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سیسکو اولین دستیار صوتى هوش مصنوعى را براى جلسات معرفى کرد

کوالکام کوچک ترین پردازنده سرور دنیا را ساخت

بیش از نیمى از ابررایانه هاى قدرتمند دنیا در چین هستند

تازه هاي فناوري
Technology News

این روزها مردم از دســتیارهاى صوتى به طور گسترده اى در امور روزانه خود مانند بررسى وضعیت آب وهوا، برنامه ریزى سفر، حرکت قطارها و هواپیماها، 
کارهاى خانه و غیره استفاده مى کنند. اما سیسکو اولین دستیار صوتى حرفه اى مخصوص کسب وکارها را معرفى کرده است. این دستیار صوتى مبتنى بر هوش 
مصنوعى به نام Spark Assistant یک هدف مشخص دارد: کمک به برگزارى جلسات کارى بهتر. سیسکو مى گوید در چند سال آینده، جلسات و ویدیوکنفرانس ها 
به شکل کنونى باقى نخواهند ماند و ربات ها، انواع بات هاى هوش مصنوعى و فناورى هاى دیگرى نیز وارد این جلسات مى شوند. اینجاست که مردم براى مدیریت 
و برگزارى یک جلســه خوب و خالق نیاز به کمک دارند. دســتیار صوتى Spark Assistant سیســکو مى خواهد این وظیفه را برعهده بگیرد. بدون نیاز به تایپ 
مى توان با این دستیار صحبت کرد و براى شروع جلسه، مدیریت جلسه 
و کارهاى دیگر به او دســتوراتى داد. این دســتیار از فناورى یادگیرى 
ماشینى MindMeld استفاده مى کند و به فناورى تشخیص گفتار، فهم 
زبان طبیعى انسان، پاسخ گویى به سواالت و سیستم پیشرفته مدیریت 
گفت وگو مجهز اســت. فعال این دســتیار صوتى به طور آزمایشى در 
Cisco Spark Room 70 پیاده سازى شده است و کم کم در چند ماه آینده 

در اختیار چند شــرکت همکار و مشترى سیســکو قرار مى گیرد تا به 
طور عملى مورد ارزیابى قرار گیرد. سیســکو ابتدا این دســتیار را در 
اختیار گروه کوچکى از مشــتریان قرار مى دهد و به مرور براى تمامى 

کسب وکارها و شرکت ها در سراسر جهان قابل استفاده است. 

شــرکت کوالکام پیش از شــروع ســال جدیــد میالدى، ســرى جدیــدى از پردازنده هاى ســرور خــود به نام
Centriq 2400 را معرفى کرد. این پردازنده ها مصرف انرژى بســیار پایینى دارند و مبتنى بر هسته هاى پردازشى 

سفارشــى با معمارى ARMv8 هستند. هر پردازنده سرور کوالکام شامل 48 هسته است که هریک از این هسته ها 
مى توانند ســرعتى حداکثر 2.6 گیگاهرتزى داشته باشند. کوالکام در این محصول از 64 کیلوبایت حافظه ى کش از 
نوع L1i به همراه 32 کیلوبایت کش L1d در کنار 512 کیلوبایت حافظه ى کش L2 و 60 مگابایت کش L3 استفاده کرده 
است. پردازنده هاى سرور جدید مى توانند حداکثر از 6 کانال حافظه رم DDR4 با پهناى باند 128 گیگابایت بر ثانیه 
استفاده کنند. این پردازنده ها حداکثر مصرف انرژى 65 واتى دارند که در مقایسه با کم مصرف ترین پردازنده هاى 
ســرور شرکت اینتل، بسیار کم مصرف تر اســت. پردازنده هاى اینتل، در شرایط مشابه مصرف انرژى 165 واتى 
دارند. کوالکام مى گوید این تراشه هاى سرورى از فناورى ساخت 10 نانومترى سود مى برند که اولین پردازنده هاى 
ســرورى با این فناورى در دنیا هســتند. این پردازنده ها چند رشته اى هســتند اما در کاربردهاى تک رشته اى نیز 

کارایى خود را از دست نمى دهند و کارایى باالیى را از خود بروز خواهند داد. 

زمانى آمریکا قدرت بى  منازع ابررایانه هاى دنیا بود اما در سال هاى اخیر وضعیت به کلى متفاوت شده است. طبق جدیدترین گزارشى که از 500 ابررایانه قدرتمند 
جهان در نیمه اول سال 2017 منتشر شده است، بیش از 50 درصد ابررایانه هاى جهان در تملک کشور چین هستند. در این گزارش، 202 ابررایانه قدرتمند دنیا 
توســط چینى ها ســاخته شده است. در فهرست 500 ابررایانه قدرتمند دنیا، آمریکا با داشــتن 143 ابررایانه در جایگاه دوم قرار دارد. چینى ها اکنون قوى ترین 
ابررایانه ها را نیز در اختیار دارند تا صرفا از نظر تعداد بر ایاالت متحده برترى نداشته 
باشند. چینى ها در سال هاى اخیر، رشد بسیار سریع و هدفمندى روى ابررایانه ها داشته 
اند و به قدرت اول دنیا در این زمینه تبدیل شــده اند. این موضوع باعث شــده است که 
مقامات آمریکایى نگران آینده این اتفاقات باشــند و با تصویب ســرمایه هاى هنگفت و 
کمک خواستن از شرکت هاى بزرگ خود، در سال هاى اخیر تالش کنند تا از چین سبقت 
بگیرند. در حال حاضر، سان وى تایهوالیت که توسط مرکز ملى تحقیقات، رایانش موازى 
و فناورى چین توســعه یافته اســت، با در اختیار داشتن قدرت 93 پتافالپس، قوى ترین 
ابررایانه  جهان است. تیان هه-2 دومین ابررایانه  جهان است که قدرت آن 33.9 پتافالپس 
تعیین شده است. سومین ابررایانه  قدرتمند جهان در کشور سوئیس قرار د ارد و قدرت 

آن 9.6 پتافالپس است.
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غول نرم افزارى ردموند در حال ساخت یک تراشه منبع باز براى امن کردن فریم ویر سرورها 
است. این تراشه سعى مى کند از فریم ویر نصب شده روى سرورها در مقابل آسیب پذیرى ها 
و باگ هاى زیرساختى که منجر به نفوذ هکرها مى شوند، جلوگیرى کند. به طور خاص، این 
تراشه سعى مى کند مشکالت امنیتى نرم افزارى تجهیزات شبکه و سرورى در زمان ساخت، 
مونتاژ و نصب را رفع کند تا فایل هاى آلوده و مخرب نتوانند به درون سرورها نفوذ کنند. 
مایکروسافت قصد دارد این پروژه را نیز همانند طراحى سخت افزارهاى سرور خود (پروژه 
Project Olympus) و بــا کمــک جامعه منبع باز پیش ببرد و یک پلتفرم اوپن ســورس براى 

آن بســازد. مایکروســافت یکى از معدود شرکت هایى اســت که تالش دارد به یک معمارى 
و ســخت افزار منبع باز براى مراکزداده دســت پیدا کند. دیگر شرکت هاى فعال روى مراکزداده منبع باز، فیسبوك و اینتل هستند. حاال مایکروسافت قصد دارد 
نرم افزار این تجهیزات را به صورت امن تر و با منبع باز طراحى کند. یک مرکز داده منبع باز به صورت کامال سفارشى در بخش سخت افزار خواهد بود که اجازه 
تعویض هر بخش یا ماژول را مى دهد. تراشه اى که مایکروسافت مى سازد، همانند پردازنده تیتان گوگل، روى مادربورد سرور سوار شده و شامل فریم ویر 
بایوس و BMC، فریم ویر درگاه هاى ورودى خروجى و دیگر سخت افزارهاى روى مادربورد است. مایکروسافت به دنبال بازارى بزرگ تر از مراکزداده است 

و مى خواهد تراشه اى بسازد که تمامى سرورها و دستگاه هاى اینترنت اشیا را زیر پوشش امنیتى خود قرار دهد.

شرکت ,HPE اولین موتور هوش مصنوعى صنعتى را براى سرورها و سیستم هاى ذخیره سازى عرضه کرد. این 
موتور به نام InfoSight و براساس یادگیرى ماشینى و تحلیل هوشمند نرم افزارمحور طراحى شده است تا بتواند 
مشکالت مراکزداده و زیرساخت شبکه را قبل از وقوع تشخیص و گزارش دهد. InfoSight مى تواند رفتار و عملکرد 
تجهیزات سرورى و ذخیره سازى یک مرکزداده یا شبکه گسترده را زیر نظر گیرد و با کمک یادگیرى ماشینى و 
الگوهاى از پیش تعریف شده و به صورت خودکار، خرابى و مشکل پیش بینى در آینده این دستگاه را نیز تشخیص 
دهد و پیش بینى کند. این سیستم کمک مى کند تا یک مرکزداده قبل از اینکه خراب شود، رفع عیب شده و از دان تایم زیاد 
جلوگیرى شود. HPE InfoSight با استفاده از هزاران حسگر در سراسر مرکزداده مى تواند اطالعات جمع آورى شده 
را تجزیه و تحلیل کند. اولین نسخه این برنامه براى سرورهاى HPE 3PAR عرضه شده و در فاز بعدى قرار است براى 
تمامى سرورها و تجهیزات ذخیره سازى HPE عرضه شود. سیستم جدید HPE یک گام جدید براى ساخت و توسعه 
مراکز داده تماما خودکار است. پیش از این هم شرکت گوگل برنامه مشابهى را براى بررسى رفتار تجهیزات شبکه در 
مراکزداده و جلوگیرى از خرابى و عیب آن ها عرضه کرده بود. به مرور زمان و با افزایش پیچیدگى مراکزداده، دیگر 

نیروى انسانى نمى تواند به طور کامل بر روند صحیح عملکرد یک دستگاه یا سیستم نظارت کند. کسب وکارها تمایل دارند که از ابزارهاى خودکارسازى و هوش 
مصنوعى براى به حداقل رساندن اختالالت یا خرابى ها استفاده کنند و ضررهاى خود را تا حد ممکن کاهش دهند. 

