل 
جدیــد و ناخواســته ای پیــش روی مــا قــرار داد. برخــی از آن اســتقبال و 
کردنــد و برخــی دیگــر مشــکالت  بــرای اولیــن بــار لــذت دورکاری را تجربــه 

کــه ســرکار می رفتنــد؛ سراغ شــان آمــد. بیشــتری نســبت بــه زمانــی 
کننــد.  کارمندانــش بــرای همیشــه می تواننــد دورکاری  کــرده اســت  توییتــر اعــالم 
کارمنــدان  کارمندانــش را بــه دفتــر فــرا خوانــده اســت و مابقــی  گــوگل تنهــا ۱۰ درصــد 
تــا پایــان ســال ۲۰۲۰ هنــوز در دورکاری می ماننــد. ناســا، اپــل، مایکروســافت و ده هــا 
کردنــد و در پــی  کارمنــدان خــود را وارد فــاز جدیــدی  شــرکت دیگــر هــم دورکاری 
کارمند  تســهیل آن بــرای افــراد بیشــتری هســتند. دورکاری تنهــا بــرای خــود شــخص 
کســب وکارها اســت. نتایــج یــک نظرســنجی  فایــده نــدارد؛ بیشــتر بــه نفــع مشــاغل و 
معتبــر انجــام شــده توســط شــرکت»Salesforce« نشــان می دهــد دورکاری باعــث 
شــده  کروناویــروس  گیــری  دنیا و  شــیوع  مــدت  در  کارمنــدان  بازدهــی  افزایــش 
کارمنــدان دورکار میــزان بهــره وری خــود را عالــی یــا خــوب ارزیابــی  اســت. ۸۶ درصــد 
کردنــد. ۸۱ درصــد میــزان ارتبــاط خــود بــا دیگــر همــکاران را عالــی یــا خــوب می داننــد 
گذشــته بــا ابزارهــای فنــاوری بیشــتری آشــنا شــده و  گفتنــد نســبت بــه  و ۴۱ درصــد 

اطالعــات فنــی خــود را ارتقــا دادنــد.
و در ســاعت های  دائمــی شــود  بایــد دورکاری  دارنــد  اعتقــاد  ژاپنــی  کارشناســان 
گیــرد. شــرکت های زیــادی  کارمنــدان، بازنگــری اساســی صــورت  حضــور فیزیکــی 
ــد دورکاری را محــور اصلــی برنامه هــای خــود  کرونا تصمیــم دارن هــم در دوران پســا
کنیــم آیــا ممکــن  قــرار دهنــد. همیــن موضــوع ســبب می شــود بــا خودمــان فکــر 
کــه جهــان بایــد  اســت بــرای همیشــه دورکار شــویم؟ ایــن ســوال اساســی اســت 
کــه مســلم اســت؛  در آینــده ای نزدیــک بــه آن پاســخ روشــنی بدهــد ولــی آنچــه 
برخــی  نیســت.  بــرای طرفیــن  مزایــا  و  فایــده  دورکاری همیشــه خــوب و سراســر 
کارشــان تغییــر  مشــاغل بــا دورکاری بــه تدریــج از بیــن می رونــد یــا نحــوه انجــام 
می بازنــد  رنــگ  کاری  و  ســازمانی  فرهنگ هــای  از  بســیاری  کــرد.  خواهــد  پیــدا 
کار و مهم تــر از آن بــه تعــادل  و شــاهد چالش هــای جدیــدی در ســبک زندگــی و 
رســاندن ایــن دو بــازو هســتیم. انــزوای اجتماعــی بیشــتر خواهــد شــد؛ دسترســی بــه 
کــه مشــکالت  کم تــر شــده  اطالعــات ســازمانی یــا »دانــش مشــترک« میــان همــکاران 
کار در خانــه، نبــود نظــارت  تــازه ای را می  آفرینــد؛ افزایــش حواس پرتــی در حیــن 
کــه افزایــش خطاهــا را در پــی دارد؛ برخــی از  کاهــش نظارت هــا  کار یــا  کیفیــت  بــر 

هســتند. دورکاری  طوالنی مــدت  مشــکالت 
کســب وکارها بایــد بــه ســویی پیــش  کافــی نیســت و  دورکاری خــوب اســت ولــی 
کــه در بســتر زمــان و شــاید در یــک پروســه چندیــن ســاله، مشــکالت دورکاری  برونــد 
کننــد. هنــوز بســیاری از ســازمان ها و شــرکت های  طوالنی مــدت یــا ابــدی را حــل 
انتظــار  نبایــد  پــس  نیســتند؛  آشــنا  کارمنــدان  دورکاری  اولیــه  اصــول  بــا  تجــاری 
کــرده باشــند.  بــه نوعــی خودکشــی  تــا  برونــد  ابــدی  بــه ســوی دورکاری  داشــت 
کــه بــه نظــر می رســد مــا الیه هــای زیبــا  کاری چنــد الیــه اســت  دورکاری یــک فرآینــد 
و شــیک و جــذاب رویــی آن را می بینیــم و هنــوز الیه هــای چالش برانگیــز زیریــن آن 

ــل رویــت نیســتند! قاب
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

◄خریداستارتاپ۴۰۰نفری
ThousandEyesتوسطسیسکو

کــرد  اعــالم  رســمی  طــور  بــه  سیســکو  شــرکت 
را   ThousandEyes نرم افــزاری  اســتارتاپ 
یــک   ThousandEyes اســت.  کــرده  خریــداری 
اینترنــت  حــوزه  در  جالــب  بســیار  اســتارتاپ 
گرفتــن  نظــر  زیــر  بــا  اســتارتاپ  ایــن  اســت. 
اینترنــت، می توانــد بــه شــرکت ها بگویــد منشــا 
اپلیکیشــن های  و  وب ســایت ها  مشــکالت 
عملکــرد  و  کارایــی  تــا  چیســت  وب  تحــت 
مثــال،  طــور  بــه  کننــد.  بهینه ســازی  را  خــود 
ســاعت  چنــد  مقصــر  کنــد  مشــخص  می توانــد 
عــدم دسترســی مشــتریان بــه یــک وب ســایت، 
یــا  بــوده  او  زیرســاخت های  و  شــرکت  خــود 
اینترنتــی  خدمــات  ســرویس دهنده های 
ایــن  دچــار مشــکل شــده اند. شــرکت سیســکو 
دالر  میلیــارد  یــک  قیمــت  بــه  را  اســتارتاپ 
در  نفــر   ۴۰۰ از  بیــش  اســت.  کــرده  خریــداری 
کار هســتند  شــرکت ThousandEyes مشــغول به 
ظرفیت هــای  ارتقــای  منظــور  بــه  سیســکو  و 
اینترپرایــس  شــبکه  کارایــی  و  مانیتورینــگ 
خــود و ارائــه ســرویس های بهتــر بــه مشــتریان 
بلومبــرگ  اســت.  کــرده  آن  خریــد  بــه  اقــدام 
اســتارتاپ  ایــن  ارزش  فوریــه ۲۰۱9  می گویــد در 
کــرد و بــه  ۱۱۱ میلیــون دالر بــود ولــی ســریعا رشــد 
ارزشــی معــادل ۶7۰ میلیــون دالر رســید. شــرکت 
تصاحــب  و  خریــد  از  اطمینــان  بــرای  سیســکو 
ایــن اســتارتاپ، مبلغــی نزدیــک بــه یــک میلیــارد 
کــه در نهایــت هــم بــه  دالر پیشــنهاد داده بــود 
ویــروس  همه گیــری  بحــران  رســید.  هدفــش 
ماننــد  اســتارتاپ هایی  و  شــرکت ها  بــه  کرونــا 
کــه  طــوری  بــه  کــرد،  کمــک   ThousandEyes
از  بیــش  بحــران  ایــن  در  اســتارتاپ  ایــن  ارزش 
بــزرگ  مشــتریان  و  یافــت  افزایــش  درصــد   ۸۰
کامکســت،  مایکروســافت،  ماننــد  معروفــی  و 
 ThousandEyes بــا  اوکتــا  و  کــس  با ک،  اســال

همــکاری  کردنــد.

◄ فیبرنــوریرکــوردزد:۴۴/2ترابیــتدر
ثانیــه

یــک  بــا  شــدند  موفــق  اســترالیا  محققــان 
روی  اینترنــت  ســرعت  رکــورد  تراشــه 
ایــن  بشــکنند.  را  فیبرنــوری  کابل هــای 
 Nature نشــریه  کــه  مقالــه ای  در  محققــان 
کردند  کــرده؛ ادعــا  Communications منتشــر 
رکــورد ســرعت جدیــد ۴۴.۲ ترابیــت در ثانیــه 
را بــه ثبــت رســاندند. چنیــن ســرعتی حتــی 
ــر  ــون براب ــت چ ــر نیس ــم باورپذی ــا ه در تصوره
گیگابایتــی بلــوری  بــا دانلــود ۵۰ دیســک ۱۰۰ 
اولتــرا اچ دی در یــک ثانیــه اســت. دســتاورد 
زمانــی  اســترالیایی  محققــان  ایــن  بــزرگ 
کــه برخــالف  ارزشــی دو چنــدان پیــدا می کنــد 
رکوردهــای قبلــی ســرعت اینترنــت، قابلیــت 
کثــر  کابل هــای بــا مســافت طوالنــی حدا کار در 
ســرعت های  غالــب  دارد.  را  کیلومتــر    7۵
کوتــاه چنــد  بــاالی اینترنــت در مســافت های 
بــرای  عمــال  و  آمده انــد  دســت  بــه  متــری 
بــه  کامپیوتــری  شــبکه های  در  اســتفاده 
مشــکل برخــورد می کننــد. ایــن محققــان از 
فناوریــی بــه نــام micro-comb بــرای انتقــال 
اطالعــات روی بســترهای فیبرنوری اســتفاده 
بیشــتر  فشرده ســازی  بــر  مبتنــی  کــه  کردنــد 
اطالعــات و افزایــش بازدهــی در فیبــر اســت. 
آن هــا یــک تراشــه ترکیبی و فتونیکی ســاختند 
کابــل  یــک  روی  را  اطالعــات  می توانــد  کــه 
کنــد. تالش بعدی  فیبرنــوری طوالنــی منتقل 
گــروه، پیاده ســازی ایــن دســتاورد بــزرگ  ایــن 
ــی اســت.  کنون ــوری  در زیرســاخت های فیبرن
اتصال هــای  از  کــزداده  مرا حاضــر،  حــال  در 
اســتفاده  انتقــال اطالعــات  بــرای  گیگابیتــی 
می کننــد ولــی ســرعت ۴۴.۲ ترابایــت در ثانیــه 
محققــان  ایــن  اســت.  هیجان انگیــز  بســیار 
ــی بســتری فراهــم  ــد در ســال های آت امیدوارن
هــم  خانگــی  و  عمومــی  کاربــران  کــه  شــود 
بــا چنیــن ســرعت هایی  اینترنــت  از  بتواننــد 

بهــره ببرنــد.

پتافالپــس ۵ یکپارچــه سیســتم اولیــن  ◄
مصنوعــی هــوش بــرای جهــان

 DGX A100 انویدیــا بــه طــور رســمی سیســتم
کاری هــوش مصنوعــی  بــار  و  ترافیــک  بــرای  را 
اولیــن   DGX A100 کــرد.  معرفــی  کــزداده  مرا
بــا  واحــد  و  یکپارچــه  سیســتم  و  دســتگاه 
قــدرت پردازشــی ۵ پتافالپــس در دنیــا اســت. 
تســال  مرکــزی  پردازنــده   ۸ از  سیســتم  ایــن  در 
کنــار  در  »امپــر«  معمــاری  بــر  مبتنــی   A100
 Tensor اختصاصــی  گرافیکــی  پردازنده هــای 
تــا  اســت  شــده  اســتفاده  انویدیــا  خــود   Core
ســرعتی بیــش از ۲۰ برابــر نســل پیشــین را شــاهد 
مبتنــی  پردازنده هــای  از  قبــل،  نســل  باشــیم. 
انویدیــا  اســتفاده می کــرد.  بــر معمــاری »ولتــا« 
از  سیســتم  ایــن  در  غیرمنتظــره،  چرخشــی  در 
پردازنده هــای اینتــل اســتفاده نکــرده و بــه ســراغ 
ســری  قدرتمنــد  نانومتــری   7 پردازنده هــای 
پردازنــده  در  اســت.  رفتــه   AMD روم  اپیــک 
سیســتم،  ایــن   Ampere GA100 گرافیکــی 
بیــش از ۵۴ میلیــارد ترانزیســتور و هســته های 
کــودا  هســته های  ســری  از  فراوانــی  پردازشــی 
بــار در دنیــای  اولیــن  بــرای  تــا  اســتفاده شــده 
ــای  ــا پردازنده ه ــتم ب ــک سیس ــاهد ی ــرورها ش س
بــه  باشــیم.  نانومتــری   7 گرافیکــی  و  مرکــزی 
 DGX A100 پردازشــی  قــدرت  دلیــل،  همیــن 
بــه طــرز دیوانه کننــده ای زیــاد اســت و بــه مــرز 
بــرای  سیســتم  ایــن  می رســد.  پتافالپــس   ۵
کــزداده HPC مناســب بــوده و انویدیــا  بــازار مرا
و  بــرای پردازش هــا  بــه طــور ویــژه ای  می گویــد 
شــده  سفارشی ســازی   AI کاری  بــار  ترافیــک 
بــازار  در   DGX A100 سیســتم  قیمــت  اســت. 
حــدود ۲۰۰ هــزار دالر اســت و شــرکت های بــزرگ 
کنــون می تواننــد آن  کــزداده از هم ا ســازنده مرا

