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مرکزدادة میکرو با همکارى HPE و اشنایدر
انرژى پاك براى تمام مراکز داده گوگل
خداحافظى آى بى ام با مراکز داده مبتنى بر هارددیسک



رك ایمن تیام شبـکه؛ مناسب بـراى 
میکرودیتاسنترها و پدافند غیرعامل

این رك در دو اندازه 35 و 42 یونیت به بازار عرضه 
شده است:

 در انــدازه :42U با ابعــاد بیرونى عرض 90، عمق 
120 و ارتفاع 218 ســانتى متر (بدون فیلتر EMP) و 
270 سانتى متر (با فیلتر EMP) و ابعاد داخلى عرض 

70، عمق 100 و ارتفاع 200 سانتى متر
 در انــدازه :35U با ابعــاد بیرونى عرض 85، عمق 
120 و ارتفاع  182 ســانتى متر و ابعاد داخلى عرض 

65، عمق 100 و ارتفاع 165 سانتى متر

محبوبیت رك ایمن، بیشــتر حجــم کوچک آن بوده 
است و شرکت تیام شبکه به منظور رفع نیاز کاربران 
به داشتن مرکز داده اي کوچک که شامل تمام امکانات 
یک مرکز داده واقعی و با امنیت بســیار باال باشــد، 
اقدام به تولید رك ایمن با کاربري میکرودیتاســنتر، 
مجهز به سیســتم کنترل دسترسی، و قابل استفاده 
 ،42U در محیط هــاي بیرونی کرده اســت و در مدل
مقاومــت در برابر امواج الکترومغناطیس و همچنین 
کاربري جهت پشــتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل 

نیز مدنظر قرار گرفته است.

استفاده مناسب از فضا، دسترسى مناسب، امنیت
 داراى پنــل جانبــى، درب جلو و عقــب تک لنگه و 
ســینى کف با پوشش دو الیه مجزا از یکدیگر، جهت 
قرارگیرى پشــم سنگ و جلوگیرى از تبادل حرارتى 

با فضاى بیرون
 داراى درزگیر الســتیکى جهت جلوگیرى از ورود 

IP 54 گرد و غبار و رطوبت با شناسه
 تعبیــه فضایى در کنار ریل هــاى عمودى رك به 
 Zero منظور قرارگیرى پنــل توزیع برق (به صورت

Unit) بدون نیاز به اشغال فضاى مفید رك

 سهولت دسترسى به تجهیزات از جلو و عقب رك
 مجهز به سیســتم کنترل دسترســى قفل برقى و 
مکانیزم بازشــوى کارت و کد (با قابلیت افزودن اثر 

انگشت به مکانیزم مورد نظر)
 ایجاد سطوح پله اى جهت نصب درزگیرهاى شیلد 

(42U در مدل) الکترومغناطیس

سهولت در نصب تجهیزات
 درج شمارشــگر یونیت چاپى سفید بر روى 4 ریل 

عمودى به منظور سهولت در نصب تجهیزات
 ســهولت و همخوانــى در نصب کلیــه تجهیزات 

استاندارد شبکه و سرورهاى متداول

هدایت و آرایش کابل
 خم کارى ناودانى ریل هــا به منظور ایجاد فضاى 
هدایت کابل داخل ریل و تعبیه پانچ هاى بیضى روى 

ریل ها به منظور ورود و خروج کابل به آن
 افزایش پهناى ریل هــاى عمودى و تعبیه پانچ هاى 

مربعى روى آن ها و همچنین روى بازوهاى تقویتى 
به منظور نصب پایه نگه دارنده بست کمربندى، جهت 
ســهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل ها در ارتفاع و 

عمق رك
 طراحى ســقف رك با قابلیت باز شــدن و ورودى 
مجزا در پنل کنارى جهت ورود کابل هاى برق و دیتا 

(42U در مدل) (کابلهاى فیبر نورى)
 قابلیت باز شــدن در ســینى کف رك و نصب گلند 
و پریزهــاى صنعتى 32 آمپر تک فــاز، جهت ورود 
کابل هاى برق و دیتا و جلوگیرى از ورود گرد و غبار 

(35U در مدل) و رطوبت

تحمل وزن، استحکام، ایستایى
 اســتفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شکل خم 

کارى ستون و ریل به منظور استحکام بیشتر
 تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم

 اســتفاده از اتصاالت پیچ و مهره اى و جوشکارى 
شده در ســطوح مختلف، بسته به نوع کاربرد، با در 
نظر گرفتن باالترین حالت ایســتایى و تحمل وزن و 

IP54 ضربه پذیرى با شناسه
 اســتفاده از ریل با ضخامت 2 میلى متر به منظور 

استحکام بیشتر

امکانات دیگر این خانواده از رك ها:
 داراى کولرگازى یکپارچه صنعتى با حداکثر توان 
5 کیلــووات با قابلیت نصــب روى درب جلو و عقب 

(42U در مدل)
 داراى کولرگازى یکپارچه صنعتى با حداکثر توان 5 
کیلووات (نصب روى درب هاى رك) و 7,5 کیلووات 

(35U در مدل) (نصب روى سقف رك)
 قابلیت نصب ایزوالتور نورى جهت ورود کابل هاى 

(42U در مدل) مسى به داخل رك
 مجهز به فیلتر EMP روى سقف رك به منظور فیلتر 
کردن امــواج الکترومغناطیس ورودى از طریق کابل 

(42U در مدل) ورودى برق اصلى
تولیــد این رك بــه طور کامل توســط متخصصان 
داخلی انجام شــد و بــراي اولین بار در نمایشــگاه 
الکامپ توسط شرکت تیام شبکه رونمایی شده و در 

اختیار عموم قرار گرفت.

رك ایمن، در حقیقت مرکز دادة پیش ســاخته کوچکی است که براى حل برخى 
مشکالت مراکز دادة بزرگ به بازار عرضه شده  است. رك ایمن داراي ویژگى هاي 
مهمی نظیــر عدم نیاز به فضاى بــزرگ، مقرون به صرفه بودن، و ســهولت 

در استفاده است.

تمربعى روى آن هدسترسى مناسب، امنیت تق ها از ن ن ه نهها

42U35U
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آسمان آى تى ایران آبى است

نمایش قدرت در الکامپ
سازمان نصر کشــور از اوایل امسال، فعالیت روى 
نمایشــگاه الکامپ را آغــاز و کارگروهى تخصصى 
و اختصاصى براى این نمایشــگاه تعیین کرده بود. 
از اواســط سال، شــروع به پیش ثبت نام و رایزنى با 
شرکت کنندگان داخلى و خارجى کرد و با تالش همه 
جانبــه به جذب حداکثرى شــرکت ها، افزایش متراژ 
نمایشگاه، پیگیري حضور کشــورها و شرکت هاى 
خارجى، همکارى با نمایشــگاه سبیت آلمان و البته 
دعوت از شرکت هاى نوپا یا اصطالحا «استارت آپ » 

ایرانى پرداخت. 
نتیجه این همه فعالیت و برنامه ریزى این شــد که در 
نمایشــگاه الکامپ امسال بیش از 600 شرکت داخلى 
و خارجى در مســاحتى 25 هزار متر مربعى در 14 
سالن و فضاى باز نمایشگاه بین المللى تهران، حضور 
پیدا کردند. عمده شرکت ها از روند ثبت نام، جانمایى و 
امکانات راضى بودند و اذعان داشتند فرآیند شرکت 
در نمایشــگاه الکامپ امسال بسیار با آرامش و نظم 

همراه بوده است. 
در این نمایشــگاه، 336 شــرکت داخلى، 86 شرکت 
خارجى از 18 کشــور و 250 شــرکت نوپا حضور 
داشتند که رشد چشــم گیرى نسبت به سال گذشته 
داشته اســت. با همه پیش بینی ها باز هم بسیارى از 
متقاضیان حضور در الکامــپ، به علت نبود فضاى 

نمایشگاهى، موفق به شرکت در الکامپ 22 نشدند. 
مطابق ســال گذشــته از شــرکت هاى نوپــا در این 
نمایشگاه حمایت صورت گرفت و با توجه به این که 
ســال گذشــته یک ســوم ســالن 18 به 80 شرکت 
نوپا اختصاص یافت، امســال کــه 550 تقاضا براى 
این شــرکت ها وجود داشته اســت، کل سالن 18 در 
اختیار شــرکت هاى نوپا قرار گرفت. این سالن یکى 
از شــلوغ ترین ســالن هاى نمایشــگاه بود و شکوه 
و بار کیفى بســیار زیادى به الکامــپ داد؛ به طورى 
که بســیارى از کارشناســان قلب الکامپ را ســالن 

شرکت هاى نوپا دانستند.
همچنیــن، امســال بــراى اولیــن بار شــرکت هاى 
بازى ســازى در قالب الکام گیمز حضور پیدا کردند 
و دولتى هــا نیز فضایــى بیش از 60 درصد ســال 
گذشــته در اختیار داشــتند و پر قــدرت در الکامپ 
22، جدیدترین دســتاوردها و محصوالت شــان را 
معرفى کردند. بسیارى از کشورها هیئت هاى علمى 
و تجارى، خود را براى بازدید از نمایشــگاه الکامپ 

روانه تهران کردند. در اولین روز این نمایشگاه، هیئت 
60 نفره اى از کشور مالزى از الکامپ 22 بازدید کرد. 
سیستم رجیسترى مطابق با استانداردهاى بین المللى 
از طریق اینترنت و اپلیکیشــن موبایــل، تهیه فیلم از 
وقایع نمایشــگاه و پخش آن در شبکه هاى اجتماعى، 
وجود سرویس دهنده هاى الکترونیکى حمل ونقل و 30 
دستگاه  اتوبوس رایگان از میدان بزرگ شهر، برخى 
از خدمات آماده شده براى رفاه حال بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه الکامپ امسال بود. ســازمان نصر، یک 
اپلیکیشن مخصوص نمایشــگاه الکامپ نیز عرضه 

کرد تا بازدیدکننده ها ســریع تر و راحت تر بتوانند به 
نقشــه سالن ها، اطالعات شــرکت ها و سرویس ها و 

رخدادهاى نمایشگاه دسترسى داشته باشند. 