یکى از دغدغه هاى مدیران مرکزداده، اطالع از وضعیت مراکز خود در ایام تعطیل یا اوقات شب و در مسافرت ها 
و ماموریت ها است. تا کنون ابزارهاى پیمایش آنالین مرکزداده زیادى منتشر شده ولى همگى براى محیط هاى 
دســکتاپ کاربرد دارند. حاال شرکت اشنایدر براى گزارش گیرى و مدیریت از راه دور بخش هاى مختلف یک 
مرکزداده، اپلیکیشن موبایلى در قالب سرویس EcoStruxure IT عرضه کرد. این نرم افزار به مدیران مرکزداده 
و فاوا کمک مى کند تا 24 ســاعته و روى تلفن همراه خود روى محیط هاى شــبکه و مرکزداده نظارت داشته 
باشــند. این اپلیکیشن موبایل با اســتفاده از ســرویس هاى ابرى و قابلیت هاى جمع آورى اطالعات، تحلیل و 
پیشــگویى سعى مى کند تا وضعیت کنونى و آینده مرکزداده و تجهیزات مختلف را گزارش کند. این سرویس 
با جمع آورى اطالعات زیادى از کاربران و محیط هاى مختلف، مى تواند برخى از خرابى ها یا مشــکالت آینده 
مرکزداده را نیز پیش گویى کند. در این اپلیکیشــن، همه  تجهیزات یوپى اس، پى دى یو، واحدهاى سرمایشــى، 
حس گرها و غیره؛ چه محصول اشنایدر الکتریک باشند یا نه، توسط بسته  نرم افزارى EcoStruxure IT پیمایش 
مى شــوند. البته این نرم افزار که در حالت ارزیابى و آزمایش است، به بیش از 500 مشترى و هزار مرکزداده 

براى تست و بررسى داده شده است  و به زودى نسخه رسمى و تجارى آن وارد بازار مى شود.

ضمیمه شماره 200
5

مایکروسافت یک تراشه امنیتى منبع باز براى مراکزداده ساخت

اشنایدر اپلیکیشن موبایلى براى مدیریت راه دور مرکزداده عرضه کرد

HPE اولین سیستم یادگیرى ماشینى براى مراکزداده را عرضه کرد
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مقاله فنی
Technical Article

چالش هاى نصب مراکز داده در لبه شبکه
سه راهکار براى خنک سازى

الزامات مراکزداده لبه شبکه
مراکز داده نصب شــده در لبه شبکه مى توانند در اندازه ها و مشخصات مختلفى 
باشــند. این مراکز داده در بیشتر اوقات در فضایى نامناسب یا دفاتر و شعب راه 
دور نصب مى شوند. مثال در یک بیمارستان خارج از شهر یا در یک جنگل و بیابان 
براى پشتیبانى از خدمات شبکه هاى موبایل و بانکدارى الکترونیکى. پاالیشگاه هاى 
نفت، معادن و پتروشیمى ها، دیگر کاندیداهاى مراکزداده لبه شبکه هستند. به این ها 
نیروگاه هاى تولید انرژى یا جمع آورى اطالعات وضعیت آب و هوایى را هم اضافه 

کنید. پس، تنوع مراکز داده در این حوزه بسیار زیاد است و از یک رك تا ده رك و 
منبع انرژى کمتر از 200 کیلووات را شامل مى شوند. مدیران شبکه براى راه اندازى 
سیســتم هاى محاسبات در لبه، باید بر چالش هاى نصب مرکزداده در محل چیره 

شوند و بتوانند راهکارهایى براى خنک سازى این تجهیزات داشته باشند. 
وقتى شما یک مرکزداده را به سوى لبه شبکه حرکت مى دهید، یعنى به کاربر نهایى 
نزدیک تر شده اید. بنابراین، باید براى طیف وسیعى از حوادث و رخدادهاى بازیابى 
بحرانى آماده شوید. البته در این مسیر به دستگاه هاى افزونه و کاهنده ي خطا نیز 

دنیا در حال حرکت به ســوى فناورى و پلتفرم هاى اج کامپیوتینگ است. کسب وکارها و برنامه هاى کاربردى جدید نیاز دارند تا 
در محل، اطالعات را ذخیره سازى و پردازش کنند. انواع سرویس هاى ابرى و اینترنت اشیا بى درنگ طى سال هاى اخیر راه اندازى 
شده است که مستلزم استقرار تجهیزات مراکز داده در لبه شبکه هستند. مراکز داده ماژوالر و میکرو، مراکزداده پاسخى به این 
نیاز بازار هستند. اما این روزها مدیران شبکه و مراکزداده با گسترش روزافزون درخواست ها براى نصب تجهیزات مرکزداده در لبه 
شبکه مواجه شدند. نصب مراکزداده در لبه شبکه به الزامات و رعایت یک سرى استانداردها نیازمند است. در بحث خنک سازى 

این تجهیزات باید به شکل ویژه اى راهکارهاى مناسبى را انتخاب کرد.
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مقاله فنی
Technical Article

نیاز دارید و باید براى به کارگیرى راهکارهاى جایگزین آماده باشید. در این مواقع، 
مدیران مرکزداده یا شــبکه باید سناریوهاى مختلف وقوع یک خرابى در سیستم 
را تخمین زده و براى هریک تدابیر الزم را در نظر داشــته باشــند. هرچقدر یک 
مرکزداده لبه شبکه از انعطاف پذیرى بیشترى برخوردار باشد، مى تواند هزینه و 
زمان استقرار را کاهش دهد. یک اولویت مهم براى مدیران مراکز داده این موضوع 
است که مرکزداده، انعطاف پذیرى مناسب با محل استقرار را طراحى یا تهیه کنند. 

چالش هاى مهم مراکزداده لبه شبکه
همان طور که گفتیم، وقتى یک مرکزداده به لبه شــبکه منتقل مى شود، چالش ها و 
مسائل ریز و درشت جدیدى به وجود خواهد آمد که باید مدیران مرکزداده در پى 

رفع آن ها باشند. برخى از این چالش ها به شرح زیر هستند:
امنیت: یکى از مهم ترین مســائلى که هنگام نصب و بعــدا در زمان نگه دارى یک 
مرکزداده در لبه شــبکه مطرح است، مباحث امنیتى مرتبط با آن مرکزداده است. 
مراکزداده لبه شبکه به کاربر نهایى نزدیک تر هستند و غالبا بیشتر در دسترس افراد 
غیرفنى قرار مى گیرند. بنابراین، احتمال خرابى، از بین رفتن، سرقت و خرابکارى 
اطالعــات و تجهیزات باال مى رود. امنیت فیزیکــى مرکزداده در حوادث طبیعى یا 
غیرمترقبه مانند آتش سوزى، ســیل، خرابى ساختمان بر اثر انفجار نشت گاز یا 
جرقه برق و نظایر این ها نیز مطرح اســت. برخى از میکرو مراکزداده مى توانند تا 
حدودى این نگرانى ها را رفع کنند، ولى باز هم تجهیزات مرتبط با این مرکزداده و 

همین طور سیستم هاى تامین برق و سرمایش اتاق در معرض خطر هستند.
فضاى محوطه: معموال جایى که مرکزداده نصب مى شود، کوچک و محدود است. 
این فضاها از سیستم هاى گرمایشى یا سرمایشى مناسب برخوردار نیستند و هوا 
به خوبى جریان ندارد. نیروهاى فنى براى تعمیر و نگه دارى مرکزداده با مشــکل 
روبرو مى شوند و اجزاى ساختمان مانند دیوارها براى نگه دارى یک مرکزداده و 

تجهیزات ذخیره سازى اطالعات ساخته نشده اند.
منطقه: گاهى اوقات چالش ها به اتاق محل نصب مرکزداده مربوط مى شوند، ولى 
گاهى کل یک ساختمان یا منطقه و محیط اطراف مرکزداده درگیر خواهند شد. چرا 
که مرکزداده ســروصداى زیادى ایجاد مى کند و ممکن است باعث مزاحمت براى 
دیگران شــود. اگر خود مرکزداده سروصدا نداشته باشد، سیستم سرمایشی و 

تامین برق آن آلودگى صوتى ایجاد مى کند. 
زمــان: در مراکز داده لبه شــبکه، فاکتور زمان از هر نظر اهمیــت دارد. هم باید 
بتوان این نوع مراکزداده را ســریع نصب و راه اندازى کرد و هم بتوان به سرعت 
ظرفیت هاى ذخیره ســازى و دسترســى به اطالعات را افزایش داد. نیاز است این 
مراکز داده ســریع تعمیر و بازپیکربندى شــوند تا در مدار قرار بگیرند. به همین 
ترتیــب، باید سیســتم تامین انرژى و ســرمایش آن ها تا حد امــکان ماژوالر و 

برخوردار از ویژگى هاى نصب سریع باشند. 
افزونگى: همان طور که در باال هم اشاره کردیم، سیستم هاى اج کامپیوتینگ باید 
داراى باالترین افزونگى باشــند. محاسبات در لبه شبکه نمى تواند براى لحظه اى 
متوقف یا به صورت مراکز داده سنتى چندین شبانه روز خاموش شده و مرکزداده 
ثانویه وارد مدار شود. نیاز است یک مرکزداده و تجهیزات سرمایشی آن طورى 
طراحى شوند که باالترین اطمینان پذیرى و افزونگى را به دست بدهند. غالبا براى 
یک مرکزداده لبه شــبکه باید افزونگى 99.99 درصد به دست آید. این مراکزداده 
باید کمترین تاخیر شبکه، کمترین تاخیر در لود و اجرا و باالترین سرعت سوییچ 
به مودهاى مختلف را داشــته باشــند. معموال مراکــزداده در این بخش ماژوالر 
طراحى مى شــوند تا در صورت خرابى یک قطعه، بى درنگ قطعه ســالم دیگرى 

جایگزین شود چون فرصتى براى رفع خرابى نیست.
افزایش ظرفیت: معموال سیستم هاى لبه شبکه براى یک ظرفیت خاص و محدودى 
پیکربندى و نصب مى شوند، اما باید آینده نگرى هم داشت و شرایطى فراهم شود 
که بتوان تعداد رك هاى بیشــترى به سیســتم اضافه کرد یا سیستم سرمایشی 
و تامیــن انــرژى بتواند میزان تجهیزات بیشــترى را زیر پوشــش خود بیاورد. 

تجربه ثابت کرده اســت که به مرور زمان و افزوده شــدن برنامه هاى کاربردى 
هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى به سیستم هاى محاسباتى لبه شبکه، نیاز به 

سرمایش بیشترى وجود خواهد داشت.