کننــد. خریــداری  و  کــرده  ســفارش گذاری  را 
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مقاله فنی

بــا رشــد محیط هــا و پلتفرم هــای ابــری، بســیاری 
کســب وکارها ســرویس های خــود را بــه ســوی  از 
کــوچ دادنــد تــا از مزایــای ایــن  مرکــزداده ابــری 
فنــاوری از جملــه امنیــت، بــارکاری، عملکــرد و 
اشــتباه  تصــور  ایــن  امــا  بهره منــد شــوند.  غیــره 
و  ســرویس ها  همــه  ســازمان ها  کــه  اســت 
کردنــد و دیگــر  اطالعــات خــود را بــه ابــر منتقــل 

ندارنــد! داخلــی  مرکــزداده 
 73 حــدود   ،IDG موسســه  گــزارش  براســاس 
یــا  برنامــه  یــک  حداقــل  ســازمان ها  درصــد 
اطالعــات  فنــاوری  زیرســاخت های  از  بخشــی 
هنــوز  ولــی  کردنــد  مســتقر  ابرهــا  در  را  خــود 
کــه  دارنــد  دیگــری  ســرویس های  و  برنامه هــا 
در زیرســاخت های داخلــی خودشــان میزبانــی 

. ند می شــو
محیط هــای ابــری مزایــای بی شــماری در عصــر 
کامپیوتــری  شــبکه های  و  کــزداده  مرا کنونــی 
کــزداده  مرا بــا  تضــادی  هیچ گونــه  ولــی  دارنــد 
داخلــی و زیرســاخت های شــبکه و ســرور درون 
بهتــر  اوقــات  برخــی  اتفاقــا  و  ندارنــد  ســازمانی 
اســت شــرکت ها و ســازمان ها برخــی برنامه هــا یــا 

بــارکاری خــود را بــه ابــر منتقــل نکننــد.
تحلیل گــر  و  ارشــد  معــاون  کاپوچیــو،  دیویــد 
گارتنــر می گویــد: »هــر ترافیــک  برجســته موسســه 
کاری مشــخصات خاصــی دارد و هریــک بــه  و بــار 
مجموعــه ای از نیازهــا و مزایــای تجــاری وابســته 

محــل  انتخــاب  و  ارزیابــی  هنــگام  در  هســتند. 
ــد  ــا م ــد اینه ــرویس بای ــا س ــه ی ــک برنام ــتقرار ی اس
گیرنــد وگرنــه بــه انتخابــی اشــتباه منجــر  نظــر قــرار 
ســازمان ها  در  آن  منفــی  تاثیــرات  و  می شــود 

مشــهود خواهــد بــود.«
کاپوچیــو، شــرکت ها در هنــگام بررســی  گفتــه  بــه 
و  محدودیت هــا  بایــد  ابــر،  ســوی  بــه  حرکــت 
مســائلی ماننــد انطباق پذیــری، امنیــت، تاخیــر، 
مــکان  بــودن،  دســترس  در  بازیابــی،  زمــان 
کننــد.  داده هــا و ســایر عوامــل را بــه دقــت ارزیابــی 
گرفتــن همــه جوانــب و مقایســه  پــس از در نظــر 
مزایــا و معایــب آن، اقــدام بــه انتقــال یــک برنامــه 
کــزداده ابــری یــا نگهــداری آن  و ســرویس روی مرا

کننــد. خودشــان  زیرســاخت های  در 

در ادامــه بــه ۱۰ مــورد و نمونــه اشــاره می کنیــم 
کــزداده داخلــی  کــه بهتــر اســت شــرکت ها در مرا

کننــد: خودشــان نگهــداری 

۱-بارکاریقابلپیشبینی
ابــری،  از بزرگ تریــن مزایــای محیط هــای  یکــی 
مقیاس پذیــری  و  انعطاف پذیــری  قابلیــت 
غیــر  بــارکاری  و  ترافیــک  بــرای  کــه  اســت  آن هــا 
قابــل پیش بینــی بســیار مناســب خواهــد بــود. 
مزیــت  ایــن  بــه  دســتیابی  بــرای  اوقــات  اغلــب 
بایــد هزینــه زیــادی پرداخــت شــود. در حقیقــت، 

بــه  ابــری  خدمــات  ارائه دهنــده  شــرکت های 
کاری،  بــار  میزبانــی  در  انعطاف پذیــری  ازای 
قیمت هــای باالیــی می گیرنــد. بنابرایــن، بــرای 
کاری قابــل محاســبه و پیش بینــی شــده  یــک بــار 
کــه بــه ابــر منتقــل  شــاید چنــدان مطلــوب نباشــد 

شــود.
کــزداده  مرا بین الملــل  مدیــر  کالینــز،  برنــت 
قابــل  کامــال  کــه  چیــزی  »هــر  می گویــد:   WWT
اوقــات  اغلــب  اســت؛  ســازگاری  و  پیش بینــی 
کــه در ابــر نگهــداری  ارزان تــر از هنگامــی اســت 
ــداری  ــی خری ــر شــما می توانیــد تجهیزات گ شــود. ا
بــرای  تــا  کنیــد  نصــب  خودتــان  ســازمان  در  و 
کاری قابــل پیش بینــی  چندیــن ســال از یــک بــار 
شــده  تمــام  هزینــه  احتمــاال  کنیــد؛  نگهــداری 

اســت.« ابــر  از  ارزان تــر  برایتــان 

گار کاربردیقدیمیوناساز 2-برنامههای
کــه بــرای چنــد دهــه در یــک صنعت و  هــر شــرکتی 
کســب وکار مشــغول فعالیت بوده باشــد؛ تعدادی 
اپلیکیشــن قدیمــی و سفارشی سازی شــده دارد 
کــه احتمــاال بــا فناوری هــا و محیط هــای ابــری 
پشــتیبانی  قابلیــت  و  باشــند  ناســازگار  امــروزی 
معمــار  کــروس،  ویکتــور  بدهنــد.  دســت  از  را 
می گویــد:  دراین بــاره   PCM شــرکت  راه کارهــای 
»اغلــب اوقــات ایــن برنامه هــا نیــاز بــه ســخت افزار 
می شــود  باعــث  کــه  دارنــد  ویــژه ای  امنیــت  یــا 

رضاباجالن

کهشرکتهابایددرمرکزداده ١٠چیزی
داخلیخودنگهداریوبهمحیطهایابری

منتقلنکنند!
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ــه  ــری نباشــند و ب ــه محیط هــای اب ــل انتقــال ب قاب
کننــد یــا بــا فناوری هــای روز  ســختی ارتقــا پیــدا 
ــد  ــا رون ــراه ب ــن اپلیکیشــن ها هم ــد. ای ــق یابن تطاب
تغییــر و رشــد فناوری هــا تکامــل پیــدا نکردنــد.«

۳-نسخههایاصلیاطالعاتآرشیوی
بــا توجــه بــه هزینه هــای نگهــداری اطالعــات روی 
کــه شــرکت ها  کــزداده ابــری و حجــم اطالعاتــی  مرا
از  بســیاری  می کننــد؛  کار  آن هــا  بــا  روزه  هــر 
ســازمان ها ترجیــح می دهنــد فقــط نســخه های 
نگــه داشــته و  ابــر  را روی  بازیابــی بحرانــی خــود 
نســخه های اصلــی از اطالعــات آرشــیوی خــود را 
کوچلیــن،  کننــد. تــام  در محــل شــرکت میزبانــی 
شــرکت  مدیرعامــل  و   IEEE موسســه  همــکار 
Coughlin Associates می گویــد: »بــه خاطــر خطــر 
شــرکت ها  اســتراتژی  اطالعــات،  رفتــن  بیــن  از 
نســخه های  و  اطالعــات  کپــی  کــه  اســت  ایــن 
کننــد و  ــر نگهــداری  Disaster Recovery را روی اب

بمانــد.« خودشــان  پیــش  اصلــی  آرشــیوهای 

۴-نرمافزارهایخاص
اطالعــات  فنــاوری  مدیــر  بارچــی،  دانیــل 
می گویــد:   NewYork-Presbyterianبیمارســتان
و  ســالمت  حــوزه  اپلیکیشــن های  از  »برخــی 
از  غیــر  سیســتم عامل هایی  بــرای  بهداشــت 
توســط  کــه  شــده اند  نوشــته   AIX ماننــد   x86
پشــتیبانی  ابــری  خدمــات  ارائه دهنــدگان 

» . ند نمی شــو
 End to رمزنــگاری  مشــکل  گــر  ا حتــی  بنابرایــن، 
End ایــن نرم افزارهــا حــل شــود؛ بــاز هــم اطالعــات 
و  نگهــداری  شــرکت  خــود  محــل  در  بایــد  آن هــا 

مدیریــت شــود.

۵-دادههاینظارتی
مقــررات خــاص محدوده هــای  و  قوانیــن  برخــی 
کیــد دارنــد اطالعــات  جغرافیایــی ماننــد GDPR تا
ــتریان  ــات مش ــد اطالع ــم مانن ــیار مه ــی و بس حیات
بایــد بــه صــورت محلــی و فیزیکــی ذخیــره شــوند 
کــه مســتلزم داشــتن یــک مرکــزداده داخلــی اســت. 
کشــورها  از  »بســیاری  می گویــد:  کوچلیــن  تــام 
که شــرکت ها و ســازمان ها  دارای قوانینــی هســتند 
را مجبــور می کننــد اطالعــات شــهروندان خــود را 
کشــور ذخیــره نکننــد. بــه ایــن معنــی  ج از  در خــار
کــه ایــن شــرکت ها و ســازمان ها ناچــار می شــوند 
داده هــا را بــه صــورت محلــی یــا روی ســرورهای 

کننــد.« کشورشــان نگهــداری  داخــل 
اطالعــات  نگهــداری  بــرای  هــم  دیگــری  دالیــل 
ــه صــورت محلــی وجــود  مشــتریان و شــهروندان ب
و  بهداشــتی  سیســتم های  از  بســیاری  دارد. 
درمانــی بــه خاطــر رعایــت برخــی مســایل نظارتــی 
اســتفاده  و  کپی رایــت  بحث هــای  حفاظتــی،  و 

همچنیــن  و  خــاص  ح هــای  طر یــا  دســتگاه ها  از 
تحقیقاتــی،  و  پژوهشــی  پروژه هــای  اجــرای 
روی  فقــط  را  خودشــان  اطالعــات  دارنــد  ســعی 
کامــال حفاظــت شــده  زیرســاخت های داخلــی و 

کننــد. نگهــداری 

ERP۶-سیستمهای
 Enterprise Resource یــا   ERP سیســتم های 
و  مهم تریــن  پیچیده تریــن،  اغلــب   Planning
ســازمان  یــک  در  وظیفــه  و  بخــش  حیاتی تریــن 
پلتفرم هــا  شــاهد  روزهــا  ایــن  گرچــه  ا هســتند. 
بــر  مبتنــی  غول پیکــر  یکپارچــه  برنامه هــای  و 
هســتیم  ســنگین  بســیار  داده هــای  و  ترافیــک 
ــه  ــد را از راه دور ب کارمن ــزاران  ــعبه و ه ــا ش ــه ده ه ک
کثــر اوقــات ایــن  یکدیگــر پیونــد می دهنــد ولــی ا
مناســبی  و عملکــرد  کارایــی  ابــر  روی  نرم افزارهــا 

ندارنــد.
کالینــز می گویــد: »آن هــا هیچگونــه     انعطاف پذیــری 
ابــری  محیط هــای  بــرای  داخلــی  ســازگاری  و 
از  اســتفاده  علــت  بــه  ســرویس ها  ایــن  ندارنــد. 
حجــم باالیــی از داده هــا و ترافیــک، هزینه هــای 
تحمیــل  ســازمان ها  بــه  را  ســنگینی  بســیار 

» . می کننــد
 ERP نرم افزارهــای  کــه  دارد  اشــاره  هــم  کــروس 
نوعــی  بــه  یــا  باالیــی  بســیار  حافظه هــای  بــه 
و  کــم  تاخیــر  بــا  تــا  دارنــد  نیــاز  ســنگینی   IOPS
ناچیــز در دســترس باشــند. تــرس از قطــع شــدن 
اینترنــت هــم بســیاری از ســازمان ها را بــه ســوی 
نصــب و نگهــداری محلــی ایــن سیســتم ها ســوق 

