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به جاى کاال، بیشتر تجربه بخرید!
فرزانه شوقى لیسار

ماه هاى اخیِر خرده فروشــى هاى آنالین ایران متاثــر از بازارها و رویدادهاى خارجى، با 
تخفیف هاى آن چنانى، کمپین هاى فروش و انواع شمارنده ها و فرصت دهى به مشتریان 
براى خرید بیشــتر همراه بود. چند ســالى اســت که پاى «جمعه سیاه» و «دوشنبه 
سایبرى» به ایران باز شده و شاهد جا افتادن این فرهنگ هستیم که مردم آنالین و با 
تخفیف خرید مى کنند. در گزارش این شماره به طور مفصل این پدیده جدید را بررسى 
و آمارهایى از فروش در ایران و میزان مشارکت مردم به همراه مشکالت و چالش هاى 
پیش روى هر دو طرف منتشــر کردیم. اما فراتر از رویدادهایى مانند «جمعه سیاه» و 
«دوشــنبه ســایبرى»؛ حتى فراتر از بازارهاى ایران و منطقه، مى خواهیم به یک اصل 
بزرگ خوب زندگى کردن اشاره و بعد راز یک خرید همیشه موفق را برمال کنیم. معموال 
وقتى کســى کاالیى مى خرد، دو احساس مرتبط با آن در او به وجود مى آید: احساس 
«لذت» و احساس «خوشــحالى». این دو احساس بسیار متفاوت هستند. وقتى شما 
یک خودرو مى خرید، مبلمان خانه را عوض مى کنید، اســمارت فون جدیدى به دست 
مى گیرید یا آخرین نســل تلویزیون هاى هوشمند ال اى دى را در سالن خانه تان نصب 
مى کنید؛ برحسب اینکه چقدر پول بابت خرید آن جنس و کاال دادید؛ لذت خواهید برد 
ولى همیشه همراه با آن جنس خوشحال نخواهید بود. مثالى بزنیم: هر چقدر خودروى 
گران قیمت تر، لوکس تر، مدرن تر و معروف ترى خریدارى کنید؛ از آن لذت بیشــترى 
مى برید ولى لزوما همیشه در هنگام رانندگى با آن خوشحال نیستید چون یک اتفاق، 
یک رانندگى بد، یک خاطره، یک مشکل خانوادگى در خانه و ده ها بهانه دیگر مى توانند 
مانع خوشحالى شما شوند. به همین دلیل، گاهى اوقات شما پس از خرید یک کاالى 
خوب، اگرچه از آن لذت مى برید ولى برایتان خسته کننده و تکرارى مى شود و در نتیجه 
دیگر توجه و تمرکز اولیه را روى آن  ندارید. بهترین تلویزیون، مبلمان، دوچرخه، خودرو، 
کت و شــلوار، ساعت و اسمارت فون پس از مدتى براى شما تکرارى و عادى مى شود و 
غالــب اوقات اصال به آن توجهى ندارید. در حقیقت، تا زمانى از یک کاال و خرید لذت 
مى برید که به آن توجه مى کنید و ذهن تان مشــغول و درگیر آن است. پس، همیشه 
خریدهایى با احتیاط انجام دهید و بهتر است جنس هایى بخرید که هیچ گاه از لذت شان 
کاسته نمى شود ولى مى توانند همیشه شما را خوشحال کنند. این اجناس، چیزى جز 
«تجربه ها» نیســتند. خرید و خواندن یک کتاب، رفتن به یک سفر، بودن با خانواده و 
رفتن به مکانى تفریحى یا تاریخى، ورزش و یک بازى دسته جمعى با دوستان به شما 
لذتى مى دهد که هم در قلب تان و هم در ذهن تان احساس مى کنید. براى خوب زندگى 
کردن، روى تجربه ها بیشــتر از کاالها سرمایه گذارى کنید. شغل شما یک تجربه است 
نه یک پورشه! شغل تان تمام فکر و ذکر شما را نیاز دارد و باید عاشق اش باشید، به آن 
تعهد داشته و مدام سعى کنید فوق العاده نشان بدهید. راز افراد موفق و مردمى که خوب 
زندگى کردند؛ در عشق به شغل و کسب تجربه ها است نه خریدهاى بیشتر یا لوکس تر. 
ازدواج هم یک تجربه اســت و نباید دست کم گرفته شود. متاسفانه، ما همیشه تاثیر 

خریدهاى مان را در خوشبختى دست باال و تاثیر تجربه ها را دست کم مى گیریم.
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غالب پیش بینى هاى ســال 2019 بــراى صنعت مراکزداده در نقطه اى با هم اشــتراك دارند و آن، 
نفوذ بیشــتر هوش مصنوعى به الیه هاى مختلف مراکزداده اســت. مراکزداده در سال 2019 هم در 
زیرســاخت ها و تجهیزات، هم در اپلیکیشــن ها و الیه هاى کاربردى و هم سیستم هاى مانیتورینگ و 
نظارتى هوشــمندتر از گذشته مى شوند. هوشمندى بیشتر مراکزداده باعث مى شود قدرت محاسباتى 
آن ها افزایش پیدا کند ولى انرژى کمترى مصرف کنند و آپ تایم باالترى داشته باشند. اپلیکیشن هاى 
AI توسعه داده شده براى مراکزداده مى توانند از CPU و GPU سرورها بهتر استفاده کنند؛ الگوریتم هاى 