سه راهکار طراحى سیستم سرمایشی
عوامــل زیادى در طراحى یک مرکزداده لبه شــبکه دخیل هســتند. در این مطلب 
نمى توانید به طراحى این سیستم ها بپردازیم اما به سراغ یکى از چالش برانگیزترین 
مباحث مراکزداده لبه شبکه، یعنى سیستم هاى سرمایشی مى رویم و به سه راهکار 

اصولى و استاندارد طراحى آن ها اشاره مى کنیم:
سیستم سرمایشى دیوارى و فوقانى: وقتى فضاى نصب یک مرکزداده کوچک 
و محدود مى شود، باید به دنبال راهکارهایى براى نصب سیستم هاى سرمایشی 
بهینــه و با بهــره ورى باال بود. در اینجا، یک راهکار مى تواند اســتفاده از فضاى 
باالى سر مراکزداده، سقف ها و دیوارها باشد. سیستم هاى سرمایشی مى توانند 
در الى دیوارها، ســقف اتاق ها و فضاهاى درنظرگرفته شــده، نصب شوند تا هم 
کل فضاى اطراف مرکزداده را خنک کنند و هم مزاحم تجهیزات دیگر یا نیروهاى 
فنى نباشــند. معموال، سیستم هاى سرمایشــی قابل نصب روى سقف یا دیوارها 
مى تواننــد فضاهاى محدود را به طور دائم خنک نگه دارند. این راهکار به مدیران 

اجازه مى دهد از فضاى اصلى اتاق بهترین استفاده را ببرند.
سرمایش با مایع: در سیستم هاى محاسباتى متراکم و سنگین از نظر بار کارى، 
از سرمایش مایع استفاده مى شود. کل سیستم را طورى طراحى مى کنند که تمامى 
تجهیــزات مرکزداده و غیره درون یک مایــع دى الکتریک یا ماده محلول روغنى 
غوطه ور باشــند. این مایع ســعى مى کند گرماى اطراف تجهیزات شبکه را بگیرد 
و آن ها را خنک  سازد. در این سیستم، نیازى به کمپرسورهاى بزرگ مکانیکى یا 
تجهیزات تهویه هوا وجود ندارد. فقط باید مایع گرم شده را به یک سو هدایت کرد 
تا دوباره خنک شــود. معموال مجاورت مایع با هواى آزاد سرد مى تواند این کار 
را بکند و مایع ســرد شده دوباره وارد سیستم شود. طراحى سیستم سرمایشی 
با مایع براى محیط هاى کوچک اما با چگالى باال بســیار کارآمد و مفید است. این 
سیســتم مى تواند براساس محیط و انرژى هاى پاك درون منطقه طراحى شود و 

هیچ گونه سروصدا یا مصرف زیاد انرژى را ایجاد نکند. 
مراکزداده پیش ساخته: یکى از راهکارهاى اصلى در محاسبات لبه شبکه، استفاده 
از مراکزداده پیش ســاخته یا میکرو دیتاسنتر است. این مراکزداده به صورت یک 
قفسه یا کابینت محافظت  شده شامل تجهیزات ذخیره سازى و سرورها، تجهیزات 
شــبکه، سیستم هاى تامین انرژى و سیســتم هاى سرمایشی هستند. به راحتى و 
به ســرعت در هر مکانى نصب مى شــوند و نیازى به تامین انرژى یا سیســتم 
سرمایشــی ندارند. شرکت ها مى توانند براســاس نیاز خود، هر نوع مرکزداده اى 
را به صورت پیش ســاخته آماده و در محل نصب کنند. این مراکزداده مى توانند 
شامل هر نوع ظرفیتى از پردازش، ذخیره سازى، سرمایش، منبع تغذیه و ارتباطات 
میان شبکه اى باشند. معموال، مراکزداده پیش ساخته از یکپار چگى و انعطاف پذیرى 
باالیى برخوردار هســتند و باعث کاهش هزینه ها مى شــوند. همچنین، مى توانند 

چالش ها و نگرانى هاى دیگر بخش ها از جمله مسائل امنیتى را رفع کنند. 

نگاهى به آینده
فناورى هــاى جدید به شــدت تمایل به لبه شــبکه دارند و نیازمند گسســتگى به 
جاى پیوســتگى هستند. در گذشته، مراکزداده ســنتى با رویکردى تمرکزگرا در 
یک محل مناســب نصب و کاربران نهایى و سیستم هایى لبه شبکه از راه دور به 
مرکزداده متصل مى شــدند. اما امروزه، این رویکرد در حال تغییر و فروپاشــى 
اســت و نیاز به استقرار مراکزداده کوچک در لبه شبکه بیشتر احساس مى شود. 
بنابراین، مدیران شبکه باید به سوى راه کارها و محصوالتى بروند که براى چنین 
کاربردهایى ساخته مى شوند تا به سرعت در محل، نصب و پیکربندى شوند و از 

انعطاف پذیرى، افزونگى و مقیاس پذیرى باالیى برخوردار باشند. 
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شخصیت مهم تر است یا تخصص؟
مصاحبه کننده ها باید تکلیف خودشان را مشخص کنند و بدانند به دنبال چه چیزى 
هستند؟ در هنگام مصاحبه شغلى، رفتار و شخصیت یک فرد مهم است یا تخصص 
و مهارت هاى فنى او؟ معیار اصلى انتخاب کدام اســت؟ مطالعات بازار  و مشاغل 
مختلف در سال هاى اخیر نشان مى دهد که در کسب وکارهاى امروزى و احتماال 
آینده، افراد متخصص نمى توانند کارایى باالیى داشته باشند. شغل هاى امروزى به 
خالقیت و ظرفیت هاى مهارت آموزى بیشتر از تخصص نیاز دارند. کسب وکارها 
دائم در حال تغییر و پویایى هســتند و شــغل هاى جدید به وجــود مى آیند. افراد 
باید بتوانند خودشــان را به صورت مداوم بــا این تغییر و تحوالت همراه کنند و 
از جنبــه هاى مختلف شــخصیتى خود مانند: اعتماد به نفــس، خالقیت، آرامش، 
مســئولیت پذیرى، کار گروهى و... در پیشبرد اهداف کســب وکارها سود ببرند. 
بنابراین، در مصاحبه هاى شغلى باید بر شناخت شخصیت مصاحبه شونده بیش 

چرا اغلب مصاحبه هاى شغلى 
          به جذب نیروى انسانى 
        کارآمد منجر نمى شود؟

راحله حبیبى آشتیانى

از تخصص، رزومه و ســابقه کارى تمرکز شود. یک مصاحبه شغلى باید طورى 
طرح ریزى و اجرا شود که در نهایت بتواند مختصاتى دقیق از شخصیت فرد مورد 

نظر را ارائه دهد.

مصاحبه هاى بدون طرح و برنامه
متاسفانه در بسیارى از شرکت ها شاهدیم که مسئول مصاحبه براى استخدام تمام 
نیروها از جمله: نیروى فنى، آبدارچى، مسئول حسابدارى و منشى یکى است و از 
مجموعه سواالت و روند مصاحبه مشترك براى تمام نیروها استفاده مى کند. در 
اینجا، هرقدر که فرد مصاحبه کننده با کارش آشنایى داشته باشد و افراد دعوت به 
مصاحبه  از سطح باالیى برخوردار باشند، به دلیل استاندارد نبودن و نارکارآمد 
بودن مصاحبه، خروجى رضایت بخشى حاصل نمى شود. کسب وکارها باید براى 
هر رده و پست سازمانى مصاحبه شــغلى خاصى طرح ریزى کنند، مجموعه اى 

بایدها و نبایدهاى یک مصاحبه شغلى کارآمد
اگر شــما هم تجربه حضور در چندین مصاحبه شغلى و استخدامى را داشته باشید، حتما تایید مى کنید که در ایران بیشتر مصاحبه هاى شغلى از کیفیت و کارآمدى 
الزم براى جذب نیروى انســانى مناسب و مورد نیاز مجموعه برخوردار نیستند. بسیارى از مصاحبه ها با ســوال و جواب هایى فرمایشى و تکرارى به اتمام مى رسند. 
مصاحبه کننده ها به جاى توجه به استعداد و ظرفیت مصاحبه شونده، دنبال یافتن موفقیت هاى گذشته او هستند. اغلب، مصاحبه بدون یک آزمون عملى و محک جدى به 
پایان مى رسد. مصاحبه کننده ها توانایى تحلیل شخصیت افراد را ندارند و براساس موقعیت هایى محدود یا چند جمله موردپسند خود، تصمیم گیرى خواهند کرد. درباره 
تکنیک هاى استخدام یک نیروى کارآمد از ابتدا و در مرحله دریافت رزومه، بررسى آن تا زمان مصاحبه شغلى و سپس گزینش، نحوه ورود نیروهاى جدید به مجموعه و 

آموزش آن ها، گفتنى هاى زیادى وجود دارد. مطلب زیر به صورت خالصه به مهم ترین چالش ها و مشکالت مصاحبه هاى شغلى مى پردازد.
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از افراد مشــخصى به عنوان مصاحبه کننده، وارد جلسه شوند و تقسیم وظایف 
نیز از قبل صورت گرفته باشــد. متناســب بــا رزومه هر فردى الزم اســت یک 
سرى از ســواالت از پیش طراحى شده در زمان مناســب و با هدف قبلى مطرح 
شــوند. مصاحبه هاى ســاختاریافته کمک مى کنند تا افراد بهتر بتوانند ظرفیت ها 
و توانایى هاى خود را بروز دهند و اعتماد بیشــترى بــه مصاحبه کننده ها، روند 
مصاحبه و کل مجموعه داشته باشــند. در مصاحبه هاى ساختاریافته و کارآمد، 
جایى براى ورود به گفت وگوهاى شخصى یا صحبت هاى بیهوده و بى هدف وجود 
ندارد. پایان یک مصاحبه کارآمد باید به گزارشى دقیق و محکم درباره شخصیت، 
ظرفیت ها، استعدادها و توانایى هاى مصاحبه شونده منجر شود. بارها پیش آمده 
است که فراموش مى شود مصاحبه کننده پس از چند ساعت گفت وگو با متقاضى 
کار، نمى تواند در چند خط ساده و صریح، نظرش را درباره مصاحبه شونده بیان 

کند. 

موقعیت و فرآیند مصاحبه
موضــوع مهم دیگرى که اغلب در مصاحبه ها فراموش مى شــود، چگونگى روند 
یک مصاحبه اســت که از زمان، ساعت و روز تا محیط مصاحبه، نحوه مصاحبه 
و پاسخ دهى، دخالت عوامل محیطى، زبان بدن و... اهمیت به سزایى در موفقیت یک 

مصاحبه دارند. 
مصاحبه کننده اى که دیر به اتاق مصاحبه برسد یا ذهن اش درگیر یک مشکل بزرگ 
دیگر در مجموعه باشد، مصاحبه شــونده اى که زودتر به مکان مصاحبه رسیده 
و توانســته باشد اطالعاتى درباره کســب وکار و نحوه مصاحبه جمع آورى کند، 
چیدمان اتاق مصاحبه، نحوه نشســتن، نحوه پاسخ گویى مصاحبه شونده و زبان 
بدن مصاحبه کننده مى توانند تمام نتایج را تغییر دهند. در بسیارى از مصاحبه ها، 
فرد متقاضــى کار با اعتماد به نفس وصف ناپذیرى ظاهر مى شــود، ولى پس از 
اســتخدام و در همان روزهاى اولیه مشــخص مى شود که فاقد اعتماد به نفس یا 
جسارت الزم براى آن پست است. با دقت در این مصاحبه ها متوجه مى شویم که 
بعضى  از عوامل بیرونى باعث باال رفتن اعتماد به نفس کاذب مصاحبه شونده در 

روز مصاحبه شده اند. 

