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موفقیت رشک برانگیز برندى با طراحى یک خودکار

4 نکته مهم مراکزداده در سال 2018 که هر مدیر آى تى باید بداند!

احداث مرکزداده در 5 قطب ایران
سیسکو به دنبال بیت کوین ماینینگ کاربران خانگى

استفاده صد درصد مراکزداده اپل از انرژى تجدیدپذیر
دانش آموزان حواس پرت شناسایى مى شوند
مراکزداده روسیه آماده جام جهانى 2018

کارخانه هاى زغال سنگ به مرکزداده تبدیل مى شوند

اینترنت اشیا صنعتى چه تاثیراتى روى مراکز داده خواهد گذاشت؟

کاریکاتور، لطیفه، حکایت و معما

چگونه از فرسودگى کارمندان  جلوگیرى کنیم؟

مقیاس پذیرى براى پاسخ گویى به تقاضاها

6 مزیت بزرگ مراکزداده ماژوالر

با حمایت شرکت تیام شبکه
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محاسبه مختصات جدید بازار
فرزانه شوقى لیسار

همیشه چاپ و انتشار اولین شماره یک نشریه براى همه جذاب، هیجان انگیز و مملو از 
انرژى و احساس است. تصمیم دارید تمام رویاها و چشم اندازى که براى این نشریه در 
سر پرورانده اید را در شماره اول منعکس کنید. در این شرایط تصور مى کنید باید تمام 
حرف ها و گفتنى ها را با همین شماره اول به دست خواننده برسانید و آن قدر حرف 
براى گفتن و مطلب براى خواندن آماده کرده باشید که تمام نیازهاى مخاطب را پاسخ 
دهد. از قدیم گفته اند گام اول را باید محکم و با صالبت برداشت. همچنین خشت اول 
باید صحیح بنا نهاده شود و ردى از تمام برنامه ها، نقشه ها و آمال تان در جاى جاى 
آن قابل مشاهده باشد. دست اندرکاران فصل نامه «ویراگستر» براى انتشار و چاپ اولین 
شماره، درگیر چنین حال و هوایى بودند، به خصوص اینکه قرار بود اولین شماره در 
آخرین روزهاى سال و همزمان با تعطیالت نوروز منتشر شود.  خوشبختانه پس از 
چاپ و انتشار و به خصوص در روزهاى کارى ابتداى سال، بازخوردهاى بسیار متفاوت و 
متنوعى داشتیم که دلگرم کننده بودند و البته امیدى براى ادامه مسیر. نظرات دیگران 
را شنیدیم و همینطور سواالتى درباره چرایى و دالیل انتشار یک فصل نامه فرهنگى 
اقتصادى در این فضاى نه چندان سرحال کسب وکارها و هزینه هاى زیاد چاپ و کاغذ 

و دردسرهاى انتشار یک نشریه کاغذى!
براى شماره دوم، سعى کردیم گزارشى از وضعیت مراکز داده ایرانى منتشر کنیم و 
امیدهایى که به ماه ها و سال هاى آتى داریم. به سراغ برندى رفتیم که براى همه ما 
آشنا است و سال ها خاطره از آن داریم، ولى شاید به درستى این برند را نشناسیم و 
ندانیم چگونه به این موفقیت رسیده است. مقاله مدیریتى این شماره هم به کارمندان 
مدیریت  درباره  جالب  بسیار  مقاله  یک  دارد.  اختصاص  افسرده  و  خسته  مدیران  و 
مراکزداده در سال 2018 و نکاتى که باید هر مدیر بداند را منتشر کردیم و البته به 
سراغ یکى از موضوع هاى داغ این روزهاى دنیا و ایران رفتیم. بازار مراکزداده ماژوالر به 
سرعت در حال رشد و در حال تبدیل شدن به یک رقیب جدى براى مراکزداده سنتى 
است. در ایران هم کسب وکارها، سازمان ها، بانک ها و نهادهاى بزرگ دولتى و خصوصى، 
استقبال بسیار خوبى از مراکزداده ماژوالر کردند. در این شماره میخوانید که چه دالیل 
مدیریتى، اقتصادى، فرهنگى و استراتژیکى براى استفاده از این دستگاه در آینده وجود 
دارد و شاید شما هم متقاعد شوید یک مرکزداده ماژوالر خریدارى و استفاده کنید. 
شماره دوم فصل نامه «ویراگستر» در شرایطى منتشر مى شود که چندین اتفاق بزرگ 
رخ داده یا در حال وقوع، مى تواند بازار شبکه ایران را دستخوش تحوالتى کند. نوسانات 
نرخ دالر و پیامدهاى آن، فیلترینگ تلگرام و کوچ کاربران به سوى پیام رسان هاى 
داخلى، شعار امسال که حمایت از کاالى ایرانى است و توجه بیشتر دولت و صنعت به 
بومى سازى فناورى ها و محصوالت در کنار برگزارى نمایشگاه بزرگ الکامپ در اولین 
روزهاى ماه مرداد، همگى یک پیام را مخابره مى کنند؛ اینکه روزها و ماه هاى داغى در 
انتظار همه کسب وکارها است و بازار در حال تغییر مختصات است. با این مقدمه، شما 
را به ورق زدن شماره دوم فصل نامه «ویراگستر» و خواندن مطالبى که عالقه مندید،  

دعوت مى کنیم.

﹤﹛︀﹆﹞︨︣

ا︠︊︀ر

فصل نامه اقتصادى فرهنگى
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دومین همایش ملى مراکزداده، زیرســاخت و ســرویس ها در اردیبهشــت ماه 97 در محل سازمان 
پژوهش هاى علمى وصنعتى ایران برگزار شــد. این همایش در سه روز و با حضور 2100 شرکت کننده 
همراه با 17 کارگاه آموزشــى و 20 کارگاه کامال تخصصى، به چالش ها و مشــکالت مراکزداده ایران 
پرداخت. در این همایش، اســتاندارد نبودن غالب مراکزداده در ایران و این موضوع که هر سازمان و 
نهادى براى خودش یک مرکزداده تاسیس کرده است، به عنوان مشکالت اصلى این حوزه معرفى شدند. 
ســخنرانان این همایش بیان کردند که برخى مراکزداده، در طبقات باالى ســاختمان ها و در فضاهایى 
نامناسب افتتاح شده اند که با استانداردهاى جدید DC100 سازمان فناورى اطالعات تطابق ندارد. به 
عالوه، استانداردهاى برق، مکانیکى، سرمایش، امنیت و غیره در این مراکزداده نیز رعایت نشده است. 
یکــى از راه حل هاى خروج از این وضعیت در صنعــت مراکزداده، افتتاح مراکزداده بزرگ در 5 قطب 
ایران عنوان شد. منظور از قطب، محوطه بزرگى است که در آن دیتاسنترهاى متعددى قرار مى گیرند 
که هرکدام مى توانند هزاران رك داشــته باشــند. ولى باید حاکمیت در آن پنج قطب برق را تامین و 
استانداردها و مالحظات امنیتى را لحاظ کند. در این شرایط It as Service  خواهیم داشت و نیازى به 
سرمایه گذارى مجزا براى هر شرکت و نهاد نیست و هر کدام از آنها هر مقدارى از فضاى مرکزداد را 

که نیاز دارند، به صورت Pay as You Go شارژ و استفاده مى کنند.

به دنبال اوج گیرى و استقبال از ارزهاى دیجیتالى از جمله بیت کوین در سراسر دنیا، شرکت هاى فناورى 
به دنبال خلق روش هایى براى استخراج بیت کوین و دیگر پول هاى دیجیتالى با سیستم هاى کامپیوترى 
معمولى درون هر خانه هستند. سیسکو مدعى است در سال 2015 ثبت  اختراعى داشته که مى تواند از 
منابع غیرمصرفى یک کامپیوتر رومیزى خانگى براى ماینینگ بیت کوین استفاده کند. این ثبت  اختراع 
نشان مى دهد کاربران خانگى چگونه مى توانند به طور مطمئن و تضمین شده اى از پردازنده غیرضرورى، 
حافظــه رم خالى، انرژى منبع تغذیه و دیگر قطعات یک سیســتم بــراى پردازش هاى ماینینگ روى 
اینترنت استفاده کنند. در حقیقت، ثبت  اختراع سیسکو روشى براى استفاده از منابع یک کامپیوتر براى 
اجراى برنامه هاى کاربردى تحت کالود از جمله بیت کوین ماینینگ است. یک سیستم توزیع شده که 
مى تواند براساس سرعت، اندازه فضاى خالى، مقیاس پذیرى، انرژى و فاکتورهاى دیگر یک سیستم در 
یک کالستر، یک برنامه کاربردى کالود را اجرا کند. سیسکو این سیستم توزیع شده را در اختیار کاربران 
مى گذارد تا براســاس نیازها و منابع سیستم، پیکربندى اش کنند. البته در برابر انواع حمالت خارجى و 
سایبرى هم مقاوم و امن است. سیسکو به طور همزمان، در حال بررسى و تحقیق روى سیستم رمزنگارى 
بلوك چین نیز هســت. یکى از ایده هایى که سیسکو دنبال مى کند، طراحى و پیاده سازى بلوك چین در 

اینترنت اشیا است.

