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از بحران تا آرامش

فرزانه شوقى لیسار
در سرمقاله شماره ســوم فصل نامه «ویراگستر» پیرامون تغییر و پویایى کسب وکارها 
در شرایط کنونى اقتصاد ایران صحبت کردم. کسب وکارها براى ادامه حیات و بقا باید 
چابکى و هوشمندى باالیى کسب کنند و در پى افزایش بهره ورى و کارایى بروند. وقتى 
یک کســب وکار با بحران و شــرایط جدید عمدتا نابه سامان روبرو مى شود؛ دو انتخاب 
پیش رو دارد. نخست اینکه بر ساختارها و ارزش هاى خود پافشارى کند و دست به تغییر 
نزند و گزینه دوم، واکنش سریع و تغییر متناسب با شرایط جدید است. البته، در چند 
ماه گذشته شاهد یک رویکرد سوم هم از سوى شرکت ها بودیم و آن همراهى با بحران 
و دمیدن در آن با تصمیم ها و فرآیندهاى اشتباه بود. برخى کسب وکارها به جاى اینکه 
از بحران یک فرصت طالیى براى دستیابى به اهداف بسازند؛ بیشتر بحران سازى کردند.

واقعیت این است که همیشه بحران هاى اقتصادى وجود داشتند. در دهه 70 میالدى 
بسیارى از شرکت هاى بزرگ دنیا با بحران هاى اقتصادى فلج کننده اى روبرو بودند که 
هیچ گاه سابقه نداشته اســت ولى شرکت هایى مانند اپل و مدیرعامل اش استیو جابز، 
آى بى ام و مدیرعامل اش تام واتســون محصول همین دهه هستند. کسب وکارها باید 
همیشه نقشه راهى براى عبور از بحران داشته باشند و اصول اولیه مواجه شدن با آن و 

بعد تبدیل تهدید به فرصت را بدانند. 
اولین گام براى عبور از یک بحران اقتصادى، پذیرش آن است. کسب وکارها باید بپذیرند 
که در شرایط کنونى ممکن است با سود کمتر، فشار کارى بیشتر، چالش هاى جدید و 
عدم ثبات در بازار روبرو باشند. بنابراین، همه این محدودیت ها و مشکالت باید بخشى از 
کار تلقى شود و براى آن دنبال راه حل باشند. مى توانند متدهاى بازاریابى خود را تغییر 
دهند؛ شعار بازاریابى خود را متناسب با شرایط موجود طرح کنند و شیوه هاى قدیمى 

بازاریابى پیش از بحران را کنار بگذارند.
به جاى معجزه و انتظار براى بهبود شرایط اقتصادى، بهتر است تغییر را از خودشان آغاز 
کنند و دنبال بازارهاى جدید، فرصت هاى بازاریابى بکر و ناشناخته یا مشترى هاى خاص 
بروند. گاهى اوقات بهتر است بازار هدف خاص تر و کوچک تر شود تا اینکه هنوز دنبال 
بازارهاى هدف بزرگ و عمومى باشــیم. محدود کردن مخاطبان و مشتریان مى تواند 
هزینه ها را کاهش داده و ســرعت و چابکى شــما در سرویس دهى را افزایش دهد. اگر 
تا کنون همه نوع شــامپویى براى همه افراد جامعه تولید مى کردید؛ حاال و در بحران 
اقتصادى پیش رو مى توانید تنها شامپوهایى با بسته بندى جدید براى کودکان یا خانم ها 
تولید کنید. براى محصوالت جدید هم باید شــعار، بسته بندى و بازاریابى جدیدى در 

پیش بگیرید تا مشترى خاص شما جذب شود.
بدترین نوع استراتژى در بحران ها، افزایش قیمت به بهانه هاى مختلف یا تولید بیشتر 
با امید به کمبود در بازار و همین طور برعکس آن کاهش تولید با هدف افزایش قیمت 
اســت. این تصمیم ها همگى  به افزایش بحــران در جامعه دامن مى زنند و اقتصاد یک 
کشور را بیمارتر و فلج تر خواهند کرد. تعطیلى موقت و بیکار نشستن به امید تمام شدن 
شرایط بحرانى یا ادامه دادن روند قبلى نیز نتیجه اى جز نابودى کسب وکار ندارد. بهتر 
است خودتان بحران ها را مدیریت کنید تا اینکه منتظر بمانید دیگران براى کسب وکار 

           شما تصمیم بگیرند.
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فصل نامه اقتصادى فرهنگى
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 5G انتظار مى رود در سال 2020 حدود 23 میلیون اتصال و در سال 2021 نزدیک به 25 میلیون اتصال
برقرار شود. یعنى یک رشد 100 درصدى که باید اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات شبکه هاى موبایل 
براى کاربران فراهم کنند. به همین دلیل، بسیارى از اپراتورها و شرکت هاى مخابراتى در تکاپوى توسعه 
زیرساخت ها و ظرفیت هاى شبکه هاى موبایل 5G خود هستند. سرویس هاى مالتى کالود شتاب گرفته اند 
چون تا ســال 2021 نزدیک به 850 زتابایت اطالعات توســط مردم، ماشین ها و اینترنت اشیا تولید 
مى شــود که در سال 2016 فقط 220 زتابایت بوده است. شرکت سیسکو انواع راه کارها و محصوالت 
مبتنى بر شــبکه هاى IP را براى شتاب بخشى به توسعه زیرســاخت هاى 5G در اختیار اپراتورها قرار 
مى دهد. این شرکت طى یک تفاهم نامه، با اپراتور T-Mobile، بزرگ ترین هسته شبکه مجازى مبتنى بر 
بسته جهان را راه اندازى کرد. روترهاى سرى ASR 9000 و پلتفرم نرم افزارى IOS XR نیز تسریع دهنده 
خدمات و زیرساخت 5G هســتند. روتر ASR 9000 توسط بیش از 4500 اپراتور و شرکت مخابراتى 
استفاده شده و مى تواند شبکه هاى IP ســریع تر، امن تر و بهترى راه اندازى کند. این روتر براى استفاده 

در لبه شبکه مناسب است و امکان توسعه سریع ظرفیت ها و زیرساخت هاى شبکه را فراهم مى کند.

یونیکورن به شرکت هاى استارتاپى اطالق مى شود که ارزش مالى آن ها بیش از یک میلیارد دالر باشد. 
حضور شــرکت هاى یونیکورن در یک منطقه، نشان دهنده رشد و شــکوفایى اقتصاد آن کشور است. 
موسســه CB Insights گزارشــى از 46 یونیکورن برتر ســال 2017 داده است و نقشه این شرکت ها 
را منتشــر کرده که تعجب بســیارى از کارشناسان و رسانه ها را در پى داشــت. در سال 2017، در 
منطقه معروف دره ســیلیکون ایالت کالیفرنیا تنها 19 یونیکورن بزرگ حضور داشتند ولى کشور چین 
به تنهایى میزبان 17 یونیکورن بزرگ بود. در ســال 2014، کشــور چین تنها 8 استارتاپ یونیکورنى 
داشــت ولى اکنون این تعداد به مرز 56 یونیکورن رســیده است و پیش بینى مى شود تا دو سال آینده، 
این کشور بیشتر از هر منطقه اقتصادى دیگر در دنیا استارتاپ یونیکورن خواهد داشت. در حال حاضر، 
از میان 10 یونیکورن بزرگ دنیا 4 یونیکورن در چین مســتقر هســتند. برخالف این کشور، قاره اروپا 
و کشــورهاى دیگر دنیا در این حوزه عقب افتاده اند. آمار نشــان مى دهد کل قاره اروپا 7 یونیکورن و 
کشورهایى مانند هند، اندونزى و افریقا هم یک یونیکورن دارند. از جمله بزرگ ترین یونیکورن هاى چینى 
مى توان به Didi Chuxing  در حوزه حمل ونقل، Mobike براى دوچرخه اشــتراکى، شــیائومى سازنده 
تجهیزات مصرفى الکترونیکى از جمله اسمارت فون، و Ele.me یک سرویس دهنده آنالین غذا اشاره کرد. 
استارتاپ Didi Chuxing به تنهایى با شرکت اوبر رقابت مى کند در حالى که فقط در کشور چین خدمات 
حمل ونقل ارایه مى دهد. بســیارى از شــرکت هاى غول فناورى چین مانند على بابا در این استارپاپ ها 

سرمایه گذارى مى کنند و محرك رشدشان شده اند.

در حالى که کشــور سنگاپور سریع ترین اینترنت ثابت در سال 2018 را دارد؛ گزارش هاى منتشر شده در 
جوالى 2018 نشــان مى دهد کشور قطر سریع ترین سرعت دانلود اینترنت موبایل را به خود اختصاص 
داده است. متوسط سرعت دانلود اینترنت همراه در کشور قطر 62.63 مگابیت بر ثانیه گزارش شده است. 
کشورهاى نروژ و امارت متحده عربى در رتبه هاى بعدى با 57.31 و 55.17 مگابیت بر ثانیه قرار دارند. این 
آمار نشان مى دهد سرمایه گذارى ها و توسعه زیرساخت ها در سال گذشته  از سوى کشورهایى مانند قطر 
و امارت جواب داده و اکنون آن ها اینترنتى سریع تر از اروپا، امریکا و حتى کشورهاى آسیاى شرقى مانند 
چین و کره جنوبى دارند. متوســط سرعت اینترنت همراه کل جهان 22.81 مگابیت بر ثانیه گزارش شده 
اســت و ایران هم با متوسط سرعت دانلود 23.79 مگابیت بر ثانیه در رتبه 58 جهان قرار دارد. به زودى 
در کشورهایى مانند استرالیا، امریکا، چین، ژاپن و کره جنوبى اینترنت 5G با سرعت چند گیگابیت بر ثانیه 
راه اندازى خواهد شد و شاهد فاصله گرفتن بیشتر کشورهایى مانند ایران با متوسط سرعت دانلود جهانى 
هستیم. کشور قطر به طور آزمایشى اولین شبکه 5G را راه اندازى کرده است و در نظر دارد در سال 2019 

به طور رسمى اولین کاربران به این شبکه متصل شوند.
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قطر سریع ترین سرعت دانلود اینترنت همراه جهان را دارد