یک جلسه براى مصاحبه کافى است؟
یکى از اقداماتى که مى تواند تاثیر عوامل بیرونى بر یک مصاحبه شــغلى را خنثى 
کند، انجام چندین مصاحبه شغلى است. به طور مشخص، براى پست هاى سازمانى 
حساس و رده باال، انجام چندین مرحله مصاحبه ضرورى و الزامى است. معموال با 
یک جلسه مصاحبه نمى توان به تمام ظرفیت ها و ابعاد شخصیتى مصاحبه شونده 
پى برد. در شــرکت هایى مانند گوگل و فیسبوك ســعى مى کنند در هر جلسه از 
مصاحبه، محیط و محل مصاحبه را نیز تغییر دهند تا فرد نتواند بر اثر عادت کردن 
به یک اتاق یا آشــنایى با یک محیط، بر مصاحبه مســلط شود. در مصاحبه هاى 
چند مرحله اى، افراد مختلف طى یک طرح ســاختارمند با مصاحبه شونده صحبت 
مى کنند. بهتر است یک نیروى فنى، یک نیروى روانکاو، یک مدیر و یک مدیر بخش 
گزینش یا منابع انسانى، جداگانه با مصاحبه شونده گفت وگو کنند و به ارزیابى او 
بپردازند. در نهایت جمع امتیازهاى کسب شده وضعیت این مصاحبه را تعیین کند. 
در این حالت که مى خواهید یک فرد را استخدام کنید و در این پروسه هزینه کنید و 
مهم تر از همه اهداف و برنامه هاى مجموعه شما به کارایى آن نیرو بستگى دارد، 

پس چرا باید از انجام چندین مرحله مصاحبه خوددارى کنید؟

مصاحبه هاى خالقانه
امروزه مصاحبه هاى خالقانه یا منعطف طرفــداران زیادى پیدا کردند و به بهانه 
عدم کارایى مصاحبه هاى ســنتى و ســاختاریافته، تالش مى کنند براى مشاغل 
نوظهور و مبتنى بر خالقیت و پویایى، فرآیندهاى مصاحبه اى خالقانه و منعطفى 

را برگزار کنند. مزایا و معایب این نوع مصاحبه ها چیست؟ 

مصاحبه هاى ســاختاریافته اطالعات کمى ارائه مى دهند و فاقد جزئیات هستند. 
پرســش ها از قبل طراحى شده اند و از انعطاف پذیرى کمى برخوردارند. به خاطر 
چارچــوب طرح ریزى صورت گرفته و اســتفاده از الگوهاى مشــخص، معموال 
محدودیت هاى زمانى براى ورود به مباحث بیشتر و به ویژه شخصیتى و رفتارى 
افراد وجــود دارد. در عــوض، در مصاحبه هاى خالقانه مى توان پرســش ها را 
براساس پاسخ هاى مصاحبه شونده تغییر داد، الگو و ساختار مصاحبه را براساس 
رزومه افراد دست کارى کرد و به ابعاد عمیق ترى از شخصیت و رفتار افراد رسید. 
اما مصاحبه هاى خالقانه نیز معایب خاص خود را دارند. در این  نوع از مصاحبه ها، 
جمــع آورى تمامى اطالعات موردنیاز ســخت اســت. همچنیــن، تجزیه و تحلیل 
اطالعات یک مصاحبه منعطف بسیار دشوار و زمان بر است و مصاحبه کننده نیاز 
به مهارت هاى بســیار باالیى دارد. از ســوى دیگر در این مصاحبه ها نمى توان با 

افراد زیادى در یک روز گفت وگو کرد.
بنابراین، پیشنهاد همه کارشناسان این است که از هر دو الگوى مصاحبه استفاده 
شود. یک مصاحبه ساختاریافته اما با پرسش هاى منعطف و متنوع بهتر از اجراى 
یک مصاحبه گسسته و بدون هیچ طرح و برنامه مشخصى است. خالقیت افراد نه 
در موقعیت هاى به وجود آمده، بلکه در پاسخ گویى به سواالت مناسب، کارآمد و 

هدفمند ارزیابى مى شود.

اتاق بازجویى جواب مى دهد؟
فردى در تابستان استخدام شــد. اتفاقا تصویر خوبى از خود ارائه داد و مدیران 
از او رضایت کامل داشــتند. روز اول مهرماه ســرکار نیامد! همین طور روزهاى 

بعدى ...
وقتى پس از چند روز توانســتند او را پیدا کنند و علت حاضرنشدن در محل کار 
را جویا شدند، پاســخ داد که دانشجو است و باید به امور دانشگاه اش برسد. در 
ادامه پرســیدند: چرا در جلسه مصاحبه این موضوع را مطرح نکردید؟ جواب داد: 
«ترسیدم. چون مطمئن بودم رد مى شوم!». یکى از دالیل اصلى ناکارآمدى برخى 
از مصاحبه هاى شغلى این است که کسب وکارها و مصاحبه کننده ها، محیط و اتاق 

مصاحبه را به اتاق هاى بازجویى تبدیل میکنند و به دنبال مچ گیرى هستند!
در این حالت، روند مصاحبه بســیار خشک و خشن، یک طرفه و بدون هیچ گونه 
مالحظه و انعطافى پیش  مى رود. مصاحبه شــونده باید سریع و در جمالتى کوتاه 
پاسخ سواالت را بدهد و بالفاصله نفر بعدى وارد اتاق شود. رفتار مصاحبه کننده 
این پیام را مى رســاند که هرگونه پالس منفى یا پاسخ گویى همراه با شک و تردید 
مساوى با شکست اســت. در این نوع از «جواب منفى» و «خیر» کلمه اى ممنوع و 
ناپســند است و مصاحبه شونده تنها باید شنونده باشــد. به نظ ر شما این الگوى 

مصاحبه کاربردى است؟
در الگوهاى مصاحبه مدرن، بخشــى از زمان به مصاحبه شونده اختصاص داده 
مى شــود تا به راحتى هر ســوالى را که مى خواهد بپرسد یا توضیحاتى بدهد که 
از او خواســته نشده اســت. همان طور که مصاحبه کننده حق تصمیم گیرى دارد، 
مصاحبه شــونده نیــز حق دارد تا شــغل آینده خودش را انتخــاب کند و یکى از 
بزرگ ترین اتفاقات زندگى اش را انتخاب کند. بنابراین، حق اوست که درباره شغل 
آینده اش، حقوق و مزایا، محیط کار و چالش هاى پیش رو سوال کند و حتا مسایل 
جزئى ترى را مطرح کند. ضروریســت که هر دو طرف، چشــم انداز مشخصى از 
آینده این همکارى داشــته باشــند، در غیر این صورت، ایــن همکارى کوتاه مدت 
خواهد بود و به زودى از بین خواهد رفت. مصاحبه کننده هاى حرفه اى و با تجربه 
سعى مى کنند فضاى روانى را طراحى کنند تا خود مصاحبه شونده بتواند به راحتى 
حــرف بزند و آنچه درونش مى گــذرد را بروز دهد و از عالقــه، اهداف و آینده 
خــود و همچنین از حس و عالقــه، اهداف و آینده خود نیز حــرف بزند. مطالب 
گفته شده اطالعات بسیار مفیدى را براى تصمیم گیرى ارائه میدهند. سواالتى که 
مصاحبه شونده مى پرسد، به خوبى، دغدغه ها، نگرانى ها و الویت هایش را مشخص 

مى کند و ناخودآگاه تصمیم گیرى را براى مدیران شرکت ها آسان تر خواهد کرد!
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اینفوگرافى
Infographic

رایانش 
ابـرى 
در سال 
2017
فرصت هاى 
فراهم شده 
براى افراد
و شرکت ها

متقاضاى کار در رایانش ابرى زیاد است ولى هنوز در برخى از کشورها افراد با مهارت هاى 
کافى براى برخى پست ها یافت نمى شوند.

83 درصد

42 درصد 43 درصد

کسب وکارها از مهارت هاى رایانش ابرى به عنوان تهدیدى براى حرکت به سوى سیستم هاى 
دیجیتالى یاد مى کنند.

کسب وکارها در امریکا و انگلیس
«ما نیاز به داوطلبان بیشترى با مهارت هاى رایانش ابرى داریم»

کسب وکارها به دنبال 
استخدام نیروهاى ماهر 

رایانش ابرى هستند.

این کسب وکارها مى گویند به 
سختى دارند یک نیروى ماهر 

رایانش ابرى پیدا مى کنند.

در سراسر جهان با کمبود نیروى ماهر داوطلب مواجه هستیم

• 40 درصد از کارفرمایان عمومى توانستند در سال 
2016 براى جاهاى خالى خود نیرو پیدا کنند

• تقریبا از هر 5 شرکت یکى حقوق بیشترى • 27 درصد از منابع جایگزین استفاده کردند
پرداخت مى کند و مزایاى بیشترى براى 

کارمندان جدید در نظر مى گیرد

• 90 درصد مدیرعامل ها از 
راه کارهاى فناورى براى حل 

چالش ها سود مى برند

• ؟؟؟؟؟؟؟

•  تقریبا نیمى از آن ها کارمندان 
موجودشان را آموزش دادند.

•  44 درصد دیگر از نیروهاى 
بیرون از شرکت بهره گرفتند

به هر حال، شرکت ها رایانش ابرى را پذیرفته اند
فناورى اطالعات در حال هزینه کردن براى رایانش ابرى است تا هم سخت افزار و هم 

نرم افزار سنتى به ساختارهاى رایانش ابرى تبدیل شوند.

2016
111 میلیارد دالر

2020
216 میلیارد دالر

پذیرفتن رایانش ابرى توسط شرکت هاى بزرگ
پذیرش رایانش ابرى در میان شرکت هاى بزرگ بیشتر بود و رشدى 
61 درصدى داشت. این شرکت ها از انواع فناورى هاى ابرى عمومى، 

خصوصى و ترکیبى براى سازمان هاى خود بهره مى گرفتند.

 2016
42 درصد

 2018
68 درصد

افزایش ترافیک مراکزداده مبتنى بر ابر
با افزایش داده هاى تولید شده توسط مردم، ماشین ها و اینترنت اشیا، ترافیک روى 

ابر نیز افزایش یافته و مراکزداده با افزایش حجم ترافیک روبرو شدند
 65
درصد

 83
درصد
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اینفوگرافى
Infographic

انتظار مى رود با حرکت به سوى رایانش 
ابرى مزایاى واقعى به دست بیاید
5 مزیت برتر رایانش ابرى

زمان سریع تر در 
بازار

مقیاس پذیرى 
بیشتر

کارایى باالتر دسترسى بهتر و/یا 
سریع تر به فناورى ها 

و منابع

صرفه جویى هزینه

و تغییرات ...
در سال 2017 مهم ترین تغییرات رایانش ابرى چیست؟

مدل ابرى چندگانه
38 درصد از هزار ساختار فناورى امریکاى شمالى و اروپا 
تصمیم گرفتند از رایانش ابرى خصوصى استفاده کنند. 59 
درصد هم از رایانش ابرى ترکیبى سود مى برند.

سرویس دهنده چندگانه
85 درصد از شرکت هاى بزرگ از 
استراتژى هاى چند ابرى سود مى برند. در سال 
2016 نزدیک به 82 درصد بود.

پذیرش بیشتر
95 درصد از سازمان ها مى خواهند برنامه هاى کاربردى یا 
تجربى خود را با Iaas پیاده سازى کنند.