. هــد می د

کگذاریفایلها ۷-بهاشترا
محیط هــای  می رســد  نظــر  بــه  حالی کــه  در 
بــه  بــرای  مناســب  بســیار  مــکان  یــک  ابــری 
ک گذاری فایل هــا و پوشــه ها هســتند ولــی  اشــترا
شــرکت های  و  ســازمان ها  برخــی  گزارش هــای 
و  کارمنــدان  عالقــه  می دهــد  نشــان  بــزرگ 
پلتفرم هــای  و  ســرویس ها  بــه  بیشــتر  مشــتریان 
ماننــد  محلــی  اطالعــات  ک گذاری  اشــترا
SharePoint یــا ســرویس های مشــابه اســت. آن هــا 
ســریعا  و  نکــرده  اســتقبال  ابــری  محیط هــای  از 
ایــن محیط هــا را رهــا می کننــد. اتصــال اینترنــت، 
مشــکالت  و  تاخیــر  داشــتن  و  پاییــن  عملکــرد 
در  مشــتریان  دادن  فــراری  باعــث  ذخیره ســازی 

می شــود. ابــری  محیط هــای 

۸-هوشمصنوعی
کنــم  اعــالم  بایــد  ناراحتــی  »بــا  می گویــد:  کالینــز 
ــاال و  هــوش مصنوعــی بــه خاطــر ضریــب هوشــی ب
کــم مــورد نیــاز بــرای ارائــه محاســبات و  تاخیرهــای 
گرافیــک در زمــان واقعــی، یــک نامــزد اصلــی بــرای 

هنــوز  و  اســت  داخلــی  کــزداده  مرا در  نگهــداری 
ابرهــا بــرای میزبانــی AI آمــاده نیســتند.«

و  کلوکیشــن  تهیــه  بــا  می تواننــد  ســازمان 
پردازش هــای  آن،  در  اطالعــات  ذخیره ســازی 
ــر انجــام دهنــد  ــز در اب هــوش مصنوعــی خــود را نی
اســت.  چالش برانگیــز  و  گــران  بســیار  غالبــا  ولــی 
دائمــا بایــد اطالعــات محلــی جمــع آوری شــده بــه 
گیرنــد و دوبــاره  ابــر منتقــل و مــورد پــردازش قــرار 
لبــه  یــا محاســبات  بــه ســرورهای محلــی  نتایــج 

شــوند. داده  بازگشــت  شــبکه 

کتیودایرکتوری ۹-خدماتا
 Azure Active گــر مایکروســافت ســرویس حتــی ا
کــه  Directory را بــرای ابــر ترکیبــی و ســازمان هایی 
کننــد؛ عرضــه  ابــر اســتفاده  فقــط می خواهنــد از 
کــرده باشــد؛ بازهــم بســیاری از ســازمان ها هنــوز 
کتیــو دایرکتــوری خــود را  ــد خدمــات ا تمایــل دارن
کننــد و دلیلــی بــرای  بــه صــورت محلــی نگهــداری 

ــد. ــر نمی بینن ــوی اب ــه س ــردن آن ب ب

۱۰-بازیابیبحرانیبرایاپلیکیشنهایابری
امــروزه  ولــی  باشــد  تضــاد  یــک  کار  ایــن  شــاید 
آن  انجــام دادن  بــه  تمایــل  زیــادی  شــرکت های 
دارنــد. ایــن شــرکت ها بــه عنــوان بخشــی از برنامــه 
ح خــود بــرای بازیابــی بحرانــی، نســخه هایی  و طــر
از اپلیکیشــن های ابــری خــود را بــه صــورت محلــی 
گامــی بــه ســوی  نگهــداری می کننــد. ایــن رویــه 
عقــب اســت ولــی بایــد دالیــل و ریشــه های آن را 
کــرد. بــه هــر حــال، هــر روز شــرکت های  جســت وجو 

ــد. ــل می کنن ــه عم ــن روی ــه ای ــتری ب بیش
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مقــــاله مدیریتی

را  آینــده  کار  بــازار  کــه  نیســت  چنــدان ســخت 
بدانیــم.  آزادکارهــا  یــا  فریلنســرها  بــه  متعلــق 
و  دور  راه  از  کارهــا  دادن  انجــام  یــا  دورکاری 
و  بــزرگ  چشــم انداز  یــک  بــه  شــرکت  از  بیــرون 
اصلــی مشــاغل تبدیــل شــده اســت. بســیاری 
ح هایــی بــرای آینــده دارنــد  کســب وکارها طر از 
هــر  بگیرنــد.  کمــک  بیشــتر  فریلنســرها  از  تــا 
بــرای  جدیــد  رشــد  و  کاری  فرصت هــای  روز 
آن  از  آینــده  و  می شــود  فراهــم  فریلنســرها 

اســت. چابــک  و  مســتقل  مشــاغل 
فریلنســرها  کاری  فضــای  اخیــر،  دهــه  یــک  در 
 ۲۰۰۰ ســال  در  اســت.  کــرده  رشــد  شــدت  بــه 
بــازار  کل جمعیــت  فقــط 3 درصــد  فریلنســرها 
منتشــر  گــزارش  ولــی  می دادنــد  تشــکیل  را  کار 
شــده ای در ســال ۲۰۱7 نشــان می دهــد تقریبــا 
کار در ایــاالت متحــده را تصاحــب  ۵ درصــد بــازار 
از  بیــش  بــه  دیگــر  گزارش هــای  برخــی  کردنــد. 
۵ درصــد اعتقــاد دارنــد و در ســال های ۲۰۱۸ و 
 Novel ۲۰۱9 بیشــتر هــم شــده اســت. موسســه
کی  اشــترا کاری  فضاهــای  کــه   Coworking
می دهــد؛  اجــاره  آزادکارهــا  و  کســب وکارها  بــه 

بــر مــدار  در مقالــه ای می گویــد: »دنیــای امــروز 
دیجیتالــی  و  ســریع تر  ارتباطــات  و  اتصال هــا 
ســاخته شــده اســت. فریلنســرها و پیمــان کاران 
بــر محبوبیــت خــود در ایــن فضــا افزودنــد. امروزه 
کــه یــک شــرکت فقــط  اصــال جــای تعجــب نــدارد 
کارمنــد رســمی داشــته باشــد و در صــورت  چنــد 
نیــاز اقــدام بــه همــکاری و اســتخدام بــا نیروهــای 

کنــد.« آزاد 
کــه هــم ذهــن فریلنســرها و  امــا پرســش اساســی 
کرده اســت  کســب وکارها را بــه خود مشــغول  هــم 
کــه فضــای تعامــل میــان ایــن دو در  ایــن اســت 
آینــده چگونــه خواهــد بــود؟ فریلنســرها موفــق 
یــا  می شــوند  کســب وکارها  فضــای  تغییــر  بــه 
کارمندانــی تمــام وقــت با  کارفرماهــا از فریلنســرها 
کار مشــخص و حقــوق ثابــت می ســازند؟  ســاعت 
و  مبنــا  چــه  براســاس  آینــده  تحــوالت  و  تغییــر 
ــرای  معیارهایــی اســت؟ چــه پیش بینی هایــی ب
آینــده خواهیــم داشــت؟ در ایــن مطلــب برخــی 
پایــه علمــی  کــه  را  ح شــده  از نظریه هــای مطــر
گزارش هــای  و تجربــی دارنــد و براســاس آمــار و 

منتشــر شــده هســتند مــرور می کنیــم:

کی کاریاشترا افزایشفضاهای
 )Coworking( کوورکینگ کار مشــترک  فضاهای 
بســیاری از مشــکالت امــروزی فریلنســرها را حــل 
گــزارش  می کنــد. بیشــتر از ۴۵ درصــد فریلنســرها 
ــا نداشــتن محــل  کــردن ی کار  ــد در تنهایــی  دادن
مشــکالتی  بــروز  باعــث  مجهــز  و  مشــخص  کار 
برایشــان شــده اســت. اغلب فریلنســرها در خانه 
کار اختصاصــی ندارنــد؛  راحــت نیســتند؛ فضــای 
مشــکالت  و  می شــوند  حواس پرتــی  گرفتــار 
کــه بــرای افــراد دارای خانــواده بیشــتر و  دیگــری 

جدی تــر هــم اســت. 
کاری  فضاهــای  ایجــاد  باعــث  عوامــل  ایــن 
گذشــته شــده  کی بیشــتری در چنــد ســال  اشــترا
اســت و بــازار هــم دوســت دارد روی ایــن ایــده 
و  کنــد. در مناطــق پرجمعیــت  ســرمایه گذاری 
ــترک  کار مش ــای  ــرای فض ــت ب ــم، درخواس ک مترا
زیــاد اســت. فریلنســرها بــا توجــه بــه روحیــات 
اســتقبال  کوورکینگ هــا  از  نیازهای شــان  و 
گرفتــن پروژه هــای  می کننــد و حتــی بــه دنبــال 
مشــترک بــا دیگــر فریلنســرها در ایــن فضاهــای 
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کاری هســتند. در آینــده شــاهد افزایــش و رشــد 
بــود. خواهیــم  کوورکینگ هــا 

کاهشساعتمزدکاری
کار نشــان می دهــد در آینــده افــراد  بــازار  رونــد 
صــورت  بــه  کــه  شــد  خواهنــد  حاضــر  کمتــری 
کننــد  کار  کارفرماهــا  ســاعتی بــرای شــرکت ها و 
ارائــه  یــا  پــروژه  برداشــتن  بــه  تمایــل  بیشــتر  و 
نویســنده  یــک  دارنــد.  خدمــات  و  محصــول 
 ۵ کلمــه  هــر  نوشــتن  بــرای  می دهــد  ترجیــح 
کنــد تــا اینکــه ســاعتی ۵۰ دالر  ســنت دریافــت 
بســیار  فریلنســرها  بــرای  روش  ایــن  بگیــرد. 
کمتــری  ســختی های  و  اســت  مقرون به صرفــه 
کار ســاعتی بــرای نســل جدیــد فریلنســرها  دارد. 
کمتری عایدشــان  بســیار ســخت تر اســت و ســود 
کارهــای  می کنــد. بســیاری از آزادکاران بــه ســوی 
اینکــه  یــا  می رونــد  محصول محــور  و  پــروژه ای 
کار ســاعتی خــود را افزایــش خواهنــد  دســتمزد 
کار  و  باشــند  معــروف  فــردی  گــر  ا به ویــژه  داد؛ 
شــاهد  آینــده  در  می دهنــد.  ارائــه  کیفیتــی  بــا 
در  ســاعتی  کار  هزینــه  توجــه  قابــل  افزایــش 
ــد  ــود؛ چــون فریلنســرها بای ایــن فضــا خواهیــم ب
هزینــه  ماننــد  باالیــی  نســبتا  جانبــی  هزینــه 
هزینــه  کار،  فضــای  و  مــکان  اجــاره  اینترنــت، 
کشــورها  خریــد تجهیــزات دیجیتالــی و در برخــی 

کننــد. را جبــران  هزینــه مالیــات و عــوارض 

کاروهوشمصنوعی بازار
بــرای  بــزرگ  تهدیــد  یــک  مصنوعــی  هــوش 
گروهــای  کار در آینــده اســت. بســیاری از  بــازار 
از  نگــران  کارمنــدان  و  مشــاغل ها  کارگــری، 
ابزارهــای  ورود  اثــر  در  خــود  کار  دادن  دســت 
ایــن  از  هــم  فریلنســرها  گرچــه  ا هســتند.   AI
نظرســنجی  یــک  و  دارنــد  نگرانی هایــی  بابــت 
پی پــال نشــان می دهــد نزدیــک بــه ۴۰ درصــد 
درخواســت  تعــادل  تغییــر  نگــران  فریلنســرها 
هــوش  ولــی  هســتند  کار  بــازار  در  تقاضــا  و 
کار آن هــا  بــازار  کمتــر می توانــد روی  مصنوعــی 
نفــوذ داشــته باشــد. »ریــد هوفمــن«، بنیان گــزار 
گفت وگــو بــا ســایت »فســت   لینکدیــن طــی یــک 
کار  کمپانــی« می گویــد: »یــک بخــش اساســی در 
ــا مشــتری  ــراری ارتبــاط ســریع ب فریلنســری، برق
ــز  کار و تمرک ــخصات  ــردن مش ک و بعــد مشــخص 
هــوش  اســت.  ســریع  تحویــل  بــرای  آن  روی 
مصنوعــی فعــال نمی توانــد ایــن رونــد را مختــل 

باشــد.« فریلنســرها  بــرای  رقیبــی  و  کنــد 
هــوش  از  بیشــتر  فریلنســرها  حقیقــت،  در 
گروه هــای  مصنوعــی، در واقــع نگــران پایــداری 
دارنــد  تمایــل  و  هســتند  مشــتریان  یــا  کاربــری 
کار اجــازه دهــد مشــتریان ســابق  ــازار  وضعیــت ب
پروژه هــای  آن هــا  بــا  و  کننــد  حفــظ  را  خــود 

ببرنــد.  پیــش  جدیــدی 

ــروف  ــایت مع ــل س ــیریل، مدیرعام کس ــتفان  اس
کار  بــازار  اســت  معتقــد  نیــز   Upwork آزادکاری 
فریلنســرها در برابــر تغییــرات هــوش مصنوعــی 
مقــاوم خواهــد بــود. او می گویــد افــراد متخصــص 
کــه تصمیــم می گیرنــد رئیــس  و دارای مهــارت 
بایــد  چگونــه  می داننــد  خــوب  باشــند؛  خــود 
کننــد و سرنوشــت خــود را بــه  کنتــرل  اوضــاع را 
دســت بگیرنــد. ایــن افــراد هــر روز خالقیت هــا، 
تــا  دارنــد  جدیــدی  پیشــنهادهای  و  ایده هــا 
پیــش  و  بشــکافند  را  محدودیت هــا  و  تنگناهــا 
برونــد. آن هــا از چالــش، رقابــت و تغییر اســتقبال 
می شــود  باعــث  موضــوع  همیــن  و  می کننــد 
جلوتــر  مصنوعــی  هــوش  از  گام  یــک  همیشــه 

باشــند.