تیام شبکه در الکامپ
شــرکت تیام شــبکه همانند ســال هاى گذشــته نیز 
بــا تمام قــدرت و با اتکا بــه برنامه ریــزى قبلى در 
نمایشگاه الکامپ 22 حضور یافت. این شرکت طیف 
وســیعى از محصوالت جدید خــود مانند رك هاى 
ایمن(میکرودیتاســنتر)، کابل ها و اتصاالت یونیکام، 
سیستم هاى سرمایشى جدید، سیستم هاى مدیریت 
زیرســاخت دیتاســنتر (DCIM) و غیــره را در این 
نمایشگاه به معرض بازدید عموم و متخصصان قرار 
داد و از نمایندگان شــرکت هاى دولتى و خصوصى 
دعوت کرد؛ محصوالت تولیدى و بومى این شــرکت 
را بررســى و با نمونه هاى مشــابه خارجى مقایسه 
کنند تا بهتر بتوانند تصمیم گیرى کنند کدام یک براى 
استفاده در پروژه هاى داخلى و ملى مناسب تر است. 
طى چهــار روز برگزارى نمایشــگاه، بســیارى از 
مدیران و مســئوالن رده باالى کشور مانند محمود 
واعظى، وزیر ارتباطات؛ سردار احمد وحیدى، وزیر 
دفاع دولت دهم؛ ناصرعلى ســعات، رییس سازمان 
نظام صنفى کل کشور و تیم همراه؛ نصراهللا جهانگرد، 
معاون وزیــر ارتباطات و رییس ســازمان فناورى 
اطالعات و تیم همراه از غرفه تیام شبکه بازدید کردند. 

موج رضایت در الکامپ
طبیعى اســت برگــزارى یک نمایشــگاه بــا نظم و 
برنامه ریزى توســط مدیران یک صنف و با حضور 
و همدلــى تمامى فعاالن و بازیگــران اصلى در کنار 
دعــوت از صاحبان ایده و اندیشــه و همچنین ارایه 
ســرویس هاى مناســب و اطالع رســانى؛ موجــب 
افزایش بازدید و اســتقبال با شکوه مى شود حتا اگر 
در روزهــاى تعطیــل برگزار شــود. در روز آخر و 
ساعت آخر نمایشگاه الکامپ، چهره بشاش و خندان 
ولى خســته مدیران شرکت ها و مسئوالن نمایشگاه 
به خوبى نشــان مى داد از مجموع اتفاق هاى الکامپ 
رضایت دارند و توانســتند گامــى رو به جلو براى 
کســب وکار خود بردارند. نمایشــگاه الکامپ امسال 
حــول محور شــبکه ملــى اطالعات برگزار شــد و 
بسیارى از طرح ها و ســرویس هاى ارایه شده روى 

این بستر در این نمایشگاه عرضه شدند. 

نگاهى به بیست و دومین 
نمایشگاه الکامپ ایران

براى ســومین سال پیاپى، نمایشگاه الکامپ توسط سازمان نظام صنفى رایانه اى کل کشور برگزار شد. نمایشگاه هاى الکامپ دو دوره قبلى امیدوارکننده برگزار شده 
بودند و همین موضوع نوید ادامه این روند قدرتمندســازى و توانمندسازى الکامپ را در سال جارى مى داد. از سوى دیگر، دولت، وزارت ارتباطات و فناورى اطالعات، 
صنف هاى مختلف فناورى و آى تى/آى سى تى ایران زیر پرچم سازمان نظام صنفى گرد هم آمدند تا بزرگ ترین رویداد فناورى کشور با ظرفیت واقعی این صنعت را به 

ناظران داخلى و خارجى نشان دهند. 
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سرورهاى جدید ذخیره سازى بهینه سیسکو

خوش آمدگویى به ابررایانه انویدیا

اولین پردازنده سرور 48 هسته اى جهان

شرکت سیسکو از نسل جدید سرورهاى UCS خود براى مصارف ذخیره سازى به نام UCS-S رونمایى 
کرد. این سرورها به طور خاص براى مصارفى مانند استقرار سیستم هاى SDN، بیگ دیتا، ذخیره سازى 
شى گرا و راه کارهاى محافظت از اطالعات طراحى شده اند. سرورهاى UCS-S سیسکو مى توانند به سرعت 
داده هاى بدون ساختارى مانند اینترنت اشیا، ویدیو، موبیلیتى و سیستم هاى تعاملى بى درنگ را ذخیره، و 
رشد دهند به طورى که کسب وکارها بتوانند از تجلیل این اطالعات براى اهداف خود استفاده کنند. سیسکو 
براى شــروع این سرى، سرور UCS S3260 را معرفى کرده است که مى تواند هزینه هاى عملیاتى کلى را 
تا 50 درصد و هزینه هاى CapEx را تا 34 درصد کاهش دهد چون یک ســرور ذخیره ســازى ماژوالر و 
خودکارسازى شده براى مقیاس پذیرى باال و مصارف کالود است. این سرور کابل کشى را تا 70 درصد 
و فضــاى فیزیکى را تا 60 درصد کاهش مى دهــد و مصرف انرژى حدود 60 درصد کمتر از نمونه هاى 
قبلى دارد. ســرور UCS S3260 مى توانند 600 ترابایت اطالعات را در خود ذخیره کند و با سیســتم هاى 
 E5-2600 Xeon این ظرفیت را به مرزهاى چند پتابایت برساند. در این سرور از پردازنده هاى ،UCS دیگر
اینتل استفاده شــده و هر سرور مى تواند حداکثر 36 هسته پردازشى به همراه 512 گیگابایت حافظه رم 
DDR3 یا DDR4 داشته باشد. در این سرور از درگاه هاى ارتباطى اترنت 40 گیگابیت استفاده شده است. 

در صنعت شبکه، شرکت کوال کام به سازنده تراشه هاى موبایل و روتر مشهور است. اما این شرکت به طور 
ناگهانى از برنامه خود براى ورود به بازار تراشه هاى سرورى و رقابت با شرکت هایى مانند اینتل و اى ام دى 
پرده بردارى و براى شــروع این مسیر، یک پردازنده سرورى 48 هسته اى به نام Centriq 2400 معرفى کرد. 
البته، کوال کام اطالعات زیادى درباره این پردازنده نداده و قرار اســت در نیمه دوم سال 2017 به طور کامل 
معرفى و روانه بازار شــود. درباره Centriq 2400 تا این اندازه مى دانیم که از فناورى ســاخت 10 نانومترى 
ســود برده و مبتنى بر معمارى Falkor پردازنده هاى ARM اســت. کوال کام مى گوید این پردازنده کارایى دو 
برابر ولى با مصرف انرژى کمترى را به نمایش مى گذارد و مى تواند انواع برنامه هاى بزرگ سمت سرور را 
با سرعت بسیار باالیى اجرا کند. کوال کام براى اثبات این مدعا، در دمویى از این پردازنده، نشان داد روى یک 
سرور 1U، برنامه هایى مانند آپاچى، اسپارك، جاوا و هادوپ به راحتى و سرعت باال روى یک توزیع سرورى 
لینوکس اجرا شدند. Centriq 2400 اولین سرورى است که از 48 هسته پردازشى توکار استفاده مى کند و با 

این تفاسیر باید رقیب سرسختى براى پردازنده هاى سرورى سرى Xeon اینتل محسوب شود.

شــرکت انویدیا در چند سال گذشته پا به عرصه ساخت ابررایانه هاى سفارشى و اختصاصى گذاشته 
اســت و براى نمونه ابررایانه هایى براى خودروهاى هوشمند و خودران ساخت. اما این شرکت به طور 
رســمى از ابررایانه منحصربه فرد خودش به نام DGX SaturnV رونمایى کرده اســت و قرار بود اوایل 
سال میالدى به دست مشتریان برسد. انویدیا مى گوید این ابررایانه به طور کامال سفارشى ساخته شده 
اســت و بهینه ترین ابررایانه در فهرســت 500 ابررایانه برتر دنیا است. DGX SaturnV از 60512 هسته 
پردازشى زئون E5-2698v4 اینتل بهره مى برد و میزان حافظه رم استفاده شده روى آن 63488 گیگابایت 
اســت. با این مشخصات، قدرت پردازشــى این ابررایانه 9.46 گیگافالپ به ازاى هر وات مصرف انرژى 
اســت که به گفته انویدیا نزدیک به 2.3 مصرف انرژى کمترى دارد اما کارایى 42 درصد باالترى نسبت 
به ابررایانه هاى قبلى این شــرکت به دست مى دهد. در این ابررایانه از پردازنده هاى گرافیکى پاسکال و 
فناورى هایى مانند NVLink استفاده و به طور خاص براى مصارف هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى 
طراحى شــده است. این ابررایانه از 125 ســوپرکامپیوتر DGX-1 تشکیل شده است که از پردازنده هاى 
گرافیکى جدید Tesla P100 استفاده مى کنند. انویدیا براى افزایش قدرت و کارایى پردازنده هاى گرافیکى 

خود،  از شبکه هاى عصبى استفاده مى کند. 
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مرکزدادة میکرو با همکارى HPE و اشنایدر