رایانش ابرى عمومى
32 درصد مى خواهند از رایانش ابرى عمومى 
استفاده کنند.

38 درصد 85 درصد

95 درصد 32 درصد

چگونه شرکت ها فناورى هاى جدید را بپذیرند و چالش 
نبود نیروى ماهر رایانش ابرى را حل کنند؟

مهارت ها به سرعت در حال 
منسوخ شدن هستند

مهندسان نرم افزار باید 
مهارت هاى خود را هر 12 یا 
18 ماه یک بار باال ببرند

هیچ چیزى مهم تر از آموزش 
نیست

غالب شرکت ها آموزش را در 
دستور کار خود قرار دادند

 60
درصد

 48
درصد

60 درصد از شرکت ها به 
سراغ آموزش مهارت هاى 
جدید به کارمندان شان رفتند

48 درصد از کارفرماها از دوره هاى 
آموزشى متنوع و مرتب براى تقویت 
نیروهاى حاضر سود مى برند 
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ارتباط بازاریابى با انگیزه
در تعریــف بازاریابى مى گویند: «بازاریابى انجام هر کار ممکن براى برانگیختن 

مردم به پرداخت پول در ازاى کاال و خدمات شما است.» 
پــس، اصــل اول در موفقیت بازاریابى را شــناخت نیازهاى اولیــه مردم یا پیدا 
کردن انگیزه هاى خرید مردم تشــکیل مى دهد. یک بازاریاب باید بتواند عوامل و 
انگیزه هایى را که باعث ترغیب و تهییج مردم به خرید م حصول یا کاال و سرویس 
مى شــود، پیدا کند و روى آن ها دســت بگذارد. به عنوان فردى حرفه اى در امر 
بازاریابى، باید فکر و احســاس مشــتریان تان را درك کنید. باید بدانید که براى 
تشــویق آن ها به خرید از چه احساساتى در بازاریابى استفاده کنید. مردم براى 

برآوردن نیازهاى احساسى خود خرید مى کنند.
براساس سلســله مراتب نیازهاى مازلو (Maslow)، در رفع هر نیازى، مجموعه 
نقاط مثبتى وجود دارد که با رفع آن نیاز به دســت مى آید و مجموعه نقاط منفى 
وجود دارد که با رفع آن نیاز از آنها جلوگیرى مى شود. یعنى کاالیى که براى رفع 
نیازى خریدارى مى شود، هدفى را رفع مى کند و از عوارضى ناخواسته جلوگیرى 
مى کند. براى مثال افراد به احساس امنیت نیاز دارند، پس دستگاه تشخیص دود 
مى خرند. با این کار، هم احساس امنیت شان رفع مى شود و هم از خطر آتش سوزى 

در امان مى مانند.
بنابراین، به بیان ساده اى، بازاریابى انگیزشى اعتقاد دارد اگر هدف ما برانگیختن 

نیازهاى اولیه  بازار هدف یا وعده  رفع آنها باشد، نتیجه  بهترى خواهیم گرفت.

پنج اصل بازاریابى انگیزشى
روبرت ایمبریال در کتاب «بازاریابى انگیزشــى» به پنج اصل یا انگیزه احساسى 
خرید مردم اشاره مى کند که در هر کسب وکار یا تجارتى وجود دارند. این 5 اصل 
عبارتند از: «ترس، عشــق، کاالهاى رایگان و فروش هاى فوق العاده یا حراجى ها، 

کسب درآمد آسان و تحقق بخشى رویاها.» 
در اینجا نمى خواهیم هریک از این انگیزه هاى احساســى خرید مردم را توضیح 
دهیم. یک بازاریاب اگر بتواند براساس یک یا چند مورد از این انگیزه ها، احساسات 
مردم یا مشــترى را برانگیخته کند، خواهد توانست محصول یا کاالى خود را به 
فروش برســاند. مثال مردم به خاطر ترس از دســت دادن اطالعات شان به سراغ 
خرید هارددیسک هاى اکسترنال یا ذخیره سازى اطالعات شان روى سرویس هاى 
ابرى مى روند. همچنین، مردم بســیارى از خریدهاى خود را به خاطر دوســت 
داشــتن، عشق، خانواده و ازدواج انجام مى دهند. در تبلیغات، این مفاهیم همیشه 
نقش پررنگى دارند. مردم دوست دارند کاال یا خدماتى را با تخفیف خرید کنند یا 
احساس کنند برایشان ارزان تر تمام شده و چه بهتر که رایگان تمام شود. بنابراین، 
برگ برنده بزرگ حراجى ها در برانگیختن این احســاس و نیاز مردم اســت. یک 
روش دیگر تحریک مردم به خرید، نشان دادن این موضوع است که محصول شما 
مى تواند در کسب درآمد یا پس انداز و صرفه جویى پول به آن ها کمک کند. امروزه، 
مردم به دنبال راه  هاى آسان و سریع براى حل مشکالت کسب وکار خود هستند. 
بنابراین، اگر نشان دهید که مى توانند با استفاده از محصول شما درآمد بیشترى 

چگونه همه اجناس مان را یک شبه بفروشیم؟
نگاهى به بازاریابى انگیزشى و اصول آن 

شــاید شــما هم این اصل معروف 
بازاریابى را در کتابى یا جایى خوانده 
باشــید: «مردم بر اســاس احساس 
خرید مى کنند و ســپس تصمیمات 
توجیه  منطق  مبناى  بر  را  اتخاذ شده 
مى کنند.» این اصل در بســیارى از 
کتاب ها و مقاالت بازاریابى ذکر شده 
اصل  یک  بازاریابى «انگیزشى»  در  و 
اساسى و محورى است. چه چیزهایى 
«احســاس» مردم یا خریــداران را 
برانگیخته مى کند؟ مشوق هاى مردم 
چگونه  هستند؟  کدام ها  خرید  براى 
مى توان نیازهاى اولیه بازار و مشتریان 
را درك کرد و بعد به دنبال رفع آن ها 
بازاریابى  براى  اوقات  گاهى  چرا  بود؟ 
مى کنیم  پرداخت  گزافى  هزینه هاى 

ولى ثمربخش نیست؟
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کسب کنند یا پس انداز کنند، فروش تان افزایش خواهد یافت. عامل انگیزشى آخر، 
برآورده کردن آرزوها و رویاها اســت. همه مردم رویاهایى دارند و هنگامى که 
پاى تحقق آن ها به میان بیاید، دست به جیب مى شوند. همه مدیران شرکت ها نیز 
رویاهایى دارند که بازاریاب ها باید آن ها را کشــف کنند. مثال شــما به عنوان یک 
مدیر آرزو نمى کنید یک وب سایت یا دفتر همیشه امن و غیرقابل نفوذى در برابر 

هکرها داشته باشید؟

تئورى مک  گیور
بر اســاس تئورى مک گیور (McGuire)، دوازده انگیزه  روانى براى انجام عملى 
خاص وجود دارد. یعنى 12 دلیل وجود دارد که مصرف کنندگان به خرید ترغیب 
مى شــوند. در ادامــه خیلى مختصر و کوتــاه این 12 دلیل را نــام مى بریم. ولى 
بازاریاب ها مى توانند براســاس این دالیل یا نیازها، تبلیغات و کمپین هاى خود را 
طراحى و برنامه ریزى کنند تا مشتریان بیشترى را تحریک کرده و به دام بیندازند:

1- نیاز به هماهنگى
مردم همیشه به دنبال هماهنگى بیشتر هستند. دوست دارند در لباس پوشیدن، در 
طراحى خانه، در کار و زندگى تمام بخش هاى وجودشان با هم و حتا با دیگرانى 
که دوست شــان دارند، هماهنگ باشند. در بسیارى از سایت هاى آنالین معروف 
خرده فروشــى، زمانى که یک مشترى جنســى انتخاب و خریدارى مى کند، ده ها 
جنس هم ســبک و هماهنگ با آن را نیز به این مشــترى پیشنهاد مى دهند، چون 

درصد فروش آن ها باال است.
2- نیاز به دانستن رابطه علت و معلولى

مــردم دنبــال دالیل هســتند. دلیل بروز یک پدیــده، دلیل بروز یــک اتفاق، دلیل 
بیمارى شــان، دلیل خرابى خانه  یا ماشین شــان و غیره. انسان ها نیاز دارند یک 
رابطه علت و معلولى در ذهن شان شکل بدهند. این موضوع مى تواند بزرگ ترین 
انگیزه هاى روانى را براى خرید ایجاد کند. کافى است اعالم کنید علت ریزش مو 
در یک منطقه خاص چیست. سپس مى توانید به راحتى شامپوها و تقویت کننده هاى 

خود را در آن منطقه به فروش برسانید.
3- نیاز به دسته بندى

مشــترى ها در اطالعات دسته بندى  یا محصوالت دســته بندى، خرید سریع تر و 
راحت تــرى دارند، چرا که بهتــر تصمیم مى گیرند. دلیل دســته بندى اجناس در 
فروشگاه هاى زنجیره اى مواد غذایى همین تامین نیاز به دسته بندى در مردم است. 
در بازاریابى انگیزشى نیز باید روى ارائه اطالعات دسته بندى شده یا راهکارها و 

کاالهاى دسته بندى شده تمرکز داشت.
4- نیاز به نشانه ها

نشانه ها کارکرد فوق العاده مهم و پر اهمیتى در زندگى مردم دارند. مثال مردم، یک 
شخص را از روى لباس، ماشین، خانه و رفتارش قضاوت مى کنند. بنابراین، یک 
بازاریاب خوب باید بتواند نشانه هاى مهم در زندگى مردم را پیدا کند و به وسیله 

این عوامل، انگیزه هاى آن ها را باال ببرد.
5- نیاز به استقالل

همه افراد دوست دارند خاص و تک باشند. این افراد دنبال اجناس خاصى هستند 

کــه تنها افراد محدودى سراغ شــان مى روند. دقیقا مانند گوشــى هاى موبایل با 
روکش طال که فقط هزار عدد از آن ها در دنیا تولید مى شود. بسیارى از شرکت ها، 
limited edi) دارند تا بتوانند افراد  on) «محصوالتى با برچسب «نسخه محدود

نیازمند تک بودن را به سوى خود جلب کنند.
6- نیاز به ابراز وجود

برخى افراد نیز با خریدهاى خاص شــان مى خواهند در جامعه ابراز وجود کنند. 
ایــن افراد ســراغ خریدهاى عجیب و غریب مى روند. خــودکار 5 میلیون تومانى 
مى خرند، یک ماشــین با رنگ زرد قناورى تهیه مى کنند و ســاعتى به دست شان 
مى بندند که چند ده میلیون تومان قیمت دارد، ولى هیچ مزیت خاصى نســبت به 
ساعت ها چند صد هزار تومانى ندارد. بازاریابى انگیزشى باید به سراغ این افراد 
برود و بتواند تحریک شــان کند تا براى خرید کاالیى، هزینه اى بســیار باالتر از 