اپل در ماه مارس اعالم کرد تمام کســب وکار این شــرکت در سراسر جهان از جمله مراکزداده، 100 
درصد از انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر اســتفاده مى کنند. اپل دو سال پیش اعالم کرده بود 93 درصد 
کل کسب وکارش مبتنى بر انرژى هاى تجدیدپذیر است و اکنون این چرخه، تولید انرژى پاك را کامل 
کرده است. این شرکت با خرید مزارع بزرگ و تولید انرژى برق از انرژى باد یا خورشید، نصب پنل هاى 
خورشــیدى در مساحت هاى وسیع و تبدیل کردن سوخت مراکزداده به انرژى هاى پاك و همکارى و 
شــراکت با شرکت هاى مختلف در کشورهاى گوناگون ســعى کرده است تا همه کسب وکارش را از 
مصرف مســتقیم انرژى برق مجزا کند. اپل در حاضر حاضر، 25 نیروگاه تولید انرژى تجدیدپذیر در 
سراسر جهان دارد که مجموعا 626 مگاوات انرژى برق تولید مى کنند. اپل در سال 2017 نزدیک به 
286 مگاوات انرژى خورشیدى به فروش رسانده است. این شرکت در حال ساخت 15 نیروگاه انرژى 
دیگر در سراسر جهان است. با تکمیل این نیروگاه ها و ورود شبکه توزیع انرژى برق، جمعا تولیدکننده 
1.4 گیگاوات انرژى قابل تجدید در 11 کشور جهان خواهد بود. اپل پس از گوگل دومین شرکتى است 
که توانســته است تمام کسب وکارش را از مصرف مســتقیم انرژى برق به سوى مصرف انرژى هاى 

تجدیدپذیر ببرد.

٤ ︫﹞︀ره ٢

ا︠︊︀ر

احداث مرکزداده در 5 قطب ایران

سیسکو به دنبال بیت کوین ماینینگ کاربران خانگى

استفاده صد درصد مراکزداده اپل از انرژى تجدیدپذیر



در ماه هاى اخیر، اخبار زیادى درباره کاربردهاى جدید سیســتم هاى تشخیص چهره به گوش مى رسد. 
از به کارگیرى این فناورى در ورزشــگاه ها براى شناسایى افراد خاطى تا ردگیرى و شمارش گونه هاى 
جانورى نادر در جنگل! ولى مطمئنا یکى از کاربردهاى تعجب برانگیز فناورى تشخیص چهره به مدارس 
چینى تعلق دارد. در این کشور، یک طرح آزمایشى در حال اجرا است که با یک سیستم هوشمند، چهره 
و رفتار دانش آموزان زیرنظر گرفته شــود. در کالس هاى درس این مدارس، دروبین ها و سیستم هاى 
تشــخیص چهره اى نصب شد که روى چهره دانش آموزان زوم کرده وتغییر حالت چهره شان را ثبت و 
به نرم افزار و سرورهایى مى دهند که توانایى تحلیل این اطالعات را دارند. این سیستم هوشمند مى تواند 
تشــخیص دهد یک دانش آموز در وضعیت خشم، ناراحتى، بغض، حواس پرتى، شادى، تعجب و غیره 
است. وضعیت هر دانش آموز به طور آنالین روى یک نمایشگر براى معلمان و مدیران مدرسه نشان 
داده خواهد شــد. معلم از طریق این سیستم میتواند دانش آموزان حواس پرت یا مشکل دار را شناسایى 
کند و آن ها را  دوباره به ســوى درس فرا بخواند یا دانش آموزانى که سر کالس خواب رفتند را بیدار 
کند. این سیستم هوشمند مى تواند گراف هوشیارى و توجه دانش آموزان در کالس را ترسیم و به معلمان 
گزارش دهد تا مشخص شود کدام  دانش آموز بیشترین توجه و کدام دانش آموز کمترین توجه را داشته 

است. این سیستم نمونه کاملى از به کارگیرى فناورى هاى محاسباتى در لبه شبکه است.

چندین سال است شرکت هاى ارتباطى و مراکزداده روسیه، در حال بهبود و توسعه زیرساخت ارتباطى 
این کشور به خصوص در شهرهاى محل برگزارى مسابقات جام جهانى فوتبال 2018 هستند. در شهر 
مســکو به تنهایى دو مرکزداده بسیار بزرگ جدید توسط شرکت Zenlayer راه اندازى شده است. هر 
دوى ایــن مراکزداده مبتنى بر طراحى Tier III هســتند و یک آپ تایــم 99.982 درصدى را تضمین 
مى کنند. این مراکزداده تمامى گواهى نامه هاى ISO 27001 و ISO 9001 را دریافت کردند و با فناورى 
PCI DSS سازگارى دارند. هریک از این مراکز داده چندین آپ لینک از شرکت هاى مخابراتى و ارتباطاتى 

معتبر روســیه دارند و از طریق هاب Frankfurt قــاره اروپا به یکدیگر و دیگر مراکزداده اروپا متصل 
مى شوند.تمام این ارتباطات روى آدرس هاى IP جهانى است تا سرویس دهنده ها بتوانند با اطمینان خاطر، 
کانکشن هاى اختصاصى را براى شرکت کنندگان و رسانه ها فراهم کنند. شرکت Zenlayer ساخت این 
مراکزداده را از ســال 2014 آغاز کرده اســت و اکنون براى بازى هاى جام جهانى آماده بهره بردارى 
هستند. روسیه به تنهایى نزدیک به 110 میلیون کاربر اینترنت دارد که در زمان برگزارى جام جهانى 

چندین میلیون بیشتر خواهند شد.

در سال هاى اخیر، سازندگان مراکز داده دنبال همگرایى و نزدیکى بیشتر طبیعت با مراکزداده بودند و 
ســعى کردند سرورها و رك هایى را در دل طبیعت برپا کنند. ساخت مراکزداده در غارها یا زیرزمین 
نمونه اى از این موارد است. مزایاى طبیعت،  استفاده از انرژى هاى پاك و همین طور موانع و محافظ هاى 
طبیعى مى توانند باعث کاهش هزینه هاى مراکزداده شــوند. در بیرون از شهر شیکاگو، چندین کارخانه 
تولید زغال ســنگ وجود دارد که امروزه دیگر فعال نیســتند. حاال قرار است این معادن ذغال سنگ با 
سوله ها و ســاختمان هاى بزرگ به چندین مرکزداده تبدیل شــوند. این مراکزداده در ابعاد 10 هزار 
مترمربعى ساخته مى شوند و قرار است از انرژى هاى تجدیدپذیر استفاده کنند. روى سقف این مراکزداده 
پنل هاى خورشیدى نصب مى شود و زمین هاى اطراف نیز مملو از پنل هاى خورشیدى دیگر مى شوند تا 
انرژى مورد نیاز این مراکزداده بزرگ به طور کامل از خورشید تامین شود. در این محیط ها، مى توان از 
انرژى باد هم استفاده کرد و از سوى دیگر دریاچه میشیگان، نزدیک به این کارخانه ها هستند. سازندگان 
این مراکزداده مى خواهند از توربین هاى بادى و آبى براى تولید انرژى نیز استفاده کنند. کارخانه تولید 
زغال سنگ در سال 1928 تاسیس شده و در زمان فعالیتش نزدیک به 515 مگاوات برق تولید کرده 
اســت. زمین این کارخانه ها به قیمت ارزانى در اختیار سازندگان مراکزداده قرار مى گیرد و قرار است 

یک گلخانه نیز در این محل راه اندازى شود تا تهویه هواى گرم بهتر انجام شود.

︫﹞︀ره ٥٢

دانش آموزان حواس پرت شناسایى مى شوند

مراکزداده روسیه آماده جام جهانى 2018

کارخانه هاى زغال سنگ به مرکزداده تبدیل مى شوند





اینترنت اشیا صنعتى چه تاثیراتى 
روى مراکز داده خواهد گذاشت؟

چگونه مدیران مى توانند این تهدید را 
به یک فرصت تبدیل کنند 

تا کنون اینترنت اشیا (IoT) همانند یک حیوان خانگى بوده است. دستگاه هاى 
اینترنت اشیا در محیط هاى خانه هاى هوشمند نصب و استفاده شدند. اما چه 
اتفاقى مى افتد اگر فناورى و دستگاه هاى اینترنت اشیا وارد صنعت شوند؟ 
 (Industrial Internet of Things ســرنام) IIOT فناورى و پلتفرمى که با نام
مى شناسیم. شما مى توانید دستگاه هایى داشــته باشید که بسیار بهتر از 
انسان ها مى توانند کالن داده ها را ذخیره و انتقال دهند. در این گزارش کوتاه 
مى خواهیم نظر چند کارشناس در این زمینه را بخوانیم و بیشتر براى پذیرش 

و استفاده از IIOT آماده شویم:

︫﹞︀ره ٧٢

﹎︤ارش

مطمئن باشــید وقتى IIOT را وارد یک محیط صنعتى یا شبکه هاى گسترده و همین طور 
 IIOT مراکزداده کنید؛ شاهد تغییرات گسترده اى خواهید بود. براساس اینکه شما چگونه
را پیاده سازى و مورد بهره بردارى قرار دهید، مرکزداده مى تواند کم  اهمیت تر یا مفیدتر 

شود.
Connec در مقابل  ng Opera ons در سال هاى اخیر شاهد رشد درك ارزش فناورى
Informa بودیم. این یک فرآیند آموزشى است ولى مهندسان  on Technology ارزش

مراکز داده سعى کردند با ترکیب OT با IT به دنبال فرصت هاى تجارى جدید باشند. 
«مت نیوتن»، یکى از مدیران شــرکت Opto 22 که در حوزه اتوماســیون صنعتى فعال 
است؛ درباره این موضوع مى گوید: «بزرگ ترین انتظار این است که قابلیت هاى همکارى 
بیشــترى میان OT و IT در آینده فراهم شــود. این دو فناورى باید پرتکل هاى مختلف 
ارتباطى و زبان هاى برنامه نویســى مشترکى داشته باشند.» به زبان ساده تر، کنترلرهاى 
اتوماســیون صنعتى مانند PLC و PAC باید شــروع به افــزودن قابلیت هاى زبان هاى 
 IT و OT کنند. مهندسان باید هر دو فناورى C++ برنامه نویســى مانند جاوا اسکریپت و
را با هم نگاه کرده و پیش ببرند. ورود IIOT به درون بدنه صنعت شــامل یک روند کلى 