نیازبیشتربهمهارتهایتخصصی
می رویــم؛  پیــش  آینــده  ســوی  بــه  هرچــه 
ــاص  ــای خ ــه تخصص هــا و مهارت ه شــرکت ها ب
بیشــتری نیــاز پیــدا می کننــد و حاضــر می شــوند 
کننــد و  بــرای آن هــا بهــای بیشــتری پرداخــت 
ــا  ــن مهارت ه ــپاری از ای ــای برون س ــی پروژه ه ط
برنــده -  یــک وضعیــت  ایــن  بهره منــد شــوند. 
فریلنســرها  اســت.  طــرف  دو  هــر  بــرای  برنــده 
مــدام تخصص هــا و مهارت هــای خــود را توســعه 
انجــام  کــه  بیشــتری  پروژه هــای  بــا  می دهنــد؛ 
کســب می کننــد  کافــی را  داده انــد تجربــه الزم و 
کســب وکارها فرصــت طالیــی  از ســوی دیگــر  و 
تخصص هــا  و  مهارت هــا  ایــن  از  اســتفاده 
بــرای  آینــده  کار  بــازار  کــرد.  خواهنــد  پیــدا  را 
افــراد  ایــن  ولــی  اســت  جذاب تــر  متخصصــان 
کار  کارمنــد ثابــت شــوند؛ بلکــه  حاضــر نیســتند 
مســتقل را بیشــتر می پســندند. بــرای بســیاری 
از شــرکت ها اســتخدام یــک نویســنده تخصصــی 
گرافیســت تمــام  در یــک حــوزه، برنامه نویــس و 
کــه بــه ایــن  وقــت معنــی نــدارد ولــی هــر زمــان 
کردنــد؛ می تواننــد ســریعا  تخصص هــا نیــاز پیــدا 
بــازار دنبــال  آن در  بــرای  و  تعریــف  پــروژه  یــک 
آینــده  در  پــس،  باشــند.  گزینــه  مناســب ترین 
مهارت هــای  بــا  حرفه ای تــر  فریلنســرهای  هــم 
تخصصی تــر و جزئی تــر خواهیــم داشــت و هــم 
می رونــد. افــرادی  چنیــن  دنبــال  کســب وکارها 

کارمنــدی محــوشــدنمرزهــایفریلنســریو
تمــاموقــت

و  باتجربه تــر  فریلنســرها  کــه  همین طــور 
و  مشــتریان  بــه  نســبت  می شــوند؛  حرفه ای تــر 
ــد. در  ــد ش ــخت گیرتر خواهن ــود س ــای خ پروژه ه
ــته  ــادی داش ــت زی ــروژه دق کار و پ ــک  ــاب ی انتخ
کامــال روی مدیریــت پــروژه نظــارت و تســلط  و 
ــد. همیــن  موضــوع باعــث می شــود ارتبــاط  دارن
کارفرماهــا و فریلنســرها شــکل  قوی تــری میــان 
کارمنــد ثابــت  بگیــرد و مرزهــای یــک فریلنســر بــا 

ــی  ــود. یعن ــو ش ــان مح ــه مــرور زم ــام وقــت ب و تم
کــه  در آینــده شــاهد فریلنســرهایی خواهیــم بــود 
هــر روز صبــح از خانــه بیــرون زده و بــه شــرکت 
را  کارهــا  و  پروژه هــا  آن جــا  و  می رونــد  کارفرمــا 
پیــش می برنــد و بعدازظهــر هــم دوبــاره بــه خانــه 
وقــت  تمــام  کارمنــد  این هــا  آیــا  برمی گردنــد. 
کــه  هســتند؟ خیــر؛ بلکــه فریلنســرهایی هســتند 
کار مشــخص  بــا زمــان و  در اغلــب پروژه هایــی 
کار می کننــد. حتــی پیش بینــی  ــرای شــرکت ها  ب
تیم هــای  شــکل گیری  شــاهد  می شــود 
آزادکاری  کوچــک  شــرکت های  یــا  فریلنســری 
ســازمان های  و  بــزرگ  شــرکت های  درون  در 
حاضــر  شــرکت ها  باشــیم.  طویــل  و  عریــض 
در  را  خــود  کار  فضــای  از  بخشــی  می شــوند 
عــوض  ولــی در  قــرار دهنــد  فریلنســرها  اختیــار 
بایــد مطمئــن باشــند پروژه هــای آن هــا بــه موقــع 
کیفیــت باالیــی تحویــل داده خواهنــد شــد. و بــا 

فناوریدرخدمتفریلنسرها
اخیــر،  ســال  چنــد  در  فنــاوری  کــه  همان طــور 
کار فریلنســرها شــده  باعــث رشــد ســریع فضــای 
ــوگل  گ اســت و شــاهد ابزارهــای دورکاری ماننــد 
کــس، مایکروســافت تیم ورکــز،  کــس، دراپ  با دا
ک و غیــره بودیــم؛ در آینــده ابزارهــای  تریلــر، اســال
بیشــتری  پیشــرفته  فناوری هــای  و  آنالیــن 
شــد.  خواهــد  داده  توســعه  فریلنســرها  بــرای 
ــروز  ــد: »ام ــایت Planet می گوی ــل وب س مدیرعام
ارتبــاط  بــرای  روش هایــی  دنبــال  کســب وکارها 
قوی تــر و بهتــر بــا فریلنســرها هســتند. آن هــا از 
کاِر غیرحضــوری اســتقبال می کننــد  دورکاری و 
کیفیــت  یــا  زمــان  رفتــن  از دســت  نگــران  ولــی 
کار هــم هســتند. فنــاوری می توانــد ایــن  پاییــن 
کنــد.« بــه مــرور فریلنســرها  مشــکل را برطــرف 
کار بدهنــد  گــزارش  هــم یــاد می گیرنــد چگونــه 
و مهم تــر اینکــه عــادت می کننــد همیشــه یــک 
کارفرمــا  بــرای  کلیــدی  ولــی  مختصــر  گــزارش 
نشــان  را  کار  جلــوی  بــه  رو  رونــد  تــا  بفرســتند 
پروژه هــای  مشــخصات  و  قراردادهــا  در  دهــد. 
خــود فرآیندهایــی تعییــن می کننــد تا با اســتفاده 
از ابزارهــای فناورانــه هــر دو طــرف نظــارت باالیی 
کار داشــته باشــند و فاصله هــای فیزیکــی  روی 
 Upwork عمــال برداشــته شــود. یکــی از مدیــران
کارمنــدان  آینــده همــه  پیش بینــی می کنــد در 
شــرکت ها در خانــه باشــند ولــی زیــر نظــر مدیــران 

خــود پروژه هــا را پیــش ببرنــد.

7



8  سال سوم / شماره ۱۰ / تابستان 1399
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 در��ره ��ا��داده
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�ــ�  ��ــ�ن  ���ــ�داده  ��رگ ���ــ� 
��م Langfang  در ��� ��ار دا��� 
و ��ــ���� ۶٫۳ ����ــ�ن ������ــ� 

(۵۸۵۲۹٠ �������) دارد.
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ا��ژی ا������� د��� را ���ف �� ����.
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مقــــاله فنی

کزدادهبرای ۵روشازآخرینتازههایمرا
کاهشهزینههاوافزایشسودآوری

اشاره
بــه  کــزداده  مرا بــرای دریافــت خدمــات  تقاضــا 
صــورت تصاعــدی در حــال افزایــش اســت. ایــن 
کل فرآیندهــای  صنعــت بــه ناچــار بایــد ســریعا در 
نیازهــای  جوابگــوی  تــا  کنــد  بازنگــری  خــود 
کــه اســتانداردها در  ــه ایــن معنــی  ــازار باشــد. ب ب
کــزداده از طراحــی، نصــب و  هــر ســطحی از مرا
راه انــدازی، تعمیــر و نگــه داری، ارتقــا و توســعه 
برخــی  در  شــوند.  اصــالح  و  کننــد  تغییــر  بایــد 
بخش هــا نیــاز بــه اســتانداردهای جدیــد هســت 
انعطاف پذیــری  و  داده  کاهــش  را  هزینه هــا  تــا 

باشــند.  بیشــتری داشــته 
ح در  اســتانداردهای مطــر از جدیدتریــن  یکــی 
 Connectorized Cable ایــن زمینــه اســتفاده از
دســتگاه های  از  بــرق  توزیــع  بــرای   Assembly
 Supply Uninterrupted )مخفــف   UPS
)مخفــف   PDU دســتگاه های  بــه   )Power
Power Distribution Unit( اســت. اســتفاده از 
ــتفاده  ــا اس ــرق ب ــع ب ــد توزی ــتانداردهای جدی اس
و  انعطاف پذیــر  کامــال  اتصــاالت  و  کابل هــا  از 
قابــل مونتــاژ، اجــازه می دهنــد هزینه هــا و زمــان 
داشــته  چشــم گیری  کاهــش  مرکــزداده  نصــب 
باالتــری  ســودآوری  و  بهــره وری  ولــی  باشــد 

شــود. شــما  نصیــب 

Connectorized Cable Assembly
چیســت؟

ایــن روزهــا  کــه  از اســتانداردهایی اســت  یکــی 
ایــن  می شــود.  صحبــت  آن  دربــاره  زیــاد 
بــا  تفاوتــی  چــه  و  چیســت  دقیقــا  اســتاندارد 

مــا  کابــل  یــک   CCA دارد؟  فعلــی  کــزداده  مرا
کانکتــور و ســرپوش اســت. در  بیــن یــک یــا دو 
کنکتــور یــا درگاه اتصــال  کانکتورهــا چندیــن  ایــن 
کانکتورها براســاس  دیگــر قــرار داده شــده اســت. 
اســتانداردهای برق کشــی شــهری و درگاه هــای 
شــده اند.  ســاخته   PDU و   UPS دســتگاه های 
کانکتــور انــواع  کنیــد در یــک  بــرای مثــال، تصــور 
ــرای  ــرق ب ــز ب گوشــی، پری  USB درگاه هــای شــارژ
کامپیوتــر بــه بــرق شــهری  شــارژ لپ تــاپ و اتصــال 

وجــود دارد. 
از  مســتقیم  طــور  بــه  کابل هــا  گذشــته،  در 
 )PDU( بــرق  توزیــع  واحدهــای  بــه  یوپــی اس 
را دارا  انعطاف پذیــری  کمتریــن  و  وصــل شــده 
کانکتورهــا همگــی لحیــم شــده بودنــد  بودنــد. 
یــا  کابــل  و  کانکتــور  تعویــض  و  تغییــر  امــکان  و 
کانکتورهــا نبــود. همه چیــز ثابــت  افزایــش تعــداد 

و از پیــش تعریــف شــده بــود. 
چــرا ایــن روش اتصــال اســتفاده می شــد؟ چــون 
وقتــی شــما همه چیــز را ثابــت و لحیــم می کنیــد 
کمتــری می پردازید. شــما  تــا تغییــر نکنــد؛ هزینــه 
فقــط بایــد هزینــه اتصــال ســیم ها یــا نهایتــا چنــد 
کنید. در اســتاندارد جدید  برچســب را پرداخــت 
کانکتورهــا  اتصال هــا،  کابل هــا،  تعــداد   CCA
همــراه  بــه  آن هــا  در  شــده  اســتفاده  مــواد  و 
می توانیــد  شــما  می شــود.  بیشــتر  برچســب ها 
کنیــد یــا  کــرده و تعویــض  هریــک از آن هــا را جــدا 

ــد.  ــاره ســر جــای خــودش بگذاری دوب
کانکتورهــا  کابل هــا و  رویکردهــای ســنتی اتصــال 
خ دهــد؛  گــر خطایــی ر مشــکالت بزرگــی دارنــد. ا
بــه راحتــی قابــل تعمیــر یــا تعویــض نیســتند و 