انرژى پاك براى تمام مراکز داده گوگل

خداحافظى آى بى ام با مراکز داده مبتنى بر هارددیسک
یکى از موج هاى به راه افتاده در صنعت مرکز داده، استفاده از درایوهاى SSD به جاى هارد دیسک  در تجهیزات ذخیره سازى و سرورها 
اســت. درایوهاى SSD مزایاى متعددى مانند سرعت باال و تاخیر کم و البته حجم فیزیکى بسیار کمتر در مقابل حجم ذخیره سازى باال 
دارند. تا چند سال قبل، هزینه استفاده از SSD به جاى هارد دیسک در مراکز داده، بسیار باال بود اما در دو الى سه سال اخیر و با ورود 
نسل جدیدى از درایوهاى SSD مبتنى بر فناورى هاى ارزان قیمت؛ عمال هزینه این دو نوع ذخیره سازى یکسان شده است. اکنون، شرکت 
آى بى ام خبر داده اســت، برنامه چند مرحله اى را در حال اجرا دارد که به تدریج به طور کامل از SSD به جاى هارد دیســک در مراکز 
داده خود استفاده کند. در بخشى از این برنامه، آى بى ام سیستم هاى ذخیره سازى سرورى به نام DS8880 معرفى کرده است که به  طور 
کامل مبتنى بر حافظه هاى فلش هستند. آى بى ام سه مدل از این سیستم ذخیره سازى براى کسب وکارهاى متوسط بازار، کسب وکارهاى 
گســترده و کسب وکارهاى تحلیلى اطالعات عرضه کرده است. مدل مناســب تحلیل اطالعات این ذخیره ساز، حافظۀ RAM برابر با دو 
ترابایت و فضاى ذخیره سازى برابر 1.2 پتابایت با حداکثر 384 کارت SSD است که کامال مبتنى بر حافظه فلش است و از HDD خبرى 

نیست. این سیستم مى تواند تا 48 هسته پردازشى در کالك 3.02 گیگاهرتز داشته باشد. 

مرکز داده هاي میکرو با اســتقبال خوبى روبرو شــدند و بازار رو به رشدى را تجربه 
مى کنند. در همین راســتا، شرکت HPE با همکارى شــرکت سازنده تجهیزات الکتریکى 
آلمانى اشنایدر اقدام به ساخت یک مرکز دادة میکرو به نام SmartBunker FX کردند که 
اصطالحا یک مرکز داده Edge است. این مرکز دادة میکرو شامل یک سرور ایزوله شده 
است و در آن قطعاتى مانند UPS، توزیع کننده انرژى، خنک کننده و ابزارهاى مانیتورینگ 
دیده مى شــود. شــرکت HPE از تجربه و فناورى خود در ساخت این مرکز دادة میکرو 
اســتفاده کرده و تجهیزات ســرور، شبکه و ذخیره ســازى مورد نیاز یک مرکز داده را 
 SDN 42 گنجانده اســت. این مرکــز داده مبتنى بر معمارىU 23 یاU در انــدازه کوچک
و ابزارهایى مانند HPE ConvergedSystems و HyperConverged طراحى شــده اســت 
و مى تواند راه کارهاى اینترنت اشــیا HPE را پیاده ســازى کنــد. این مرکز داده مى تواند 
بســیارى از محدودیت ها و مشکالت سازمان ها یا شــهرهاى هوشمند را براى توسعه 
زیرساخت هاى فناورى اطالعات یا افزایش قدرت هاى محاسباتى رفع کند. وب سرورها 
مى توانند با این مرکز داده قابل حمل، به ســرعت ســرویس هاى جدید خود را عرضه و 

داده هاى خود را روى بسترهاى جدید ذخیره کنند. 

گوگل یکــى از بزرگ ترین توســعه دهنده هاى مراکــز داده در جهان و به خصوص اســتفاده کنندگان از 
انرژى هاى پاك و تجدیدپذیر اســت. همچنین، این شــرکت یکى از بزرگ ترین خریداران انرژى پاك است. 
اما به نظر مى رســد سرمایه گذارى هاى کالن این شــرکت در چند سال اخیر جواب داده و گوگل در سال 
2017 براى تمام مراکز داده خود در امریکا از انرژى هاى پاك مانند باد و خورشــید اســتفاده مى کند. این 
اتفاق، براى صنعت مرکز داده یک خبر بزرگ و امیدبخش اســت. گوگل از ســال 2012 روى انرژى  پاك 
هدف گذارى کرده و اکنون در ســال 2017 براى تمامى دفاتر و 13 مرکز داده خود مى تواند از انرژى هاى 
بادى و خورشــیدى اســتفاده کند. گوگل در ســال 2015 نزدیک به 5.7 تراوات انرژى پاك مصرف کرده 
است. گوگل در حال حاضر قراردادى براى خرید 2.6 گیگاوات انرژى از 20 مزرعه بادى و خورشیدى در 
سراسر جهان دارد. این قرارداد ارزشى به مبلغ 3.5 میلیارد دالر دارد و در خاك امریکا به تنهایى نزدیک 
به دو میلیارد دالر هزینه خواهد داشــت. نزدیک به 83 شــرکت بزرگ متعهد شــده اند از انرژى هاى پاك 

استفاده کنند. 
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خودکارسازى، ابرمقیاس و امنیت
مراکزداده صنعتى اینجا هستند

چگونه مدیران مراکزداده مى توانند به طور موثرى میان هزینه ها، 
دسترس پذیرى، سرعت و خطرات، توازن ایجاد کنند؟

کارایى: دستیابى به بیشتر با کمتر

حرکت به سوى مراکزداده بزرگ تر و ابرى

در سال 2013، مراکزداده بیش از 30 میلیارد وات مصرف انرژى داشتند.
هزینه متوسط دان تایم مراکزداده 474 هزار دالر بر ساعت بوده است. 

مراکزداده تا سال 2020 به طور متوسط هر ساله 130 میلیارد دالر 
هزینه خواهند داشت. 

13,000,000,000 دالر
به طور متوسط از 6 تا 12 درصد قدرت مراکزداده 
استفاده مى شود و بقیه اش در حالت آماده به کار است. 

90 درصد
اطالعات دنیا در دو سال اخیر ساخته شدند.

تحلیل گران صنعت انتظار دارند میزان مصرف انرژى مراکزداده به طور 
سالیانه نرخ رشد 9 درصد تا سال 2020 داشته باشد. 

بالغ بر 35 درصد شرکت هاى بزرگ به سوى 
برنامه هاى کاربردى مبتنى بر ابر حرکت کردند. 
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راه حل: مراکزداده صنعتى با خودکارسازى، ابرمقیاس و امنیت

چگونه مراکزداده متحول شدند؟

2,000,000,000 مترمربع یا نزدیک به 72 مایل مربع
در 2018: مراکز داده 2 میلیارد فوت مربع از جهان را اشغال مى کنند.

مگا مراکز داده در نهایت بیش از 72.6 درصد کل مراکز داده 
سرویس دهنده جهان را به خود اختصاص مى دهند. 

هرج و مرج مدیریتى دید عمومى کنترل یکپارچه مراکز داده پویا

:DCIM کلیدهاى موفقیت یک

هزینه ظرفیت کنترل

تعمیرات قابل پیش بینى
خطاهاى انسانى عامل اصلى

 60 تا 80 درصد خرابى هاى 
مراکزداده هستند.

یک DCIM با استفاده از مانیتورینگ، فناورى هاى کنترلى، کسب وکار هوشمند و مجتمع سازى 
تمامى امکانات و سیستم ها مى تواند موارد زیر را انجام دهد:

پیش بینى منابع و 
برنامه ریزى مصرف 

انرژى

برنامه ریزى توسعه 
ظرفیت ها و مدیریت

عیب یابى و 
بررسى هاى 
ریشه اى

دسترس پذیرى 
سیستمى و کارایى

خودکارسازى 
IT  امکانات و
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1     هوش مصنوعى و تحلیل برند
بدون شک، هوش مصنوعى، یادگیرى ماشینى و یادگیرى عمیق،  بازیگران 
اصلى مدیریت اطالعات در سال 2017 هستند. یک گزارش تحقیقاتى نشان 
مى دهد تا نیمه ســال 2016، بسیارى از شــرکت هاى بزرگ دنیاى فناورى 
ماننــد آمــازون، AOL، اپل، گوگل، مایکروســافت، ســلس فورس، توییتر، 
آى بى ام، فیسبوك و غیره شروع به استفاده از یادگیرى ماشینى و یادگیرى 
عمیق کردند و در سال جدید به طور گسترده ترى از این ابزارها براى تجزیه 
و تحلیل اطالعات و هدایت کسب وکارهایشــان ســود مى برند. بسیارى از 
شرکت ها مانند جنرال الکتریک با خرید استارت آپ هایى در حوزه یادگیرى 
ماشــینى، ســعى کردند وارد این مقوله شــوند. یادگیرى ماشینى مى تواند 

در بســیارى از حوزه هــا مانند تبلیغــات و بازاریابى آنالین و هوشــمند، 
خودکارســازى فرآیندها و کارها، اشــکال زایى و رفع عیب یا پیش گیرى از 
وقوع خطا، اسکن خودکار تصاویر، صدا و متن، پیش نمایش ویدیوها، ترجمه 
و درك تصاویر، مستندسازى و ثبت اطالعات، نظارت بر بازار، مدل سازى 
اطالعات، تحلیل هاى ریشه اى رفتار اطالعات، پیشگویى خرابى و موارد دیگر 
به کسب وکارها کمک کند. تکنیک هاى هوش مصنوعى براى مدیریت و تحلیل 
اطالعات، نتایج بســیار دقیق و ســودمندى درباره هر کسب وکار به دست 
مى دهد که مى توانند پایه برنامه ریزى و طرح استراتژى حرکت آینده باشند. 
هوش مصنوعى بر پایۀ اطالعات موجود می تواند پیش بینى و پیش گویى کند 
و از آینده خبر بدهد. کارشناسان باور دارند در سال 2017 کسب وکارهاى 
بســیار زیادى و از جمله کســب وکارهاى کوچک و متوســط هم به سوى 

استفاده از یادگیرى ماشینى حرکت خواهند کرد. 