دربرگیرنده استانداردهاى باز و فناورى هاى اینترنتى جدید است.
«مــت نیوتن»، بزرگ ترین تغییر پیش روى مراکز داده را «آگاه مندتر» شــدن مى داند. 
چگونه مراکزداده مى توانند با استفاده از خیل عظیمى از داده ها به طور پویاتر و آگاه ترى 
کارها را کنترل و مدیریت کنند. غالبا زیرساخت هاى مراکزداده براى چنین فرآیندهایى 
طراحى نشدند و مهندسان شبکه نمى توانند از فناورى هاى محاسباتى در لبه استفاده کنند. 
یکى از نیازهاى اصلى آینده در دوران IIOT، کشــاندن فناورى ها و تجهیزات محاسباتى 
در لبه شبکه است. باید داده ها پیش از ارسال به سوى سرویس هاى ابرى و ذخیره سازى 

روى مراکزداده، مورد پردازش و تحلیل قرار بگیرند.
بنابراین، مدیران و مهندسان باید درك پایه اى از فناورى هاى و پروتکل هاى OT به دست 
بیاورند و به دنبال اســتفاده بیشتر از زبان هایى مانند Modbus و Ethernet/IP باشند. 
همین طور، باید دنبال این موضوع باشند که چگونه کنترلرهاى خودکار صنعتى مى توانند 

با ورودى/خروجى هاى صنعتى کار کنند.
دکتر «استان اشنایدر»؛ مدیرعامل یکى از شرکت هاى معتبر فعال در حوزه IIOT مى گوید: 
«سیســتم هاى IIOT نیازمند هوش مصنوعى و شبکه هاى پرسرعت هستند.» وى اعتقاد 
دارد خودران ها بهترین مثال در این زمینه هستند: «خودروها تا حدودى هوشمند مى شوند 
و مى توانند به طور مستقل و خودکار برخى تصمیم گیرى ها را انجام دهند ولى به موازات 
آن نیازمند اتصال به مراکزداده هستند.» توسعه حوزه هایى مانند خودران ها، سیستم هاى 
هیدروژنى هوشمند، صنایع تولید انرژى هاى تجدیدپذیر، سیستم هاى هوشمند شهرى و 
بیمارســتانى همگى روى آینده مراکزداده تاثیرگذار هستند و تغییراتى در زیرساخت و 

فرآیندها ایجاد مى کنند.
چشــم انداز دکتر «اشنایدر» درباره تاثیرگذارى IIOT روى مراکزداده کمى متفاوت تر از 
«مت نیوتن» است. وى مى گوید مراکزداده به سرعت در حال کم رنگ تر شدن در صنعت 
هستند. پردازنده ها و سیستم هاى محاسباتى ارزان تر، امکان پردازش در لبه شبکه و کار با 
انواع نرم افزارهاى کاربردى؛ باعث شده نیاز به ارسال اطالعات براى سرویس هاى ابرى 
یا مراکزداده متمرکز ســنتى کاهش پیدا کند. دکتر «اشنایدر» نظریه پیش گویانه «پیتر 

The End of Cloud Compu) را مى پذیرد. ng) لوین» درباره مرگ سیستم هاى ابرى
مدیران مراکزداده چه کار باید بکنند؟ دکتر «اشــنایدر» مى گوید: «باید دقیقا فکر کنند 
چگونه سیســتم هاى ابرى خود را در بهترین شرایط نگه دارى کنند. تاثیرات IIOT روى 
مراکزداده یک دهه طول مى کشــد و آن ها فرصت دارند زیرساخت ها و چابکى شان را 
به روز کنند» آن ها باید به ســوى راه کارهــاى واقعى و عملى حرکت کنند. باید با دقت 
تغییرات بــازار را نگاه کرده و بعد تصمیم گیرى کنند تا با کمترین خطرپذیرى و هزینه 
روبرو شــوند. نیاز است یک فناورى جدید در زمان مناســب و با استراتژى صحیحى 

استقرار پیدا کند.



مراکز داده ماژوالر قابل حمل هستند و مى توانند در هر نقطه اى نصب و مستقر شوند. طراحى مراکز داده به شکل ماژوالر به این دلیل است تا 
بتوانند براساس نیازهاى مختلف، پیکربندى شوند. این مراکزداده از بخش ها و قطعات پیش ساخته تشکیل شده اند که به راحتى و با سرعت 
نصب و بر روى هم ســاخته  شوند. هر زمان که نیاز به گســترش و افزایش ظرفیت این مراکزداده باشد، مى توان یک قطعه را با قطعه دیگرى 
جایگزین یا قطعات جدیدى به آنها اضافه کرد. مراکزداده ماژوالر به صورت کانتینرى و در اندازه هاى مختلف ساخته مى شوند تا براى هر کاربرد 
و نیازى، منعطف باشند. دالیل متعددى براى محبوبیت و استقبال از مراکزداده ماژوالر وجود دارد. اگر شما یک مدیر یا سرمایه گذار هستید، 
باید بدانید چرا بهتر اســت هرچه  زودتر به سراغ این زیرساخت هاى همگراى محبوب جدید بروید. در ادامه 6 مزیت عمده مراکزداده ماژوالر 

را ذکر مى کنیم:

6 مزیت بزرگ مراکزداده ماژوالر
چرا این روزها همه از مراکزداده ماژوالر حرف مى زنند؟

کنید. به طور کامل با کسب وکار، مشخصات و ترافیک شبکه شما سازگارى و تطابق پیدا 
مى کنند و قابل سفارشى ســازى هستند. حتى در اندازه هم دست شما باز است تا بتواند 
یــک مرکزداده ماژوالر را 1U انتخاب کنید یا اینکه چندین رك به هم چســبیده را در 
شرکت تان بسازید. ویژگى قالب حمل بودن مرکزداده باعث مى شود در هر نقطه اى که 
نیاز است، آن جا مستقر شوند و بعد از گذشت زمان، مجددا به نقطه دیگرى منتقل شود. 
شرکت ها و سازمان هاى بزرگ که شعبه هایى در شهرهاى مختلف دارند، دیگر احتیاجى 
به راه اندازى یک مرکزداده بزرگ در هر شــعبه ندارند و مى توانند با مراکزداده ماژوالر 

مناسب نیازشان، مشکل را حل کنند.

1
 چگونه مراکزداده ماژوالر، منعطف و مقیاس پذیر هستند؟

اولین مزیت بزرگ مراکزداده ماژوالر، انعطاف پذیرى باالى آن ها اســت. شما مى توانید 
یک مرکزداده را در هر جاى دنیا مستقر کنید یا از نقطه اى به نقطه دیگرى حرکت دهید. 
حتــى مى توانید در صورت لزوم، یک مرکزداده ماژوالر را به مرکزداده متمرکز و اصلى 
خودتان اضافه کنید. مراکزداده ماژوالر مى توانند به تنهایى و در قالب یک سیستم تکى 
کار کنند یا اینکه در مراکزداده دیگر ترکیب، ادغام یا متصل شوند. منابع این مراکزداده، 
انتخابى و ماژوالر اســت. یعنى مى توانید خودتان منبع تغذیه، سیستم سرمایشى، فضاى 
ذخیره ســازى، پردازنده و حافظه رم مرکــزداده را انتخاب یا با مدل هاى دیگر تعویض 

٨ ︫﹞︀ره ٢

روزبه خادمى

﹤﹛︀﹆﹞



2
چگونه مراکزداده ماژوالر باعث افزایش سازگارى و انطباق پذیرى شما در 

کسب وکار مى شوند؟
یکى از دالیلى که شرکت هاى مستقر در ایاالت متحده از مراکزداده ماژوالر استقبال کرده 
انــد، راحتى گرفتن مجوز و گواهى نامه هاى مورد نیاز از مراکز مربوط اســت. مرکزداده 
ماژوالر یک سیســتم محسوب مى شــود و با مراکزداده متمرکز یا سیستم هاى چندگانه 
توزیع شده متفاوت است. بنابراین کسب وکارها راحت تر و سریع تر مى توانند با هزینه هاى 
کمترى آن ها را راه اندازى و مجوزهاى الزم را دریافت کنند. گاهى اوقات یک کسب وکار 
نیاز به پردازش هاى بى درنگ در محل دارد، اما درآمد و سودش آن قدر نیست که یک 
مرکزداده را اجاره یا اطالعاتش را روى سرویس هاى ابرى، ذخیره سازى و پشتیبان گیرى 
کند. در گذشته، براى چنین کسب وکارهایى هیچ راهکارى وجود نداشت و به ناچار باید 
هزینه هاى گزافى پرداخت مى شــد، اما امروزه استقرار یک مرکزداده ماژوالر متناسب با 
ترافیک شبکه و برنامه هاى کاربردى آن ها مى تواند موفقیت آن کسب وکار را تضمین کند. 