بایــد هزینــه زیــادی صــرف تعمیــر شــود. زمــان 
طوالنــی بــرای تعمیــر نیــاز دارنــد و قطعی هــای 
کانکتورهــای  ــد. امــا  برنامه ریــزی  نشــده ای دارن
کردنــد.  عــوض  را  بــازی   CCA بــر  مبتنــی 
بــرق کار  یــک  اســتخدام  بــه  نیــازی  شــرکت ها 
خودشــان  و  ندارنــد  برقــی  امــور  تکنســین  یــا 
و  براســاس هــر دســتگاه  بــه راحتــی می تواننــد 
کانکتــور را مونتــاژ  کــه دارنــد؛ یــک مــدل  اتصالــی 
تســت  پیــش  از  همه چیــز  کننــد.  اســتفاده  و 
شــده و خرابی هــا افــت زیــادی دارنــد. خطاهــای 
گــر عیبــی  سیم کشــی عمــال حــذف می شــوند و ا
کابــل  کانکتــور و  بــا تعویــض  کنــد؛ ســریعا  بــروز 
کــرد. معطــل مانــدن  رفــع  را  می تــوان مشــکل 
و تلــف شــدن زمــان در ایــن اســتاندارد جدیــد 
را  بــرق  توزیــع  و  نصــب  فرآینــد  و  نــدارد  معنــی 
در سراســر شــبکه آســان می کننــد. در ادامــه ۵ 
کاهــش  مزیــت بــزرگ اســتاندارد CCA را بــرای 
می کنیــم: مــرور  بهــره وری  افزایــش  و  هزینه هــا 

۱-سادگیفازطراحی
اولیــن  از  یکــی  مرکــزداده،  طراحــی  هنــگام  در 
اقدامــات، رســاندن بــرق پــای رک هــا و تجهیــزات 
دســتگاه های  گذشــته  در  اســت.  الکترونیکــی 
اندازه هــای  در  شــده  طراحــی  پیــش  از   PDU
ایــن منظــور اســتفاده می شــد  بــرای  مختلفــی 
بودنــد  یکدیگــر  بــه  شــبیه  آن هــا  همگــی  ولــی 
تفــاوت  خروجــی  ولتــاژ  میــزان  در  فقــط  و 
فاقــد  بــرق  توزیــع  پنل هــای  ایــن  داشــتند. 
و  تعویــض  قابلیــت  انعطاف پذیــری،  هرگونــه 
نیازهــای  براســاس  سفارشی ســازی  یــا  ارتقــا 
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بودنــد.  آن  درون  تجهیــزات  و  رک هــا  طراحــی 
می شــد؛  خــراب  بــرق  توزیــع  پنــل  یــک  گــر  ا
نصــب  دیگــری  نمونــه  و  ج  خــار مــدار  از  بایــد 
می شــد ولــی اســتاندارد جدیــد اجــازه می دهــد 
کابل هــای متصــل بــه  پنل هــای توزیــع بــرق و 
کامــال مــاژوالر و قابــل مونتــاژ براســاس  کانکتورهــا 
 Connectorized باشــند.  طراحــی  نیازهــای 
پنل هــای  می دهــد  اجــازه   Cable Assembly
قــدرت  مختلــف،  اندازه هــای  در  بــرق  توزیــع 
کاربــردی و  کانکتورهــای  ولتــاژ متفــاوت، انــواع 
حســگرهای جمــع آوری اطالعــات بــرای تعمیــر و 

شــود.  اســتفاده  ســریع  خرابــی 

ولتــاژ کــردن فراهــم و فضــا بهینهســازی -2
مــاژوالر اتصــاالت بــا مختلــف

گذشــته، اتصــاالت شــامل یــک یــا دو مــدل  در 
یــک  در  روزهــا  ایــن  ولــی  می شــد  محــدود 
اتصــاالت هســتیم و  انــواع  کابینــت رک شــاهد 
ــی  ــاژ متفاوت ــی و ولت ــخصات برق ــم مش ــک ه هری
نیــاز  مــاژوالر  اتصــاالت  بــه  اینجــا  در  دارد. 
داریــم تــا بــه ســرعت نصــب شــده و در اشــغال 
گیــرد.  صــورت  بهینه ســازی هایی  هــم  فضــا 
اتصــاالت  کابل کشــی،  در  انعطاف پذیــری 
آفرینــی  ارزش  باعــث  آن هــا  مونتــاژ  و  مــاژوالر 
نســل  به کارگیــری  می شــوند.  کــزداده  مرا بــرای 
ــا اتصــاالت مــاژوالر  ــد دســتگاه های PDU ب جدی
کــرده و چنیــن  توســعه یــک مرکــز داده را ســاده تر 
گــر  کامــال آمــاده اســت. ا  IIoT سیســتمی بــرای
باشــد؛  اضافــی  مــاژول  یــک  بــه  نیــاز  آینــده  در 
کار چنــدان ســخت نخواهــد بــود و بــه ســرعت 
کار  جایگزیــن یــا در ادامــه همــان مــاژول قبلــی 
کل  گذاشــته می شــود و دیگــر نیــازی بــه تعویــض 

نیســت. مــاژول 

در اطمینــان قابلیــت و امنیــت بهبــود -۳
کــزداده مرا

صنایــع،  از  بســیاری  بــرای   CCA اســتاندارد 
کارخانه هــا، ماشــین آالت و شــرکت های تجــاری 
قابــل اســتفاده هســتند؛ چــون باعــث افزایــش 
امنیــت سیســتم ها شــده  قابلیــت اطمینــان و 
کابل کشــی های بــرق، به روزرســانی  و مشــکالت 
می دهنــد.  کاهــش  را  خرابی هــا  و  اتصــاالت 
ایــن  بــر  مبتنــی  جدیــد  کابل هــای  و  اتصــاالت 
کــه بــه صــورت مــاژوالر قابــل نصــب  اســتاندارد 
برابــر  در  الکتریکــی  تجهیــزات  از  هســتند؛ 
آب  ورود  مانــع  و  کــرده  محافظــت  نوســانات 
گیره هــای  و  قفل هــا  هســتند.  گردوغبــار  یــا 
اســتفاده شــده در آن هــا بــه حــدی محکــم و امن 
کــه بــه راحتــی جــدا نشــده تــا قطعــی  هســتند 
خ ندهــد. جنــس  اتصــال زیــر بــار ترافیکــی زیــاد ر
مــواد ســازنده آن هــا از همــان آلومینیومــی اســت 
شــده  اســتفاده  صنعــت  ایــن  در  ســال ها  کــه 

ایــن  اســت.  ارزان تــر  و  ســبک تر  آن  آلیــاژ  ولــی 
کانکتورهــا باعــث افزایــش قابلیــت اطمینــان و 

می شــود. مرکــزداده  آپ تایــم 

Plug-مونتــاژ بــا نصــب زمــان کاهــش -۴
and-Play

کــزداده بایــد ســریع تر  در ایــن بــازار پــر تقاضــا، مرا
تغییــرات  بــا  بایــد  شــوند.  راه انــدازی  و  نصــب 
مثــال  و  شــد  همــراه  جدیــد  اســتانداردهای  و 
ــد را بتــوان ســریعا نصــب  رک هــای ســروری جدی
کابل کشــی،  کــرد. رک هــای جدیــد بــه اتصــاالت، 
ــد  ــاز دارن ــد نی ــی جدی ــرق و برق ده ــع ب ــل توزی پن
و روش هــای ســنتی مانــع از چابکــی در نصــب 
می شــوند. پنل هــای توزیــع بــرق، یوپی اس هــا 
و اتصــاالت مــاژوالر جدیــد از پیــش تســت شــده، 
بــرای هــر نــوع اتصــاالت طراحــی شــده و بــا یــک 
Plug-and-Play نصــب می شــوند. یعنــی فقــط 
چنــد دقیقــه طــول می کشــد تــا ایــن اتصــاالت 
نصــب شــوند؛ در مقایســه بــا ســاعت ها زمانــی 
کابل کشــی PDU در روش هــای ســنتی  کــه بــرای 

تلــف می شــود.

و نگهــداری زمــان در دانتایــم کمتریــن -۵
برقــی خرابــی

کــه زمــان دان تایــم  گام برداریــم  بایــد در جهتــی 
کــزداده بــه حداقــل برســد و در ســریع ترین  مرا
قطعــی  و  عیــب  خرابــی،  یــک  ممکــن  زمــان 
رفــع شــده و سیســتم دوبــاره وارد مــدار شــود. 
هرگونــه  هزینه هــای  اســت  ضــروری  بســیار 
ــه 99/999  کاهــش دهیــد و ب خرابــی و تعمیــر را 
ایــده آل  کنیــد. شــاید  نزدیــک  آپ تایــم  درصــد 
مرکــزداده  بــرای  آپ تایمــی  چنیــن  کــه  باشــد 
اتصــاالت  از  اســتفاده  ولــی  بیایــد  دســت  بــه 
دقیقــه  چنــد  در  فقــط  می شــود  باعــث  جدیــد 
کانکتــور خــراب شــده بــا  ســریعا یــک اتصــال و 
ــاالت  ــن اتص ــود. ای ــن ش ــری جایگزی ــاژول دیگ م
کــه بــا  دارای حســگرهای هوشــمندی هســتند 
خرابــی  می کننــد  کمــک  اطالعــات  جمــع آوری 
شــود.  رفــع  و  شــده  داده  تشــخیص  زودتــر 
شــکلی  بــه  دســتگاه ها  ایــن  از  برخــی  عملکــرد 
کــه یــک خرابــی را پیــش از وقــوع هشــدار  اســت 
بیشــتر  مصرفــی  ولتــاژ  گــر  ا مثــال،  می دهنــد. 
اعــالن  یــک  ســری ها  باشــد؛  آســتانه  حــد  از 
ــان  ــر سیســتم در جری ــا مدی نمایــش می دهنــد ت
هــم  دور  راه  از  بگیــرد.  قــرار  احتمالــی  خطــر 
و  رصــد  را  اعالن هــا  و  اطالعــات  ایــن  می تــوان 
کــرد تــا مشــکالت قطعــی نداشــته  تصمیم گیــری 
کمتریــن حــد ممکــن در طــول مــاه  باشــیم یــا بــه 

برســد. و ســال 
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بــرای  کرونــا  ویــروس  گیــری  دنیا ایــن  حداقــل، 
کوچــک چنــد حقیقــت و درس  کســب وکارهای 
بــزرگ دارد تــا بــا توجــه بــه آن هــا، بــرای آینــده 

کــرد: نقشــه راه ترســیم 

۱-تنهانیستید
کارآفرینــان، صاحبــان  کــه  نخســتین مســئله ای 
بایــد  تجــارت  و  بــازار  مدیــران  و  کســب وکارها 
کننــد؛ تنهــا نبــودن در ایــن بحــران بــزرگ  درک 
کرونــا محــدود بــه یــک  اقتصــادی اســت. ویــروس 
کــره  کشــور، منطقــه جغرافیایــی، قــاره و بخشــی از 
کشــورها و تمــام  زمیــن نیســت. تمــام دنیــا، تمــام 
ــا یــک بحــران و ویــروس  کســب وکارهای جهــان ب
کشــوری  هیــچ  هنــوز  و  شــدند  روبــرو  مشــابه 
پیــدا  آن  بــا  مقابلــه  بــرای  راه کاری  نتوانســته 
کشــورهای بســیار پیشــرفته و مــدرن و  کنــد. از 
کشــورها قربانــی می گیــرد و  مجهــز تــا فقیرتریــن 
روش هــای پیشــگیری و مقابلــه بــا آن مشــترک 
ــک  کوچ ــب وکارهای  کس ــه  ــن، هم ــت. بنابرای اس
و  کردنــد  وحشــت  ابتــدا  شــده؛  ســکته  دچــار 
خودیابــی  و  بازیابــی  مشــغول  تدریــج  بــه  بعــد 
همــه  در  مــردم  رفتــار  تغییــر  شــدند.  خــود 
کشــورها مشــابه بــوده اســت. ســفرها  شــهرها و 
از  بســیاری  بــه صفــر رســیدند؛  و  یافتــه  کاهــش 
تفریح هــا و ســرگرمی های مــردم تعطیــل شــدند؛ 
شــدند؛  خلــوت  رســتوران ها  و  کافی شــاپ ها 
و  گرفتنــد  رونــق  آنالیــن  و  اینترنتــی  خریدهــای 
همــه  می آینــد.  بیــرون  خانه هــا  از  کمتــر  مــردم 
کاهــش تولیــد و موجــودی انبــار روبــرو  ــا  بازارهــا ب
کرونــا  هســتند؛ تــرس مــردم از ابتــال بــه ویــروس 

داد.  تغییــر  را  انســان ها  جهــان  همه چیــز  کوویــد-۱۹
کار، عادت هــا، چشــم اندازها، درآمدهــا  ســبک زندگــی و 
و اقتصادهــا، بازارهــا و دانشــگاه ها، صنایــع مختلــف و 
ــه تصــور  ک ــر از همــه »آینــده« را برهــم زد. ویروســی  مهم ت
کثــر چنــد هفتــه میهمــان بشــر  می شــد چنــد روز یــا حدا
کــره زمیــن چنبــره زده و  کنــون ماه هــا اســت بــر  اســت؛ ا
پیش بینــی می شــود تــا یکــی دو ســال دیگــر، هم چنــان 

پرقــدرت و غیرقابــل پیشــگیری و مقابلــه باشــد. 