ذخیره سازى و پشتیبان گیرى اطالعات بهینه ترى پیاده سازى کنند و خرابى دستگاه ها را پیش از وقوع 
تشخیص دهند. هوش مصنوعى و یادگیرى ماشینى مى تواند روى تمام بخش هاى یک مرکزداده نظارت 
داشته باشد و پیشنهادهایى براى بهبود عملکرد و بهینه سازى فرآیندهاى آنان بدهد تا به کارایى بیشتر 
منجر شود. به طور مشخص، بسیارى از فرآیندهاى دستى انسان توسط هوش مصنوعى انجام مى شود تا 
خطاهاى انسانى کاهش پیدا کنند و در هزینه ها هم صرفه جویى شود. کسب وکارهاى بیشترى پیرامون 
هوشمندسازى مراکزداده و طراحى ابزارها و نرم افزارهاى مورد نیاز در سراسر دنیا راه اندازى مى شود و 

سازمان هاى بیشترى از این ابزارها استقبال مى کنند.
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ایران جزو کشورهایى است که سرعت اینترنت موبایل از واى فاى بیشتر است

مراکز داده در سال 2019 هوشمندتر مى شوند

اینترنت از ســال 1984 آغاز به کار کرده و از هزاران شــبکه عمومى و خصوصى در سراســر جهان 
تشکیل شده است. تا کنون بیش از 4.7 زتابایت اطالعات روى آدرس هاى IP عمومى اینترنت در حال 
تبادل اســت که به نظر خیلى زیاد مى رسد. ولى گزارش مرکز Visual Networking Index سیسکو 
مى گوید این شروع راه است. ترافیک IP در سال 2022 به تنهایى برابر با حجم کل اینترنت از ابتداى 
راه اندازى این شــبکه تا انتهاى سال 2016 مى شود. یعنى ترافیک ساخته شده در سال 2022 برابر با 
حجم کل اینترنت در 32 ســال گذشته اســت. این ترافیک از کجا مى آید و توسط چه کسى استفاده 
مى شود؟ در سال 2022، نزدیک به 60 درصد ترافیک اینترنت را کاربران تشکیل مى دهند. بیش از 
28 میلیارد دستگاه به این شبکه جهانى متصل هستند و نزدیک به 82 درصد کل ترافیک را ویدیو به 
خود اختصاص مى دهد. در این ســال، 4.8 میلیارد کاربر اینترنت داریم و متوسط سرعت اینترنت در 
کل جهان به مرز 75.4 مگابیت بر ثانیه مى رسد. ترافیک اینترنت در سال 2022 نسبت به سال 2005 
نزدیک به  58 برابر شده است و شاخص CARG نسبت به سال 2017 حدود 65 درصد افزایش دارد. 
این آمارهاى مرکز VNI سیسکو نشان مى دهند اینترنت هنوز در ابتداى راه خود است و کسب وکارها 

باید منتظر انفجار اطالعاتى در سال هاى آینده باشند.

کشورهاى توسعه یافته ســعى مى کنند زیرساخت شبکه هاى باندپهن و واى فاى خود را توسعه دهند 
و کاربران را تشــویق به اســتفاده از آن ها مى کنند. براى مثال، در بسیارى از کشورهاى توسعه یافته 
ســرعت واى فاى به مراتب بیشتر از سرعت اینترنت موبایل است و کاربران ترجیح مى دهند از این 
شبکه بى سیم استفاده کنند. اما گزارش اخیر موسسه OpenSignal نشان مى دهد هنوز در جهان 33 
کشور هستند که سرعت واى فاى کمترى نسبت به اینترنت موبایل دارند. ایران، استرالیا، قطر، لبنان، 
جمهورى چک، افریقاى جنوبى، ترکیه، اتریش و فرانســه برخى از کشــورهایى هستند که در توسعه 
موبایل از واى فاى پیشــى گرفتند. میانگین سرعت واى فاى در ایران 5.1 مگابیت و میانگین سرعت 
اینترنت موبایل 13.4 مگابیت گزارش شده است. یعنى تفاوت 8.3 مگابیتى بین این دو شبکه ارتباطى 
است. پیش بینى مى شود با ورود شبکه 5G این تفاوت بیشتر شود در حالى که شبکه هاى موبایل براى 
مصارف اینترنت فورى و کوتاه همراه است و شبکه هاى باندپهن و واى فاى باید عمده مصرف کاربران 
را پوشش دهد. این گزارش نشان مى دهد در ایران باید به موضوع توسعه شبکه هاى واى فاى پرسرعت 

توجه و اهمیت بیشترى داده شود.