3
چگونه مراکزداده ماژوالر داراى هزینه هاى پایین هستند؟

 وقتى یک مرکزداده ماژوالر خریدارى مى کنید، همراه  آن تجهیزات و اتصاالت شــبکه، 
تجهیزات ذخیره سازى، سرور، سیستم منبع تغذیه، سیستم سرمایشى، سنسورهاى امنیتى، 
سنسورهاى نظارتى مانند تشخیص آتش سوزى، نرم افزارهاى امنیتى، سیستم عامل سرور 
و چیزهــاى دیگرى که یک مرکزداده نیــاز دارد را نیز دریافت مى کنید و نباید قطعه یا 
نرم افــزار جدید دیگرى از بازار خریــدارى کنید. هزینه نهایى این  موارد در یک کانتینر 
یا رك بســیار پایین تر از راه اندازى یک مرکزداده از صفر توسط خودتان است. به عالوه، 
معمــوال مراکزداده مــاژوالر نیاز به فضاى فیزیکى خاصى ندارنــد و نباید یک تیم فنى 
پشتیبانى و نگه دارى تمام وقت برایشان در نظر بگیرید. معموال در صورت خرابى یا اتفاق 
غیرمنتظره اى در مرکزداده، تیم خدمات پس از فروش شــرکت و فروشــنده مرکزداده 

ماژوالر سریعا وارد عمل مى شود و مشکل را برطرف مى کند. همه این موارد باعث کاهش 
هزینه ها و صرفه جویى هاى مالى مى شود. به پهناى باند براى ارتباطات بیرون از شرکت، به 
سیستم هاى امنیتى گران قیمت براى محافظت از مرکزداده و به سیستم هاى خنک کننده 
بزرگ یا ژنراتورهاى تایمن انرژى نیازى ندارید و به راحتى مى توانید کســب وکارتان را با 
کمترین هزینه توســعه دهید. گاهى اوقات خرید یک دســتگاه ذخیره سازى اطالعات و 

افزودن آن به مرکزداده، تمام چیزى است که براى خدمات جدیدتان نیاز دارید.

4
چگونه زمان استقرار مراکزداده ماژوالر کم است؟

در دنیاى کنونى، کســب وکارها باید چابک و سریع باشند. مشتریان منتظر یک شرکت 
خاص نمى مانند و اگر درخواست شــان عملى نشود، سریعا سراغ شرکت بعدى مى روند. 
یکى از مزیت هاى رقابتى در بازارهاى کنونى، همین چابکى و سرعت  است. بنابراین، براى 
شــرکت ها بسیار مهم اســت که چگونه بتوانند صاحب یک مرکزداده با کمترین زمان 
نصب و استقرار و راه اندازى شوند. مراکزداده ماژوالر مى توانند این خواسته کسب وکارها 
را برآورده کنند، چون برخى مراکزداده ماژوالر یک روزه نصب مى شوند و شروع به کار 
مى کنند. برخى مراکزداده زمان بیشــترى در حد چند روز نیاز دارند. اگر به فروشــنده 
درخواست ســاخت یک مرکزداده ماژوالر از صفر و با مشخصات و پیکربندى سفارشى 
خودتان، داده باشــید، نهایتا طى چند هفته آماده مى شود. این زمان ها را با راه اندازى یک 
مرکزداده ســنتى مقایســه کنید، حتى اجاره فضا روى یک مرکزداده دیگر یا استفاده از 

خدمات ابرى به زمان بیشترى نسبت به استقرار یک مرکزداده ماژوالر نیاز دارند.

5
چگونه مراکزداده ماژوالر باالترین سازگارى و یکپارچگى را دارند؟

همیشه خرید سیســتمى که تمام اجزایش توسط یک شرکت تامین و مونتاژ شده باشد؛ 
یکپارچگى بیشترى دارد نسبت به سیستمى که هر قطعه اش از یک برند است. وقتى یک 
فروشنده به شما مرکزداده ماژوالرى مى دهد، اطمینان دارید تمام بخش ها و قطعات این 
مرکزداده با هم سازگار هستند و نرم افزارهاى کاربردى روى آن نیز بیشترین یکپارچگى 
را با ســخت افزار دارند. در این حالت، دیگر نیازى به نصب ماشین هاى مجازى سازى یا 
برنامه هاى کاربردى مانیتورینگ شــبکه و سرور ندارید و وقت تان درگیر یافتن بهترین 
گزینه ها براى تطابق کامل با ســخت افزار مرکزداده نمى شــود. برخى فروشنده ها، انواع 
خدمــات نرم افزارى جانبى روى مراکزداده ماژوالر را ارائه مى دهند و شــما مى توانید از 
سرویس هاى ابرى، نرم افزارهاى مجازى سازى، نرم افزارهاى کاربردى هوش مصنوعى و 
ابزارهاى شبکه متناسب با مرکزداده تان استفاده کنید، بدون اینکه کمترین دغدغه اى بابت 

چند پلتفرمى یا ناسازگارى هاى وحشتناك در ترافیک  باالى شبکه را داشته باشید.

6
چگونه مراکزداده ماژوالر دسترسى به «محاسبات در لبه» را فراهم مى کنند؟

فناورى «محاسبات در لبه» به یکى از رویکردهاى اصلى کسب وکارها و استارتاپ هاى در 
ســال هاى اخیر تبدیل شده است و پیش بینى مى شود با ورود به دهه بعدى، به اوج خود 
برســد. برخى سرویس ها و محصوالت نیاز به پردازش هاى در محل و پردازش هاى آنى 
دارند. این سرویس ها براى دسترسى سریع به نتایج داده کاوى ها، تجزیه و تحلیل اطالعات 
یا پاسخ گویى به درخواست مشتریان  باید از مراکزداده اى با کمترین فاصله نسبت به لبه 
شبکه ســود ببرند. تنها راهکار موجود براى تامین نیازهاى محاسباتى در لبه، استفاده از 
مراکزداده ماژوالر است، چرا که سریع نصب مى شوند، قابلیت جابه جایى در لبه شبکه را 
دارند، انعطاف پذیرى الزم را دارند و مى توانند براى نیازهاى اضطرارى استفاده شوند. یک 
سازمان ممکن است ده نوع خدمات داشته باشد که فقط یک نوع از خدمات آن نیاز به 
محاسبات در لبه داشته باشند و مابقى باید به مرک زداده سنتى متصل باشند. راه حل خیلى 
ساده است: این ســازمان براى آن خدمات بى درنگ خود یک مرکزداده ماژوالر نصب 
مى کند که با مرکزداده سنتى نیز در ارتباط است. به این شکل دیگر نیازى به تغییر ساختار 

و توپولوژى شبکه فقط به خاطر یک سرویس نیست!

︫﹞︀ره ٩٢



مقیاس پذیرى براى پاسخ گویى به تقاضاها
با مراکزداده میکرو

ترافیک دیجیتالى در حال انفجار است. حجم اطالعات دیجیتالى در سال 2018 به 8.6 زتابایت مى رسد و 
براى نگه داشتن چنین وضعیتى، مراکزداده باید به سوى نزدیک شدن به کاربران حرکت کنند.

مراکزداده میکرو کلید اصلى جنبش محاسبات در لبه هستند. آن ها کانتینرهایى مستقل و خودگردان، امن 
و قابل مونتاژ در کارخانه ها پیش از استقرار و نصب هستند. مراکزداده میکرو کمک مى کنند کسب وکارها 

ظرفیت هاى جدیدى براى پاسخ گویى به تقاضاهاى بازار کسب کنند.

مدیریت از راه دور
در دنیاى امروز، شرکت ها نیاز دارند از هر کجا و در هر 

زمانى به سرویس ها و تجهیزات خود دسترسى داشته باشند. 
مراکزداده میکرو قابلیت هاى خوبى براى مدیریت از راه دور 

و کنترل فرآیندها بدون نیاز به حضور فیزیکى دارند.

کاهش تاخیر
مراکز داده میکرو باعث کاهش تاخیر و افزایش سرعت لود و کاهش 
محدودیت ها با مدیریت استریم ویدیو، گفتار و پردازش تصویر در 

نزدیک ترین مکان به کاربران مى شوند.

١٠ ︫﹞︀ره ٢

ا﹠﹀﹢﹎︣ا﹁﹩



برنامه هاى کاربردى نسل بعدى
پردازش گفتار، بینایى ماشینى، واقعیت افزوده و خودران ها نیاز 
به پردازش هاى سمت سرور با کمترین تاخیر دارند. مراکز 
داده میکرو مى توانند در این فضا به خوبى کار کنند و امکان 
دستیابى به فناورى هاى پیشرفته و رویاگونه را فراهم سازند.

مقیاس پذیرى زیرساخت ها
در جاهایى که مراکزداده متمرکز و تجهیزات شبکه قابل افزایش و توسعه 
نیستند و نیاز به زمان و برنامه ریزى طوالنى مدت است؛ مراکز داده میکرو 

مى توانند به سرعت در محیط هاى کسب وکارها مستقر و اجرا شوند و 
شروع به خدمات رسانى کنند.

کاهش مخارج کلى
با افزایش ظرفیت ها، هزینه هاى زیرساختى نباید افزایش پیدا کنند. 
مراکز داده میکرو نوعا بهره ورى و کارایى موثرى دارند در حالى که 
هزینه هاى کمترى نسبت به مراکز داده سنتى به سیستم تحمیل 

مى کنند. هزینه سربار یک مرکز داده میکرو 5 دالر براى هر وات روى 
یک رك است ولى در مراکز داده سنتى سربارى برابر 20 دالر براى هر 

وات مصرف انرژى پرداخت مى شود. 