سال 2016 براى شرکت هاى بزرگ، سال شگفت انگیزى بود چون با استفاده از اطالعات توانستند استراتژى هاى 
موفقى پیش بگیرند و سرویس هاى متنوعى براساس این اطالعات عرضه کنند یا خدمات جدیدى راه اندازى و به 
فروشنده ها مشاوره بدهند. در این سال، شاهد راه اندازى استارت آپ هاى زیادى مبتنى بر تجزیه و تحلیل اطالعات 

یا به کارگیرى اطالعات بودیم. اما در سال 2017 چه اتفاقاتى رخ خواهد داد یا قابل پیش بینى است؟ 

5 پیش بینى 
مدیریت اطالعات 

در سال 2017
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Data Lake 2   استفاده از
این روزها بســیارى از شــرکت ها در حال هزینه کردن براى خرید یا استفاده 
 Data Lake .در کسب وکارشــان هستند Data Lake از فناورى ها و ابزارهاى
متدى براى ذخیره سازى و انبار اطالعات به چندین فرمت طبیعى خود اطالعات 
اســت که امکان بهره بردارى چندگانه از این اطالعات را مى دهد. کسب وکارها 
معتقدنــد این متد نــه تنها باعث صرفه جویــى در ذخیره ســازى و پردازش 
اطالعات مى شــود بلکه امکان ارایه خدمات جدید و اســتفاده از ابزارهاى بیگ 
دیتا را مى دهد که مزایاى بهترى نســبت به روش هاى دیگر دارد. چالش بزرگ 
این روزها، رســیدن به مهارت هاى علمى اطالعاتى اســت که بتواند حسى از 
اطالعات به دســت بیاورد در حالى که اطالعــات را تضمین مى کند و با دیگر 
منابــع ورودى/خروجى اطالعــات نیز در ارتباط اســت. Data Lake، نیاز به 
اطالعــات ورودى کمى دارد ولى در عوض مى تواند بــه صورت بى درنگ با 
 Data ،انــواع برنامه هاى کاربردى و عملیاتى به روزرســانى شــود. در واقع
Lake، بستر ذخیره سازى اطالعاتى فراهم مى کند تا برنامه هاى کاربردى ثالث 
از این اطالعات براى یادگیرى ماشینى، پردازش هاى تجزیه و تحلیل اطالعات، 
فیلترســازى اطالعات و موارد دیگر اســتفاده کنند. کســب وکارها مى توانند 
اطالعات ساختارمند و غیرساختارمند خود را به طور همزمان روى بسترهاى 
Data Lake، ذخیره ســازى کننــد و از ســوى دیگر انواع اطالعات ســودمند 
پردازش شده را براى پیش برد کسب وکارشان به دست بیاورند. چندین سال 
اســت که وعده هاى مفهومى سیســتم هاى Data Lake مطرح شده است ولى 

کارشناسان امیدوارند که در سال 2017 تحقق پیدا کنند. 

3        امنیت کالود و اطالعات
کسب وکارها به طور گســترده اى در حال استفاده از خدمات کالود هستند اما 
یک ترس عمومى از نقض اطالعات وجود دارد. موسســه هاى مالى و صنایع، 
با دارایى هاى فکرى و اطالعات حســاس، همواره با تهدید دسترسى غیرمجاز 
به اطالعات یا ســرقت اطالعات روبرو هســتند. به همین خاطر، کارشناسان 
پیش بینى مى کنند مهارت هاى افزایش امنیت اطالعات و ســرویس هاى کالود 
در ســال جدید، بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت باالترى پیدا 
کند. امنیت خدمات کالود عمومى، پیچیدگى هاى بسیار زیادى دارد که از حریم 
خصوصى و حفظ امانت دارى اطالعات تا سرقت هاى فیزیکى و جغرافیایى را 
شامل مى شود و نیازمند قوانین سختگیرانه ترى از سوى نهادهاى حاکمیتى و 
دولتى است. شرکت هاى بزرگ ارایه دهنده خدمات کالود مانند مایکروسافت، 
گــوگل و آمازون به طــور دایم در حال ارایه تضمین هایــى براى محافظت از 
اطالعات مشتریان هســتند و زیرســاخت هاى چابک و به روزى براى امنیت 
اطالعات به کار مى گیرند. چندین نقض اطالعات در ســال 2016 مانند افشــاى 
اطالعات کاربران یاهو، افشاى اطالعات کاربران لینکدین یا ماجراهاى هک در 
انتخابات ریاست جمهورى ایاالت متحده باعث شد توجه و نگاه هاى بیشترى 
به مقوله امنیت اطالعات روى بســترهاى کالود عمومى جلب شود و در سال 
جدید، مراکز حســاس و تصمیم گیرنده به دنبال ایجاد استانداردها و مجموعه 

قوانین مشترکى براى بهبود این وضعیت باشند. 

Data Monetization 4     بلوغ استراتژى هاى
Data Mone روش هاى کســب درآمــد از اطالعات موجود ذخیره  za on
شــده روى منابع ذخیره سازى اطالعات به صورت هاى مختلف مانند استریم 
اطالعات، تحلیــل اطالعات، تبدیل اطالعات، انتشــار اطالعات و غیره اســت. 
کسب وکارهاى بزرگ براى کسب درآمد از اطالعات شان نیازمند اطالعات قابل 
اعتماد، تقسیم بندى شــده، امن، مرتبط با موضوع و در صورت نیاز اطالعات 
احرازهویت شــده و شــفاف از نظر مالکیتى هستند. در وهله اول، ممکن است 
این طور به نظر برســد که ارایه دهند گان اطالعــات مى توانند این نیازمندى ها 
را در همــان محل اطالعات در اختیار شــما قرار دهند یــا مجوزها و قوانین 
حکومتــى اجازه اســتفاده و درآمدزایى از اطالعــات را دارند، اما موضوع به 
این سادگى نیست و جنبه هاى ناشــناختۀ مختلفى دارد. مثال هر کسب وکارى 
نمى تواند اطالعات مشــتریان خود بر روى سایت فروش یا دیگر خدماتش را، 
بدون اجازه رسمى و کتبى آن ها بفروشد. همچنین، خرده فروش ها نیاز دارند 
اطالعات بیشترى درباره مشتریان سرازیر شده از سوى سایت هاى بزرگ و 
عمومى مانند گوگل یا آمازون و لینکدین در اختیار داشــته باشند و همین طور 
از متدهایى براى اعتبارســنجى اطالعات دریافت شده از طریق منابع خارجى، 
اســتفاده کنند. بسیارى از کسب وکارهاى بزرگ براى این منظور از نیروهایى 
به عنوان CDO اســتفاده مى کنند. یک نیروى CDO به طور ویژه و مستقیم به 
مدیرعامــل گزارش مى دهد که چگونه مى توان از اطالعات ذخیره شــده روى 
منابع شرکت، کسب درآمد کرد. طبق گزارشى که موسسه گارتنر منتشر کرده 
اســت، در سال گذشــته فقط 10 درصد شرکت ها توانســتند از طریق فروش 
اطالعات شــان درآمدزایى داشته باشند اما به نظر مى رسد در سال 2017 باید 
منتظر رشــد این بخش باشیم و اســتراتژى هاى جدیدى براى کسب درآمد از 

اطالعات خام، به کار گرفته شود. 

SoR 5       رشد سیستم هاى
SoR یــا Systems of Record، یک مفهوم تــازه در دنیاى فناورى اطالعات 
اســت و در زیرمجموعه و مســیر SoE (Systems of Engagement) قرار 
مى گیرد. چند سالى بیشــتر از عمر SoR نمى گذرد و هنوز به پختگى و تکامل 
نرســیده است. سیستم هاى SoR ســعى مى کنند قابلیت ها و ابزارهاى ردیابى 
اطالعات روى منابع مختلف را در اختیار مدیران شــرکت ها قرار دهند. تصور 
کنید یک شرکت از چندین نرم افزارERP، HR، CRM، حسابرسى، دفاتر روزانه 
و غیره اســتفاده مى کنــد. هریک از کارمندان ممکن اســت طى یک روز بارها 
به ســراغ اجراى این برنامه ها بروند و اطالعات ذخیره شــده اى را دستکارى، 
ویرایش یا اصــالح کنند و تغییر بدهند و دوباره ذخیــره کنند. به طور عادى، 
پیگیرى و ردگیرى هریک از این کارها و تغییرات در اطالعات سخت و پیچیده 
و گاهى غیرممکن اســت اما سیســتم هاى SoR مى توانند کمک کنند تا مدیران 
اشــراف و آگاهى کاملى از این اطالعات داشــته باشند و بتوانند وضعیت هر 
بخشى از اطالعات را ردگیرى و گزارش گیرى کنند. در سال گذشته و با ورود 
سیســتم هاى مدیریت اطالعات مبتنى بر هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى، 
سیستم هاى SoR نیز جهش امیدوارکننده اى داشتند و توانستند برخى مشکالت 
و چالش هاى پیش رو را رفع کنند. اکنون، به نظر مى رسد در سال 2017 شاهد 
ورود رسمى این سیستم ها به بازار، و استفاده از آن ها در کسب وکارها باشیم. 
در طوفان اطالعاتى ناشــی از دستگاه هاى همراه، شبکه هاى اجتماعى، صوت 
و ویدیو و اطالعات ســازمانى؛ سیستم هایى مانند SoR مى توانند از پیچیدگى 