روزهــای  اولیــن  در  کســب وکارها  از  بســیاری 
کروناویــروس، تصــور می کردنــد بــا یــک  اپیدمــی 
و  هســتند  روبــرو  کوتاه مــدت  و  موقــت  بحــران 
پــس از چنــد هفتــه، دوبــاره همه چیــز بــه روال 

برمی گــردد. گذشــته 
بعــد  و  قرنطینــه  دوران  شــدن  طوالنــی  امــا 
پروتکل هــا  رعایــت  بــا  محدودیت هــا  رفــع 
از  موجــی  بهداشــتی،  دســتورالعمل های  و 
ناامیــدی را بــه ســوی مدیــران و صاحبــان ایــن 

کــرد. روانــه  کســب وکارها 
فهمیدنــد  دنیــا  سراســر  در  مشــاغل  صاحبــان   
چنــد  طوالنی مــدت  و  بــزرگ  بحــران  یــک  بــا 
گریــزی از  زندگــی و ادامــه  ــرو هســتند و  ســاله روب
کنــون،  ا ندارنــد.  کرونــا  ویــروس  کنــار  در  کارهــا 
کلیــدی  و  بــزرگ  تصمیم گیری هــای  وقــت 
کــه مشــخص شــده ایــن ویــروس  اســت. حــاال 
مهارشــدنی  نــه  و  دارد  رفتــن  قصــد  نــه  مهلــک 
کوچــک بایــد از  کســب وکارهای بــزرگ و  اســت؛ 
گذاشــتن  دســت  روی  دســت  و  خواب آلودگــی 
و  ح ریــزی  طر آینــده  بــرای  و  شــوند  ج  خــار

کننــد.  برنامه ریــزی 

باعــث  و  بــود  خواهــد  آن هــا  همــراه  ماه هــا  تــا 
خــود  گذشــته  زندگــی  بــه  هرگــز  دیگــر  می شــود 
سیاســت های  بــزرگ  شــرکت های  بازنگردنــد. 
ــل  ــه تعدی ــت ب ــد و دس گرفتن ــش  ــی در پی انقباض
گام بــرای  نیــرو زدنــد. درک ایــن مســایل اولیــن 
کرونــا اســت. بهتــر اســت  عبــور از بحــران ویــروس 
شــما بــه عنــوان مدیــر یــک شــرکت تجــاری، هنــوز 
ــن روز  ــیدن اولی ــرا رس ــم ف ــی و توه در خوش خیال
کــه فعــال بــه  کرونــا در دنیــا نباشــید؛ چــرا  بــدون 

ایــن زودی هــا چنیــن روزی نخواهــد رســید.

که کاریاســت گــرو 2-موفقیــتآینــدهشــمادر
کنــونمیکنیــد ا

ســر  بــر  آن هــا  مدیــران  و  کســب وکارها  همــه 
یــک دو راهــی مهــم و حســاس هســتند: منتظــر 
بماننــد تــا اوضــاع بهتــر شــود یــا بــه دنبــال روش ها 
کســب وکار و  و ایده هــای خالقانــه ای بــرای ادامــه 

بازاریابــی محصــوالت خــود برونــد؟
آیــا در تامیــن مــواد اولیــه، تولیــد محصــوالت و 
برخوردیــد؟ دنبــال  بــه مشــکل  تامیــن  زنجیــره 
بــرای برون رفــت از ایــن وضعیــت  راه حل هایــی 
می مانیــد؟  منتظــر  همچنــان  یــا  هســتید 
کارمنــدان چیســت؟  آینــده  بــرای  برنامــه شــما 
کنیــد و ماننــد  می خواهیــد همــه آن هــا را حفــظ 
کارشــان حضــور داشــته باشــند؟  گذشــته در دفتــر 
آینــده  یــک ســال  یــا  آیــا پیش بینــی شــش مــاه 
زمــان  آن  در  مــردم  کرده ایــد؟  را  خــود  کاری 
بــا  دارنــد؟ چگونــه  احتیــاج  بــه چــه چیزهایــی 
یکدیگــر در ارتبــاط خواهنــد بــود و ســرگرمی های 
کــرده اســت؟ بیشــتر بــرای  آن هــا چــه تغییراتــی 

کوچکبایداز کسبوکارهای که کوچکبایدازدرسی کسبوکارهای که ۵۵درسی
کرونابیاموزند! گیریویروس کرونابیاموزند!بحراندنیا گیریویروس بحراندنیا
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سعیدمختاریان



قطعــی  و  یقیــن  بــه  نزدیــک  پیش بینــی  یــک 
بایــد  کســب وکاری  هــر  بدهــد.  ارائــه  آینــده  از 
خــودش را بــرای آینــده و برخــی احتمــاالت آمــاده 
کامــال  کنــد ولــی امــکان نــدارد بــرای هــر چیــزی 
آمــاده باشــد. پــس، نمی توانیــم یــک فاجعــه در 
حداقــل  بایــد  ولــی  کنیــم  پیش بینــی  را  آینــده 
آمادگــی را داشــته باشــیم. معنــی ایــن حرف هــا 
بــه  یــک جملــه خالصــه می شــود: »بی گــدار  در 

نکنیــد.« بــاال  ریســک های  و  نزنیــد  آب 
گرفتــن برخــی  ــرای  شــاید امــروز زمــان مناســبی ب
وام هــای بــزرگ بــا بهره هــای بــاال نباشــد یــا اینکــه 
زیــادی  بســیار  محصــول  خریــد  ســفارش های 
کــه همــه انبارهــا را ُپر  داشــته باشــید بــا ایــن تصــور 
کنیــد و دیگــر خیالتــان تــا آخــر ســال راحــت  کاال  از 
ح هــا و برنامه هــای خــود  باشــد. بهتــر اســت طر
ماهــه  یــک  حتــی  و  ماهــه  ســه  بازه هــای  بــه  را 
گام پیــش برویــد.  گام بــه  کوتاه مــدت تقســیم و 
معلــوم نیســت ســه مــاه دیگــر، در فصــل پاییــز 
کرونــا چگونــه باشــد یــا در زمســتان  رفتــار ویــروس 

ــد.  ــان باش کل جه ــار  ــی در انتظ ــه اتفاق چ

۵-ایننیزبگذرد
تــا اینجــا چهــار حقیقــت را پیــش روی خودمــان 
کرونــا  ویــروس  اپیدمــی  بحــران  در  می بینیــم: 
کــرده اســت و بایــد  تنهــا نیســتیم؛ آینــده تغییــر 
کــه  کنیــم؛ چیــزی  مطابــق آینــده مــا هــم تغییــر 
و  می شــود  برداشــت  آینــده  در  می کاریــم  امــروز 
نبایــد  اینکــه  و  می دهــد  شــکل  را  مــا  موفقیــت 
خودمــان را بــه آب و آتــش بزنیــم تــا اوضــاع ماننــد 

ســابق شــود. 
نظــر  در  بایــد  هــم  را  دیگــری  حقیقــت  حــاال 
بگیریــم و آن عبــور از ایــن مرحلــه تاریخــی جهــان 
کوویــد-۱9 پیــروز  اســت. ســرانجام روزی بشــر بــه 
جشــن  را  همه گیــری  ایــن  پایــان  و  می شــود 
کســب وکارمان  می گیریــم. در آن روز بایــد هنــوز 
کارمنــدان ســالمت  را داشــته باشــیم؛ خودمــان و 
بدنــی و روحــی روانــی داشــته باشــیم و بــرای لذت 
جهــان  باشــیم.  آمــاده  زندگــی  از  دوبــاره  بــردن 
جهانــی  جنــگ  )ماننــد  زیــادی  بحران هــای 
پایــان  آن هــا  همــه  ولــی  داشــته  دوم(  و  اول 
شــکوفایی،  بــا  آن هــا  از  پــس  دوران  و  یافتنــد 
و  فنــاوری  جهش هــای  جدیــد،  بازارهــای 
تحــوالت اجتماعــی همــراه بودنــد. ممکــن اســت 

ج می کننــد و دنبــال چــه  چــه چیزهایــی پــول خــر
هســتند؟ خدماتــی  نــوع 

کســب وکارها  بــه  کرونــا  ویــروس  بــزرگ  درس 
کــه هرگــز نبایــد متوقــف شــوند و هــر  ایــن اســت 
روز بــه دنبــال راهــکار و روش خالقانــه جدیــدی 
بــرای ادامــه حیــات باشــند؛ دقیقــا ماننــد خــود 
گزارش هــای بســیاری  بــر  بنــا  کــه  ایــن ویــروس 
از محققــان و دانشــگاه ها دائمــا در حــال تغییــر 
را  خــودش  روز  هــر  و  اســت   DNA و  ماهیــت 
به روزرســانی می کنــد تــا انســان های بیشــتری را 

کنــد. مبتــال 

کردهاست ۳-آیندهتغییر
کنیــم؛ بایــد  گــر بخواهیــم دربــاره آینــده صحبــت  ا
اســت  کــرده  تغییــر  »آینــده«  کــه  کنیــم  کیــد  تا
ماننــد  کوویــد-۱9  گیــری  دنیا از  پــس  هرگــز  و 
نخواهــد  بودیــم؛  کــرده  ترســیم  کــه  آینــده ای 
بــود. بســیاری از مشــاغل بــرای همیشــه تعطیــل 
کارمنــدان و افــراد بیــکار  می شــوند؛ بســیاری از 
اساســی  تغییــرات  مــردم  رفتــار  و  خواهنــد شــد 
شــما  تجــارت  و  کســب وکار  روش  پــس،  دارد. 
کنیــد چــه  کنــد. امــروز بایــد فکــر  هــم بایــد تغییــر 
بــه  بایــد  چگونــه  و  می کنــد  تغییــر  چیزهایــی 
آینــده  بــرای  تــا  برویــد  تغییــرات  ایــن  اســتقبال 

باشــید. آمــاده  جدیــد 
چگونــه  بگیریــد  یــاد  بایــد  شــاید  مثــال،  بــرای 
هســتید؛  خانــه  در  حالی کــه  در  و  دور  راه  از 
بــه  نیــاز  هنــوز  دهیــد.  انجــام  را  خــود  کارهــای 
کاری متمرکــزی داریــد یــا اینکــه می توانیــد  تیــم 
سروســامان  را  کارهــا  شــده  توزیــع  صــورت  بــه 
مشــتریان  درخواســت های  چگونــه  بدهیــد؟ 
نیــاز  تــا  کنیــد  فراهــم  بســتری  و  داده  پاســخ  را 
ــه دفتــر شــرکت شــما مراجعــه  نباشــد حضــوری ب
ــید  ــته باش ــاز داش ــت نی ــن اس ــا ممک ــد. احیان کنن
اینترنــت  اطالعــات،  فنــاوری  زیرســاخت های 
تمــام  و  دهیــد  ارتقــا  را  کســب وکارتان  شــبکه  و 
در  تــا  کنیــد  رمزنــگاری  را  مشــتریان  اطالعــات 
نشــوند. کشــف  و  شــنود  دور،  راه  از  ارتباطــات 

کامــالآمــادههــراحتمالــی ۴-هرگــزنمیتوانیــد
باشید

هنــوز هیچ کــس نتوانســته انتهــای ایــن بحــران را 
کــه هنــوز هیچ کــس نتوانســته  ببینــد. همان طــور 

و  باشــید  مالــی  و  اقتصــادی  فشــار  در  کنــون  ا
کســب وکارتان بســیار نحیــف و شــکننده  اینکــه 
تــالش  و  بمانیــد  زنــده  بایــد  ولــی  باشــد  شــده 
برســانید.  کرونا  بــه عصــر پســا را  کنیــد خودتــان 
تســلیم  کرونــا  برابــر  در  کــه  کســب وکارهایی 
کــه  کننــد  شــوند یــا واقعیــت را این گونــه تفســیر 
کرونــا مــرده اســت و نیــازی  دیگــر جهــان بــدون 
در  باشــد؛  داشــته  وجــود  کســب وکاری  نیســت 
کرونا غمگیــن و پشــیمان خواهنــد بــود. عصرپســا
کوتــاه مــدت ســه مــاه  بــرای  کســب وکارها بایــد 
و شــش ماهــه، طوالنــی مــدت یــک ســال و دو 
ــه متفــاوت  ک ــده ای  کرونا و آین ســاله، دوران پســا
و  کننــد  برنامه ریــزی  بــود؛  خواهــد  امــروز  از 
رویکردهــای نــو و خالقانــه داشــته باشــند. تنهــا 
بحــران  می تــوان  کــه  اســت  صــورت  ایــن  در 
گذاشــت و بــه آینــده  کروناویــروس را پشــت ســر 