︫﹞︀ره ١١٢



چگونه از فرسودگى کارمندان  جلوگیرى کنیم؟
رهبران کسب وکارها چه نقشى در افزایش بهره ورى و انگیزه نیروها دارند

همه مى دانیم موفقیت یک کسب وکار رابطه مستقیمى با انرژى، انگیزه، تالش و سخت کوشى کارمندانش دارد. یک استارتاپ با چند 
نیروى انسانى خسته و بى هدف هرگز نخواهد توانســت گامى رو به جلو بردارد. برعکس، کسب وکارهاى تازه کار نیاز دارند هر روز 
انرژى و فعالیت در فضاى کارشان موج بزند و اعضاى تیم ها هیچ گاه احساس خستگى نکنند. اما چنین چیزى امکان دارد؟ هر فردى 
باالخره پس از مدتى از کارش، امور عادى و روزانه اى دارد و چالش هاى کشــنده محیط، او را فرســوده و دل زده خواهد کرد. ممکن 
است فرد به خاطر کار زیاد، عدم تعادل در زندگى و کارش، عدم رسیدن به اهداف یا منافعى که انتظار داشته و دالیل دیگر، گرفتار 
بى انگیزگى و فرســودگى شود. شاید براى همه چنین اتفاقى در برهه اى از زمان رخ داده باشد. سوال حیاتى این است که مدیران و 
رهبران کسب وکارها چه تاثیرى در جلوگیرى از فرسودگى کارمندان شان دارند و باید چه اقداماتى انجام دهند تا محیط کار همیشه 

با نشاط، پر انرژى، خستگى  ناپذیر و محرك تالش بیشتر باشد.

راحله حبیبى آشتیانى

١٢ ︫﹞︀ره ٢

﹤﹛︀﹆﹞
﹩︐︣︡﹞



دایره راحتى
هر کارمند در شــرکت شبیه یک باترى اســت. هر زمان این باترى خالى شود، آن فرد 
احساس خستگى و بى انگیزگى مى کند. عوامل زیادى مى توانند باعث خالى شدن باترى 
انرژى افراد در محیط کار شوند، ولى به اعتقاد روان شناسان مطرح، خارج شدن از «دایره 
راحتى» (Comfort Zone) مى تواند علت اصلى خالى شدن باترى افراد باشد. دایره راحتى 
یعنى چه؟ وقتى افراد در بهترین حالت خود قرار دارند، یعنى از بیشترین توانایى و قدرت 
ذهنى، جسمى و روحى سود مى برند. افراد وقتى در دایره راحتى هستند، بیشترین توانایى 
و قدرت مقابله با مشکالت را دارند. آنها تمام تمرکزشان را روى کارشان قرار مى دهند 
و آماده هر نوع نبرد کارى هســتند. هریک از ما در دورانى از کار وارد این دایره راحتى 
شدیم و در سایر مواقع سعى مى کنیم در چنین وضعیتى باشیم. در وضعیت دایره راحتى، 
از کار، محیــط کار، خودمان، چالش ها و محدودیت ها، ارزش ها و فرهنگ کارى تعریف 
شده و آینده راضى هستیم. متاسفانه هر فردى یک تعریف منحصربه فرد از دایره راحتى 
خودش دارد و همیشــه ســعى مى کند در این وضعیت باشد. رهبران تیم ها باید بتوانند 
دایره راحتى هریک از اعضایشان را تشخیص دهند و سعى کنند اعضایشان از این دایره 
خارج نشوند. این رهبران باید وقتى متوجه خروج یک فرد از دایره راحتى مى شوند، سریعا 

عوامل و دالیل آن را شناسایى و برطرف کنند.

عالیم حیاتى
معموال خروج از دایره راحتى توسط افراد با سه عالمت حیاتى روبرو است:

از دســت دادن کنترل: وقتى افراد تحت فشــار قرار مى گیرند، قدرت خود را از دست 
مى دهند، تمرکز و مشارکت در کار ندارند و نمى توانند بر اوضاع کنترل داشته باشند. از 
سوى دیگر آنها دچار فرسودگى کارى شده و از دایره راحتى خود خارج شده اند. رهبران 
تیم ها باید چنین شــرایطى را درك کنند و سریعا واکنش نشان بدهند. مثال باقى کار را 
به روز بعد موکول کنند. جلســات کارى را دوباره تشــکیل داده یا زمان بندى جدیدى 
مشــخص کنند. از تقابل و تنبیه و انتقام جویى پرهیز کنند و با افراد به طور خصوصى و 

دوستانه صحبت کنند.
کاهش کارایى: فرسودگى و خستگى، بى انگیزگى و خروج از دایره راحتى باعث مى شود 
افراد کارایى شــان را از دست بدهند یا نسبت به گذشته افت داشته باشند. افراد بیشتر 
از اینکه وقت  و انرژى شــان را روى کار تمرکز کنند، درگیر حاشیه ها، تنش هاى کارى و 

استرس هستند.  
نامرئى شدن: کارمندان در محیط کار حضور فیزیکى دارند، به طور جسمى حضور دارند 
ولى از نظر عاطفى و روحى جاى دیگرى هســتند. با دیگران حرف نمى زنند، در بحث ها 
شــرکت نمى کنند و در جلســات فقط روى صندلى بدون هیچ واکنشى یا مطرح کردن 
ایده و پیشــنهادى مى نشینند.گاهى اوقات افراد در محیط کار و شرکت، حضور فیزیکى 
ندارند، به زنگ هاى تلفن و پیامک ها جواب نمى دهند و از آنها هیچ خبرى نیست. در این 
وضعیت رهبران کسب وکارها باید به کمک چنین افرادى بروند. در خارج از محیط کار 
یک قرار مالقات صمیمانه بگذارند و درباره مشکالت کارى یا احیانا شخصى شان صحبت 
کنند و راهکارهاى موثرى پیشــنهاد بدهند. افرادى که در محیط کار حضور جسمى یا 
روحى ندارند، از دایره راحتى خود خارج شــده اند و احتماال گرفتار خستگى و فرسودگى 

کارى هستند.

فرهنگ تیمى
برخى مدیران تصور مى کنند با دادن حقوق و مزایاى بیشتر به کارمندان، افزایش تعطیالت 
یا برگزارى جشــن ها و مراسم هاى شاد مى توانند همیشه انرژى و انگیزه کارمندان را در 
باالترین ســطح ممکن نگه دارند. تمام مواردى که گفته شد، مى توانند در جلوگیرى از 

فرسودگى کارى موثر باشند ولى الزاما چاره  کار نیستند. 
با نگاهى به شــرکت هایى با باالترین بهره ورى کارى یا کارایى نیروى انســانى، متوجه 
مى شــویم یک فرهنگ تیمى در این شرکت ها شــکل گرفته است که بزرگ ترین مانع 
خســتگى کارکنان است. این فرهنگ تیمى شــامل ویژگى هایى مانند شفافیت در همه 
بخش هــاى کارى، ایجاد اعتماد میان مدیران و کارمندان و کارمندان با یکدیگر، مزایاى 

کارمندان و مشــخص بودن اهداف و وظایف اســت. معموال چیزى که باعث مى شود 
کارمندان از دایره راحتى خود خارج شوند، شرایط سخت کارى یا فشار کارى نیست، بلکه 
شکل گیرى یک رابطه غیرشفاف یا از بین رفتن اعتماد است. گاهى اوقات کارکنان انتظار 
یک قهوه رایگان در بعدازظهر کارى را دارند ولى برآورده نمى شــود. همین طور، ممکن 
اســت تصور کنند درباره شان قضاوت مثبتى نمى شــود یا خودشان گرفتار قضاوت هاى 

منفى مى شوند. 
رهبران تیم ها و کســب وکارها باید ســعى کنند از مدیریت «میکرویى» اجتناب کنند و 
با اعضاى تیم شــان ارتباطى قوى و دو طرفه داشــته باشند. آنها باید به کارمندان شان 
اعتماد کنند ولى همیشــه در حال دریافت گزارش ها و تغییرات در پروژه ها نیز باشند. 
همچنین سعى کنند به هر سوال یا ابهامى جواب صریح و روشنى بدهند. ایده هاى جدید 
را سریعا تعیین تکلیف کنند و مشخص شــود چرا یک ایده پذیرفته شده و ایده بعدى 
خوب نیست. تصمیم ها و تغییرات کارى جدید را با شفافیت تمام با همه در میان بگذارند 
و ســعى کنند آن ها را نیز در این تصمیم گیرى ها شریک کنند، از سوى دیگر همیشه به 
دنبال اعتمادسازى و شفاف سازى باشند و به مزایاى درخواستى یا مورد انتظار اعضاى تیم 
اهمیت بدهند. همه این موارد باعث مى شوند افراد رضایت مندى بیشترى از کار داشته 

باشند و در دایره راحتى خود باقى بمانند.

وارد گود شوید
همیشــه اعمال بلندتر از واژه ها سخن مى گویند. بسیارى از کارکنان، مدل کارى شان را 
براســاس رفتار مدیران و رهبران شــان تنظیم مى کنند. اگر یک مدیر پس از مدتى به 
مرخصى مى رود، پس براى خودشــان این حق را قائل مى شــوند که وقتى خسته شدند 
بــه مرخصى بروند. اگــر یک مدیر هرگز به تعطیالت نرود و بــا جدیت و انرژى زیاد 
مشــغول دنبال کردن اهداف کارى باشد، آن ها هم سعى مى کنند تمرکزشان روى کار 
باشد. بنابراین، یکى از بهترین روش ها براى جلوگیرى از خستگى و فرسودگى کارمندان، 
حضور عملى و پرتالش رهبران در محیط کار اســت. اگر رهبران تیم ها بتوانند میان کار 
و زندگى شــان تعادل ایجاد کنند و همیشه انرژى باترى شان را پر نگه دارند، کارمندان 
هم ممکن اســت از دایره راحتى خود خارج شــوند، ولى خیلــى زود دوباره به وضعیت 

مطلوب شان برمى گردند و سعى مى کنند بى انگیز  گى و خستگى را از خودشان دور کنند.