مدیریت اطالعات کاسته و فرآیندهاى اطالعاتى شرکت ها را تسریع بخشند. 
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نیازها و ضرورت ها
یافتــن راه حل هاى خالق و جدید براى مســائل پیچیده ســازمان هاى امروز، هر 
روز دشوارتر مى شــود. از این رو افراد و بخش هاى سازمان ها، دیگر به تنهایى 
قادر به حل مشــکالت فرارو نیســتند. مدارك و شواهد روشــن فراوانى وجود 
دارد که تیم هاى اثربخش، نتایج بســیار بهتري نسبت به عملکرد افرادى که مجزا 
کار مى کنند، به بار مى آورند و حاصل کارشــان به مراتــب فراتر از قابلیت افراد 
و گروه هاى غیرمنســجم اســت . تغییرات دنیاي پرتالطم امروز و عرصه شدیداً 
رقابتی و ناپایدار آن، شــرایط را براي بقاي ســازمان ها به نحوي تعیین کرده که 
تکیــه بر مهارت هاي کاري کارمندان و کارکنان ســازمان ها را، گریزناپذیر کرده 
اســت و توانایی کار تیمی را جزء الینفک آن مهارت هــاي فردي می داند. در قرن 
21، سازمان ها و کسب وکارهایى موفق خواهند بود و مى توانند ادامه حیات بدهند 

که در ســازماندهی تیم هاي کاري و آماده ســازي کارکنان براي رفتار بر اساس 
روش ها و اصول علمی کار تیمی در انجام موثرتر وظایف توانا باشند. 

امروزه تجربه کار تیمی، این امکان را فراهم ســاخته است که سازمان ها اندیشه 
ساختار افقی را عملی سازند. چرا که تیم هاي کاري، شکل تکامل یافته اي از مدیریت 
مشارکتی هستند که بــر مبنــاي میــزان نفوذي که در فرایند تصمیم گیري دارند، 
به درجه هاي مختلفی تقسیم می شوند. مهمترین مزیت تیم هاي کاري این است که 
آنها می توانند در رابطه با نیازهاي محیط به ســرعت از خود واکنش نشان دهند، 
ســریع تر تصمیم بگیرند و مشــتریان را راضی نگه دارند. تیم هاي کاري موجب 
بهبود کیفیت زندگی کاري می شوند و در ارتقا عملکرد رقابتی نیز سهم به سزایی 

دارند.

تیم سـازى
و مدیریت تیم سـازى

نیازها، ضرورت ها و مراحل

امروزه بسیاري از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستاي افزایش اثربخشی و کارآمدي 
فعالیت ها، به ســمت تیم هاي کاري سوق یافته است. تشــکیل تیم هاي کاري کارآمد و تعریف 
پروژه هاي مختلف براي تیم ها، با توجه به تــوان و تخصص آنها، اصلی گریزناپذیر در مدیریت 
و کنترل فرایندها، و فعالیت هاي کاري است. اعتقاد اساسى در تحول سازمان ها بر این است که 
تیم هاى کارى بنیان اصلى سازمان هستند و زمانى این تیم ها موثر خواهند بود که بتوانند فرهنگ، 
فرآیندها، سیستم ها و روابط شان را مدیریت کنند. تیم ها و کار تیمى مهمترین مواردى هستند که 

در سازمان هاى امروزى اتفاق مى افتند .
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تعریف
از تیم، تعاریف متفاوتی ارائه شــده اســت اما همه تعاریف داراي ابعاد مشترکی 
هستند. تیم شامل دو نفر عضو یا بیشتر است که داراي اهداف عملکردي مشخص 
بوده و همکاري بین اعضاى تیم، الزمه حصول تیم به اهداف موردنظر اســت. به 
بیان دیگر، تیم عبارت است از یک گروه دو یا چند نفره از افراد که به طور مستقیم با 
یکدیگر تعامل برقرار کرده و به منظور رسیدن به هدف، کارها را هماهنگ می کنند. 

در تعریف فوق سه نکته وجود دارد:
 هر تیم حداقل متشکل از دو عضو است. 

 اعضاى تیم باید به طور منظم با یکدیگر تعامل برقرار کنند تا کارها را به صورت 
هماهنگ انجام دهند.

 اعضاى تیم باید داراي هدف مشترك باشند. 

مراحل تیم سازى و رشد
یکــى از مهمترین وظایــف مدیر پروژه، توجــه به بحث مدیریت منابع انســانى 
و تیم ســازى اســت. ویرایش پنجم اســتاندارد PMBOK، تیم ســازى را یکى از 
شایســتگى هاى اصلى رفتارى یک مدیر پروژه دانســته و یکى از 4 فرآیند حوزة 
دانش مدیریت منابع انسانى، مرتبط با تیم سازى و فرایند مدیریت تیم پروژه است. 
از طرفى استاندارد ICB نیز تیم سازى را به عنوان یکى از 46 شایستگى مورد نیاز 

یک مدیر، طرح یا پروژه مى داند.
در سال 1965، تاکمن مدلى از مراحل توسعه و رفتار تیم ارائه داد. این مدل شامل 
چهار مرحله بود، که از تشــکیل و شکل گیرى تیم شروع مى شد و تا زمانى که تیم 
به باالترین مرحله بازدهى خود مى رســید، ادامه داشــت. اما تاکمن در 1970 این 
مدل را گسترش داد و یک مرحله دیگر به آن افزود. این مرحله، مرحله اى است که 
پروژه به پایان رســیده است و اعضاى تیم باید از هم جدا شوند. در ادامه نگاهى 

به 5 مرحله رشد و تکامل یک تیم و خصوصیات تیم در هر مرحله مى پردازیم:

(Forming) مرحله اول: شکل گیرى
مرحله اى است که در آن اعضاي گروه براي اولین بار دور هم جمع می شوند. همه 
افراد مودب و غیرفعال هستند. تضاد به ندرت به طور مستقیم مشاهده می شود و 

افراد بیشتر متکی به کسانی هستند که در نقش «رهبر» ظاهر می شوند.
تصور کنید که شــما براى انجام یک پروژه انتخاب شــده اید. شــما و افراد دیگر 
تیم، شــناخت زیادى از یکدیگر ندارند. بى شــک شما مى خواهید با افراد تیم آشنا 
شــوید، مى خواهید بدانید قرار اســت چه کارى انجام شود و چگونه، براى انجام 
کار نیاز است چه اطالعاتى داشته باشید یا به دست آورید. بدون شک چون شما 
شناختى از افراد ندارید، رفتارتان بسیار مودبانه و 
شاید بتوان گفت محتاط تر خواهد بود. اختالف 
نظرتان را درباره مسائل مختلف به ندرت 
بیــان مى کنید و مى خواهید کســى را از 
دست خود آزرده نکنید و به کل تابع 
مدیــر پروژه هســتید. کارها را 
اغلب به صــورت انفرادى انجام 

مى دهید.

(Storming) مرحله دوم: درگیرى
 ایــن مرحله برخالف مرحله قبل که جو مثبتى وجود داشــت، مرحله جر و بحث، 
گفت وگو و اختالف نظر بین اعضاى تیم اســت. سخت ترین مرحله بین 5  مرحله، 
این مرحله است و اگر تیم بتواند از این مرحله با موفقیت عبور کند، اعضا مى توانند 
امیدوار باشند که تیم به احتمال زیاد مى تواند به مرحله چهارم نیز برسد. در غیر 
این صورت تیم به احتمال زیاد از هم خواهد پاشید. برخى از خصوصیات تیم در 
این مرحله: مطرح شدن مقوله هاي شــخصی و اختالف برانگیز، گرایش به سمت 
فردگرایی، افزایش توجه نسبت به ارزش ها، دیدگاه ها و مشکالت سایر اعضاي تیم 
و افزایش اختیار تیم، ولی هنوز نه به حدي که به طور یکپارچه و کارآمد عمل کند.

(Norming) مرحله سوم :انسجام
 اگــر تیم بتواند از طوفانى که در مرحله قبل او را تا حد نابودى تهدید مى کرد، به 
ســالمت عبور کند. مى تواند در این مرحله روح و شخصیت خود را بدست آورد. 
بــه این صورت که اعضاي دیگر خود را به عنــوان عضوى از تیم قبول مى کنند. 
خواسته ها و نظرات شخصى خود را باالتر از هدف تیم نمى دانند. قدرت نقدپذیرى 
خود را باال مى بردند و البته نقدى که ارائه مى شود از روى حسادت و غیر واقعى 
نیست. وظایف و نقش افراد به طور دقیق مشخص مى شود و هر فرد براى رسیدن 

به هدف مشترك تیم تالش مى کند.

(Performing) مرحله چهارم : بهره ورى
ایــن مرحله، مرحله اى اســت که تیم بــه باالترین میزان کارایــى و بازدهى خود 
مى رســد. تیم براى حرکت خود به ســمت هدف داراى استراتژى مشخص شده 
اســت. افراد داراى مسئولیت پذیرى باالیى هســتند و براى انجام کارها نیازى به 
مداخله  مستقیم مدیریت ندارند. تصمیم ها به صورت جمعى و در یک محیط کامًال 
دوســتانه و آکنده از احترام گرفته مى شــود. مى توان خصوصیات مثبت دیگرى 
را براى این مرحله ماننــد افزایش انعطاف پذیري، درك بهتر اهداف و انتظارات و 
وظایف، به کارگیري انرژي همۀ افراد،  افزایش اثربخشی کار گروهی و حل و رفع 

اختالفات و تضاد ها نام برد. 