در حوزه ارتباطات شــبکه اى مراکزداده، شاهد توســعه و نوآورى بسیار کمترى نسبت به سایر بخش ها 
هستیم. براى سال هاى طوالنى، سرعت لینک هاى یک مرکزداده 10 گیگابیت و حداکثر 40 گیگابیت بود. 
در سال هاى اخیر لینک هاى درون شبکه به مرز 100 گیگابیت رسیدند و اکنون شرکت فیسبوك به دنبال 
افزایش این سرعت به مرز 400 گیگابیت است. فیسبوك چندین پروژه براى افزایش سرعت و هوشمندى 
ارتباطات داخل شــبکه مراکزداده پیش مى برد و مى خواهد این فناورى ها و استانداردها را در اختیار دیگر 
بازیگران بازار هم قرار دهد. در حوزه افزایش ســرعت شبکه، فیسبوك مى گوید در ماه آگوست 2018، 
مراکزداده داراى ارتباطات 100GbE دو برابر ســال 2017 شدند ولى کافى نیست و به دنبال راه کارهایى 
براى مهاجرت سریع تر و ساده تر به لینک هاى 400GbE هستند. به عالوه، این شرکت در حوزه هوشمندى 
بیشتر این ارتباطات در حال توسعه پلتفرم DevOps است تا مدیریت شبکه ها بیشتر خودکار و مستقل از 
بخش هاى دیگر شوند. فیسبوك مى گوید با این پلتفرم، مدیران مرکزداده استراتژى ها و سیاست هاى خود 
 DevOps مى دهند و این پلتفرم به طور خــودکار تنظیمات الزم را اعمال مى کند. پلتفرم DevOps را بــه
به سادگى توسط توسعه دهنده هاى نرم افزرى قابل پیاده سازى در محیط هر مرکزداده و زیرساخت شبکه 
است. همچنین، فیسبوك به دنبال پیاده سازى مستقیم کانکتورها و سیستم هاى فیبرنورى در تجهیزات شبکه 
مراکزداده است تا مصرف انرژى کاهش پیدا کند. فیسبوك مى گوید تا 5 سال آینده شاهد دگرگونى بزرگى 

در زیرساخت هاى شبکه مراکزداده خواهیم بود و این تجهیزات سریع تر و هوشمندتر مى شوند.

بى شــک، بالك چین (Block Chain ) یکى از بزرگ ترین فناورى هاى ســال هاى اخیر اســت و در غالب 
سیســتم هاى رمزنگارى و امنیتى پیاده سازى یا در حال اســتقرار است. بیش از 15 درصد کل موسسات 
مالى در ایاالت متحده از فناورى رمزنگارى بالك چین اســتفاده کرده اند. به گزارش موسســه PwC، دو 
ســوم یا نزدیک به 77 درصد تراکنش هاى مالى در ســال 2020 مبتنى بر رمزنگارى بالك چین خواهند 
بود. بالك چین مى تواند صرفه جویى 30 درصدى در هزینه هاى بنگاه هاى مالى داشته و صرفه جویى تا 12 
میلیارد دالر در ســال براى برخى صنایع به همراه داشــته باشد. طبیعى است که بالك چین خیلى زود به 
مراکزداده برســد ولى تصور نمى شد در سال 2018 به ترند اول این صنعت تبدیل شود و حتى بتواند در 
ساختار و زیرساخت آن ها تاثیر بگذارد. استقبال از بالك چین و نیاز به پیاده سازى و استفاده از آن باعث شده 
مراکز داده تغییراتى در قدرت هاى پردازشى خود بدهند چون بالك چین بیش از هر چیزى به GPU نیاز 
دارد. گزارشــى که IDC در این سال درباره مراکزداده منتشر کرده، نشان مى دهد صنعت مرکزداده سراغ 
اســتفاده از سرورها و واحدهاى محاسباتى رفتند که مبتنى بر قدرت GPU بیشتر هستند و در یک چگالى 
کمتر مى توانند قدرت محاســبات گرافیکى بیشترى ارایه بدهند. به عالوه، مراکزداده اى که میزبانى وب و 

محاسبات ابرى انجام مى دهند نیز مجبور شدند تغییرات اساسى در معمارى خود انجام دهند.

گوگل چندى پیش از فناورى و پلتفرم دیپ ماینــد (deepmind) براى بهبود مصرف انرژى مراکزداده 
استفاده کرده بود. این شرکت گزارش داد از این ابزار هوش مصنوعى در چندین مرکزداده خود استفاده 
کرده و موفق شده تا 30 درصد مصرف انرژى را کاهش و بهبود دهد. اکنون در جدیدترین گزارش این 
شــرکت از فناورى ها و نوآورى مراکزداده، خبر داده است که از این ابزار براى سرمایش بهتر مراکزداده 
اســتفاده مى کند. دیپ مایند به همراه یادگیرى ماشینى و شبکه  عصبى از هزاران سنسور، سعى مى کنند 
اطالعات مربوط به سیســتم هاى سرمایشــى، دماى محیط و رك ها را اندازه گیرى و کنترل کنند و براى 
پایانه اصلى بفرستند. اگرچه هنوز هم انسان مى تواند برخى تنظیمات و سیاست ها را اعمال کند ولى هوش 
مصنوعى و یادگیرى ماشینى به طور خودکار تنظیماتى در سیستم هاى سرمایشى ایجاد مى کنند تا بهترین 
کارایى و سرمایش مناسب با بار کارى و ترافیک روى سرورها و مراکزداده فراهم شود و از سوى دیگر در 
مصرف انرژى بهبودهایى صورت بگیرد. این ابزار مى تواند بى درنگ سرمایش کل یک مرکزداده را مانیتور 
و به موقع وارد عمل شــود تا از هرگونه افزایش و کاهش دما جلوگیرى شــود. همیشه در هر مرکزداده 
ســخت ترین بخش، مدیریت سیستم هاى سرمایشى اســت زیرا هم مصرف انرژى زیادى دارند و هم 
کوچک ترین تغییرات مى تواند تاثیرات زیادى روى کارایى کل سیستم بگذارد. گوگل کم کم به مرحله اى 

مى رسد که یک مرکزداده را به طور کامل روبات ها و هوش مصنوعى مدیریت خواهند کرد.

︫﹞︀ره ٥٤

شبکه هاى مراکز داده سریع تر و هوشمندتر مى شوند

فناورى بالك چین به مراکزداده هجوم برده است

گوگل با هوش مصنوعى مراکزداده را خنک مى کند





︫﹞︀ره ٧٤

نحیف و الغر
این نمایشــگاه با شعار «ارتباطى فراگیر» در 8 سالن و فضاى باز نمایشگاهى برگزار شد. 
همانند رویه سال هاى گذشته، اپراتورها و شرکت هاى مخابراتى به همراه وزارت ارتباطات 
و شرکت هاى زیرمجموعه این وزارت خانه بخش عمده اى از نمایشگاه را پوشش دادند. 
در مجموع حدود 230 شــرکت داخلى و 24 شرکت خارجى از کشورهایى مانند ایتالیا، 
آلمان، چین، روســیه و لهستان در این نمایشگاه حضور داشتند. مدیران نمایشگاه مدعى 
هســتند در این وضعیت اقتصادى، نسبت به ســال گذشته رشد مشارکت داشتند ولى 
فعاالن بخش خصوصى و شــرکت هاى مخابراتى نظر دیگرى داشــتند و از الغر شدن 
تلکام صحبت کردند. بســیارى از شرکت هاى بزرگ مخابراتى و شبکه اى کشور در این 
نمایشگاه حضور نداشتند و سالن هاى تخصیص داده شده به شرکت هاى خصوصى به طور 
محسوسى با برخى استارتاپ ها و شرکت هاى نامرتبط اشغال و افتتاح شدند. جالب است 
تعدادى از شرکت هاى حوزه مخابرات و ارتباطات ترجیح داده بودند به جاى حضور در 
نمایشــگاه تلکام، در نمایشگاه هاى دیگرى مانند ایپاس شرکت کنند که باز هم پیام هاى 

واضحى براى صنف مخابرات داشت.
در طول 4 روز برگزارى این نمایشگاه، چندین کارگاه و سمینار آموزشى در حوزه مخابرات 
و اینترنت نیز برگزار شد. اعالم شد در این نمایشگاه بیش از 20 محصول جدید عرضه 
و معرفى شــده که وجه تمایز تلکام امسال با سال هاى گذشته است. به عالوه، 4 نشست 
تخصصى هم با موضوع هاى «اینترنت اشــیاء، فرصت ها و چالش ها»، «بازآفرینى صنایع 
ICT»، «توسعه ارتباطات ثابت، فرصت ها و چالش ها» و «فرصت هاى سرمایه گذارى در 

ICT» نیز به ترتیب در 4 روز نمایشگاه برگزار شدند.

ICT همه چیز گران شد جز تعرفه ارتباطات و
محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات در مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
ایران تلکام 2018 مشــکل جدى بخش ارتباطات را نقدینگى عنوان کردند و گفتند: «با 
نوسانات ارزى، بسیارى از اپراتورها دچار مشکل شدند و اگر در زمان خودش به آن ها ارز 
اختصاص پیدا مى کرد، مشکل شان با هزار میلیارد تومان قابل حل بود اما اکنون به 3000 
میلیارد تومان نیاز دارند.» وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات با بیان اینکه در این مدت 
رشد تعرفه اى در صنایع ICT نداشتیم، گفت: «بسیارى از کاالها با افزایش نرخ ارز گران 
شده اند اما در حوزه ارتباطات ما این موضوع را مدیریت کردیم که افزایش قیمت نداشته 

باشیم، در حالى که وابستگى صنعت ارتباطات به نرخ ارز بیش از 70 درصد است.»
آذرى جهرمى یکى از راه حل هاى مشکالت صنعت مخابرات را دستکارى تعرفه ها اعالم 
کرد: «اکنون مشــکالت مخابرات چاره اى جز دستکارى تعرفه براى ما باقى نمى گذارد. 
ما نسبت به نظام کارشناسى که بدون دخالت دادن ما اعمال شده اعتراض داریم اما به 
هرحال این موارد جزو قانون اســت و الزم االجرا محسوب مى شود و باید راهکارى براى 

حل مشکالت مخابرات پیدا کنیم.»

﹎︤ارش

آیینه اى کامل از صنعت مخابرات و ارتباطات
گزارشى از برگزارى نمایشگاه ایران تلکام 2018

ابتداى امسال زمزمه هایى درباره ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام 
شنیده مى شد. طرحى که ســازمان نظام صنفى رایانه اى از سال 
گذشته دنبال کرده و بســیار عالقه مند به پیاده سازى آن بود. اما 
در کش و قوس موافقان و مخالفان، سرانجام نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللى ایران تلکام مجوز گرفــت و از 11 تا 14 مهرماه در محل 

دایمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران برگزار شد.