︫﹞︀ره ١٣٢



داستان پیچیده یک خودکار ساده
اولین محصول شــرکت بیک همان خودکارى اســت که همه ما مى شناسیم و استفاده 
کردیم. بیک شرکتى فرانسوى است که در سال 1945 توسط «مارسل بیک» بیان گذارى 
شد. مارسل بیک در طول جنگ جهانى دوم، خودکارهایى در دست اعضاى ارتش دیده 
بود که با خودنویس ها و مدادهاى نسل قبل از خود متفاوت و متمایز بودند. این خودکارها 
از جوهر براى نوشتن روى کاغذ استفاده مى کردند و یک استوانه شیشه اى داشتند. جوهر 
این خودکارها با جوهر خودنویس فرق داشت و نوك خودکارها هم از فناورى و طراحى 
دیگرى استفاده مى کرد. در واقع، این خودکارها توسط شرکت الزلو طراحى و تولید شده 
بودند. الزلو اولین مخترع و طراح خودکارهاى امروزى در دنیا است که همه ما استفاده 
مى کنیم و یک طرح کلى مشابه هم دارند. طراحى همین خودکار ساده نزدیک به 7 سال 
طول کشیده است. ماجراى طراحى این نوع خودکارها براى خودش داستان بسیار جذابى 

دارد که از حوصله این مقاله خارج است.
الزلو بایرو یک روزنامه نگار مجارســتانى بود که اولین ایده هــاى طراحى خودکارهاى 
امروزى را از ســال 1930 دنبال کرد، ولى وقتى تحقیقات اش به سرانجام رسید، جنگ 
جهانى دوم شروع شــد. او توانست چندین مدل خودکار تولید کند و به فروش برساند 
ولى در نهایت ورشکسته شد. در همین ایام، مارسل بیک که با دیدن خودکارهاى جدید 
در دســت ارتشى ها، به طراحى و نحوه کارشان عالقه مند شده بود، مجوز تولید و خرید/

فروش خــودکار را از الزلو و براى اروپا خریدارى کــرده و کارخانه اى براى تولید این 
خودکارها تاسیس کرد. 

آقاى بیک سریعا شروع به خریدارى دستگاه هاى تراش استیل براى تولید نوك خودکارها 
و دستگاه هاى قالب گیرى پالستیک براى بدنه و سر خودکارها کرد. طراحى خودکارهاى 
جدید را به شــرکتى به نام دکولوتاژ پالســتیک واگذار کرد و سعى داشت نوع جوهر و 
طراحى آن ها را بهتر کند. ســرانجام، شرکت بیک موفق شد خودکارى طراحى کند که 
نوك آن به ســادگى و باکمترین اصطکاك روى کاغذ چــرخ مى خورد و جوهر درون 

خودکار روى کاغذ پخش نمى شد یا به مقدار زیاد نمى ریخت. پس ازاین، تولید انبوه این 
نوع خودکارها و صادرات به کشورهاى همسایه اروپایى شروع شد.

همزمان، طراحان شــرکت بیک به دنبال افزایش کیفیت پالستیک این خودکارها بودند 
و در هر سرى از تولیدها، ســعى مى کردند کیفیت خودکارها را افزایش دهند. از همان 
ابتدا هم قیمتى نسبتا باال براى این خودکارها تعیین شده بود که ارزش خریدشان را نزد 
مشترى باال مى برد. شرکت بیک در سال 1952 به سراغ مشهورترین طراح فرانسوى 
رفت و با چندین تیم تبلیغات و بازاریابى همکارى کرد. در سال 1953، شرکت بیک که 
تا آن زمان به صورت «Bick» نوشــته مى شد، به نام «Bic» تغییر برند داد، چون از نظر 
تبلیغاتى و تجارى زیباتر و ساده تر بود. مشاوران تبلیغاتى به این شرکت مى گفتند چگونه 
طراحــى خودکارهاى خود را تغییر دهد یا در چــه رنگ هایى تولید کند و کدام بازارها 
مناسب تر هستند. بیک سال به سال، تقاضاهاى بیشترى براى تولید خودکار بیک داشت و 
کم کم اوج گرفت. شرکت بیک در سال 1961 لوگوى معروف Bic Boy (لوگوى زردرنگ 

با یک آدمک) را طراحى کرد که بسیار مشهور شد. 

موفقیت رشک برانگیز برندى با طراحى یک خودکار
نگاهى به تاریخچه و عوامل موفقیت شرکت بیک

همه ما با «بیک» خاطره داریم. بخشى از شیرین ترین دوران نوجوانى و جوانى ما با خودکارها و لوازم 
التحریر این شرکت سپرى شده است. هنوز، پس از گذشت سال ها از آن دوران و ورود انواع برندهاى 
لوازم التحریر شیک و مدرن به ایران، وقتى یک خودکار آبى بیک روى میزى یا جیبى و الى کتابى 
مى بینیم، ناخودآگاه جذبش مى شویم و مى خواهیم شروع به نوشتن کنیم. واقعا خودکارهاى بیک 
چه جادویى داشتند که در عین سادگى، تا این حد طرفدار داشتند و هرگز از ذهن ها پاك نمى شوند؟

١٤ ︫﹞︀ره ٢
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سه درصد از درآمدتان را براى یادگیرى مداوم 
روى خودتان سرمایه گذارى کنید.
(برایان تریسى)

ذهن به هر حال خالى نمى ماند؛ آن را با افکار 
مثبت پر کنید تا پریشانى و نگرانى در آن جاى 
نگیرد.
 (برایان تریسى)

گاهی براي برنده شدن، دست به کارهایی 
می زنیم که با ارزش هاي درونی ما ناسازگار 
است. در این موارد، بازنده ي اصلی ما هستیم.
(آنتونى رابینز)

تصمیمات کوچک را باید با مغز گرفت و 
تصمیمات بزرگ را با قلب.
(گابریل گارسیا مارکز)

اراده از آن مرد کور نیرومندى است که بر دوش 
خود مرد شل بینایى را مى برد تا او را رهبرى 
کند. 
(شوپنهاور)

اگر در کارتان موفق نیستید، پدر و مادر خود 
را سرزنش نکنید، از نالیدن دست بکشید و از 
خطاهاى خود درس بگیرید.
(بیل گیتس)

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن، دانش است 
و تنها یک شر وجود دارد که نام آن، نادانى 
است. 
(سقراط )

نود درصد از مخاطبین خود را از دست مى دهى، 
مگر آنکه یاد بگیرى سخنت را کوتاه نگاه دارى.
(ریچارد باخ)

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولى 
نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است.
(ویلیام شکسپیر)

به همه اعتماد داشتن خطرناك است، به هیچ 
کس اعتماد نداشتن خطرناکترین است.
(آبراهام لینکلن)

چرا تولید خودکار، بیک را برندى جهانى کرد؟
موفقیتى که شــرکت بیک در  اواخر قرن بیستم کســب کرد، حتى برخى از برندهاى 
خودروسازى نیز کسب نکردند. واقعا بیک چگونه توانست با تولید یک خودکار ساده، تا 
این حد موفقیت کسب کند؟ مارسل بیک با کمک مشاورانش از همان ابتدا متوجه شد 
عرضه  یک محصول ساده، ارزان و در عین حال با کیفیت در گستره  وسیع تر و حجم انبوه 
بســیار بهتر از عرضه  یک محصول گران است. الزلو خودکارهاى خود را با بدنه  فلزى 
تولیــد کرده بود که قیمت هر عدد از خودکارهاى وى با در نظر گرفتن نرخ برابرى ارز 
بیش از 85 دالر امروزى مى شد. اما بیک چنین استراتژى را در پیش نگرفت و سعى کرد 
تا با ساده  کردن هر چه بیشتر خودکار کریستالى خود، قیمت آن را به 18 سنت امروزى 
برساند. شرکت بیک مدام سعى مى کرد هزینه ها را کاهش دهد، تولیدى انبوه داشته باشد 
و سیاســت هاى تبلیغاتى مناســبى در پیش بگیرد. این شرکت طى سه سال از 1950 تا 
1953 نزدیک به 120 میلیون عدد خودکار به فروش رساند. در این سال ها تقاضا بیشتر 
از عرضه بود و بیک نمى توانســت پاسخگوى تمام نیازهاى بازارهاى جهانى باشد. پس، 
شروع به دایر کردن کارخانه ها و شعباتى در سایر کشورها کرد. در سال 1956، خودکار 
بیک در کشورهاى فرانسه، اروپاى غربى، امریکا، افریقا و چند کشور دیگر تولید مى شد. 
این شرکت سعى مى کرد برندهاى صاحب نام کشورهاى مختلف در تولید خودنویس را 

خریدارى کند و از طریق آن ها وارد بازارهاى محلى شود. 