(Adjourning) مرحله پنجم: فروپاشى
در این مرحله کارهاى پروژه به پایان رســیده و گروه آماده می شــود که پایان 

موجودیت خود را اعالم کند. در این مرحله کارهاى زیر باید انجام شود:
تحقق هدف هاى تیم

ارزیابى عملکرد تیم و اعضاى آن
ثبت و انتقال آموخته هاى پروژه و تیم 

توجه اصلى، معطوف به تحویل صحیح نتایج نهایى به مرجع مافوق

نتیجه گیرى
در ضرورت و اهمیت تیم ســازى و مدیریت تیم سازى در سازمان هاى هوشمند 
و مدرن امروزى، شــکى نیســت. مدیران پروژه ها باید از مهارت هاى تیم سازى 
برخوردار باشــند و بتوانند چالش هاى مختلف ســازمان و پروژه را با تشــکیل 
گروه ها و تیم هاى کارى مختلف رفع کنند، اما آیا هر ســازمانى نیاز به تیم سازى 
دارد؟ بــزرگان علم مدیریت اعتقاد دارند هر ســازمانى باید یک مدل تیم ســازى 
متناســب با خود براى پروژه ها و بخش هاى مختلف داشــته باشــد و براساس 
آن پیش برود. هر ســازمان باید براســاس پارامترهاى اهداف سازمان، ارزیابى 
امکان پذیرى، شناســای ى الویت ها، کشف موانع و نقطه شــروع کار یک مدل پایه 
براى تیم سازى طراحى کند و بعد براساس این مدل کارگروه ها و تیم هاى مختلف 

تشکیل شوند. 
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براى مدیریت زمان خود باید خوشبختى را هدف اصلى زندگى تان قرار دهید. (برایان تریسى)

بهترین راه پیش بینى آینده، ساختن آن است. (برایان تریسى)

یادگیرى مداوم حداقل شرط الزم براى موفقیت در هر زمینه اى است که در آن فعالیت مى کنید؛ هر روز چیز جدیدى بیاموزید. (برایان تریسى)

هر فعالیت یا عدم فعالیتى مستلزم انتخابى است بین آنچه بیشتر اهمیت دارد و آنچه کم تر اهمیت دارد. (برایان تریسى)

قانون کاشت و برداشت، اصل و اساسى زندگى بشر است. شما امروز محصولى را برداشت مى کنید که در گذشته بذر آن را کاشته اید. (برایان تریسى)

تولد یک ایده
وقتى به مؤسسان اینستاگرام نگاه مى کنیم، دو نام پررنگ است: کوین سیستروم و 
مایک کریگر. کوین متولد 1983 و یک کارآفرین و مهندس نرم افزار است. بسیارى 
از افراد، ایده اصلى اینستاگرام را از آن وى مى دانند. کوین و مایک یک بار در سال 
2006 در دانشــگاه استنفورد هم دیگر را مالقات کردند و باهم آشنا شدند. هر دو 
در رشــته مدیریت و علوم مهندسى دانشجو بودند و فارغ التحصیل شدند. کوین 
سیســتروم پس از دانشگاه، یک اپلیکیشن اشتراك گذارى عکس مبتنى بر مکان را 
توسعه داد و وقتى متوجه شد که به یک نفر دیگر به عنوان مؤسس براى راه اندازى 
شرکتش نیاز دارد، به استنفورد بازگشت و سراغ مایک کریگر را گرفت. شاید به 
همین دلیل اســت که سیستروم مى گوید: «من با این افرادى که مى گویند رفتن به 

دانشگاه و هزینه کردن در آن فایده اى ندارد، کامال مخالفم.» 
کوین و مایک پى برده بودند انســان هاى قرن 21 دوست دارند با یکدیگر ارتباط 
برقرار کنند و شــبکه هاى اجتماعى در یک دهه اخیر به همین دلیل رشد کرده و با 
استقبال روبرو شدند. آن ها دریافتند که «عکس» مى تواند یک روش ارتباطى بسیار 
مســتقیم، موثر و صمیمى باشــد. عکس ها حرف هاى زیادى براى گفتن دارند و 
سریعاً مى توانند پیغام ها را منتقل کنند. از همین جا، ایده ساخت یک شبکه اجتماعى 
یا یک اپلیکیشــن براى برقرارى یک ارتباط از طریق عکس شــکل گرفت. کوین و 

مایک، استارت آپ خود را در سال 2010 ثبت کردند. 

پرورش ایده
مارس 2010 اولین دوره جذب سرمایه براى اپلیکیشن مکان یابى Burbn کوین و 
مایک به مبلغ 500 هزار دالر سپرى شد. اما کوین و مایک پس از چند ماه متوجه 
شــدند ایده شبکه اجتماعى براساس مکان یابى جالب نیست و آن جذابیت عمومى 
موردنظرشــان را ندارد. بازخوردهاى به دســت آمده در همیــن چند ماه نیز این 
موضوع را تایید مى کرد. پس، به سرعت طفل تازه متولد شده را دور انداخته و ایده 
«اشــتراك گذارى» عکس روى موبایل آیفون را به دست گرفتند. از جوالى 2010 
کار روى ایده جدید شــروع شد و در اکتبر 2010 اولین اپلیکیشن اشتراك گذارى 
عکس روى آیفون را عرضه کردند و پس از چند روز فقط 80 نفر دانلودش کرده 
بودند. در دسامبر 2010 شروع به تبلیغ براى این اپلیکیشن کردند و با سایت ها و 
اپ استورهاى مختلفى وارد مذاکره شدند. به سرعت مورد استقبال قرار گرفتند و 

کاربران اینستاگرام به یک میلیون نفر  رسید. 
در فوریه 2011 دومین مرحله جذب سرمایه رخ  داد و این بار مبلغ 7 میلیون دالر 
جمع آورى  شــد. در این مرحله، تعداد کاربران اینستاگرام حدود 1.75 میلیون نفر 
بود و روزانه 290 هزار عکس آپلود  شد. جالب است که در میان سرمایه گذاران، نام 
«جک دورسى» بنیان گذار توییتر نیز دیده مى شد. اینستاگرام هر روز به قابلیت هاى 
خود اضافه مى کرد و براساس بازخوردهاى به دست آمده، دست خوش تغییر و 
تحول شد. یک Real Time API را توسعه  داد که امکان اشتراك گذارى عکس ها در 

سه گام
براى موفقیت 

یک ایده
چگونه اینستاگرام
 از یک ایده 
به موفقیتى 
یک میلیارد دالرى رسید؟

براى موفقیت در یک کسب وکار، ایده مهم تر است یا اجرا؟ شاید هم هیچ کدام؛ و پیدا کردن یک سرمایه گذار تضمین موفقیت باشد؟ این روزها در ایران «استارت آپ» 
یک موج، گرایش و شغل شده است. روزانه ده ها خبر درباره استارت آپ هاى جدید ایرانى مى شنویم و صدها ایده رونمایى مى شود و برنامه هاى استارت آپ ویکند 
در گوشه و کنار در حال برگزارى هستند. بیایید نگاهى دقیق تر به تاریخچه و مسیر حرکتى استارت آپ  در چند سال گذشته در دنیا و یک شرکت بسیار موفق چند 

میلیاردى امروز بیندازیم که درس ها و نکات نهفته ظریف بسیارى در دل خود دارد و شاید کلید طالیى موفقیت یکى از همین استارت آپ هاى وطنى باشد. 
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خوشبختى زمانى به دست مى آید که شما به کارى که انجام مى دهید باور داشته باشید، آن را خوب بشناسید و دوست بدارید. (برایان تریسى)

دقت و تمرکز، رموز عملکرد عالى هستند. (برایان تریسى)

قانون حد توانایى مى گوید: همیشه براى انجام ضرورى ترین کارها زمان کافى وجود دارد. (برایان تریسى)

قانون حذف گزینه ها مى گوید: انجام یک کار مستلزم صرف نظر از انجام کارهاى دیگر است. (برایان تریسى)

بهره ورى باال نتیجه ى باال بردن کارآیى وقت است؛ به این ترتیب که تنها مهمترین کارها را انجام دهید. (برایان تریسى)

هر سرویسى را فراهم مى کند. رهبران اینستاگرام به خوبى مى دانستند باید کارى 
کنند مردم سریع تر و راحت تر عکس هاى خود را با یکدیگر به اشتراك بگذارند. 

در جوالى 2011 و پس از 17 ماه از شــروع به کار اینســتاگرام، 6 میلیون کاربر 
داشت و روزانه 100 میلیون عکس به اشتراك گذاشته مى شد. در آگوست 2011 
یکى از مهم ترین برهه هاى تاریخى و تصمیم گیرى درســت براى اینستاگرام رخ 
 داد. فیســبوك و خالق آن، مارك زاکربرگ سریعا متوجه  شدند آینده از آن عکس 
و اشتراك گذارى عکس است و مى خواهند اینستاگرام را تصاحب کنند. اما مدیران 
این اســتارت آپ مخالفت کردند، چون فکر مى کردند خوب نیست در همان مراحل 
اولیه شکل گیرى یک ایده و استارت آپ، به فروش برود و از مسیر اصلى توسعه 
خود خارج شود. آن ها اینستاگرام را به فروش نرساندند تا در آینده بتوانند با مبلغ 

بیشتر و دست باز براى چانه زنى وارد معامله شوند. 
اینستاگرام هنوز در حال توسعه یافتن است و براساس بازخوردهاى کاربرانش 
فیلترهاى معروفی به آن اضافه می شود و امکاناتى براى ویرایش عکس هاى خامی 

که با دوربین هاى موبایل آیفون گرفته شده، ایجاد 
مى کند. البته، باز هم نیاز به جذب ســرمایه دارد 
و پیش بینى مى کند به زودى باید 20 میلیون دالر 

سرمایه جمع آورى کند. 
در آوریــل 2012 و در حالى که 30 میلیون کاربر 
دارد، موفق به جذب سرمایه اى 50 میلیون دالرى 
مى شود و از همین فرصت براى توسعه و عرضه 
اپلیکیشــن موبایل اندروید نیز اســتفاده مى کند. 
ورود به اســمارت فون هاى اندروید به معناى در 
آغوش گرفتن موفقیت و ده ها میلیون کاربر جدید 
است. اینستاگرام مرحله ســوم جذب سرمایه و 

توسعه را نیز پشت سر مى گذارد. 