جانى که نیست
قابل انتظار بود که نمایشــگاه تلکام در این شــرایط اقتصادى با استقبال کم روبرو شود. 
بســیارى از شرکت هاى فعال و بزرگ بازار هم دو ماه قبل، در نمایشگاه الکامپ شرکت 
کــرده و ترجیح دادند هزینه دوباره اى براى اجاره غرفه و غرفه ســازى ندهند. تبلیغات 
کم و محدود این نمایشــگاه هم باعث شــد افراد کمترى نسبت به سال هاى گذشته از 
تلکام 2018 بازدید کنند. فقط اپراتورهاى موبایل توانســتند سالن هاى خود را شلوغ و 
پــر جنب وجوش نگه دارند یا با تبلیغات تلویزیونى و پیامکى به همراه انواع تخفیف ها و 
طرح هاى تشویقى اینترنت رایگان، مخاطبان را به نم ایشگاه بکشانند. این نمایشگاه آیینه 
کاملى از وضعیت صنعت مخابرات و ICT ایران در ســال جارى را نشــان مى داد و به 
مدیران و مســئوالن مربوطه این پیام را ابالغ کرد که این صنعت دیگر جانى براى زنده 

ماندن ندارد و باید هرچه زودتر مشکالتش برطرف شود.



  بیشتر و بیشتر
همــه ما مى دانیم کل جهان هر روز نیاز به محاســبات و مراکزداده بیشــتر دارد. حجم 
اطالعات تولید شــده هر سال چند برابر مى شــود و اگر در سال 2010 صحبت از یک 
زتابایت اطالعات بود؛ اکنون در ســال 2020 صحبت از 100 زتابایت اطالعات است. 
همه کســب وکارها و سازمان هاى دولتى و خصوصى نیاز به مراکزداده، کالود، تجهیزات 
ذخیره سازى و خدمات آنالین دارند. افزایش تعداد مراکزداده به معناى افزایش مصرف 
انرژى و نابودى بیشتر زمین اســت. در سال 2020، مراکزداده مستقر در کشور ایاالت 
متحده مصرف انرژى 73 میلیارد کیلوواتى دارند که بسیار زیاد است. هوش مصنوعى و 
اینترنت اشیا هم پیش ران هاى مراکزداده هستند و ظرفیت ها و قدرت محاسباتى بیشترى 
طلب مى کنند. در ســال 2020، نزدیک به 5 میلیارد دستگاه اینترنت اشیا به یکدیگر و 
اینترنت متصل خواهند شد و همه این دستگاه ها نیاز به زیرساخت انتقال اطالعات دارند. 
از سوى دیگر، مراکزداده باید هزینه هاى عملیاتى خود را کاهش دهند و نمى توانند بدون 
محدودیت ســراغ توسعه و افزایش ظرفیت، ســاخت نیروگاه هاى تولید انرژى جدید و 
افزایش هزینه هاى عملیاتى بروند. به همین دلیل، در سال هاى گذشته یک چالش بزرگ 

در این صنعت بروز کرده است: چگونه ظرفیت هاى مراکزداده را بدون افزایش مصرف 
ســوخت یا هزینه هاى عملیاتى توســعه دهیم؟ فراموش نکنید مراکزداده باید حافظ و 
دوســت دار محیط زیست هم باشــند و نمى خواهند علت اصلى نابودى زمین و مردم در 

قرن هاى آینده شناخته شوند.

  ابر و باد و مه و خورشید
شرکت هاى سازنده مراکزداده از اوایل دهه دوم قرن جدید میالدى، خطر مصرف باالى 
انرژى و وابستگى به منابع انرژى فسیلى را احساس و براى آن دنبال راه کارها و رویکردهاى 

جدیدى بودند.
ساده ترین راه کار، استفاده از انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر مانند انرژى خورشیدى، انرژى 
باد و انرژى آب است. نتیجه این رویکرد، استفاده مراکزداده ى شرکت هاى اپل و گوگل از 
100 درصد انرژى تجدیدپذیر در سال 2018 است. پیش بینى مى شود شرکت هایى مان ند 
مایکروسافت، فیسبوك و آمازون هم تا سال 2020 و نهایتا دو سال پس از آن تمام مراکز 
داده خود را به انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر متصل کنند. انرژى خورشیدى سهم بسیار 

چگونه مراکز داده از کره زمین محافظت مى کنند؟
کاهش آلودگى هوا، جلوگیرى از مرگ زودهنگام، کاهش احتمال وقوع سیل

کره زمین مدام در حال گرم شــدن است. تقاضا براى مصرف انرژى روز به روز بیشتر شده و 
منابع فسیلى و طبیعى کاهش پیدا مى کنند. شرکت ها، سازمان ها و کاربران قدرت محاسباتى 
بیشترى مى خواهند و ماشین هاى محاسباتى هر روز قوى تر و بزرگ تر مى شوند که باز هم نیاز 
به مصرف انرژى بیشترى دارند. یکى از این ماشین هاى محاسباتى مراکز داده هستند. مراکز 
داده مى توانند کره زمین را به سوى نابودى سوق دهند یا از او محافظت کنند. شاید در چند 
دهه پیش، سازندگان مراکز داده هیچ گاه تصور نمى کردند در حال بنا کردن موجودى هستند 

که مى تواند دشمن زمین یا دوست و ناجى  آن باشد.

٨ ︫﹞︀ره ٤

مهرنوش غفورى

﹤﹛︀﹆﹞



باالیى در این موضوع ایفا مى کند و شــرکت هاى بزرگ سازنده مراکزداده سعى مى کنند 
زمین ها و دشــت هاى اطراف یک مرکزداده را خریدارى و پنل هاى خورشــیدى نصب 
کنند. برخى از این شرکت ها موفق شدند عالوه بر تامین انرژى مرکزداده؛ مقدارى انرژى 
هم وارد سیستم توزیع برق شــهرى کنند و از این روش به درآمدزایى یا تامین مخارج 
تولید انرژى از خورشید برســند. نصب مراکزداده در مناطق و مراکزى که باد شدیدى 
در حال وزیدن اســت یا استقرار مراکزداده در کنار رودخانه ها و دریاها با هدف استفاده 
از توربین هاى آبى براى تولید برق؛ یک رویکرد مهم در ســال هاى اخیر بوده که به حفظ 

محیط زیست و منابع انرژى فسیلى کمک کرده است. 

   انرژي هاى تجدیدپذیر ترکیبى
رویکرد جدید دیگرى که در ســال هاى اخیر رایج شــده و اتفاقا توانســته بسیار موثر و 
کارآمدتر از روش هاى ســنتى در استفاده از انرژى هاى پاك باشد؛ استفاده از انرژى هاى 
تجدیدپذیر ترکیبى اســت. به این معنى که از دو یا چند انرژى پاك براى تولید برق در 
مراکز داده استفاده شود. مثال انرژى باد و خورشید یا آب و باد به طور ترکیبى تجهیزات 
مراکزداده را برق رســانى کنند. انرژى خورشید مى تواند به یک مزرعه بادى اضافه شود 
و براى بخش هاى خاصى از سیستم ها و دستگاه ها مانند مخزن هاى هیدروالکتریکى تولید 
انرژى کند. همچنین، انرژى خورشــید مى تواند به باترى ها و مخازن ذخیره سازى انرژى 
منتقل شــود تا در آینده و مواقع اضطرارى وارد مدار سراسرى شبکه توزیع برق مزرعه 
شود. حرارت هاى خورشــیدى و گرماى زمین که هر روز نیز رو به فزونى است؛ باز هم 
مى تواند محرکه برخى توربین ها و ماشــین هاى مکانیکى باشد. بلومبرگ در سال 2017 
گزارش داد نزدیک به 20 درصد مکان هایى در سراسر جهان که از انرژى هاى تجدیدپذیر 
استفاده مى کنند؛ براساس انرژى هاى تجدیدپذیر ترکیبى پیاده سازى شده و در حال استفاده 
از پروژه هاى مختلف در این زمینه هستند. گوگل در مناطق بسیار سردسیر و نزدیک به 
قطب شمال؛ سیســتم هایى را نصب کرده است که از ترکیب آب و باد براى تولید برق 
اســتفاده مى شود. در کشورهاى نزدیک به قطب شمال و قطب جنوب نمى توان از انرژى 
خورشــید در طول تمام سال یا بیشتر روزهاى سال استفاده کرد و در عوض آب و یخ یا 
برف در دسترس تر اســت. مایکروسافت و فیسبوك دیگر شرکت هاى صاحب نام دنیا 
هستند که از فناورى هاى پیشرفته و پیچیده اى براى استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر در 
تولید انرژى برق استفاده مى کنند. این شرکت ها عموما سایت هاى خود را در مکان هایى 
تاســیس مى کنند که چندین عامل طبیعى مانند باد، خورشید، آب و غیره به راحتى در 
دســترس باشند تا بتوانند با ترکیب آن ها یک سیســتم تولید برق براى تمام طول سال 

بسازند. 

  کاهش هزینه، مانع مرگ زودهنگام
استفاده از انرژى هاى تجدیدپذیر ترکیبى مى تواند سربار هزینه هاى عملیاتى را از 15 تا 20 
درصد کاهش دهد که باز یک هدف بزرگ دیگر سازنده هاى مراکزداده تامین مى شود و 
کمک به حفظ زمین است. اخیرا سندى در ایاالت متحده درباره بررسى و تاثیر انرژى هاى 
تجدیدپذیر طى 9 سال (از سال 2007 تا 2015) منتشر شده است که نشان مى دهد چگونه 
این انرژى ها توانسته اند نه تنها زندگى بسیارى از مردم را نجات دهند؛ بلکه صرفه جویى 
عمده اى در هزینه ها رخ داده است. کاهش تولید گازهاى گل خانه اى و وابستگى بیشتر به 

منابع انرژى طبیعى مى تواند کیفیت هواى شهرها و به طور ویژه کالن شهرها را بهبود دهد. 
نشریه دیومیلستین گزارش داده است استفاده از انرژى هاى پاك در ایاالت متحده مانع 
از مرگ زودهنگام 3000 تا 12700 نفر شده است. اشاره این گزارش به مرگ زودهنگام 
به آلودگى هوا بازمى گردد. بنا به گزارش مؤسسه WHO تخمین زده مى شود که آلودگى 
هوا عامل مرگ زودهنگام حدود ســه میلیون نفر در سال به حســاب مى آید. نود و دو 
درصد از این سه میلیون مرگ زودهنگام، در مکان هایى که کیفیت هوایى پایین تر از سطح 
استانداردهاى WHO دارند، اتفاق مى افتد. مطالعه اى جداگانه نشان داد که مرگ ومیر به 

علت آلودگى هوا در سال 2015 به  صورت جهانى افزایش پیدا کرده است.