تولید فندك و خودتراش
در دهه 80 میالدى، شرکت بیک در پنج قاره، صاحب کارخانه تولید خودکار بیک بود 
و تقریبا به تمام جهان خودکار مى فروخت. اســتعداد و نبوغ اقتصادى مارســل بیک به 
او مى گفت نمى تواند تا ابد متکى بر یک محصول باشــد و بهتر اســت به سراغ بازارها و 
ســاخت محصوالت دیگرى برود. اما دوست داشت همان استراتژى و راه موفقیت آمیز 
خودکارهایــش را طى کند. یعنى تولید انبوه و ارزان محصولى ســاده و کاربردى براى 
زندگى روزمره مردم! این شرکت در سال 1973 تولید انبوه فنک هاى بیک را آغاز کرد 
و در ســال 1975 تیغ هاى ریش تراشى یک بار مصرف را روانه بازار کرد. هر دوى این 
محصوالت باز هم از جنس پالستیک با طراحى هایى ساده ولى کیفیت ساخت باال همراه 
بودند. هر فندك بیک بیش از 3 هزار بار روشــن مى شد. پس طبیعى بود که با استقبال 
روبرو شــود. اکنون، باورکردنى نیست ولى 35.5 درصد درآمد سالیانه شرکت بیک از 
فروش فندك است. 23.8 درصد درآمد سالیانه این شرکت نیز با فروش خودتراش به 
دست مى آید. بیک توانســت با طراحى و تولید خودتراش هاى یک بار مصرف، رقیبى 
بزرگ براى شرکت ژیلت شود و سهم بزرگى از بازارش را تصاحب کند. در حال حاضر، 
شرکت بیک سومین تولیدکننده خودتراش در جهان است. اگرچه شرکت ژیلت در سال 
1976 در اقدامى مشابه، شروع به تولید خودتراش یک بار مصرف براى بازار امریکاى 

شمالى کرد، ولى باز هم نتوانست سدى در مقابل موفقیت بیک در این حوزه شود.

فرمولى که دیگر جواب نداد
مارســل بیک با موفقیت در سومین تالش خود، ورود به بازار هاى دیگرى را نیز امتحان 
کــرد، اما هیچ یک از تالش هاى جدید وى به موفقیت ســه محصول ابتداى موفق نبوده 
و حتى با شکســت نیز روبرو شدند. مارسل بیک بین ســال هاى 1979 تا 1991 وارد 
حوزه هاى دیگرى نظیر لوازم ورزش هاى آبى، صنعت مد و فشــن و حتى تولید عطر با 
برند بیک شد که تقریبا هیچ یک از آن ها با موفقیت آن چنانى روبرو نشدند، تا اینکه در 
ســال 1994 پس از مرگ مارسل بیک، برونو بیک، پسر وى سکان هدایت این شرکت 
را در دســت گرفته و اقدام به حذف بخش هایى از شرکت کرد تا هزینه هاى شرکت را 
کاهش دهد. بیک در سال 2016 موفق شد تا بیش از 6.9 میلیارد خودکار، 2.6 میلیارد 
خودتراش یکبار مصرف و 1.6 میلیارد فندك به فروش برســاند. مجموع فروش بیک 
در ســال 2016 میالدى بیش از 2.02 میلیارد یورو بوده و سود کسب شده توسط این 
شــرکت 249 میلیون یورو اعالم شده است. گفتنى اســت شرکت بیک ایران در سال 
1375 توانســت کارخانه تولید عطر بی ک فرانسه را خریدارى و به روند تولید عطرهاى 

این برند در ایران ادامه دهد.

︫﹞︀ره ١٥٢
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گزارش هاى شرکت هاى تحقیقاتى 
نشان مى دهد هر سال تعداد 

کسب وکارهاى بیشترى به سوى 
مراکزداده حرکت مى کنند و 

درخواست خدمات و میزبانى اطالعات 
دارند. هر سال، حجم اطالعات تولید 

شده چند برابر مى شود و صدها 
میلیون دستگاه جدید به اینترنت 

متصل مى شوند. اما از سوى دیگر، 
هزینه هاى جارى مراکزداده رو به 

افزایش است و نمى توانند با ظرفیت ها 
و توان موجودشان، خدمات جدیدى را 

ارائه بدهند یا میزبانى حجم بیشترى 
از اطالعات را بپذیرند. این روزها، 

مدیران مراکزداده و آى تى به دنبال 
فناورى ها، رویکردها و تکنیک هایى 
هستند که بتوانند تجهیزات خود را 

مدرن سازى کنند، هزینه ها را کاهش 
دهند و ظرفیت هاى بیشترى را در کنار 

کارایى و بهره ورى بهتر داشته باشند. 
در این مقاله سراغ چهار رویکرد جدید 

مراکزداده در سال 2018 مى رویم، 
تازه هایى که باید هر مدیر آى تى بداند 

و براساس آن ها تصمیم گیرى کند.

•••  چند ابرى
بدون شک محیط هاى ابرى هیبریدى یا چندگانه در آینده بر آى تى تسلط پیدا مى کنند. 
به گزارش موسسه IDC، بیش از 90 درصد شرکت ها در سال 2021 خواهان استفاده از 

Mul) هستند.  -Cloud) فناورى ها و محیط هاى چند ابرى
دالیل زیادى براى اتخاذ این رویکرد از ســوى ســازمان ها و کسب وکارها وجود دارد. 
هیچ یک از ارائه دهند گان خدمات ابرى نمى توانند همه نیازمندى هاى مشتریان را به طور 
کامل برآورده کنند. معموال یک خدمات ابرى کامل توســط چند سرویس دهنده تامین 
مى شود. به عالوه، معموال مدیریت کارایى، خطرپذیرى، تاخیر و انطباق پذیرى توسط چند 

سرویس دهنده ابرى به دست مى آید و الزم است این فاکتورها بین آن ها تقسیم شوند.
خدمات ابرى رایــج بازار مانند خدمــات زیرســاختى (IaaS) ، برنامه هاى کاربردى 

١٦ ︫﹞︀ره ٢

مینا حیدرى

4 نکته مهم مراکزداده 
در سال 2018

که هر مدیر آى تى 
باید بداند!

چگونه مدیران فناورى تجهیزات شان را براى تغییرات بازار آماده کنند؟

﹤﹛︀﹆﹞



(SaaS) و توسعه پلتفرم (PaaS) نیز جواب گوى نیازهاى مشتریان نیستند و کارشناسان 
معتقدند خدمات پیچیده تر و ترکیب جدیدى مورد نیاز اســت که باید توسط چندین 

سرویس دهنده، مدیریت و عرضه شوند.
سیستم هاى ابرى مستقر در مراکزداده مى توانند به طور کامل یک روش دسترسى امن و 
مطمئن در اختیار مشتریان قرار دهند و توسط سرویس دهندگان آى تى مدیریت شوند. 
کاربران سازمانى به راحتى مى توانند به انواع خدمات ابرى و منابع مورد نیازشان از طریق 

یک مرورگر وب و نرم افزار دسکتاپ دسترسى پیدا کنند. 
در ســال هاى اخیر، مراکزداده با دانســتن این نیاز به ارائه انواع خدمات ابرى مبتنى بر 
مراکزداده پرداخته اند. مراکزداده مدرن سعى مى کنند پلتفرم هاى مختلف چند ابرى را 
فراهم کنند و سرویس هایى مبتنى بر زیرساخت هاى کامال امن و بى خطر به مشتریان شان 
پیشــنهاد بدهند. مدیران آى تى باید به درك درســتى از خدمات چند ابرى برسند و 
خودشــان را براى بهره بردارى یا این خدمات در ســال هاى آتى آماده کنند. جا ماندن 
در خدمات ابرى سنتى مى تواند یکى از عوامل شکست مراکزداده یا کسب وکارها باشد.

•••  محاسبات در لبه
این روزها همه جا صحبت از محاســبات در لبه اســت. در آینــده، مراکزداده دیگر به 
شــکل ســنتى متمرکز نخواهند بود و مدل هاى توزیعى و پخشى طرفداران بیشترى را 
خواهند داشت. بسیارى از کسب وکارهاى جدید نیازمند پردازش ها و خدمات سرورى 
یا ذخیره ســازى اطالعات به شکلى غیر متمرکز هستند. اکنون، رانش هاى بزرگى مانند 
انقالب صنعتى 4، اینترنت اشــیائ صنعتى، خودکارســازى فرآیندها، تحلیل اطالعات 
بى درنگ، کاربردهاى هوش مصنوعى مانند (یادگیرى ماشینى که باید هزاران حسگر به 
طور آنى بررسى و کنترل شوند) و ده ها مورد دیگر باعث شده اند که سازمان ها به سمت 
سیستم هاى پردازشى در لبه حرکت کنند. در برخى مدل هاى خدماتى، انتقال اطالعات 
به یک مرکزداده متمرکز باعث تاخیر و وقفه در پردازش اطالعات مى شود و مى تواند به 

طور کامل یک سیستم را فلج کند.
برخى از ســازمان ها هم با یــک مرکزداده متمرکز ارتباط دارنــد، اما کماکان نیازمند 
مراکزداده ماژوالر در برخى شــعب یا عملیات هاى کارى هستند. آن ها به مرکزداده یا 
سرورهاى ذخیره سازى اضافى براى راه اندازى سرویس هاى جدید نیاز دارند و در پایان 
هر روز یا هفته، اطالعات شان را به مرکزداده متمرکز منتقل مى کنند. موسسه IDC اعالم 
کرد تا سال 2019، 40 درصد اطالعات اینترنت اشیا باید توسط سیستم هاى آى تى در 

لبه، پردازش و تحلیل شوند.
همچنین راه اندازى شــبکه هاى موبایــل 5G نیز به این قضیه دامــن مى زند و نیاز به 
پردازش هاى اطالعاتى بى درنگ را افزایش مى دهد. در این شــبکه ها، نیاز به ارسال یک 
ویدیو با کیفیت HD در مدت زمانى چند ثانیه اســت، چرا که ســرعت 5G به مرز 10 
گیگابیت بر ثانیه مى رسد. پس، سرویس دهندگان ویدیو نمى توانند اطالعات را از روى 
یــک مرکزداده متمرکز راه دور، فراخوانى کننــد و باید اطالعات در همان مکان آماده 
تحویل باشــد. کسب وکارهایى که مى خواهند به ســمت 5G بروند، باید مطمئن شوند 
سرورها و دیگر تجهیزات شان مى تواند بدون تاخیر و در سرعت هاى استاندارد مشخص 
شــده کار کنند. مراکزداده در لبه یکــى از راهکارهاى موجود براى انجام چنین اهدافى 
اســت. مراکزداده در لبه، مى توانند قدرت پردازشى، فضاى ذخیره سازى، منبع تغذیه، 
سیستم هاى ســرمایش و پهناى باند را  در اختیار زیرســاخت هاى آى تى قرار دهند تا 
بدون در نظر گرفتن محدودیت ها یا ظرفیت هاى مراکزداده متمرکز، در هر نقطه اى از 