ارزش آن پرداخت کنند.
7- نیاز به دفاع از خود

بسیارى از مردم به حریم شخصى خود اهمیت مى دهند و دوست دارند یک حریم 
خصوصى نفوذناپذیر بســازند. افراد براى جلوگیرى از آبروریزى، ترس از عدم 
امنیــت، لو رفتن اطالعات خود و خانــواده اش حاضرند پول خرج کنند. این افراد 
وقتى مطمئن شوند یک کاال یا برند خاص مى تواند این حس خوب امن بودن را به 

آن ها بدهد، هرقدر که نیاز باشد هزینه مى کنند.
8- نیاز به تقویت

وقتى یک فردى کارى را انجام مى دهد و مورد تایید و تشــویق قرار مى گیرد یا 
برایش اعتبار و شخصیت به همراه مى آورد، تحریک مى شود دوباره این کار را 
تکرار کند. برخى افراد به این موضوع نیاز شدید دارند. مدیرى به مناسبت خاصى 
براى کارمندان خود یک هدیه کوچک خریدارى مى کند ولى به شــدت مورد تایید 
و تشویق قرار مى گیرد و همه کارمندان حس خوشحالى و رضایت شان را به او 

منتقل مى کنند. شک نکنید که این مدیر به فکر خرید هدیه هاى بعدى است!
9- نیاز به وابستگى و تعلق

انسان به صورت جمعى و اجتماعى آفریده شده است. همه دوست دارند خانواده 
داشــته باشــند، با دوستان و آشنایان خود بیشــتر ارتباط برقرار کنند و روابط 
رضایت بخش و صمیمانه خود با دیگران را گســترش بدهند. به نظر شــما چه 
انگیزه اى باالتر از جمع دوستان یا اعضاى خانواده براى یک فرد وجود دارد؟ و به 
نظر شما چه هدفى باالتر از این ها براى یک بازاریاب مى تواند وجود داشته باشد؟

10- نیاز به تقلید
کودکان، دوقلوها و نوجوانان دوســتان دارند شــبیه دیگران باشند. سازگارى با 
محیط و دیگران برایشان امنیت و تاییدیه به همراه دارد. این حس و نیاز در دختران 
و زنان نیز وجود دارد. دوســت دارند آن ها هم جدیدترین مد لباس را بپوشــند یا 
فالن آرایش و رنگ موى تازه رایج شــده در میان دیگران را تقلید کنند. فرصتى 

بهتر از این براى فروش جنس و کاالیى هست؟
11- نیاز به تازگى و تنوع

همه ما دنبال تنوع طلبى هستیم و خیلى سریع از یک برند یا مد خسته مى شویم. 
گاهى اوقات از این تغییرات تعبیر کسب تجربه جدیدى داریم، خواه شخصیتى با 
ثبات و روتین داشته باشیم یا شخصیتى دائم در حال دگرگونى و تغییر، نیاز به 
خریدهاى ناگهانى یا تصمیم گیرى هاى غیرمعمول داریم. یک تبلیغ مى تواند ما را 
تحریک کند. براى اولین بار ســفر به یک جزیره آرام و دور را تجربه کنیم یا به 

سراغ زندگى یک هفته اى در شلوغ ترین شهر آسیا برویم!
12- نیاز به اثبات شخصیت

اگر شما بتوانید این طور تبلیغ کنید که جنس و کاالى شما مى تواند اعتمادبه نفس 
مشترى را بیشتر کند یا باعث افزایش اعتبار و دیدگاه افراد نسبت به آن ها شود، 
سریعا مى توانید انبارهاى خود را خالى شده ببینید. نیاز به اعتمادبه نفس و اثبات 
شــخصیت در بســیارى از مردم جامعه وجود دارد و یک روش موثر و کارآمد 

براى به حرکت درآوردن آن ها است.
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نگاهى به زندگى شخصى و کارىنبوغ ایرانى پشت فرمان اوبر
 دارا خسروشاهى؛ مدیرعامل جدید اوبر

نکته ها و گفته ها
1

2

3

4

کارها حتما نباید دنیا را تغییر دهند تا داراى اهمیت باشند. (استیو جابز)

توان یادگیرى و به کار بستن با شتاب آموخته ها، بزرگ ترین امتیاز رقابتى را در اختیار سازمان مى گذارد.

حداکثر شادى و خشنودى انسان ها زمانى به دست مى آید که در شغل هم راستا با شخصیت (هوشمندى) خود به کار گمارده شوند.

موفقیت وقتى حاصل مى شود که افراد با هم عمل کنند؛ شکست به تنهایى اتفاق مى افتد. (دیپاك چوپرا)

هیچ کس نمى تواند در فعالیتى موفق شود که از آن خوشش نمى آید. (ناپلئون هیل) 5

اوبر و خسروشاهى  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
در شرایطى دارا خسروشاهى، مدیریت اوبر را مى پذیرد که این شرکت در بدترین 
وضعیت مالى قرار داشت و با انواع چالش ها و بحران ها، اعتراض ها و لغو مجوزها 
در شــهرها و کشورهاى مختلف روبروشد. اوبر، موسس و پایه گذار سفرهاى 
درون شهرى اینترنتى است. چیزى که بعدا در بسیارى از کشورها جهان تقلید 

شــد و اکنون در ایران با شرکت هایى مانند اســنپ، تپ سى، کارپینو و غیره 
پیاده سازى شده است.  

اما در آن سو، دارا خسروشاهى یک مدیر موفق شناخته شده و کارنامه دار 
در امریکا و دره ســیلیکون است. در ســال 2016 با درآمد حقوق سالیانه 
96 میلیــون دالر یکــى از پردرآمدترین مدیران آمریکا محســوب شــد 
و حتــا رتبه نخســت را در میان مدیــران بخش فناورى کســب کرد. 
خسروشــاهى نفر 39 فهرست 100 نفرى مدیران ارشد آمریکا در سال 
2017 است. در سال 2015 از سوى وزارت امور خارجه ایالت متحده 
به فهرســت «ایرانیان برجسته امریکایى» وارد شــد و به نشان سال
Ernst & Young’s Entrepreneur  در منطقــه شــمالى غربى اقیانوس 

آرام دســت یافت. جایــزه اى که یک بار هم جف بــروس؛ مدیرعامل 
آمازون موفق به دریافت آن شد.

ایران ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
دارا خسروشــاهى، متولد ایران است و تا 9 سالگى در تهران زندگى 
کــرده اســت. او در 7 خــرداد 1348 (28 مى 1969) متولد شــد. 
پدرش، حسن خسروشاهى و تاجر نامدار ایرانى است که بسیارى 
از کارخانه هــاى بــزرگ ایرانى با نام او و خاندان خسروشــاهى 
تاسیس شــده اند و مادرش، نزهت خسروشاهى است. تولى پرس، 

حضور ایرانى هاى موفق در پست هاى مدیرتى شرکت هاى بزرگ فناورى دنیا اتفاق 
تازه اى نیست، ولى اوایل شهریورماه هیچ کس انتظار خبر هدایت سکان شرکت 
طوفان زده اوبر توسط یک ایرانى را نداشت! پس از گذشت چندین ماه از استعفاى 
مدیرعامل اوبر و شنیدن انواع شایعات و گمانه زنى ها پیرامون نام هاى بزرگى از دره 
سیلیکون، «دارا خسروشاهى» توسط هیئت مدیره این شرکت به عنوان مدیرعامل 

جدید اعالم شد و دنیا را با یک شوك خبرى روبرو کرد.
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7

8

9

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

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

اگر مردم فقط بخاطر اینکه از مجازات مى ترسند رفتار خوب داشته باشند و امید به دریافت پاداش داشته باشند، پس ما مردمى بیچاره هستیم. (آلبرت انیشتین)

به طرز وحشتناکى آشکار شده است که تکنولوژى ما، از انسانیت ما فراتر رفته است. (آلبرت انیشتین)

هیچ انسانى واقعا شکست نمى خورد مگر اینکه دلسرد شده باشد. (بروس لى) 10

تولیدارو، مینو، تى دى و ... تنها بخشــى از کارخانجات و شــرکت هایى هستند که 
حسن خسروشاهى در ایران تاسیس کرد. دارا در 9 سالگى و در بحبوحه انقالب 
اســالمى ایران (ســال 1978 میالدى) به همراه پدر و مادر خود به کانادا و سپس 
نیویــورك مهاجرت کرد.  دارا به خوبى خاطــرات دوران کودکى در تهران را به 
خاطر مــى آورد و از آن ها به عنوان خاطرات خوبى یاد مى کند. او در خانواده اى 
ثروتمند و کارآفرین به دنیا آمد و از همان ابتدا با الفباى کسب وکار و تجارى آشنا 
شــد. خانواده خسروشاهى در ایران بیش از 15 کارخانه را راه اندازى و مدیریت 
مى کردند. دارا در یکى از مصاحبه هاى خود از پودر لباس شویى «دریا»، محصول 
به یادماندنى آن دوران صحبت مى کند و علت تولید آن را اینگونه معرفى مى کند: 

براى رقابت با «تاید» در آن زمان!

تحصیالت  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
دوران دانش آموزى و تحصیالت متوســط دارا خسروشاهى چندان خوب نبوده 
است. شــروع اقامت آن ها از کانادا و امریکا بود. پدرش مجبور بود دائم در سفر 
باشــد وبه ایران نیز رفت و آمد کند. به دلیل شــغل پدرش، ماه ها از او دور بود و 
مجبور بود تنها با مادرش زندگى کند. ولى این دوران را سپرى کرد و براى رفتن 
به دانشــگاه آماده شــد. دارا از همان ابتداى کودکى و ســال هاى شروع مدرسه، 
هــوش و نبــوغ خود را نشــان داد و خانواده و معلم هایش مطمئــن بودند که او 

مى تواند از بهترین دانشگاه هاى آمریکا فارغ التحصیل شود. 
ابتدا، به پیشــنهاد پدر براى جراح شــدن وارد رشته پزشــکى مى شود، ولى پس 
از مدتى رشــته اش را به مهندســى بیوالکتریک تغییر مى دهد. در نهایت ســال 
1991 از دانشــگاه براون مدرك لیســانس خود را دریافت مى کند. دارا نیز مانند 
همــه کارآفرینان و مدیران بزرگ، به جاى ادامه تحصیل و حضور در دانشــگاه، 
رویاهاى خود را در بازار جست وجو مى کند. پس از اخذ مدرك لیسانس، در حالى 

که خانواده انتظار ادامه تحصیل دارند، وارد کسب وکار مى شود.