  جلوگیرى از سیل و افزایش بازدهى محصوالت کشاورزى
یکى از مزایاى بزرگ و مســتقیم استفاده از انرژى هاى پاك توسط مراکزداده، مراقبت از 
اکوسیســتم و شرایط اقلیمى منطقه اى است. یک تحقیق صورت گرفته نشان مى دهد در 
مناطقى که کارخانه ها و مراکز صنعتى از انرژى پاك استفاده کردند؛ محیط زیست به طور 
طبیعى و در یک چرخه سالم بیشتر محافظت شده و از وقوع حوادثى مانند سیل جلوگیرى 
مى شــود. اســتفاده از منابع طبیعى انرژى و بازگرداندن آن ها به طبیعت باعث مى شود 
شــرایط اقلیمى هر منطقه تغیر نکند و مثال تولید گازهاى گل خانه اى باعث از بین رفتن 
پوشش هاى سبز گیاهى و جنگلى نشوند یا موجودات زنده آن منطقه را به مهاجرت وادار 
نسازند. شرکت اپل در دانمارك با استفاده از چندین شرکت سرمایه گذارى محلى توانسته 
مرکزداده اى افتتاح کند که کودها و تولیدات زباله اى کشــاورزى را به انرژى برق تبدیل 
مى کند. از سوى دیگر، انرژى حرارتى و گرمایى تولید شده در سالن ها و کابینت هاى مراکز 
داده با لوله کشى به خانه ها و روستاهاى اطراف ارسال مى شود تا در فصول سرد سال یک 
منبع گرمایى باشد. این بهترین مثال از نجات زمین و کره خاکى توسط مراکزداده است. 

  در دل کوه، کف اقیانوس و قطب شمال
یکى از چالش هایى که مراکزداده براى محیط زیست و طبیعت ایجاد کرده اند؛ استقرارشان 
در شــهرها یا اطراف شهرها است. رویکردى که هنوز در برخى کشورها استفاده مى شود 
و معایــب و اثرات مخرب آن دامن گیر مردم خواهــد بود. هر مرکزداده عالوه بر تولید 
گازهاى هاى گل خانه اى، مصرف انرژى و تولید حرارت دارد. در نتیجه به طور مســتقیم 
روى اکوسیستم آب و هوایى آن منطقه تاثیرگذار است. برخى شرکت ها براى برون رفت 
از این وضعیت دست به ابتکارات جالبى زدند. در سال هاى اخیر شاهد راه اندازى مرکزداده 
در دل کوه ها یا زیرزمین، کف اقیانوس ها و در مناطقى سردسیر مانند قطب شمال بودیم. 
اتحادیه اروپا سال گذشته بزرگ ترین مرکزداده خود را در زیرزمین کشور نروژ راه اندازى 
کرد. مساحت این مرکزداده 120 مترمتربع است و هیچ گونه تاثیر مخرب اقلیمى ندارد 
زیرا سراســر مرکزداده لوله کشى است و گرما و گازهاى گل خانه اى را به مکان هایى غیر 
از سطح زمین هدایت مى کند. مایکروسافت دومین مراکزداده زیردریایى خود را به آب 
انداخته است. این مراکزداده در کف اقیانوس استقرار پیدا کرده و عالوه بر استفاده از آب 
براى سیستم ســرمایش مرکزداده، براى زمین هیچ گونه ضررى ندارند. گوگل تا کنون 
چندین مرکزداده در مناطق و کشــورهاى سردسیر نزدیک به قطب شمال افتتاح کرده 
اســت تا هم از ســرما، برف و یخ آن مناطق استفاده کند و هم کمترین آسیب را به کره 

زمین بزند.

  دوست طبیعت
براى نتیجه  گیرى باید گفت، اگرچه به نظر مى رسد مراکزداده حلقه اى از زنجیره نابودى 
کره زمین هستند ولى در یک دهه اخیر، این تجهیزات و مراکز به نقطه اى براى نجات بشر 
و این سیاره تبدیل شدند. مراکزداده مدرن سعى مى کنند با اکوسیستم طبیعت همراهى 
کنند و ضمن اســتفاده از انرژي هاى پاك و جلوگیرى از مصرف منابع انرژى فسیلى، 
کمترین آسیب و تخریب را براى محیط زیست داشته باشند. این هدف باید توسط 
شــرکت هاى سازنده مراکزداده در سراسر جهان تامین شود و همان طور که هر 
روز نیازمند به مراکزداده بیشــتر و بزرگ تر هســتیم؛ دوستى آن ها با طبیعت 

بهتر شود.
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5G و فراتر از آن

اکنون 5G در چه وضعیتى قرار دارد؟

نسل بعدى شبکه هاى موبایل

در حال حاضر، 5G یک شبکه با مشخصات و استاندارد مشخص 
است چون اپراتورهاى شبکه تنها از امواج میلى مترى استفاده مى کنند

این امواج قدرت نفوذ در آب و اشیایى مانند دیوار، پنجره، 
مردم، برگ ها و غیره را ندارند

شبکه هاى 5G تنها براى ارتباطات نقطه به نقطه و با خط دید مستقیم مفید هستند

اپراتورهاى موبایل با تصویب استاندارد 
3GPP براى راه اندازى اولین شبکه هاى 

5G خود شتاب گرفتند

5G به روزرسانى به
(RF) رابط رادیویى

هسته
شبکه 5G مى تواند روى همان هسته شبکه LTE مستقر شود. هنگامى که 

هسته رابط به روزرسانى شود، ما شاهد یک 5G استاندارد خواهیم بود
1

2

3GPP 5 توسط موسسهG پروسه توسعه
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5G 5 هستیمتایم الین رادیوىG 5 چندین سال طول مى کشد اما در سال 2019 شاهد اولین شبکه هاىG عرضه مدل کاملى از

چگونه 5G ساخته مى شود؟

4G داده هاى موبایل حجیم
3G داده، ویدیو و صداى

2G با کیفیت باالى SMS صدا و

خودروها
تاخیر بسیار ناچیز

استقرارهاى بسیار حساس

5G

5G آینده

ترکیب کامل مشخصات 
استاندارد 3GPP با فرکانس هاى 
رادیویى طیف زیر 6 گیگاهرتز

در دسترس قرار گرفتن فرکانس هاى زیر 
6 گیگاهرتز و فرکانس هاى 3.5 گیگاهرتز 
CBRS غیرمجوز و 5 گیگاهرتز AAA براى 

افزایش پهناى باند و فرکانس هاى آزاد

LTE و واى فاى براى مصارف موبایل

فرکانس هاى طیف 
میلى مترى براى 
بى سیم ثابت

بى سیم ثابت 
و موبایل

5G چشم انداز
شبکه  5G با خود تفاوت ها و بهبودهاى بزرگى ایجاد مى کند:

کاهش در تاخیر 
به اندازه یک میلى ثانیه

حساسیت اتصاالت
IoT افزایش سیگنال هاى موثر براى اتصال هاى

بهره ورى فرکانس
افزایش نسبت هر بیت به هرتز با 

تکنیک هاى پیشرفته آنتن ها

ظرفیت ترافیک
هدایت شبکه به سوى فضاهاى بزرگ با افزودن 

سلول هاى کوچک از هر کجا

تجربه کاربرى سراسرى
دستیابى به سرعت هاى چند گیگابیت بر ثانیه و 

تجربه هاى کاربرى خاص

بهره ورى شبکه
بهینه سازى مصرف انرژى شبکه با بهبود فرآیندها
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خالقیت از میزکار شروع مى شود
در تمــام مقاالت موفقیت و خالقیت روى این موضوع تاکید شــده که یک محیط کار 
انعطاف پذیر و خالق محور مى تواند در رشــد انگیزه ها و ذهنیــت کارمندان تاثیرگذار 
باشــد. هرگز انتظار نداشته باشید کارمندان شما در محیط هاى کارى بسته، مرده، بدون 
انعطاف پذیرى یا امکانات مورد نیاز، ذهن هایى خالق داشــته باشند. باید در محیط کار 
فضاهایى شاد و راحت براى کارمندان مهیا شود. خودشان بتوانند در چینش میز و دیگر 
تجهیزات شان دخالت داشته باشند و براساس ایده ها و عالقه مندى اتاق  خود را فضاسازى 
کنند. محیط هاى کارى نباید بیش از حد شلوغ باشد و افراد در یک فضاى محدود زندانى 
شــوند. اتاق هایى براى تفکر و گفت وگو در نظر بگیرید. اتاق هایى آزاد و به صورت مبله 
داشــته باشید تا کارمندان بتوانند آن جا قدم بزنند؛ استراحت کنند و با دیگر کارمندان 
در حین نوشیدن چاى و قهوه، گپ و گفت داشته باشند. اجازه دهید کارمندان خودشان 
تصمیم بگیرند در فضاى کارى شــان چه المان هایى باشد و حتى از خانه چیزهایى همراه 
خودشان بیاورند. ممکن است یک فرد به گیاه یا گلدان خاصى عالقه داشته باشد؛ دیگرى 
مانیتور خاصى ســفارش بدهد و نفر بعدى رنگ میز و صندلى خاصى را بیشتر بپسندد. 
وقتى به دفترکار شــرکت هاى بزرگى مانند فیسبوك، گوگل، مایکروسافت، اپل و نظایر 
این ها نگاهى مى اندازیم؛ بیشتر اوقات شبیه پارك و شهربازى است تا محیط هاى کارى 

خشک با ده ها میز و صندلى و فایل هاى طبقه بندى شده! 