موفقیت ایده
اگر فیسبوك یا هر شــرکت دیگرى یک پیشنهاد 
خــوب بدهد؛ به نظر مى رســد اکنون وقت خوبى 
براى فروختن اینســتاگرام باشــد. مطابق انتظار 
موسسان اینستاگرام، این اتفاق مى افتد و شرکت 

فیســبوك به یک باره و در بهت همگان اعالم می  کند حاضر اســت اینســتاگرام 
را بــه مبلغ یک میلیــارد دالر به صورت کامال نقد خریدارى کنــد. از این رهگذر، 
فیسبوك دیگر خیال اش راحت مى شود که اینستاگرام را تصاحب کرده است و در 
موفقیت هاى بعدى آن شریک است. از سوى دیگر، سود کالنى به سرمایه گذاران 
این اپلیکیشــن در سه مرحله جذب ســرمایه روى یک استارت آپ مى رسد. نکته 
بســیار مهم در این معامله، بــرآورد ارزش 500 میلیون دالرى اینســتاگرام در 
همان ماه آوریل 2012 اســت. یعنى فیســبوك حاضر مى شود 500 میلیون دالر 
بیشــتر بدهد چون مطمئن شده است اشتراك عکس آینده او را تضمین مى کند و 

هزینه این خرید برگشت داده مى شود. اینستاگرام نیز از شروع به کار در مارس 
2010 تا آوریل 2012 هیچ گونه درآمد مســتقیم یا غیرمستقیمى نداشته است. این 
موضوع بســیار مهم است چون درست طى کردن مراحل توسعه و رشد یک ایده 

و استارت آپ مهم تر از ورود به بازار و کسب درآمد است. 

درس ها و پندها
در تاریخچه موفقیت استارت آپ اینســتاگرام مى توان نکات پندآموزى را دید که 
اتفاقا پاشنۀ آشیل اســتارت آپ هاى بومى هستند. یک ایده براى موفقیت و تبدیل 
شدن به کســب وکار نیاز به ســرمایه گذارى دارد. باید ســرمایه گذارى در چند 
مرحله و همزمان با توســعه و پرورش ایده و مطابق با نیازها و هزینه ها باشــد. 
اگر کارآفرین درك درســتى از هزینه ها در آینده نداشــته باشد یا نتواند سرمایه 
الزم را جذب کند، مطمئنا نخواهد توانســت مسیر موفقیت را طى کند. بسیارى از 
استارت آپ ها در مرحله اول یا دوم توسعه، به علت باال رفتن هزینه ها یا اشتباه در 
برآورد هزینه ها یا عدم موفقیت در جذب سرمایه 
و به تبع آن جذب نیروى انســانى خوب و فضا و 
امکانات، ادامه توســعه را متوقف کرده و به یک 
کسب وکار کوچک بسنده مى کنند. اینکه چه زمانى 
باید سرمایه ها جذب شود و چه زمانى وارد بازار 
و درآمدزایى شد، یکى از کلیدهاى اصلى موفقیت 
یک استارت آپ اســت. بارها در ایران دیده شده 
است که یک گروه خالق دانشجویى یا کارآفرین، 
ایــده اى را در یک ســمینار اســتارت آپى مطرح 
مى کننــد و همان جا به جاى اینکــه به دنبال جذب 
سرمایه باشــند، ایده را مى فروشند و کارمند یک 
شرکت دیگر مى شــوند. در نتیجه، ایده از مسیر 
اصلــى مدنظر آن ها خارج شــده و بــه بى راهه 
کشیده مى شود و در نهایت در یک مرحله متوقف 
خواهد شد، چون نتوانسته سوددهى داشته باشد. 
یک کارآفرین و مؤســس استارت آپ باید مهارت 
باالیى در برآورد دقیق هزینه ها، جذب ســرمایه، 
تخمیــن ارزش ایده و اســتارت آپ خود و زمان 
ورود بــه بازار یا فروش آن داشــته باشــد. اگر خود این توانایى هــا را ندارد، از 
دیگران یا شــرکت هاى مشاوره اى کمک بخواهد. معموال توصیه مى شود یک ایده 
و اســتارت آپ با چند نفر مؤســس کار خود را  شروع کند که هریک برخى از این 

مهارت ها را داشته باشند. 
فناورى ها و تغییرات مى توانند فرصت یا تهدید باشــند؛ بســتگى دارد مدیران و 
شرکت ها چگونه از آن ها سود ببرند. عکس و عکاسى دیجیتال براى شرکتى مانند 
کداك به یک تهدید ویران گر تبدیل شد اما براى استارت آپى مانند اینستاگرام، یک 

فرصت و موفقیت و پله ترقى است.
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1- تبدیل شدن به نرم افزارمحور
اگــر جزو طرفداران برندهــاى بزرگ و مطرحى مانند سیســکو، اچ پى، 
امرســون، APC و غیره هســتید و فقط از محصــوالت و فناورى هاى 
این شرکت ها اســتفاده مى کنید، باید این رویه خود را تغییر داده و کنار 
بگذارید. در عصر جدید مراکزداده، نه برندها و فناورى ها بلکه نرم افزارها 
حــرف اول و آخر را مى زنند و مرکز داده شــما باید بتواند در زیر الیۀ 
برنامه هــاى کاربردى خــود از هر نوع ســخت افزار، راه کار و فناوریى 
استفاده کند. ســاختن یک مرکزداده در اطراف یک فناورى را متوقف و 
ســعى کنید مرکزداده خود را در اطراف یک نرم افزار یا برنامه کاربردى 
و یک ســرویس مشــتریان بنا کنید. اولویت اول خود در سال 2017 را 
روى ارتبــاط نرم افزارى میان 7 الیه اکوسیســتم برنامه هاى کاربردى 
(AE) بگذارید. برنامه هاى ساخت و توسعه، برون سپارى، عملیاتى و هر 
چیز دیگرى را براســاس نرم افزار انجام دهیــد. اگر بتوانید یک AE امن، 
انعطاف پذیر، قابل اعتماد، کارا و قوى بسازید، قادر خواهید بود به سوى 
نسل بعدى مراکزداده حرکت کرده و بر چالش ها غلبه کنید و در آستانه 
موفقیــت قرار بگیرید. در عصــر جدید مراکزداده، نرم افزارها پادشــاه 
هســتند و باید بتوانند به تمامى الیه هاى مرکــزداده نفوذ کرده و ارتباط 
داشته باشند و حتا سخت افزار را نیز کنترل و مدیریت کنند. اگر، معمارى 
و طراحى مراکزداده شــما براساس محوریت نرم افزار باشد، میلیون ها 
دالر صرفه جویى اقتصادى خواهید داشــت وگرنه در ســال هاى آینده 

به ناچار باید براى هر الیه میلیون ها دالر هزینه کنید. 

طراحى، ساخت، عملیات و مالکیت مراکزداده در حال ورود به عصر جدیدى است. اگر مراکزداده موجود نتوانند به سرعت، خود را با تغییرات انطباق دهند، 
از بین خواهند رفت. در این عصر جدید، چالش هاى زیادى مانند نیاز به مراکزداده بیشــتر یا کمتر، برون سپارى بیشتر یا کمتر، گسترش کالود عمومى 
یا کالود خصوصى، ســاخت مراکزداده بزرگ تر یا کوچک تر و غیره، مطرح هستند و صاحبان و مدیران مراکزداده باید بتوانند براى هریک تصمیم گیرى 
کرده و براساس یک نقشه راه به سوى آینده حرکت کنند. هر روز، چالش جدیدترى سر برآورده و مراکزداده باید آمادگى مواجهه با آن را داشته باشند. 

5 راه کار ورود به عصر جدید 
مراکز داده

ترفندهایى براى بهره ورى بیشتر در سال 2017
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2- آموزش جدى نیروى انسانى
اگر تا کنون به فکر افزایش مهارت هاى فنى کارمندان مرکزداده نبودید 
یا در به روزرســانى اطالعات، آگاهى ها و توانمندسازى شان کوتاهى 
کردید؛ به طور حتم در آینده نمى توانید در بازار رقابتى باقى بمانید. در 
عصر جدید مراکزداده، مهارت هاى نیروى انســانى مى تواند یک برگ 
برنده یا بازنده براى شــما باشد. به زودى، به مهارت ها و توانایى هاى 
فنــى نیاز دارید کــه اگر نتوانید در درون مجموعه خود جســت وجو 
کنید، به ناچار باید برون سپارى کنید و البته هزینه هاى زیادى برایش 
بپردازیــد. مدیران مراکزداده باید بتوانند نیروهاى انســانى تربیت و 
آماده کنند که هر نوع زیرســاختى را بدون اشــتباه و خطا راه اندازى 
و نگه دارى کننــد، بهترین محصوالت و راه کارها براى اکوسیســتم 
نرم افزارى را انتخاب و اســتقرار دهند، درك و قدرت برقرارى ارتباط 
موثر و کارامد با دیگر اعضاى یک الیه و حتا الیه ها و بخش هاى دیگر 
داشــته باشند و به طور قابل توجهى خطاهاى انسانى را کاهش دهند. 
بهینه سازى خروجى یک مرکزداده وابسته به این است که کارمندان، 
هریک توانسته باشــند نقش و وظایف دقیق خود را آموزش ببینند و 
براى ایــن نقش پرورش یافته و مهارت هاى الزم را دارا باشــند. اگر 
نیروى انسانى تصور کند یک مرکزداده به طور ساده از چندین بخش 
زیرســاخت، چیلرها، ژنراتورها، کابل ها و روترهاى مرکزى تشکیل 
شــده است، شــما به عنوان مدیر مرکزداده، روى کوهى از مشکالت 
قرار دارید. در مراکزداده مدرن، نیروى انســانى باید بتواند تعامل و 
همکارى بســیار باالیى داشته باشــد و یک نظم و انضباط سراسرى 
حاکم شود تا بتوان با سرعت باالتر و خطاى کمتر، کارها را پیش برد. 
این امر تحقق پیدا نمى کند مگر با آموزش جدید و دوره اى بى وقفه به 
کارمندان و نیروهاى فنى. واضح اســت که براى این آموزش ها باید 
هزینــه کرد ولى بدون نیروى انســانى تحصیل کرده و آموزش دیده 

نمى توان به سوى نسل بعدى مراکزداده حرکت کرد. 