کسب وکار ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
براى اینکه در دنیاى تجارى موفق شــوید، باید الفباى آن را یاد بگیرید. به همین 
خاطر، دارا از کارآموزى براى یک شــرکت سرمایه گذارى و بورس اوراق بهادار 
با نام Allen & Company شــروع کرد و پس از فارغ التحصیلى در دانشــگاه، کار 
رسمى در این شرکت را ادامه داد. او همچنین تا سال 1998 در این شرکت فعالیت 
کرد تا به طور کامل با دنیاى بورس، ســرمایه گذارى و بانک دارى آشنا شود. در 
ســال 1995 به سمت معاونت این شرکت رســید و در سال 1998 با عنوان مدیر 
InterAc شد. IAC یک شرکت بزرگ هلدینگ است  veCorp امور مالى وارد شرکت
که چندین شــرکت معتبر رســانه اى اینترنتى زیرمجموعه آن هستند. دارا در این 
مدت به خوبى استعداد ذاتى و خانوادگى خود در مدیریت و توسعه کسب وکارها 
و شرکت ها را نشان داد. مراحل مدیریتى را یکى پس از دیگرى طى کرد و در نهایت 
وقتى در سال 2003 شرکت IAC  شرکتى به نام اکسپدیا (Expedia) را خرید و به 
مجموعه خود اضافه کرد، وارد این شــرکت شــد و از سال 2005 به طور رسمى 

مدیرعامل اکسپدیا شد. 

اکسپدیا ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
موفقیت هاى مدیرتى خسروشاهى از شرکت اکسپدیا؛ یک شرکت فعال مسافرتى 
شــروع شد. هنگامى که خسروشاهى به این شرکت وارد شد، زمان اوج محبوبیت 
اینترنت و شروع فعالیت گسترده سایت هاى اینترنتى بود. بنابراین، خسروشاهى 
به دنبال اتصال فعالیت اکســپدیا وارد فضاى اینترنت و وب شــد. از آن زمان به 
بعد، اکســپدیا توانست فعالیت خود را به بیش از 60 کشور جهان گسترش دهد و 
با برندهایى مانند Hotels.com و Hotwire که ســرویس هاى آنالین رزرواسیون 

هستند، درآمد خود را به شکل قابل توجهى افزایش داد. 
خسروشاهى درباره ســال هاى ابتدایى کار در اکسپدیا مى گوید که بسیار سخت 
گذشــته است. چرا که هم با فرهنگ این شرکت آشــنا نبود و هم کنار آمدن با آن 
ســخت بود و هم باید مدل درآمد و کسب وکارى شرکت را تغییر شکل مى داد. اما 
این شرکت تاثیرات عمیقى روى باورهاى مدیریتى و تجربه هاى کسب وکارى دارا 
خسروشاهى گذاشت. خسروشاهى تا پیش از پیوستن به اوبر، مدیرعامل اکسپدیا 
بود و موفقیت ها و شــهرت هاى زیادى که در دنیاى فناورى کســب کرد را مدیون 
فعالیت در این شرکت است. درآمد اکسپدیا در 12 ماه اخیر به 9 میلیارد دالر رسید 
و طبق آمار، این شرکت رشد درآمدى 26 درصدى داشته است. درآمد این شرکت 
در ابتداى کار خسروشــاهى 2.1 میلیارد بود که این مقدار رشد، موفقیت این مدیر 

ایرانى-آمریکایى را نشان مى دهد.

چند نکته جالب ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
خسروشــاهى اکنون تنها مدیرعامل شرکت اوبر نیست و در هیئت مدیره نشریه 
Fana استارتاپى در حوزه  فروش  cs .عضویت دارد Fana cs   نیویورك تایمز و
محصوالت ورزشــى است. فعالیت خسروشــاهى در نیویورك تایمز، روحیه اى 
انتقادى همراه با فعالیت هاى سیاسى پراکنده را به او داده است. او چندان چهره اى 
سیاسى نیست و بیشتر با عنوان یک مدیر فناورى شناخته مى شود. او همچنین از 
منتقدان جدى سیاســت هاى دونالد ترامپ است و در زمان ارائه الیحه  محدودیت 
اتباع خارجى در آمریکا، اعتراضاتى جدى به آن داشت. دارا خسروشاهى در سال 
2012 با سیدنى شاپیرو در الس وگاس ازدواج کرد و در حال حاضر 4 فرزند دارد. 
درباره  ازدواج اش مى گوید: «من در 12/12/12 در الس وگاس با همســرم ازدواج 
کردم. او در مراسم عروسى یک تیشرت ساده پوشیده بود. این نشان مى دهد که 
من با چه همسرى، خوشــحال و خوشبخت هستم.» پسرعمه هاى خسروشاهى، 
هادى و على پرتوى، بنیانگذاران وب سایت آموزشى code.org در سیلیکون ولى 

هستند که شهرت خوبى دارند. آنها ازکودکى با خسروشاهى بزرگ شده اند.
خسروشاهى در شهر واشــنگتن فردى شناخته شده است و کمتر فرد فعالى در 
بخش فناورى این شــهر  است که خسروشــاهى را نشناسد. پدر و مادر او هنوز 
نگران کارها و فعالیت هایش هســتند. در توییت هاى خسروشــاهى چندین بار به 
این موضوع اشــاره شده اســت. او مى گوید: «پدر و مادرم هر سال رتبه ام را در 
فهرســت برترین مدیرعامل هاى دنیا، پیگیرى مى کننــد و درباره اش با من حرف 
مى زنند.» پدرش رتبه 39 او را در سال 2017 به او تبریک مى گوید ولى یادآورى 

مى کند که در سال 2015 رتبه دارا 11 بوده است.
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آینده رایانش ابرى: 5 پیش بینى هیجان انگیز
با شنیدن این پیش بینى ها، اشتیاق تان براى 
استفاده از خدمات ابرى دو چندان مى شود

در ســال 2020 محبوبیت رایانش ابرى به اوج خود مى رسد. 
مى توانیم بگوییم این فناورى به باالترین ســطح پختگى و 
تکامل خود مى رســد. اکوسیستم خدمات ابرى به طور کامل 
ایجاد شده و همه کسب وکارها روى ابرها راه مى روند یا رویاى 
ابرى شدن را در سر مى پرورانند. در این دوره، دیگر شرکتى یا 
سیاستى مخالف رایانش ابرى وجود ندارد و سرویس دهنده ها 
به دنبــال ارائه خدماتى متمایز و انعطاف پذیر، البته با امنیت 
باالتر هســتند. اگر هنوز جزو مدیرانى هســتید که درباره 
اســتفاده از خدمات ابرى تردید دارند یا تصور و چشم انداز 
درســتى از آینده رایانش ابرى ندارید، شما را به خواندن 5 
پیش بینى جذاب و هیجان انگیز دربــاره آینده این فناورى 

دعوت مى کنیم:
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جدایى نرم افزار از سخت افزار
حتا امروزه هم شاهدیم که برنامه هاى کاربردى ابرى از سیستم هاى اتوماسیون 
خودکارى مانند PSA ،ERP ،CRM و HR ذخیره شــده روى ســرورهاى راه دور 
استفاده مى کنند. رایانش ابرى به سوى فراپلتفرمى حرکت مى کند و براى کاربران 
اهمیت ندارد که از چه سخت افزار یا تجهیزاتى و حتا کدام سیستم عامل استفاده 
مى کنند. در آینده اى نزدیک، ســخت افزار به معناى ســنتى خود دیگر در دنیاى 
رایانش ابرى مفهومى مستقل نخواهد داشت و اطالعات کاربران در دوردست ها 
و مکان هایــى نامعلــوم ذخیره و پردازش مى شــوند. این اطالعات تا به دســت 
کاربر برســند، چندین مرحله پایش و فیلترسازى را طى خواهند کرد بدون اینکه 
کاربر چیزى را روى سیســتم خود مشاهده کند. در الیه هاى زیرین پیاده سازى 
سرویس هاى ابرى نیز از فناورى SDN استفاده مى شود. در SDN، هدایت و رانش 
سیستم برعهده نرم افزار است و کامال مستقل از سخت افزار عمل مى کند. در این 
معمارى جدید، دیگر سخت افزار نقش کلیدى و پراهمیت خود را از دست مى دهد 
و نرم افزار و مجازى سازى مى توانند روى هر سخت افزار و پلتفرم شرکتى سوار 
شــوند و برنامه هاى کاربــردى مورد نیاز را در اختیار کاربــران قرار دهند. در 
این معمارى، نرم افزار مى تواند امنیت، انعطاف پذیرى، مقیاس پذیرى، ماشین هاى 

مجازى و قابلیت هاى بیشترى نسبت به گذشته در اختیار کاربران قرار دهد.

نرم افزارهاى ماژوالر در اولویت هستند
هر روز شاهد افزایش پیچیدگى و اندازه برنامه هاى فردى و خاص  هستیم. بنابراین، 
فناورى هاى ابر نیازمند رفتن به سوى یک سیستم جدید است تا نرم افزارها بتوانند 
در بخش هاى مختلفى توســعه داده شوند. به زبان ساده، باید نرم افزارها طورى 
نوشته شوند که هر کسب وکار یا فردى بتواند یک نسخه از آن ها را براى خودش 
بســازد و پیکربندى کند. در آینده اى نزدیک، نرم افزارها نه تنها باید بتوانند روى 
فضاهاى ابرى ذخیره و اجرا شــوند بلکه باید بتواننــد با ماژول هاى دیگر روى 
سرورها و سرویس هاى دیگر ابرى نیز کار کنند. توسعه نرم افزارها باید به سویى 
برود که بتواند هزینه تمام شده براى کاربران را کاهش بدهد. هر کاربر باید بتواند 
با ماژول هاى ارایه شده روى فضاهاى ذخیره سازى مختلف، نرم افزار سفارشى 
متناســب با نیاز خود را اجرا کند و از این طریق هزینه کمترى براى اســتفاده از 
 ،API فضاهــاى ابرى بپــردازد. در آینده مى توانید با دانلود و نصب یک افزونه یا
اطالعات و نرم افزار خود را به یک سرویس و فضاى ابرى متصل کنید و به طور 
خودکار از اطالعات  خود پشــتیبان گیرى کنید یا نرم افزارتان را با دســتگاه ها و 

سکوهاى دیگر هماهنگ و جفت کنید. 

تراشه هاى کم مصرف و کم هزینه
رویکرد بعدى در رایانش ابرى، اســتفاده از پردازنده ها و تراشه هاى کم مصرف 
با هزینه هاى بســیار پایین تر نسبت به گذشــته در سرویس ها و تجهیزات ابرى 
اســت. خوشبختانه، امروزه، شــرکت هاى اینتل، اى ام اى، آرم، انویدیا، کوالکام و 
غیــره مدل هایى از پردازنده هاى کم مصرف خود را براى پلتفرم هاى ابرى وارد 

بازار کرده اند.
 پردازنده هاى کم مصرف کمک مى کنند تا هزینه هاى کلى سرویس دهنده هاى ابرى 
کاهش پیدا کنند و در نهایت سرویس هاى خود را با هزینه هاى کمترى به کاربران 
بفروشند. پردازنده هاى کم مصرف در فناورى  اج کامپیوتینگ که نسل آینده کالود 
کامپیوتینگ است، کارکرد و مصرف بسیار باالیى دارند. کسب وکارها مى توانند 
با اســتفاده از سیستم ها و معمارى هاى امنیت سخت افزارى شامل پردازنده هاى 
کم مصرف و کم هزینه، سیستم ها و خدمات ابرى خود را در لبه شبکه راه اندازى 

کنند و به مشتریان خود خدمات ابرى بدهند. به این ترتیب، کسب وکارهاى کوچک 
و متوســط نیازى ندارند از مراکزداده و ســرویس هاى بسیار بزرگ شرکت هاى 
بین المللى براى خدمات ابرى خود استفاده کنند. یک کسب وکار مى تواند با استقرار 
یک رك چند یونیتى و نصب سرور و تجهیزات ذخیره سازى بدون نیاز به تامین 
انرژى زیاد، یک سرویس ابرى راه اندازى کند. یکى دیگر از مزایاى پردازنده هاى 

کم مصرف، توسعه رایانش ابرى موبایل است. 