انعطاف پذیرى، انعطاف پذیرى، انعطاف پذیرى
اگر انتظار دارید تمام کارمندان شــما 8 صبح پشت میزشان باشد و 5 عصر از شرکت 
خارج شــوند؛ در طول روز همیشه مشــغول کار و تالش و دوندگى دیده شوند و کارى 
جز برنامه مشــخص شده برایشــان انجام ندهند؛ باید به همان اندازه هم انتظار داشته 
باشید که از خالقیت، نوآورى و پویایى دور شوند. برنامه هاى کارى انعطاف پذیر به طور 
مســتقیم روى بهره ورى و رضایت کارمندان تاثیر مى گذارد و در نتیجه ذهن کارمندان 
براى خالقیت بیشتر آماده مى شود. یک فرد ممکن است ابتداى صبح باالترین انرژى و 
آمادگى ذهنى را داشته باشد و کارمند دیگر ممکن است بعدازظهرها براى انجام کارهاى 
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چگونه ذهن کارمندان را براى 
خالقیـت بیشتر پرورش دهیم؟
ترفندهایى براى افزایش خالقیت در محیط کار

همه کسب وکارها به دنبال نوآورى و خالقیت هستند ولى چرا همیشه 
تنها چند شرکت خالق و نوآور داریم؟ نظریات و دیدگاه هاى متفاوتى 
درباره این موضوع وجود دارد. برخى از مدیران پیرو تئورى استخدام 
افراد خالق و مبدع هســتند و اعتقاد دارند باید شرکت ها از افراد با 
ذهن هاى بسته، سنتى و غیرمولد خالى شوند. برعکس این نظریه؛ برخى 
دیگر از کســب وکار به دنبال افزایش خالقیت در محیط کار و پرورش 
کارمندانى با ذهن هاى خالق هستند. آن ها اعتقاد دارند خالقیت یک 
کاالى وارداتى نیست و نباید منتظر ورود آن به درون کسب وکار بود؛ 
بلکه باید فرآیندى مولد و درون زا باشد. برخى از کارمندان به طور ذاتى 
منحصربه فرد و با ایده هایى ناب و ویژه هستند اما به این معنى نیست که 
دیگر کارمندان خالقیت کمترى دارند یا اینکه باید آن ها را اخراج کرد. 
هر فردى توانایى هایى دارد که باید زمینه و شــرایط شکوفا شدن آن 
مهیا شود. اجازه بدهید سراغ چندین ترفند ساختن کارمندان خالق تر 

با ذهن هایى پویاتر برویم:



سخت داوطلب شود. کارمندى با 10 دقیقه استراحت دوباره به چرخه کار باز مى گردد 
و کارمند دیگرى باید ناهار خوردنش را یک ساعت طول بدهد. مدیران باید تالش کنند 
فشارهاى بى نتیجه و بى اثر را از کارمندان دور کنند تا افراد بتوانند فارغ از قواعد و اصول 
همیشگى مشغول فکر کردن شــوند یا دنبال راه حل هاى جدید بروند. تمام پارامترهاى 
کمى در کار را حذف کنید. بهتر اســت به جاى اینکــه از کارمندان بخواهید روزى 9 
ساعت کار کنند؛ از ایشان بخواهید روزى چند ایده یا راه کار جدید براى حل مشکالت و 
چالش هایى که دارند؛ ارایه بدهند و درباره آن با شما و دیگران صحبت کنند. زمان هاى 
استراحت نشاط آور بیشترى در برنامه هاى کارى در نظر بگیرید و این فرهنگ سازمانى 
را جا بیندازید که مى شود کارى را با یک ساعت تاخیر انجام داد ولى شاید راه حلى براى 
انجام ندادن آن یا سرعت عمل بیشتر وجود داشته باشد. گاهى اوقات نیاز است کارمندى 
چند روز ســراغ سوژه دیگرى برود یا براى کسب اطالعات و تجربیات بیشتر سفر کند 
و از دفتر کارش خارج شــود. ممکن است نیاز به آموزش هایى داشته باشند و باید اجازه 
بدهید دنبالش بروند و حتى آن ها را تشــویق کنید. یکى از رموز موفقیت شــرکت هاى 
استارتاپى، انعطاف باال در برنامه ریزى هاى کارى است تا افراد بتوانند باالترین بهره ورى 

را به سیستم بدهند.

خالقیت یک ورزش گروهى است
تجربه و همین طور گزارش هاى مختلف منتشر شــده درباره شرکت هاى بزرگ نشان 
مى دهد؛ کســب وکارى خالق تر اســت که یک ذهنیت گروهى پیرامون حل مســئله، 
دادن ایده و بروز خالقیت شــکل گرفته باشــد و هریک از افراد آن شرکت تصور کنند 
بخشــى از یک کار گروهى بزرگ هستند. بعید اســت ایده هاى خالقانه تجارى به طور 
ناگهانى و شــبیه طوفان هاى ذهنى متولد شوند؛ بلکه نتیجه فرآیندى طوالنى از جلسات 
و گفت وگوها، هم فکرى و هم گرایى تیم هاى مختلف و پیش برد جریان هاى فکرى است. 
جلسات محرمانه پشت درب هاى بسته بدترین سم براى شرکت ها و در مقابل برداشتن 
دیوارها و مرزها براى حضــور و دخالت افراد در تصمیم گیرى ها گام اول براى متفاوت 
بودن اســت. هیچ وقت اســتیو جابز به تنهایى آیفون یا آى پد را طراحى نکرده است و 
هیچ وقــت ویندوز حاصل تفکر بیل گیتس به تنهایى نیســت. افراد تیم ها و گروه ها باید 
دایما با یکدیگر گفت وگو و هم فکرى داشــته باشند. تمرین هاى ذهنى و تیمى براى حل 
یک مســئله داشته باشــند و هریک از اعضا به این ذهنیت رسیده باشد که باید در این 
سیستم نقشى مهم و موثر داشته باشد. رسیدن به یک تفکر گروهى خالق در کسب وکارها 
سخت است و گاهى اوقات سال ها زمان مى برد و باید چندین نسل از افراد پرورش پیدا 
کنند تا به نتیجه برســد. فکر کردن و بروز خالقیت در کارها و افزایش بهره ورى فردى 
و کســب وکار نباید یک امتیاز ویژه محسوب شود بلکه باید یک بخش از کار آن هم به 

صورت تیمى و گروهى صورت گیرد.

ذهن آگاهى و خودآگاهى
از کارمندان  مى خواهیم سریع تر باشند و در کارشان خالقیت به خرج دهند. ولى این دو 
درخواســت با یکدیگر تناقض دارند. انجام سریع تر کارها به معناى چشم پوشى از برخى 
فرصت ها براى اصالح یا بهبود یک مشکل است و افراد را به سوى انجام کارهایى تکرارى 
سوق مى دهد. محققان یک دانشگاه دست به تحقیق جالبى  زدند. این گروه محقق سراغ 
یک شرکت رفته و دو گروه از کارمندان  را جدا مى کنند. گروه اول به مدت یک هفته و 
حدود 10 دقیقه مهارت هاى ذهن آگاهى و خودآگاهى انجام دادند ولى گروه دوم بیشتر 
تحت کنترل و برنامه ریزى و نظارت قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان مى دهد غالب افراد 
در گروه اول که مدیتیشــن کردند؛ توانستند خالقیت و نوآورى هایى در کارشان داشته 
باشــند. این گروه در فاز بعدى تحقیق مورد آموزش قرار گرفته و بیشــتر یاد مى گیرند 
چگونه ذهن خود را پرورش دهند و روى کار متمرکز شوند. پیشرفت این گروه به طرز 
شــگفت انگیزى رو به جلو است و نشــان مى دهد تمرین ها و مهارت هاى ذهن آگاهى و 
خودآگاهى مى تواند خالقیت بیشــتر کارمندان را در پى داشته باشد. کارشناسان بر این 
باورند که آموزش هاى ذهنى، کلید پروسه  رشد خالقیت است. به عالوه، تحقیقات نشان 
مى دهد افرادى که تمرین هاى ذهن آگاهى را در برنامه  خود قرار مى دهند، انعطاف پذیرى 

آگاهانه  بیشترى دارند و مى توانند ابعاد دیگر کارى را ببینند و همچنین در حل مشکالتى 
که به دیدگاه خالقانه نیاز دارد، بهتر عمل مى کنند. شــرکت ها باید فرصت آموزش و 
ممارســت در خودآگاهى و ذهن آگاهى را به کارمندان بدهند؛ مکان هایى مناسب براى 
استراحت و تمرکز و تمرین در اختیارشان قرار دهند و برنامه هاى تمرینى در نظر گرفته 

و آن ها را تشویق کنند.

طراحى بازى
خنده دار ولى به شدت موثر است. یکى از روش هاى پرورش ذهن ها براى خالقیت بیشتر؛ 
بازى کردن است. بازى سنگ بناى خالقیت است چون همراه با خودش دقت، تمرکز و 
ادراك مى آورد و لذت بخش و هیجان آفرین است. به همین دلیل است که دفاتر کارى 
بســیارى از شرکت هاى مدرن چیزى شبیه به یک شهربازى است. از ساده ترین بازى ها 
مثل حل معما و پازل تا ســخت ترین بازى هاى فکــرى مى توانند به خالقیت کارمندان 
کمک کنند. مطمئنا انتظار نداریم همه کسب وکارها یک سالن بزرگ براى بازى داشته 
باشند ولى مى توان در همین محیط هاى کوچک و محدود، بازى ها و سرگرمى هاى فکرى 
طراحى کرد تا کارمندان چند دقیقه در طول روز درگیرش شــوند. مثال، قرار دادن یک 
میز کوچک وسط سالن اصلى شرکت و ریختن یک پازل چند هزار تکه روى آن؛ یا نصب 
یک جدول معماى بزرگ به وایت برد. برخى شرکت ها در راهروهاى خود دروازه فوتبال، 
تور بسکتبال، دارت و حتى کنسول هاى بازى دستى قرار مى دهند تا هر کارمندى که براى 

کارى از کنار این ها گذر مى کند؛ براى چند دقیقه درگیر بازى شود.

طوفان هاى فکرى
چندین دهه اســت که طوفان فکرى بهترین ابزار براى پیدا کردن راه حل هاى خالقانه 
است. اعضاى یک تیم دور هم جمع مى شوند و درباره یک چالش یا مسئله، راه حل هایى 
خنده دار و احمقانه مى دهند ولى در پایان جلسه و شاید در جلسه بعدى مى توان با کمى 
دستکارى این ایده هاى غیر مستقیم و جانبى به یک راه حل خالقانه رسید. همه ما طوفان 
فکرى را بارها به طور ناخودآگاه تجربه کردیم. با دوســتان مان در پارك نشســته و از 
طبیعت لذت مى بریم و درباره گذشــته صحبت مى کنیم که ناگهان یک ایده جالب به 
ذهن مان مى رســد. ایده اى که در ابتدا شبیه شوخى است ولى بعد مى تواند یک مشکل 
بزرگ را حل کند. مدیران کســب وکارها باید مهارت هاى راه اندازى طوفان هاى فکرى 
گروهى را کسب کرده یا آموزش ببینند و سعى کنند کارمندان به طور دایمى در گروه ها 
و جلساتى دورهمى شرکت کرده و نظرات یا ایده هاى مختلف و مرتبط یا نامرتبط با هم را 
بشنوند. در جلسات طوفان فکرى نباید فردى از دیگرى انتقاد کند یا دست به جانب دارى 
و تشویق بزند. هر فردى آزاد است چیزى که به ذهن ش رسیده را به زبان بیاورد و اظهار 
کند. بسیارى از قواعد و چارچوب هاى جلسات کارى در اینجا نباید رعایت شود و حتى 

کارمندان باید در محیط هاى آرام و راحت سعى کنند بشنوند، تحلیل و قضاوت کنند.