نشســت! انتظــارش  در  و  بــود  امیــدوار 
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نکته ها و گفته ها

اشاره
از معــدود  از قدیمی تریــن شــرکت های دنیــای فنــاوری و یکــی  فوجیتســو یکــی 
شــرکت های موفــق ایــن حــوزه از آســیای شــرقی اســت. در ســال ۲۰۱۸، فوجیتســو 
چهارمیــن شــرکت بــزرگ آی تــی در جهــان شــناخته شــده اســت. یعنــی ایــن شــرکت 
 AWS و آمــازون بــا ســرویس Accenture ،پشــت ســر شــرکت های غــول آی بــی ام
را  پــر پیــچ و خمــی  ایــن شــرکت قدیمــی دنیــای فنــاوری مســیر  قــرار می گیــرد. 
ــال  کام ــیر  ــر مس ــه تغیی ــو ب ــت. فوجیتس ــیده اس ــی رس کنون ــه  ــه نقط ــا ب ــرده ت ک ــی  ط
کنــون  کاری زده اســت تــا ا عــادت دارد و بارهــا در تاریــخ خــود دســت بــه چنیــن 
کشــور   ۱۰۰ از  بیــش  در  و  دارد  کارمنــد  هــزار   ۱۴۰ کــه  اســت  ایســتاده  جایــی  در 
کــه ایــن  کــرده اســت. محصــوالت و خدماتــی هــم  نمایندگــی و دفتــر خدمــات دایــر 
ــو  ــه فوجیتس ک ــوری  ــتند؛ به ط ــترده هس گس ــوع و  ــیار متن ــرده بس ک ــه  ــرکت عرض ش
ســازنده  کامپیوتــر،  جانبــی  قطعــات  و  پی ســی  تولیدکننــده  یــک  می تــوان  را 
بزرگ تریــن مین فرین هــا و ابررایانه هــا، فروشــنده لپ تــاپ، ســازنده ســرور و حتــی 
کــه حاصــل همــان تغییــر مســیرهای متعــدد در  ســرویس دهنده اینترنــت دانســت 

طــول ســالیان دراز اســت.

کامپیوتر تغییرمسیرنخست:ازمخابراتبه
۲۰ ژوئــن ســال ۱93۵ در تاریــخ شــرکت فوجیتســو روز بســیار مهمــی اســت. در ایــن 
روز ایــن شــرکت بــه عنــوان یــک زیرمجموعــه از شــرکتFuji Electric راه انــدازی 
می شــود. وظیفــه ایــن شــرکت تــازه تاســیس، تولیــد تلفــن و تجهیــزات خــودکار 
تلفن خانــه بــرای شــرکت مــادر بــود. جالــب اســت بدانیــم خــود شــرکت »فوجــی 
شــرکت  و   Furukawa Electric ژاپنــی  شــرکت  همــکاری  حاصــل  نیــز  الکتریــک« 

ــود.  ــس ب ــی زیمن آلمان
و  ارتباطــی  تجهیــزات  روی  ژاپــن  صنعــت  بیســتم،  قــرن  ابتــدای  دهه هــای  در 
به ویــژه،  بــود.  کــرده  زیــادی  ســرمایه گذاری  تلفن هــا  انــواع  جملــه  از  مخابراتــی 
کشــور رونــق  تولیــد تجهیــزات ارتباطــی و مخابراتــی بــرای صنایــع نظامــی ایــن 
زیــادی داشــت. شــرکت فوجیتســو نیــز بــه تدریــج وارد فعــل و انفعــاالت بــازار شــد 
و خــودش را بــه عنــوان یــک تولیدکننــده معتبــر در صنایــع ارتباطــی و رادیویــی 
کــرد. اتفاقــات دهه هــای 3۰ و ۴۰ در ژاپــن از جملــه جنــگ جهانــی دوم؛  ح  مطــر
گرچــه،  کشــور شــد. ا باعــث تخریــب بخــش وســیعی از زیرســاخت ارتباطــی ایــن 
برعهــده  را  بازســازی ها  تــا مســئولیت  زیــادی وارد می کردنــد  امریکایی هــا فشــار 
داشــته باشــند و از ســوی دیگــر تجهیــزات زیرســاختی آلمانــی و بریتانیایــی بــه طــور 
کالبــد صنعــت مخابــرات ژاپــن اســتفاده می شــد؛ ولــی شــرکت هایی  وســیعی در 
کــرده و هــم در ُبعــد دانــش و هــم در ُبعــد  ماننــد فوجیتســو هــم از فرصــت اســتفاده 

کشــیدند. محصــوالت خودشــان را بــاال 
همــراه  و  شــخصی  کامپیوترهــای  تولیــد  بــه  فوجیتســو  مدیــران   ،۵۰ دهــه  در 
ــد.  پــس از چنــد ســال  ــه اولیــه را آغــاز  کردن کار روی یــک نمون عالقه منــد  شــدند و 
کامپیوتــر تجــاری ژاپــن به نــام FACOM 100 در ســال  تحقیــق و توســعه، اولیــن 
ســاخت  همچنــان  فوجیتســو  البتــه،  شــد.  ســاخته  فوجیتســو  توســط   ۱9۵۴

ــی PPM را  ــتگاه های رادیوی ــه دس ــرای نمون ــه داده و ب ــی را ادام ــزات رادیوی تجهی
ســاخت.

و  شــخصی  کامپیوترهــای  ســوی  بــه  فنــاوری  دنیــای  در  توجه هــا  همــه  امــا 
کــه شــرکت IBM بــه ســرعت در حــال پیشــرفت بــود.  مین فریم هــا بــود؛ جایــی 
کــرد و بانــی یــک  کامپیوترهــا اســتفاده  آی بــی ام در ســال ۱9۵9 ترانزیســتورها را در 
انقــالب بــزرگ در دنیــای محاســبات شــد. ژاپنی هــا متوجــه شــده بودنــد آینــده 
کامپیوترهــا اســت و بایــد هرچــه زودتــر بــه خودکفایــی برســند ولــی  دنیــا در دســت 
فاصلــه آن هــا بــا شــرکت های امریکایــی بســیار زیــاد بــود. بــه همیــن دلیــل، دولــت 
ژاپنــی  کامپیوتــر  تولیدکننــده  شــرکت های  بــرای  تشــویقی  سیاســت های  ژاپــن 
گرفــت، وام هــای ارزان قیمــت، تســهیالت مالیاتــی، افزایــش تعرفه هــای  در نظــر 
از  حمایــت  و  کامپیوتــر  تجهیــزات  واردات  کــردن  محــدود  کامپیوتــر،  واردات 
تولیدکننده هــای داخلــی بخشــی از ایــن فعالیت هــا بودنــد. در برهــه ای از زمــان، 
کنــد و همکاری هایــی چنــد جانبــه  شــرکت IBM فرصــت یافــت در ژاپــن فعالیــت 
بــا شــرکت های ژاپنــی در جهــت  افزایــش دانــش داشــته باشــد ولــی فوجیتســو زیــر 
کامپیوترهــای خــودش را پیــش  کار تحقیــق و توســعه  بــار نرفــت و بــه طــور مســتقل 

بــرد.
در اوایــل دهــه ۶۰ میــالدی، دولــت ژاپــن نقــش مهم تــری بــه فوجیتســو محــول 
همیــن  بــه  بــود.  ژاپنــی  کامپیوتــری  درصــد  صــد  شــرکت  تنهــا  فوجتیســو  کــرد. 
ــر تخصــص داخلــی، توســعه   ــا تکیــه ب ــا ب ــرد ت ک ــت ژاپــن آن هــا را مأمــور  دلیــل، دول
کار خــود قــرار دهنــد. در  کامپیوترهــای مین فریــم و مدارهــای مجتمــع را در دســتور 
کامپیوتــر  ماه هــای پایانــی ســال ۱9۶۲، مأموریــت فوجیتســو بــه تولیــد رقیبــی بــرای 
کــرد. حاصــل ایــن تالش هــا ســاخت مین فریــم  ترانزیســتوری IBM 1401  تغییــر 
ان ای ســی  و  هیتاچــی  جملــه  از  دیگــر  شــرکت  چنــد  همــکاری  بــا   FONTAC
گســترده ژاپنــی بــرای دســتیابی بــه  بــود. پــروژه FONTAC اولیــن تــالش ملــی و 
مین فریم هــا بــود و ارزش باالیــی داشــت ولــی در بــازار یــک شکســت محســوب 

می شــد. 
کامپیوتــر نبــود؛ چــون طبــق  فوجیتســو اصــال نگــران هزینه هــای توســعه و ســاخت 
کامپیوتــر جدیــد  کــرده بــود؛ بــه محــض اینکــه یــک  کــه دولــت ژاپــن وضــع  فرآینــدی 
ســاخته می شــد؛ هزینــه آن دریافــت شــده و جریــان درآمــدی شــرکت بــه وضعیــت 
ــا اینکــه در  ــه توســعه و تحقیــق خــود ادامــه داد ت پایــداری می رســید. فوجیتســو ب
کامپیوتــر داخلــی ژاپــن بــه نــام FACOM 230 را تولیــد  ســال ۱9۶۵ پیشــرفته ترین 
ــا بــه  کامپیوترهــا را ادامــه داد ت کــرد. فوجیتســو بــه ســرعت رشــد خــود در ســاخت 

کامپیوتــر در دهــه ۶۰ ژاپــن تبدیــل شــد.  بزرگ تریــن ســازنده و فروشــنده 

کامپیوترهایشخصیولپتاپ تغییرمسیراستراتژیک:ازمینفریمهابه
در دهــه ۱97۰، آی بــی ام از خانــواده جدیــد محصــوالت خــود بــه نــام 37۰ رونمایــی 
ایــن شــرکت  بــازار و میــدان جنــگ و رقابــت جدیــدی میــان  بــه نوعــی  تــا  کــرد 
ــروع  ــی ش ــکاری هیتاچ ــا هم ــو ب ــاره فوجیتس ــود. دوب ــاز ش ــا ب ــا ژاپنی ه ــی ب امریکای
کامپیوترهــای  کــه حاصــل آن  کردنــد   IBM 370 کامپیوتــری مشــابه بــه ســاختن 
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کامــال   M کامپیوترهــای ســری M فوجیتســو هیتاچــی در اواخــر دهــه 7۰ میــالدی بــود. 
مشــابه آی بــی ام 37۰ بودنــد و از نظــر قــدرت محاســباتی بــا آن هــا برابــری می کردنــد. 
رســما فوجیتســو یــک رقیــب بــزرگ بــرای IBM بــود و در بــازار ژاپــن فــروش بیشــتری 
کــرد و ایــن  گــذار  داشــت. در دهــه ۱9۸۰ عمــال آی بــی ام بــازار ژاپــن را بــه فوجیتســو وا

ــا دهــه ۱99۰ ادامــه داشــت. ــری ت برت
فوجیتســو در طــی همــه ایــن ســال ها، تولیــد محصــوالت مخابراتــی خــود را داشــت 
و از ســوی دیگــر در ســال ۱977 وارد توســعه نرم افــزار هــم شــده بــود. اولیــن نرم افــزار 
 M کامپیوترهــای ســری فوجیتســو بــه نــام AIM یــک ســرویس دیتابیــس آنالیــن بــرای 

بــود.
 DRAM کیلوبایــت در معمــاری در ســال ۱97۸ اولیــن مــاژول حافظــه رم بــا ظرفیــت ۶۴ 

را ســاخت و جــزو اولیــن ســازنده های موفــق حافظــه در جهــان بــود.
کامپیوتــر  انــواع  تولیدکننــده  بــر صنعــت مخابــرات،  عــالوه  فوجیتســو در دهــه ۱9۸۰ 
و  مینی کامپیوترهــا  ورک استیشــن،  مین فریــم،  خانگــی،  و  شــخصی  کامپیوترهــای  از 
تجهیــزات جانبــی آن هــا بــود. بــه عــالوه، روی سیســتم های نوشــتاری و پــردازش زبــان 
کار می کردنــد. در اواخــر قــرن بیســتم روی تولیــد سیســتم های شــبکه ای  ژاپنــی هــم 
ســوئیچ های  و   PBX خصوصــی  تلفــن  شــبکه های  و   )COINS( شــرکتی  اطالعــات 
کردنــد و ســراغ تولیــد تراشــه های الکترونیکــی و دیجیتالــی رفتنــد.  دیجیتــال تمرکــز 

کشــورهای  کــرد بــا خریــد برخــی شــرکت ها در  در همــه ایــن دهه هــا فوجیتســو ســعی 
دیگــر از جملــه شــرکت معــروف امریکایــی »آمــدال«، وارد بازارهــای بین المللــی شــود ولی 
ــار IBM از فوجیتســو  ــا یــک رقیــب بــزرگ بــه نــام IBM روبــرو بــود. چندیــن ب همیشــه ب
گریبان گیــر ایــن  کــرد و هزینه هــای بزرگــی  بــه خاطــر نقــض ثبــت اختراع هایــش شــکایت 
کــه توســط فوجیتســو خریــداری شــده اســت؛ ۸۰  شــرکت شــد. از دیگــر شــرکت هایی 
کــه در حــوزه مین فریــم فعالیــت می کــرد.  درصــد ســهام شــرکت بریتانیایــی ICL بــود 
ســرمایه گذاری ۴۰ میلیــون دالری در شــرکت امریکایــی HAL تــالش دیگــر فوجیتســو 