3- ساخت مرکزداده ویژه خودتان
در عصر جدید، به مراکزداده اختصاصى و سفارشــى شــده، بیشتر 
از مراکــزداده عمومى نیاز داریم. اگر شــما در یــک صنعت خاص، 
مثال بهداشــت و درمان فعالیت مى کنید، بایــد مرکزداده اختصاصى 
خودتان را بســازید و با مرکزداده یک شرکت صنعتى یا فرودگاهى، 
متفاوت باشــد. در تمام بخش هاى این مرکزداده از طراحى و ساخت 
بگیرید تا ذخیره ســازى و پــردازش اطالعات یــا حفاظت فیزیکى و 
تامیــن انرژى، متفاوت از دیگر صنایــع و بخش هاى خدمات عمومى 
یا نظامى ظاهر شــوید. مرکزداده کسب وکار شما نه تنها باید مطابق 
نیازها و ضرورت هاى فعالیت شما باشد، بلکه باید براساس چشم انداز 
توسعه و آینده نگرى کســب وکار شما باشد وگرنه منجر به شکست 
مى شــود. بررسى کنید مشــتریان یا مردم از شما چه انتظارى دارند 
و چه سرویســى درخواســت مى کنند. در یک صنعت، ممکن اســت 
ذخیره ســازى اطالعات اولویت باشــد و در صنعــت دیگر پردازش 
اطالعات یا دسترســى به اطالعات ارجحیت پیــدا کند. در یک بخش 
خدمات عمومى، دســترس پذیرى و رساندن دان تایم به نزدیک صفر 
اهمیــت دارد و در یــک خدمات عمومى دیگر، امنیــت اطالعات بر هر 
چیزى مقدم اســت. ســاختن یک مرکزداده مختــص خودتان، باعث 
مى شود مشتریان و کاربران شما را دوست داشته باشند و به خاطر 
ارزش افزوده هاى ایجاد شــده برایشــان، خدمات جدیدى درخواست 

کنند و اصرار بر باقى ماندن و اســتفاده از سرویس هاى شما داشته 
باشند.  

4- حرکت به سوى کالود
به جــاى اینکه 2N+1 از تاسیســات ایجاد کنید و پــس از آن به فکر 
چگونگى اســتفاده از آن ها باشید که بهترین کارایى و کارامدى را به 
دست دهند، مى توانید تاسیسات خود را روى فناورى ها و پلتفرم هاى 
کالود دایر کنید که انعطاف پذیرى و ظرفیت پذیرى بیشــترى برایتان 
ایجــاد خواهند کرد. شــما مى توانیــد روى کالود به تعــداد N واحد 
DCN داشــته باشــید که با هم ســازگار و کامال هماهنگ هستند و از 

یک زیرساخت بسیار قوى بهره مى برند تا راحت تر مدیریت و کنترل 
شوند. معمارى مراکزداده متمرکز که همه امکانات و تاسیسات در یک 
نقطه واحد و متمرکز، تجمیع شوند؛ مشکالت عدیده اى فراهم مى کند و 
قابلیت تحمل پذیرى خطاى مرکزداده را کاهش مى دهد. یک اشکال در 
یک نقطه مى تواند به شکســت کل مرکزداده بینجامد. در عوض، شما 
مى توانید 2N ســایت موازى یا یک N ســایت و یک N+1 سایت براى 
تمامى نیازمندى ها و ســرویس هاى خود داشــته باشید، در حالى که 
همیشه در دسترس هســتند و با خرابى یک سایت، به سرعت سایت 
پشــتیبان وارد مدار مى شــود. همچنین، حرکت به سوى پلتفرم هاى 
کالود، شما را از بسیارى مشغله هاى کوچک و جزیى ذهنى رها خواهد 
ســاخت. مى توانید روى امنیت و توسعه زیرساخت ها و ظرفیت هاي 
مراکز داده و ســرویس هاى خود بیشــتر تمرکز کنید و به جاى اینکه 
درگیر مشکالت و محدودیت هاى سخت افزارى باشید؛ به فکر توسعه 

کسب وکارتان باشید. 

5- مستندسازى موثر
شــما وقتى یک دوچرخه، اســمارت فون و هر چیز دیگرى مى خرید، 
همراه آن یک دفترچه راهنما وجود دارد که نحوه اجرا و نگه دارى آن 
دستگاه را آموزش مى دهد و از بسیارى خرابى ها و اشتباه ها جلوگیرى 
مى کند. در عصر جدیدى که در حال ورود به آن هســتیم، چگونه یک 
اپراتور مرکزداده مى تواند بدون در دست داشتن یک دفترچه راهنماى 
کامل درباره هر چیزى از مرکزداده، آن را نگه دارى یا تعمیر کند؟ اگر 
شــما در حال حاضر ده سایت دارید، باید 11 دفترچه راهنماى کامل 
داشته باشید. در این دفترچه راهنماها باید به طور جزیى انواع بخش ها 
و دستگاه ها، مکان یوپى اس ها، مسیرهاى خروجى، سیستم هاى برق 
اضطرارى، نحوه قطع برق کل ســایت، نکات مهم نگه دارى دستگاه ها 
و هر اطالعات مفید دیگرى گنجانده و مستندســازى شده باشد. شما 
براى هر ســایت نیاز به یک دفترچــه راهنما دارید و البته یک دفترچه 
راهنماى کلى و جامع درباره توپولوژى کل مرکزداده و نحوه ارتباط 
ســایت هاى مختلف با یکدیگر نیاز اســت. در دفترچــه راهنماى کلى 
 ،SLA ،OLAS ،اطالعاتى مانند تاخیرها، مصرف انرژى، آب وهوا (DCC)
نرم افزارها، محاســبه هاى مدیریتى، ارتباط گره ها و سیستم تجمیع، 
شــرایط بازیابى بحرانى و غیره آورده شــده است. نکات مربوط به 
بهره ورى مرکزداده باید در دفترچه DCC گنجانده شــده باشــد. این 
دفترچه نباید بیــش از اندازه قطور و ضخیم و یا اینکه فقط چند برگ 
ســادة  راهنماى کلى باشد. هرچه بیشتر روى مستندسازى اطالعات 
ضــرورى در دفترچه راهنماهاى مراکــزداده وقت بگذارید، در آینده 

آسوده خاطر خواهید بود.
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حکایت

 کــاریــکاتــور

 لطیفه

 معما

 جواب معماى استخر نیلوفر

دلزدگى از یک شغل

راکت و توپ پینگ پنگ

نجار پیري بود که می خواست بازنشسته شود. او به کار فرمایش گفت که می خواهد ساختن خانه را رها کند و از زندگی بی دغدغه در کنار 
همسر و خانواده اش لذت ببرد. کارفرما از این که دید کارگرش می خواهد کار را ترك کند ناراحت شد. او از نجار پیر خواست که به عنوان 
آخرین کار، تنها یک خانه دیگر بسازد. نجار پیر قبول کرد، اما کامًال مشخص بود که دلش به این کار راضی نیست. او براي ساختن این خانه، 
از مصالح بسیار نامرغوبی استفاده کرد و با بی حوصلگی، به ساختن خانه ادامه داد. وقتی کار ساختن خانه به پایان رسید، کارفرما براي وارسی 
خانه آمد. او کلید خانه را به نجار داد و گفت : «این خانه متعلق به توست. این هدیه اي است از طرف من براي تو ». نجار شوکه شده بود. 

مایه تأسف بود! اگر می دانست که دارد خانه اي براي خودش می سازد، مسلماً به گونه اي دیگر کارش را انجام می داد.

آدام فیلیپس، روانکاو مشهور بریتانیایى، لطیفه اى نقل مى کند درباره یک خارجى که بیرون در خانه اش در لندن ایستاده بود و مشت مشت، دانه هاى 
ذرت روى زمین مى پاشید. یک انگلیسى که از آنجا عبور مى کند پیش مى رود و از او دلیل این کارش را مى پرسد. آن خارجى جواب مى دهد: 
براى دور نگاه داشتن ببرها. مرد انگلیسى مى گوید: اینجا که ببرى نیست. خارجى جواب مى دهد:پس معلوم است که این کار موثر افتاده است.

این واقعیت که یک بدبختى بزرگ بر ســرمان نمى آید به هیچ وجه دلیل این نیســت که ما عمال روش معقولى را در برابر آن در پیش 
گرفته ایم.

قیمت یک راکت و توپ پینگ پنگ 1/10 دالر است؛ اگر قیمت راکت یک دالر گران تر از توپش باشد، قیمت یک توپ پینگ پنگ چقدر 
است؟

47 روز طول میکشد تا نصف استخر پر شود چون هر روز نیلوفرها دو برابر بیشتر رشد مى کنند. 
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