︫﹞︀ره ١٣٤



یک تریلیون دالر یعنى چقدر؟
گاهى اوقات خیلى راحت درباره ارزش سهام شرکت هایى مانند اپل، آمازون و حتى گوگل 
صحبت مى کنیم. چون دقیقا نمى دانیم شرکتى با ارزش یک تریلیون دالر یعنى چقدر پول؟ 
این پول بیشتر از کل تولید ناخالص ایالت فلوریداى امریکا است. همچنین بزرگ تر از کل 
اقتصاد کشورهایى مانند نروژ، یونان، ترکیه و سوئیس. اکنون، ارزش اپل و آمازون بیشتر 
از دو سوم حجم اقتصاد کشور انگلیس است و مى تواند بودجه چندین سال یک کشور را 
تامین کند. بنابراین؛ آسان نیست که شرکتى به ارزش سهام و دارایى بیش از یک تریلیون 
دالر برسد. اپل در ســال 1974 و آمازون در سال 1994 تاسیس شدند و شرکت هایى 
با کمتر از نیم قرن هســتند. در طول تاریخ دنیا، تنها یک شرکت به نام PetroChina در 
سال 2007 توانست به ارزش یک تریلیون دالر برسد ولى سریعا با افت سهام روبرو شد 
و تنزل پیدا کرد. حاال دو شرکت از دنیاى فناورى به این رتبه رسیدند و احتماال به زودى 
گوگل و مایکروســافت هم یک تریلیون دالرى مى شوند. همه کارشناسان سوال مى کنند 
چگونه این شــرکت هاى با عمر چند دهه مى توانند این همه ثروت جمع آورى کنند و در 

اقتصاد خرد دنیا سرورى کنند؟

دو مسیر با یک هدف
اپل و آمازون از نظر مدل کسب وکارى بسیار باهم متفاوت هستند. اپل یک شرکت متکى 
بر برند و اکوسیستم است؛ یک سخت افزارساز و تولیدکننده که چیزى مى سازد که همه 
مردم دوســت دارند در دست بگیرند و استفاده کنند. آمازون یک خرده  فروشى آنالین 
است که البته روى همه چیز سرمایه گذارى کرده و انواع سرویس ها را به مشترى نهایى تا 
بزرگ ترین سازمان ها و شرکت هاى جهان ارایه مى دهد. آمازون را باید بیشتر یک شرکت 
سرویس محور بنامیم تا تولیدکننده و فروشنده. البته، آمازون هم محصوالتى تولید و روانه 
بازار کرده است ولى درصد درآمدزایى آن ها و نقش شان در سودهاى کالن این شرکت 
ناچیز است. پس، نکته نخست درباره دو شرکت اول تریلیون دالرى جهان؛ مسیر متفاوتى 

است که هر دو کسب وکار طى کرده اند.

بچه ها نمى توانند صبر کنند
همه مى دانیم که اپل گجت هاى گران قیمت دارد. آیفون هاى جدید این شرکت قیمتى هایى 
نزدیک به 1200 دالر دارند، اما باز هم مردم براى خریدشــان صف مى کشند و شب ها 

پشــت درب فروشــگاه هاى اپل مى خوابند. دقیقا رمز موفقیت این شرکت در این ماجرا 
خالصه مى شــود. اپل توانسته فرهنگ استفاده از برندش را در میان مردم سراسر جهان
جا بیندازد. مردم به برند اپل وفادار و متعصب هســتند و حتى اگر یک محصول نســبتا 
با کیفیت پایین تر تولید کند؛ باز هم مردم آن را خریدارى کرده و اســتفاده مى کنند. این 
وفادارى به برند را کمتر در ســایر شرکت ها و محصوالت مشاهده مى کنیم. اپل در طول 
این چند دهه همیشــه محصوالت باکیفیتى ساخته که در دنیا حرف اول را مى زنند ولى 
این تمام ماجراى برندســازى این شرکت نیست. استیو جابز، در دهه 1980 یک حرکت 
عجیب اما تاریخى کرد که شــاید اکنون از آن رمزگشایى شود. استیو جابز نزدیک به 9 
هــزار کامپیوتر اپل را به مدارس کالیفرنیا تقدیم کرد. این طرح با نام « بچه ها نمى توانند 
صبر کنند» باعث شــد براى ســال هاى متمادى دانش آموزانى پرورش پیدا کنند که با 
کامپیوترهاى اپل کار کرده و عاشــق این برند و محصوالتش شده اند و البته نحوه کار با 
آن ها را یاد گرفته اند. مهم نیست سایر برندها و محصوالت چه امکانات و کیفیتى دارند 
چون این دانش آموزان با کامپیوترهاى اپل بزرگ شدند و به این برند وفادار هستند. در 
تاریخچه شرکت اپل ده ها نمونه اقدام و فعالیت برندساز مشاهده مى شود که نتیجه شان 

در سال 2018 به بار نشست.

از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
برخالف اپل، آمازون شرکتى نیست که روى یک محصول یا سرویس خاص تمرکز کرده 
باشد و دنبال وفادارى و تعصب مشتریان برود. برعکس، آمازون در طى چند دهه فعالیتش 
روى هر سرویس و خدماتى دست گذاشته و سرمایه گذارى کرده است. آمازون همیشه 
دنبال بازارهاى جدید و خلق موقعیت هاى تازه بوده اســت. آمازون مدرن ترین فروشگاه 
آنالین و خرده فروشــى در جهان را دارا است ولى سال ها پیش به دنبال روش هایى براى 
فروش کتاب هم رفت. با ناشــران بزرگ دنیا قرارداد بست و دستگاه هاى کیندل را براى 
کتاب خوانى آنالین معرفى کرد. بعد ســراغ سرویس هاى هاست و سرور رفت و اکنون 
بزرگ ترین سرویس دهنده کالود در جهان است. روش هاى جدید تحویل کاال به مشترى 
را خلق و از الکسا، اولین دستیار صوتى دیجیتالى جهان رونمایى کرد. صدها میلیون دستگاه 
در جهان از الکسا استفاده مى کنند و به این طریق، آمازون به درون خانه ها و اتاق هاى مردم 
نفوذ کرد و در زندگى روزانه آن ها جایگاهى ثابت یافت. روبات ها، هوش مصنوعى، پهپاد ها، 
هالیوود و اینترنت اشــیا دیگر حوزه هایى هستند که آمازون وارد شده و عمدتا هم موفق 

دو شرکت اپل و آمازون در سال 2018 سد یک تریلیون دالر را شکستندچگونه تریلیون دالرى  شدند؟
مطابق انتظار، اپل اولین شرکت یک تریلیون دالرى جهان شناخته شد. به فاصله چند ماه پس از اپل، ارزش سهام شرکت آمازون هم از مرز یک تریلیون 
دالر گذشت تا دومین تریلیون دالرى جهان نیز از دنیاى فناورى باشد. اما چگونه در میان ده ها شرکت بزرگ و چند ملیتى در حوزه هاى مختلفى مانند 

حمل ونقل، نفت و گاز، بیمه و خودروسازى؛ دو شرکت فناورى با قدمتى چند ده ساله موفق شدند پول دارترین کسب وکارهاى جهان شوند؟

١٤ ︫﹞︀ره ٤

︀﹨ ﹤︐﹊﹡ 



1. در بازاریابى نوین (بازاردانى) به جاى 
داشتن سبد محصوالت باید به داشتن 
سبد مشتریان توجه داشت.

2. مشتریان زبان گویایى دارند، اگر 
بى واسطه با آن ها در ارتباط بوده و 
گوشى شنوا داشته باشیم مى توان از 
ایشان چیزهاى زیادى یاد گرفت.

3. به جاى شغل، در پى مشترى باشید، 
اگر انسان بتواند محصولى عرضه کند 
که خواهان داشته باشد، از بیکارى 
نجات یافته است.

4. طرز فکرى که ما را به جایى رسانده 
است که اکنون هستیم، ما را به جائى که 
مى خواهیم برویم، نخواهد رساند.

5. اگر بتوانید همه کارکنان یک سازمان 
را به سوى یک هدف مشترك بسیج 
کنید، در هر رشته و در هر بازار و در 
برابر هر رقیبى، در هر زمانى موفق 
خواهید شد.

6. مدیران پیروزمند دنیاى امروز, رمز 
پیروزى سازمان خود را بهره مندى از 
انسان ها فرهیخته مى دانند.

7. مدیران برجسته نه تنها تفاوت 
کارکنان را مى پذیرند، بلکه بر این 
تفاوت ها سرمایه گذارى مى کنند. شاگرد 
تنبل، احمق یا ضعیف وجود ندارد، تنها 
چیزى که وجود دارد معلم خوب یا 
ضعیف است.

8. زندگى ارزشمندتر از آن است 
که تنها به امید فرارسیدن دوران 
بازنشستگى کار کنیم.

9. اگر مى خواهید دلیل خوب کار 
نکردن کارکنانتان را بدانید، کنار آینه 
بروید و دزدانه بدان نگاه کنید.

10. جلسه اى که خوب اداره نشود، 
حاصلى جز اتالف زمان ندارد.

بوده است. در واقع این شرکت شانس خود را روى هر چیزى آزمود و سرمایه گذارى کرد. 
برخالف اپل که بیشتر با فروش آیفون و آى پد درآمدزایى کرد؛ آمازون با سرمایه گذارى 
جســارت آمیز روى حوزه هاى جدید و ارایه خدمات به دنیا توانست یک تریلیون دالرى 
شود. در سال 2017، جف بزوس طى توییتى از کاربران خواسته بود به او پیشنهاد و ایده 

سرمایه گذارى بدهند چون دیگر نمى دانست با پول هاى خود چه کار کند. 