ــه بازارهــای بین المللــی بــود. ــرای دســت یافتــن ب ب
در ســال ۱99۵ اولیــن لپ تــاپ فوجیتســو بــه نــام BIBLO تولیــد شــد. ایــن لپ تــاپ 
کالینــت  نرم افزارهــای  از  کاربــری شــخصی و همــراه داشــت و مجموعــه ای  مصــارف 
ســروری فوجیتســو روی آن بــه صــورت پیش فــرض نصــب شــده بــود. ســری بعــدی 
و  شــدند  ســاخته  کســب وکارها  بــرای   Lifebook نــام  بــه  فوجیتســو  لپ تاپ هــای 
بــرای ســاخت   AMD بــا  کردنــد. همــکاری  توفیقاتــی در بازارهــای بین المللــی پیــدا 
تراشــه  و حافظــه فلــش، همــکاری بــا شــارپ و ســان مایکروسیســتمز بــرای تولیــد انــواع 
ســخت افزارها باعــث شــدند فوجیتســو در بازارهــای بین الملــل موفقیت هــای بیشــتری 
کنــد ولــی ورود بــه قــرن بیســت و یکــم بــا شــدیدترین فشــارهای اقتصــادی و  کســب 

کوچــک ســاخت. تعدیــل نیــرو روبــرو بــود و واحــد تحقیــق و توســعه ایــن شــرکت را 

تغییرمسیربزرگ:ازسختافزاربهنرمافزاروسرویس
کشــورهای  صنعــت فنــاوری در سراســر جهــان بــا چالــش روبــرو بــود. بــازار مخابــرات در 
کامپیوترهــای  بــزرگ اروپایــی و ایــاالت متحــده بازدهــی باالیــی نداشــت و تقاضــا بــرای 
کــرده بــود. مدیرعامــل وقــت در  کاهــش پیــدا  شــخصی و تلفن هــای همــراه بــه شــدت 
کــه 9 درصــد  کارمنــد را در فوجیتســو تعدیــل می کنــد  کــه ۱۶،۴۰۰  کــرد  ســال ۲۰۰۲ اعــالم 
کارمنــد از بخش هــای عملیاتــی ژاپــن تعدیــل  از نیــروی انســانی بــود. حــدود پنــج هــزار 
کارمنــدان دائمــی نبودنــد و در بخــش پروژه هــای موقــت  کــه البتــه هیچ کــدام،  شــدند 
ــد. اقــدام او، یکــی از شــدیدترین تغییــرات ســاختاری در شــرکت های  فعالیــت می کردن
الکترونیکــی ژاپــن محســوب می شــد و قدمــی در مســیر تغییــرات عظیــم اســتراتژیک در 
فوجیتســو بــود. شــرکت های تابعــه و دارای ســهام فوجیتســو تغییــر نــام دادنــد و هریــک 

گرفتنــد. توســعه بخشــی از محصــوالت ایــن شــرکت بــزرگ را برعهــده 
ــه از  ک خ داد  یکــی از بزرگ تریــن تغییــرات مســیرهای ایــن شــرکت در اوایــل ایــن قــرن ر
ــزار و ســرویس چرخیــد. فوجیتســو  ــه ســوی نرم اف ــر ب کامپیوت ــرات و  ســخت افزار و مخاب
کــف دســت را در جهــان توســعه  در ســال ۲۰۰3 اولیــن فنــاوری تأییــد هویــت براســاس 
کــرد ولــی هنــوز  داد. ایــن شــرکت چندیــن نرم افــزار و ســرویس دیگــر هــم راه انــدازی 
 K کامپیوتــر جهــان بــه نــام ســاخت ابررایانه هــا را ادامــه داد و در ســال ۲۰۱۱ قوی تریــن 

Computer را ســاخت.
ــال  ــت. در س ــی اس ــرویس دهنده های اینترنت ــن س ــی از بزرگ تری ــو یک ــون، فوجیتس کن ا
۲۰۱۶، جــزو برتریــن شــرکت های تحســین شــده در فهرســت نشــریه فورچــون بــود و از 

نظــر نــوآوری، تعهــد اجتماعــی و رقابــت جهانــی زبــان زد اســت.

گــر شــجاعت پیگیــری  همــه رویاهــا بــه واقعیــت مــی پیونــدد، ا

آن را داشــته باشــید. "والــت دیزنــی"
  
کنــد، شــرایط زندگــی مــان  آنچــه سرنوشــت مــا را تعییــن مــی 

نیســت، بلکــه تصمیــم هــای ماســت "آنتونــی رابینــز"

کــه تــو را  گمراهــی اســت و مالــی  کــه تــو را اصــالح نکنــد  دانشــی 

ســود ندهــد عــذاب اســت." ضــرب المثــل چینــی"

 

ــد،  ــه خاطــر آنکــه از آن مــی ترســید انجــام ندهی کاری را ب ــر  گ ا

کنتــرل زندگــی شــما را بــه دســت میگیــرد.   "گلــن فــورد" تــرس 

 

ــر،  کمت ــه  ــر، شــکایت و نال کمت ــد بیشــتر، غــذا  ــر، امی کمت ــرس  ت

کمتــر،  گفتــن بیشــتر، نفــرت  کمتــر،  تنفــس بیشــتر، صحبــت 

عشــق بیشــتر باعــث می گــردد تمامــی خوبی هــا متعلــق بــه تــو 

باشــد.  " ضــرب المثــل ســوئدی"

 

کــه شــما  آن را  کــرد  مســئول زندگــی خــود باشــید. بایــد قبــول 

ــز بــران " کــه می خواهیــد می بریــد. " ل بــه جایــی 

 

که حتی  یکی از راه های پرورش اعتماد به نفس این است 

کنید.  کرد، شجاعانه عمل  وقتی می توان محتاطانه عمل 

"برایان تریسی"

 

نســبت  درســتی  نگــرش  کــه  انســانی  نمی توانــد  هیچ چیــز 

بــه راه رســیدن بــه هــدف خــود دارد، را از دســت یابی بــه آن 

انســانی  نمی توانــد  زمیــن  روی  هیچ چیــز  و  دارد  بــاز  هــدف 

کمــک نمایــد. "تومــاس  نگــرش ذهنــی اشــتباه دارد،  کــه  را 

جفرســون"

راه حل هــای  و  مشکالت شــان  بــا  بخواهیــد  کارمنــدان  از 

بیاینــد. شــما  پیــش  خــود  پیشــنهادی 

کاغــذ آوردن هدف هــا و برنامه هــای عملــی و رســیدن  روی 

در شــما  دیگــری می توانــد  هــر عامــل  از  آن هــا ســریع تر  بــه 

کنــد "برایــان تریســی" اعتمــاد بــه نفــس ایجــاد 
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گفــت  کارفرمایــش  کــه می خواســت بازنشســته شــود. او بــه  نجــار پیــری بــود 
کنــار  کنــد و از زندگــی بــی دغدغــه در  کــه می خواهــد ســاختن خانــه را رهــا 

همســر و خانــواده اش لــذت ببــرد.
کنــد ناراحــت شــد.  کار را تــرک  کارگــرش می خواهــد  کــه دیــد  کارفرمــا از ایــن 
ــه دیگــر  کار، تنهــا یــک خان ــه عنــوان آخریــن  ــه ب ک او از نجــار پیــر خواســت 
کــه دلــش بــه ایــن  کامــاًل مشــخص بــود  کــرد، امــا  بســازد. نجــار پیــر قبــول 
کار راضــی نیســت. او بــرای ســاختن ایــن خانــه، از مصالــح بســیار نامرغوبــی 

کــرد و بــا بی حوصلگــی، بــه ســاختن خانــه ادامــه داد. اســتفاده 
کارفرمــا بــرای وارســی خانــه آمــد.  کار ســاختن خانــه بــه پایــان رســید،  وقتــی 
گفــت : »ایــن خانــه متعلــق بــه توســت. ایــن  کلیــد خانــه را بــه نجــار داد و  او 

هدیــه ای اســت از طــرف مــن بــرای تــو «.
دارد  کــه  می دانســت  گــر  ا بــود!  تأســف  مایــه  بــود.  شــده  شــوکه  نجــار 
را  کارش  دیگــر  گونــه ای  بــه  مســلمًا  می ســازد،  خــودش  بــرای  خانــه ای 

مــی داد. انجــام 

گــر در روز نهــم نصــف زمیــن از چمــن پوشــیده شــده  جــواب معمــای مزرعــه: چمــن هــر روز دو برابــر می شــود. بنابرایــن ا
کل زمیــن پوشــیده از چمــن می شــود. پــس 9 روز طــول می کشــد تــا نصــف زمیــن پوشــیده از چمــن  باشــد، روز دهــم 

شود.

در تصویر زیر چند مربع می بینید؟

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

قورباغه در نوک برج
کــه بــا هــم مســابقه دو  گرفتنــد  کوچیــک تصمیــم  گروهــی از قورباغــه هــای  روزی از روزهــا 
ج خیلــی بلنــد بــود. جمعیــت زیــادی  ــه نــوک یــک بــر بدهنــد. هــدف مســابقه رســیدن ب
ــد.  ــروع ش ــابقه ش ــد و مس ــده بودن ــع ش ــا جم ــه ه ــویق قورباغ ــابقه و تش ــدن مس ــرای دی ب
کوچیکــی بتواننــد  کــه قورباغــه هــای بــه ایــن  کســی تــوی جمعیــت بــاور نداشــت  راســتش، 
ج برســند. شــما مــی تونســتید جملــه هایــی مثــل اینهــا را بشــنوید: »اوه، عجب  بــه نــوک بــر
ج نمــی رســند.« یــا »هیــچ شانســی بــرای  کار مشــکلی!!«، »اونهــا هیــچ وقــت بــه نــوک بــر

ج خیلــی بلنــده!« موفقیتشــون نیســت. بــر
کــه هنــوز بــا  کردنــد بجــز بعضــی  کوچیــک یکــی یکــی شــروع بــه افتــادن  قورباغــه هــای 
حــرارت داشــتند بــاال و باالتــر مــی رفتنــد. جمعیــت هنــوز ادامــه مــی داد: »خیلــی مشــکله! 
کــس موفــق نمــی شــه!« و تعــداد بیشــتری از قورباغه هــا خســته مــی شــدند و از  هیــچ 
ادامــه دادن منصــرف. ولــی فقــط یکــی بــه رفتــن ادامــه داد؛ بــاال، بــاال و بــاز هــم باالتــر. ایــن 
یکــی نمی خواســت منصــرف بشــه! باالخــره بقیــه از بــاال رفتــن منصــرف شــدند بــه جــز اون 
ــه نــوک رســید! بقیــه  ــه ب ک ــود  ــاد تنهــا قورباغــه ای ب ــه بعــد از تــالش زی ک ــو  کوچول قورباغــه 

کار رو انجــام داده؟ قورباغه هــا مشــتاقانه می خواســتند بداننــد او چگونــه ایــن 
کرده؟  ج و موفــق شــدن رو پیــدا  کــه چطــور قــدرت رســیدن بــه نــوک بــر اونــا ازش پرســیدند 

کــه برنــده مســابقه ناشــنوا بوده! و مشــخص شــد 
 

شرح حکایت:
گــوش ندهیــد. چــون آن هــا  کننــدۀ  دیگــران  هیــچ وقــت بــه جمــالت منفــی و مأیــوس 
کــه از  تــه دلتــان آرزویشــان  زیباتریــن رویاهــا و آرزوهایتــان را از شــما می گیرنــد، چیزهایــی 
کــه می خوانیــد یــا  کنیــد. چــون هــر چیــزی  کلمــات فکــر  را داریــد! همیشــه بــه قــدرت 
کنیــد و باالتــر  می شــنوید روی اعمــال شــما تأثیــر می گــذارد. پــس همیشــه مثبــت فکــر 
کــه بــه آرزوهایتــان  کســی خواســت بــه شــما بگویــد  از آن، نشــنیده بگیریــد، هــر وقــت 
کار  مــن همــراه خــدای خــود  همــه  باشــید:  بــاور داشــته  و همیشــه  رســید  نخواهیــد 

انجــام دهــم. می توانــم 

لطیفه

معما
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Uninterruptible Power Supply 

iPOWER UPS

شرکت تیــام شبــکه با ربع قرن سابقه در ارائه 
گارانتی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش             

سال سابقه 
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Data Center Infrastructure Management 
سیستم های مدی��ت ��رساخت مرکز داده 

لحظه به لحظه در مرکز داده 

TDM-209G1/G3 TDM-213D1/D3 TDM-320A1/A3 TDM-428M TDM-612C TDM-830N TDM-840N