امنیت بهتر
امنیت پاشــنه آشــیل رایانش ابرى بود. از همان ابتدا، درباره امنیت سیستم ها و 
خدمات ابرى نگرانى ها و چالش هایى وجود داشــت. برخى از شرکت ها به خاطر 
عدم اعتماد به سیســتم هاى ابرى، حاضر نشــدند اطالعات و دارایى هاى معنوى 
خود را روى این ســرویس ها ذخیره ســازى و نگه دارى کنند. اما امروزه، امنیت 
رایانش ابرى قابل مقایســه با 5 سال گذشــته نیست و در سال 2020 نیز شاهد 
جهش هاى بزرگى در این زمینه خواهیم بود. رمزنگارى پروتکل SSL با کلیدهاى 
256 بیتى به فراموشى سپرده مى شود، همان طور که کلیدهاى 56 و 60 بیتى دیگر 
اســتفاده نمى شــوند. امنیت فیزیکى مراکزداده بهتر خواهد شد و از سیستم هاى 
احرازهویت چندمرحله اى و بیومتریک استفاده مى شود تا آسیب پذیرى سیستم ها 
به حداقل برسد. در حال حاضر، براى استفاده از بسیارى سرویس هاى ابرى باید 
عالوه بر وارد کردن رمزعبور، یک کد امنیتى نیز وارد یا از اسکنر اثر انگشت و 
سیســتم تشخیص چهره براى تایید ورود به سیستم استفاده کنید. امروزه دیگر 

کسب وکارى به لحاظ امنیت یک سیستم ابرى، نگرانى ندارد.

توانمندتر شدن مردم
در ســال هاى اخیر، شرکت هاى بزرگ سازنده نرم افزار سعى کردند برنامه هاى 
خــود را در دل ســرویس هاى ابــرى و وب جاى دهند تا مردم راحت تر باشــند. 
دیگر نیازى نیست یک فایل PDF را فقط با نرم افزارهاى اکروبات ادوبى باز کنید 
و در هر مرورگر وبى، باز مى شود. نرم افزارهاى آفیس مایکروسافت و گوگل با 
سرویس هاى ابرى جفت و هماهنگ شده اند. امروزه، مردم با سرویس هاى ابرى 
راحت تر کار مى کنند و قابلیت هاى بیشــترى براى اســتفاده در کارهاى روزمره 
دارند. سرویس هاى ذخیره ســازى ابرى مى توانند با سرویس هاى ایمیل و دیگر 
ســرویس هاى رایج روى وب تعامل داشته باشند، از فرمت هاى فایلى گسترده اى 
پشتیبانى کنند و روى پلتفرم هاى موبایل و دستگاه هاى همراه قابل استفاده باشند. 
همه این ها باعث شدند کسب وکارها و مردم به سوى سرویس هاى ابرى حرکت 

کنند و در آینده شاهد استفاده بیشترى از این فناورى در کاربران نهایى باشیم.

آینده
فناورى هاى رایانش ابرى این فرصت را دارند که وارد مرحله ى تازه اى از حیات 
خود شوند. رایانش ابرى باید بتواند با علوم و فناورى هاى دیگر ترکیب و ادغام 
شــود تا راهکارهاى گسترده و فراگیرى براى بازار در دسترس قرار گیرد. مثال 
ترکیب رایانش ابرى با هوش مصنوعى و یادگیرى ماشــینى باعث شــده است تا 
طیف گســترده اى از کاربردها و فرصت ها در صنعت و کارخانه ها به وجود آید. 
در گذشــته، شرکت هاى بزرگ و ســازمان ها نیاز به خدمات ابرى داشتند اما در 
آینده، کسب وکارهاى کوچک، شرکت هاى نوپا و حتا مشاغل دورکارى، نیاز مبرم 
و روزانه به خدمات ابرى خواهند داشت. به زودى، شاهد دورانى خواهیم بود که 
هر کاربر اینترنت در سراســر جهان در محل کار و خانه از چندین خدمات ابرى 

سود ببرد. 
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نقش مرکز داده سیار iBOX در مدیریت بحران

مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
امروزه مدیریت بحران به یک بخش اساســى از مدیریت اســتراتژیک تبدیل شده 
اســت. در شــرایط بحرانى، راهکارهاى پیش از وقوع حوادث که کمتر نیز مورد 
توجه قرار مى گیرد، به میزان زیادى عوارض ناشى از حوادث غیرمترقبه را کاهش 
مى دهد. مثال در زلزله هاى اخیر شهرهاى مختلف ایران، برخوردارى از مراکز داده 
ثابت مى توانست تا حد زیادى خطر از دست دادن اطالعات و زمان ارائه سرویس 

را کاهش دهد.
لزوم استفاده از منابع و اطالعات در شرایط بحرانى و به ویژه در مواقع جنگى و 
تاکتیکى از نیاز هاى ضرورى هر ســازمانى است. بنابراین مى توان با ساخت یک 
مرکز داده ســیار با برخوردارى از  قابلیت توسعه پذیرى، استحکام و امنیت باال، 
عایق حرارتى مقاوم در برابر پوســیدگى ها و مقاوم در مقابل زلزله، اســتفاده از 
امکانات فناورى اطالعات و دســتیابى به اطالعات را در شرایط خاص، به شیوه  

موثرى امکان پذیر ساخت.

مرکز داده سیار چیست؟
مرکز داده سیار (Containerized Data Center (CDC))  مجموعه اى از زیرساخت ها 
  (MDC) و تجهیزاتى اســت که به عنوان زیرمجموعه اى از مرکز داده هاى ماژوالر
شــناخته مى شود. این مرکز داده براى نگهدارى داده هاى یک سازمان در محیطى 
کنترل شده اســتفاده مى شود و در درون یک کانتینر اســتاندارد جاى مى گیرد. 
هــدف اصلى از طراحى چنین محصولى، نصب و راه اندازى ســریع مرکز داده و 
همچنین قابلیت جابجایى آن است. مرکز داده ماژوالر یک راهکار قابل حمل براى 

پیاده سازى مرکز داده است. 
ایــن روش جایگزینى براى مرکز داده ســنتى اســت و در هر مکانــى که نیاز به 

پیاده سازى یک مرکز داده قابل حمل باشد، برپا مى شود.
یک مرکز داده ســنتى از چند بخشى اساسى شامل: ســازه فیزیکى، رك ها، اتاق 
کنترل (NOC)، شبکه برق، اعالم و اطفاى حریق، سرمایش، امنیت، مانیتورینگ و...
تشکیل مى شود. اما در مرکز داده ماژوالر به عنوان رویکرد جدید طراحان، تمامى 
اجزاى تشــکیل دهنده به صورت ماژول هاى متمایز، درآمده اســت. عالوه بر آن، 
توسعه پذیرى باال و قابلیت استفاده در شرایط گوناگون و متنوع، هزینه هاى ایجاد 
و بهره بردارى از یک مرکزداده را در مقایسه با مراکز داده سنتى کاهش مى دهند. 
این محصول در شــرایط بحرانى یا غیرمترقبه مانند: سیل ، زلزله و سایر بالیاى 

طبیعى، نقش بسیار موثرى را ایفا مى کند. 

دالیل ساخت مرکز داده سیار
کمبود فضاى فیزیکى، برنامه ریزى براى استمرار کسب و کار، محدودیت ساختمانى 
براى تاسیس مرکز داده ثابت، نیاز به راه اندازى مرکز داده در کمترین زمان، امکان 
انتقال ســریع مرکز داده در شــرایط فورس ماژور، ساختار بخش پذیرى، قابلیت 
گسترش، قابلیت انتقال، تسهیالت، مقرون به صرفه  بودن و... از جمله دالیلى است 

که نیاز به مرکز داده سیار را در مواقع خاص، ضرورى مى سازد.

 iBOX مرکز داده سیار 
IBOX محصولى کاربردى از ســرى محصوالت شــرکت تیام شــبکه اســت که 

راهکارى مشــتمل بر تمامى اجزاى زیرساخت فیزیکى مرکز داده در یک کانتینر 
است. سازمان هاى دولتى، ارگان هاى نظامى، بانک ها، مراکز تحقیقاتى و پژوهشى، 
شــهردارى، مراکز مدیریت بحران و.... با استفاده از مزایاى این راهکار مى توانند 
زیرساخت فیزیکى موردنیاز خود را متناسب با منابع پردازشى و ذخیره سازى، به 
مرحله ى اجرا درآورند. این شرکت با بهره گیرى از توان فنى و نیروهاى متخصص 
داخلى، این محصول را مطابق با استاندارد EN/IEC 60529-2004 طراحى و تولید 

کرده است و موفق به دریافت گواهى نامه IEC 60529 شده است. 

مزایاى مرکز داده سیار iBOX  نسبت به مراکز داده ثابت
بیــش از 50 درصد از هزینه ها، زمان ســاخت و بهره بــردارى از یک مرکز داده، 
متعلق به تامین یا ســاخت تجهیزات زیرساختى آن است. مراکز داده سیار عالوه 
بر برخوردارى از مزایایى مانند: جابه جایى و نصب آســان، توســعه پذیرى باال، 
قابلیت استفاده در شرایط گوناگون، هزینه هاى ایجاد و بهره بردارى از یک مرکز 
داده را در مقایسه با مراکز داده سنتى کاهش مى دهند. این در حالى اس ت که مراکز 
داده سنتى معموال با مصالح ساختمانى ساخته مى شوند. برخى از مزایاى مرکز 
داده عبارتند از: کاهش سرمایه گذارى اولیه، راه اندازى سریع، بهینه سازى مصرف 

انرژى، مدیریت پذیرى، سرعت آرایش پذیرى، صرفه جویى در زمان و..... 

سفارشى سازى محصول
نیاز ســازمان ها به قابلیت ها و ابعاد مختلف این محصول باعث شده است که این 
شرکت با حضور تیم فنى مهندسى حرفه اى و با تکیه بر توان باالى تولید تجهیزات 
شبکه، آمادگى طراحى و چیدمان تجهیزات را متناسب با نیاز مشترى، نوع کاربرى 

و رده بندى سازمان ها، ارگان هاى انتظامى، بانک ها و....  در اختیار داشته باشد.
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