دالرهایى که در دل زمین کاشته شدند
اجازه بدهید یک آمار از ســال 2017 به شــما بدهم: آمازون شرکت نخست در حوزه 
ســرمایه گذارى روى تحقیق و توسعه (R&D) است. این شرکت در سال گذشته میالدى 
نزدیک به 23 میلیارد دالر براى تحقیق و توســعه هزینه کرده است. آیا شما شرکتى را 
سراغ دارید که چند ده میلیارد دالر فقط براى تحقیق و توسعه سرمایه گذارى کند؟ اپل در 
رتبه پنجم جهان قرار دارد و نزدیک به 12 میلیارد دالر صرف تحقیق و توسعه کرده است. 
شرکت هاى دیگر در این فهرست، آى بى ام، جانسون و جانسون، و فورد هستند. منظورمان 
از سرمایه گذارى روى تحقیق و توسعه اصال هزینه هایى مانند خرید ملک، تجهیز کردن 
یک ساختمان، توسعه فیزیکى دفاتر و شعبه ها، هزینه هاى ثبت اختراع و مالکیت معنوى 
نیست. آمازون 23 میلیارد دالر به طور واقعى براى تحقیق و توسعه فناورى و گجت هایى 
مانند پهپادها، روبات ها، دســتیار صوتى دیجیتالى، تجهیزات خانه هوشمند و نظایر این ها 
هزینه کرده اســت. پس، طبیعى است که باید این شــرکت محصوالت و سرویس هاى 
متنوعى داشته باشد که میلیاردها نفر در سراسر جهان مصرف کننده  آن ها باشند و راه هاى 

درآمدزایى به چند محصول و فناورى ختم نشوند.

بازاریاب هایى از سیاره اى دیگر
بســیارى از ســایت هاى اقتصادى و ســهام اعتقاد دارند دو شــرکت اپــل و آمازون 
مدیرعامل هایى داشــتند که بسیار زیرك، هوشمند و آینده نگر بودند. استیو جابز و جف 
بزوس در طول مدیریت شان بر اپل و آمازون کمتر اشتباه کردند؛ سرمایه و بودجه اى را 
هدر نداده و خریدهاى اشــتباهى نداشتند. اتفاقى که براى مایکروسافت با خرید نوکیا یا 
گوگل در برهه هاى مختلفى رخ داده و باعث شــده این شرکت ها بخشى از سرمایه خود 
را از دســت بدهند. در گوگل ده ها پروژه بسیار گران و هزینه بر بدون هیچ گونه خروجى 
تعریف شده است. نشریه وال استریت ژورنال درباره مدیرعامل هاى اپل و آمازون از واژه 
«بازاریابان هوشــمند» استفاده مى کند و اعتقاد دارد هوش ذاتى، استعداد و نبوغ این ها نه 
در مدیریت بلکه در بازاریابى و آینده نگرى براى افزایش سرمایه بوده است. همیشه وارد 
حوزه هاى پول سازى مانند موســیقى آنالین، ذخیره سازى اطالعات، خدمات ویدیویى و 
ساخت محصوالتى شدند که هرگز شکست نخورده بلکه مردم بیشترى را در سراسر جهان 
با آن ها همراه کرد. نیاز چند ســال آینده بازار و مشتریان را به درستى تشخیص دادند و 

سعى کردند سرمایه گذارى ها را در آن جهت هدایت کنند.

و اما شکست ...
تمام صحبت هاى گفته شده در باال براى دو شرکت اپل و آمازون به این معنى نیست که 
این تریلیونرهاى دنیا هرگز شکست ن خورده اند و اشتباه نکرده اند. نشریه فورچون یکى از 
دالیل موفقیت این دو شــرکت را شجاعت در ورود به حوزه هاى جدید و آزمودن ایده ها 
و چالش هایى مى داند که گاها با شکست همراه بودند. کسب وکارهایى که محتاطانه قدم 
برمى دارند؛ دیرتر به مقصد مى رســند ولى اپل و آمــازون هرگز از رویارویى با فضاهاى 
جدیــد، آزمایش ویژگى هاى جدید، حذف یک روال یــا محصول معمول بازار و احتمال 
شکســت هراس نداشتند. اپل با قاطعیت تمام جک هدفون را از روى آیفون حذف کرد؛ 
صفحه نمایش تاچ را استفاده کرد و در برهه هاى مختلفى از تاریخچه خود محصوالتى وارد 
بازار کرد که با شکست کامل روبرو شدند. فراموش نکنیم که آمازون یک گوشى به نام 
Fire Phone ساخت و عرضه کرد که سریعا در بازار شکست خورد. کیف پول آمازون 
Des و چندین سرویس دیگر آمازون هم  na ons والت، سایت گردشگرى و مسافرتى
با شکست روبرو شدند. شکست براى این شرکت ها بخشى از کسب وکار و پازلى از نقشه 

موفقیت است.

︫﹞︀ره ١٥٤

︀﹨ ﹤︐﹀﹎



از نان شب واجب تر
همان طور که فناورى پیشــرفت کرده است؛ مراکزداده نیز تغییرات اساسى داشتند. در 
ابتدا، مراکزداده فقط براى ذخیره ســازى اطالعات استفاده مى شدند ولى اکنون یک الیه 
کامل پشــتیبانى براى بسیارى از کســب وکارها به ویژه مدل as-a-service هستند. 
محیط هاى مراکزداده پیچیده تر شــده و انواع فعالیت ها مانند تحلیل اطالعات، اینترنت 
اشیا، محاسبات ابرى، ذخیره سازى، محاسبات در لبه و شبکه سازى در آن جا رخ مى دهد. 
بنابراین، بسیارى از شرکت ها و کسب وکارها از نگه دارى طوالنى مدت مراکزداده عاجز 
هســتند و ترجیح مى دهند این بخش از آى تى را برون ســپارى کنند. اگر یک سازمان 
نتواند به خوبى مرکز داده خود را مدیریت و رسیدگى کند؛ کارایى و بهره ورى اش با خطر 
روبرو خواهد شــد و زیان هاى جبران ناپذیرى گریبان گیرش مى شود. هر کسب وکارى 
باید براى حفظ و نگه دارى از مرکزداده و اطمینان از عملکرد مطلب آن، درك درســتى 
از زیرساخت، تجهیزات و تاسیسات فیزیکى مرکزداده داشته باشد و بداند در قلب این 
مجموعه چه اتفاقى مى افتد. تیم آي تى باید بتواند بخش هاى مختلف یک مرکزداده مانند 
سرورها، واحدهاى سرمایشى، منبع تغذیه هاى اصلى و پشتیبان، تجهیزات ذخیره سازى، 
کابل ها و فضاى فیزیکى داخل مرکزداده را به خوبى مانیتور، نگه دارى و محافظت کند. 

معموال مراکزداده بیش از یک بار در سال تحت بازرسى و رسیدگى کلى قرار نمى گیرند. 
به عالوه، اغلب شرکت ها این بازرسى کلى و اورهال را انجام نمى دهند در حالى که شدیدا 
به آن نیاز دارند. اغلب اوقات شرایط و تجهیزات در یک مرکزداده تغییر مى کند و اگر 
ایــن تغییرات براى طوالنى مدت نادیده گرفته شــوند؛ مى توانند عامل کاهش کارایى و 
افزایش هزینه هاى ســربار نگه دارى شــوند. به طور خاص، هزینه هاى مصرف انرژى و 
سیستم هاى سرمایشى افزایش پیدا مى کند. مدیریت موثر یک مرکزداده فرآیندى فراتر 
از شــمارش و بررسى موجودى سرورها و رك ها یا اندازه گیرى و کنترل دما است. عدم 
داشتن درك درست و کافى از تاسیسات فیزیکى، دارایى ها و الیه هاى مختلف مرکزداده 
مى تواند دردســرهاى بزرگى ایجاد کند. بهترین روش این است که همه چیز را به طور 

امروزه نمى توان شرکت یا کسب وکارى را نام برد که دیجیتالى نشده باشد. بسیارى 
ادارى،  اتوماسیون  سیستم هاى  و  است  یافته  تغییر  کسب وکارى  مدل هاى  از 
تجهیزات سرور و ذخیره سازى، تجهیزات شبکه و خدمات آن الین جایگزین شان 
شدند. در حالى که تصور مى شود مهاجرت به دنیاى دیجیتال مى تواند فرآیند کارها 
را ساده  و کارایى را افزایش دهد؛ اما اگر کسب وکارها سیاست ها و تصمیم هاى 
درستى اتخاذ نکنند؛ گرفتار پیچیدگى ها و دردسرهاى نگه دارى و رسیدگى به 

سیستم هاى دیجیتالى مى شوند.

چگونه کسب وکارها مشکالت 
رسیدگى و نگه دارى 

مراکزداده را کاهش دهند؟

١٦ ︫﹞︀ره ٤

﹤﹛︀﹆﹞

ه طور 

مرور ویژگى هاى یک راه کار 
جامع ردگیرى و بازرسى

روزبه خادمى



راه کار
به نظر مى رســد مراکزداده بدون داشــتن یک راه کار مشــخص نمى توانند همه چیز را 
ردگیــرى و کنترل کنند. راه کار موجود «مانیتور و مدیریت بى درنگ و خودکار» محیط 
و تجهیزات اســت. تمام بخش ها و مراحل کار یک مرکزداده مانند ســاخت و استقرار 
تجهیزات و زیرساخت، نگه دارى، تعمیر و انهدام باید به طور آنالین مانیتور و پایش شود. 
هرگونه اســتراتژى مبتنى بر ردگیرى دستى یا انسانى منجر به خطا و اشتباه مى شود و 
مى تواند ضررهایى را متوجه سازمان ها کند. فرآیندهاى دستى باعث کشتن زمان و عدم 
پویایى و کارایى مى شوند. تصور کنید یک نیروى فنى چندین روز دنبال یک هارددیسک 

ساتا در سرورهاى مختلف باشد چون از گارانتى خارج شده و باید تعمیر شود.
مانیتور و نظارت بى درنگ روى پارامترهاى محیطى مانند دما و رطوبت بسیار الزم است. 
بدون داشــتن سیستم هاى خودکار نظارت بر این پارامترها، مانیتور دستى دما و رطوبت 
بسیار سخت و غیرقابل کنترل خواهد بود. همین طور، محیط هاى مراکزداده باید طورى 
تجهیز شــوند که به طور خودکار در برابر آتش سوزى، نشت آب، طوفان و جرقه برق 
واکنش نشان دهند. اینجا هم سیستم هایى آنالین و بى درنگ نیاز است تا به طور دایمى 
اطالعات محیطى و سنسورها را دریافت و تجزیه و تحلیل کند. وجود هرگونه تاخیر در 

دریافت و ثبت اطالعات مى تواند منجر به یک فاجعه شود.
شــرکت هاى مختلفى در بازار مى توانند این راه کار را به ســازمان ها پیشــنهاد بدهند. 
راه کارهــاى جامع و کاملى که مشــتمل بر اندازه گیرى و جمــع آورى اطالعات از همه 
پارامترهاى محیطى، وضعیت تجهیزات و تاسیســات و دادن گزارش و هشدار هستند. 
این راه کارها مى توانند پیشنهاد دهند یک دستگاه چه زمانى به روزرسانى یا تعمیر شوند و 
احتمال خرابى کدام دستگاه در آینده اى نزدیک وجود دارد. این سیستم ها مى توانند روى 
دستگاه هاى مختلفى مانند کامپیوتر رومیزى، اسمارت فون و لپ تاپ براى افراد گوناگون 
با دسترسى هاى متفاوت، گزارش هاى کلى و جزیى از وضعیت ردگیرى مرکزداده ارسال 
کنند و پیام هاى هشــدار و اخطار و پیشنهاد بفرســتند. بى درنگ و لحظه اى بودن این 
گزارش ها و پیام ها بسیار اهمیت دارد و نباید هیچ گونه تاخیرى در این سیستم ها مشاهده 