کسب وکارشان، خدمات الزم را ارائه دهند.
موضوعى که باعث شده مراکزداده در لبه تا این حد اهمیت پیدا کنند و در سال هاى اخیر 
با بازارى در حال رشد سریع، روبرو باشیم، ماژوالر بودن و مقیاس پذیرى آن ها است. هر 
کسب وکارى مى تواند براساس نیازمندى هایش یک مرکزداده در لبه را پیکربندى کند. 
این مراکزداده در اندازه هاى مختلف با قدرت هاى پردازشى متفاوت، فضاى ذخیره سازى 
کامال قابل گسترش و منابع سخت افزارى منعطف دیگر طراحى مى شوند تا براى هر نوع 
فضا و نیاز بازار آماده باشند. همه بخش هاى این مراکزداده از جمله منبع تغذیه، سیستم 
سرمایش، سیستم هاى امنیتى و هشداردهنده و غیره به صورت پیش  نصب قرار دارند، 

ولى براســاس درخواست شرکت ها قابل تغییر هستند. بنابراین، مراکزداده در لبه خیلى 
سریع ساخته و به شبکه متصل مى شوند.

•••  مصرف انرژى بهینه
انرژى یکــى از چالش هاى اصلى مراکزداده در دهه اخیر اســت. عمده هزینه جارى و 
عملیاتى مراکزداده صرف تامین انرژى مى شود. شرکت هاى بزرگ دنیاى فناورى مانند 
اپل، مایکروسافت، گوگل، فیسبوك و آمازون، از سال ها قبل و با پیش بینى این چالش، به 
ســراغ تولید انرژى هاى تجدیدپذیر رفتند و اکنون مراکزداده گوگل و اپل به طور کامل 
از انرژى هاى تجدیدپذیر استفاده مى کنند. اما در بسیارى از کشورهاى جهان، مراکزداده، 
توان ســرمایه گذارى هاى کالن و بلندمدت را ندارند. پس، باید به ســراغ بهینه سازى 

مصرف انرژى خود بروند.
هنوز دنیا به مراکزداده متمرکز و بســیار بزرگ نیاز دارد. مراکزداده اى با هزاران رك و 
سرور و تجهیزات شبکه که روزانه چند کیلووات انرژى مصرف مى کنند. این مراکزداده 

تنها یک راه دارند: بهره ورى در مصرف انرژى.
استفاده از رك ها و اتاقک هاى مراکزداده یکى از راه حل هاى خوب براى مدیریت مصرف 
انرژى است، ولى انواع رك هاى استاندارد جدید دیگرى مانند Open19 و OCP نیز وارد 
بازار شدند. برخى از این رك ها تنها مى توانند مصرف انرژى را به اندازه 5 درصد کاهش 

دهند که قطعا قابل توجه است و براى مراکزداده بسیار بزرگ ارزشمند خواهد بود. 
مدیران آى تى باید پیوســته دنبال روش ها و رویکردهاى جدیدى براى کاهش مصرف 
انرژى باشــند. گاهى اوقات در این زمینه بیشــتر از فناورى و مدیریت به خالقیت نیاز 
داریم. یکى از مراکزداده اپل در کانادا، از کودهاى حیوانى تولید شده توسط مزارع، برق 
تولید مى کند و به مرکزداده مى دهد و در عوض، گرماى حاصل از مرکزداده را به سوى 
روســتاها هدایت مى کند. این سیستم توانسته است میلیون ها دالر صرفه جویى به همراه 

داشته باشد.

•••  سیستم هاى سرمایش
پس از انرژى، سیســتم هاى ســرمایش باالترین هزینه هاى عملیاتى و نگه دارى را در 
مراکزداده از آن خود کرده اند. هر مدیرى که توانســته است رویکردى درست و موثر 
براى خنک سازى ســرورها و رك هایش پیدا کند، صاحب مرکزداده اى موفق و سودده 
خواهد بود. سیستم هاى سرمایش هم از نظر فناورى پیچیده هستند و هم در پیاده سازى 
و نگهد ارى منشــا چالش هاى بزرگــى خواهند بود. به عالوه، کمترین ســهل انگارى یا 
عدم کارایى مناســب یک سیستم سرمایشى مى تواند زیان هاى هنگفتى به مراکزداده و 
بخش هاى آى تى وارد کند. دارندگان مراکزداده بزرگ در دنیا، ســعى مى کنند از منابع 
طبیعى براى سیستم هاى سرمایشى تجهیزات شان اســتفاده کنند. آب، باد، برف، یخ و 
دریاها و اقیانوس ها مى توانند بخشى از یک سیستم خنک کننده باشند. یکى از رویکردهاى 
جدید، ساخت مراکزداده در سرزمین هاى سردسیرى، کنار دریاها و رودخانه ها، زیرزمین 

و جاهایى است که نیاز به خنک کنندگى کمترى دارند.
رویکرد بعدى، اســتفاده از سیســتم ها و فناورى هاى جدید سرمایشــى و گرمایشى در 
مراکزداده است. گاهى اوقات با تغییرات کوچکى مى توانید به جاى یک سیستم سرمایشى، 
از فناورى و سیســتم جدیدترى اســتفاده کنید و چند درصد صرفه جویى هزینه داشته 
باشید. مدیران آى تى مى توانند از شــرکت هاى خصوصى و ثالث در زمینه هاى محیط 
زیست، سیستم سرمایشــى، تامین و تبدیل انرژى و تهویه هوا کمک بخواهند و بخشى 
از کار را به آن ها بســپارند. در نهایت، مدیران آى تى اگر براى سرمایش مراکزداده شان 
راه حلى پیدا نکنند، در سال هاى آتى امکان گسترش خدمات شان را نخواهند داشت و به 

مرور  از بازار حذف مى شوند.

︫﹞︀ره ١٧٢
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خدمات خوب به مشترى، کمیاب است، وقتى 
چیزى کمیاب باشــد با ارزش است، وقتى 

چیزى با ارزش باشد گران است.
ما با ارائه خدمات نامناســب به مشــتریان 
خود، کمک مى کنیم که در هزینه هاى خود 

صرفه جویى کنند.

مدیر جوانی که در پایان روز در حال ترك شــرکت بود، دید که 
آقاي مدیرعامل جلوي دستگاه کاغذ خردکن ایستاده و کاغذي 

در دست دارد. 
مدیرعامل به مدیر جوان گفت: «خانم منشــی رفته، میتونی این 

دستگاه رو روشن کنی.»
مدیر جوان گفت: «البته» و دســتگاه را روشن کرد، کاغذ را وارد 

کرد و دکمه استارت را فشار داد.
مدیرعامل گفت: «دستت درد نکنه» و در حالی که کاغذ به درون 

دستگاه کشیده مى شد گفت: «من فقط یه کپی ازش الزم دارم.»

شرلوك هولمز کارآگاه معروف و معاونش واتسون 
رفته بودند صحرا نوردي و شب هم چادري زدند و زیر آن 

خوابیدند.
نیمه هاي شب هلمز بیدار شد و آسمان را نگریست. بعد 

واتسون را بیدار کرد و گفت:
نگاهی به آن باال بینداز و به من بگو چه می بینی؟

واتسون گفت:
میلیونها ستاره می بینم .

هلمز گفت:
چه نتیجه میگیري؟

واتسون گفت:
از لحاظ روحانی نتیجه می گیرم که خداوند بزرگ است و 

ما چقدر در این دنیا حقیریم.
 از لحاظ ستاره شناسی نتیجه می گیریم که زهره در برج 

مشتري است، پس باید اوایل تابستان باشد.
از لحاظ فیزیکی، نتیجه میگیریم که مریخ در محاذات قطب 

است، پس ساعت باید حدود سه نیمه شب باشد.
شرلوك هولمز قدري فکر کرد و گفت:

واتسون تو احمقی بیش نیستی. نتیجه اول و مهمی که باید 
بگیري اینست که چادر ما را دزدیده اند!

ظرف آب
چهار ظرف آب داریم که به هم متصل هستند. شیر 
آب را باز مى کنیم. آب با فشــار مالیم درون ظرف 
اول مى ریزد. آیا مى توانید بگویید کدام ظرف قبل از 

بقیه، بصورت کامل پر خواهد شد؟

جواب معماى بازى شانس:
با یک محاسبه ساده ریاضى یا منطقى مى توان فهمید شانس برنده شدن در بازى اول بسیار 

کمتر از بازى دوم است. در بازى دوم شانس برنده شدن 10 برابر بیشتر است.
بنابراین؛ به طور منطقى باید مردم تمایل به شــرکت در بازى دوم داشته باشند ولى اغلب 
مردم ترجیح مى دهند در بازى اول برنده شــوند یا اصال برنده نشوند. چون جایزه بازى اول 

مى تواند زندگى شان را دذگرگون کند ولى بازى دوم تغییر بزرگى ایجاد نمى کند.

١٨ ︫﹞︀ره ٢
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