شود. براى انتخاب یک راه کار مناسب، پیشنهادهاى زیر را مدنظر داشته باشید:
1- هرگونــه تغییر و ارتقاى نرم افزارى و ســخت افزارى را ردگیرى و به طور آنالین و 
لحظه اى گزارش دهى کند. اگر بتواند هزینه ها را هم محاســبه و نشــان بدهد مدیریت 

فرایندها بهتر مى شود.
2- استفاده از سنسورهاى بى سیم براى نظارت و ردگیرى محیط مرکزداده و زیرساخت ها 
بــا توجه به این موضوع که باید اطالعات به صــورت آنالین و بى درنگ جمع آورى و 

نمایش داده شوند.
3- استفاده از گیت وى هاى هوشمند براى مدیریت اطالعات از سنسورها و به روزرسانى 

خودکار در نرم افزار
mission-cri مانند: cal 4- سازگارى و یکپارچى با دیگر راه کارهاى

،(Building-Management Systems سرنام) BMS
 ،(Data Center Infrastructure Management سرنام) DCIM

و ITSM (سرنام IT Service Management) براى کاهش سربار و ایجاد یکپارچگى 
بیشتر در محیط

جمع بندى
مانیتور و رســیدگى دایمى به بخش هاى مختلف مراکزداده تاثیر مستقیمى در کاهش 
خرابى ها، کارایى و هزینه ها دارد. ســازمان ها و کسب وکارها نمى توانند به طور سنتى و 
دســتى همه چیز را کنتــرل و ردگیرى کنند بلکه راه کارهاى آنالینــى نیاز دارند که به 
طور خودکار اطالعات مختلفى را از سنســورهاى بى سیم و تجهیزات مختلف مرکزداده 
جمع آورى، پردازش، تجزیه و تحلیل و گزارش دهى کند. این سیستم ها نباید تاخیر داشته 
باشد و از انعطاف پذیرى الزم براى سازگارى و یکپارچگى با دیگر نرم افزارها و راه کارها 

سود ببرند.

منظم و مرتب رسیدگى کنید و زیر نظر داشته باشید. سازمان ها باید بتوانند در دوره هاى 
مشخص و منظم، همه دارایى هاى مرکزداده را بررسى و رسیدگى کنند و استراتژى هایى 

براى بهبود کارایى در پیش بگیرند.

چالش ها
ســازمان ها براى دستیابى به آپ تایم باال و حفظ کارایى مرکزداده در طوالنى مدت با دو 
چالش بزرگ روبرو هستند: نخست، ردگیرى تجهیزات و دارایى ها مانند سرورها، رك ها، 
سیستم هاى سرمایشى، منبع تغذیه ها، زیرساخت هاى فیزیکى و ساختمانى. چالش دوم به 
نگه دارى یکپارچکى  محیط مرکزداده و تجهیــزات برمى گردد. تجهیزات و دارایى هاى 
فیزیکى با تهدیدات مختلف طبیعى و غیرطبیعى روبرو هســتند. برخى از این تهدیدات 
هم غیرقابــل  پیش بینى خواهند بود. مثال، تعمیر و نگه دارى نامناســب یا ضعیف یک 
دستگاه مى تواند منجر به خرابى شود. آتش سوزى یا نشت آب روى تاسیسات به همراه 
حوادث طبیعى مانند سیل، زلزله، طوفان و اتصالى برق را هم فراموش نکنید. مشکالت 
انرژى مانند قطعى برق، خرابى سیســتم هاى سرمایشى و در اثر آن خرابى تجهیزات و 
گرماى بیش از حد محیط یا برعکس عملکرد نامناســب سیســتم هاى سرمایشى و در 
نتیجه مصرف انرژى زیاد، دسترســى هاى غیرمجاز کارکنان و ده ها تهدید دیگر براى 
یک مرکزداده وجود دارد که تماما باید توسط تیم هاى فنى بررسى و رفع یا از وقوع شان 

جلوگیرى شود.

دارایى هاى فیزیکى
مراکزداده موجودات پویایى هســتند. شــرایط این مراکز به طور مرتب تغییر مى کند. 
تجهیزات جدید نصب مى شود؛ برخى تجهیزات قدیمى از دور خارج شده و با تجهیزات 
دیگر جایگزین مى شوند؛ برخى بخش هاى تاسیسات باید تعمیر و اورهال شود؛ تعمیرات 
ساختمانى یا گسترش فضاى فیزیکى اتفاق مى افتد و ده ها تغییر و به روزرسانى دیگر که 
هر مرکزداده شــاهد آن خواهد بود. اتخاذ یک رویکرد دســتى و سنتى براى مانیتور و 
ردگیرى این دارایى ها، تجهیزات و تغییــرات؛ به ویژه در هنگامى که مراکزداده بزرگ، 
چند ساختمانه و چند شعبه هستند؛ بسیار سخت و پیچیده خواهد بود. اگر خرابى پیش 
آید یا بخواهید یک دســتگاه خاص را در این فضا پیدا کنید؛ بسیار زمان گیر و همراه با 
چالش ها و دردسرهاى زیاد است. پس، باید سیستم و ابزارهاى آنالین و خودکارى براى 
ردگیرى دایمى دارایى ها و تجهیزات داشته باشید و در هر لحظه بدانید کدام دستگاه در 
کدام ساختمان و رك سوار شده است. همه دستگاه ها و تجهیزات باید کد داشته باشند 
و یک فایل اطالعاتى درباره شان در دسترس تیم فنى باشد. این فایل اطالعاتى مى تواند 
شامل شماره مدل، تاریخ شــروع به مصرف، مکان استفاده، کارایى، تاریخ هاى تعمیر و 

به روزرسانى و اطالعات مورد نیاز دیگر باشد.

محیط مرکزداده
محیط فیزیکى مراکزداده نیز اهمیت باالیى در کارایى و آپ تایم دارد و نباید مورد غفلت 
واقع شود. عالوه بر اینکه باید با نصب سنسورهایى، به طور آنالین و دایمى دماى محیط، 
میزان رطوبت، میزان نوسانات برق و پارامترهاى دیگر را اندازه گیرى کنید؛ باید مطمئن 
باشید منبع تغذیه هاى پشتیبان همیشه آماده به کار هستند و مى توانند جوابگوى نیازهاى 
کل مرکزداده باشــند. نصب سنسورهاى هشــداردهنده آتش یا آب و فشار ضرورى 
است. همین طور، نصب دوربین هاى نظارتى یا سیستم هاى امنیتى فیزیکى براى کنترل و 
ارتقاى امنیت محیط مرکزداده الزامى است. به طور کلى، محیط مرکزداده همیشه براى 
اپراتورها چالش برانگیز است. گاهى اوقات یک درجه تفاوت دما مى تواند منجر به خرابى 
تجهیزات و کاهش کارایى کلى سیستم یا افزایش سرما و هزینه هاى نگه دارى و مصرف 
انرژى شود. آتش سوزى، نشت آب، ســیل و خرابى هاى غیر قابل پیش بینى مى توانند 
چندین برابر معمول خسارت وارد کنند. بنابراین، بهتر است تیم هاى آى تى و فنى دایما 
دنبال شناسایى تهدیدها و مشکالت محیط و ساختمان مرکزداده باشند و براى رفع آن ها 
تصمیم گیرى کنند. برخى اوقات نمى توان یک تهدید را به طور کامل از بین برد ولى انجام 

دادن اقداماتى موجب به حداقل رسیدن خسارات مى شود.

︫﹞︀ره ١٧٤
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﹤﹀﹫︴﹛
مسئولیت پذیرى

فردى از روى کنجکاوى با هدف شناخت واکنش دیگران نسبت به مسایل پیرامون، میخى را 
در چهارچوب درب سازمانى که محل تردد بود کار گذاشت. نفر اول وارد شد و بدون این که 
میخ را ببیند از درب گذشــت. نفر دوم که از چهارچوب درب مى گذشــت میخ را دید ولى 
بى توجه به آن گذشت. نفر سوم میخ را دید و پیش خود گفت وقتى کارم تمام شد برمى گردم 
و میخ را از چهارچوب درب برمیدارم تا براى کســى خطر ایجاد نکند. نفر چهارم به محض 
رویت میخ و شــناخت خطر میخ در محل تردد، بالفاصله میخ کشى آورد و میخ را درآورد و 

سپس به کار خود رسیدگى کرد. هر فردى نسبت به مسایل واکنشى دارد. 
نفر اول مانند افراد با درجه شــناخت پایین و بى توجه به محیــط پیرامون خود بود. نفر دوم 
شناخت پیدا کرد ولى مسوولیت پذیرى نسبت به خطرات آن مساله براى دیگران را نداشت. 
نفر سوم، داراى شناخت و مســوولیت پذیرى بود ولى وقت شناسى نداشت و پى به اهمیت و 
ضرورت مساله نبرده بود. نفر چهارم فردى با درجه شناخت باال، مسوولیت پذیر، وقت شناس، 

درك باال نسبت اهمیت مسائل و خطرات محیطى بود و از همه مهمتر اهل عمل بود.

به یک نفر با قوه تخیل قوي نیازمندیم
بعد از چند هفته از استخدام یک مرد جوان، مدیر 

منابع انسانی او را به دفتر خود فراخواند.
مدیر پرسید: «این یعنی چه؟ هنگام استخدام تو 

گفتی که 5 سال سابقه کار داري. اما حاال فهمیدیم 
که این اولین کار توست و اصالً سابقه کار نداري.»

مرد جوان پاسخ داد: «خب در آگهی استخدام گفته 
بودید که یک نفر با قوه تخیل قوي می خواهید.»

معذرت میخوام، ولى من 
خیلى مهم تر از اونى هستم 

که به موقع بیام سرکار!

جواب معماى قورى:
قورى B گنجایش 16 فنجان چاى را دارد زیرا خروجى آن در میانه قورى A قرار گرفته است.

معماى لیوان ها:
کدام یک از لیوان ها آب 
بیشترى در خود دارد؟

١٨ ︫﹞︀ره ٤

﹩﹞︣﹎︨︣ 
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