 IT نتایج یک تحقیق جدید انجام شده توسط دو شرکت اینتل و دل نشان مى دهد تقریبا نیمى از مدیران
دربــاره مراکزداده هیچ ایده یا دیدگاهى ندارند. در حقیقت، اطالعات این مدیران درباره این تجهیزات 
و تاسیسات بسیار اندك اســت چون هیچ مدرکى براى مدیریت زیرساخت مراکزداده (DCIM) اخذ 
نکرده اند. این تحقیق نشــان مى دهد بیش از 75 درصد مدیرانى که از DCIM استفاده کردند؛ علت آن 
را کاهش هزینه ها بیان کردند. این نظرســنجى نشان مى دهد تنها 53 درصد مدیران فناورى اطالعات 
از DCIM اســتفاده مى کنند درحالى که 44 درصد آن ها گفتند با مشــکالت بزرگى در مراکزداده خود 
دســت وپنجه نرم مى کنند. همین طور، 37 درصد مدیران فنــاورى اطالعات اعتقاد دارند بزرگ ترین 
مشکل در مراکزداده مربوط به سرمایش است. آمارهاى بعدى به دست آمده از این تحقیق هم بسیار 
جالب و هشــداردهنده اســت. نزدیک به 62 درصد مدیران IT از DCIM به عنوان راهکارى جایگزین 
ابزارهاى قدرتمند مدیریت مرکزداده اســتفاد ه مى کنند. 51 درصد هم از ابزارهاى مانیتورینگ منبع 
تغذیــه و انرژى مبتنى بر DCIM اســتفاده مى کنند. 64 درصد افرادى که از DCIM اســتفاده کردند؛ 

مى گویند به خاطر تالش براى حفظ محیط زیست این پلتفرم را انتخاب کرده اند.

در حالى که شرکت هاى جونیپر و آریستا سوییچ هاى 400GbE خود را معرفى کردند؛ شرکت سیسکو هم از 
نسل سوییچ هاى 400GbE خود رونمایى کرد و وعده داد در اوایل سال 2019 روانه بازار شوند. سیسکو 4 
سوییچ پرسرعت و رده باالى نسل جدید با سرعت 400 گیگابیت معرفى کرد. 2 سوییچ با ظرفیت بسیار 
باالى 12.8 ترابایت Nexus 400-S براى مشتریان بسیار بزرگ و 2 سوییچ با ظرفیت پایین 6.4 ترابایت 
Nexus 9000-Gx براى مشتریان اینترپرایس وارد بازار خواهند شد. تمام این سوییچ ها از کانکتور نورى 

QSFP-DD استفاده مى کنند و باالترین انعطاف پذیرى و سازگارى با استانداردها و کانکتورهاى نسل هاى 

پیشین را خواهند داشت. هر دو سوییچ رده باالى سیسکو از یک تراشه ASIC استفاده مى کنند که تاخیرى 
در حدود 470 نانوثانیه ایجاد خواهد کرد. مدل 3432D-S از 32 درگاه 400Gbps در یک رك 1U سود 
مى برد ولى مدل S-4308 در اندازه 4U عرضه مى شود تا با دیگر پلتفرم ها و سرعت ها نیز سازگارى داشته 
باشد. دو سوییچ رده پایین این شرکت نیز از 16 و 32 درگاه 400Gbps بهره برده و در اندازه 1U هستند. 
ســازمان ها و شرکت هاى بزرگ به شــبکه هاى 400 گیگابیت گرایش دارند و فقط چند شرکت خاص، 

سوییچ ها و تجهیزات این پلتفرم را در بازار عرضه مى کنند. 

مراکزداده با انرژى هاى پاکى مانند باد یا خورشــید همچنان مثل گذشته تازگى ندارند و در سال 2019 
 ،HPE و 2020 منتظر افتتاح مراکزداده با انرژى هاى عجیب ترى هســتیم. شــرکت دایملر با همکارى
پاوراینوویشــنز و آزمایشــگاه ملى انرژي هاى تجدیدپذیر ایاالت متحده قصد دارند اولین مرکزداده با 
ســوخت هیدروژنى را راه اندازى کنند. هیدروژن یکى از آینده دارترین منابع انرژى جهان اســت و یک 
سوخت پاك و دوســت دار محیط زیست محسوب مى شود. یک مزیت بزرگ انرژى هیدروژنى، تولید 
انرژى در ساعت هاى اوج مصرف و ترافیک زیاد بر روى سرورها است. روسیه هم یک مرکزداده با 10 
هزار ســرور راه اندازى کرده اســت که انرژى آن از نیروگاه هاى هسته اى تامین مى شود. این مرکزداده 
نزدیک یک پایگاه برق هســته اى بنا شــده و روزانه 80 مگاوات مصرف برق دارد. قرار اســت روسیه 
و شرکت راســینرگاتم چندین مرکزداده هسته اى دیگر هم بسازند. شــرکت هاى اپل و مایکروسافت 
هم مراکزداده اى با انرژى زیســت گازها راه اندازى کردند. مایکروسافت یک مرکزداده در تصفیه خانه 
فاضالب شهر شاین ایالت وایومینگ تاسیس کرده است که از گازهاى تاسیسات تصفیه خانه فاضالب ها 
استفاده مى کند. این ها نمونه هاى جدیدى از مراکزداده با سوخت هایى غیرمتعارف هستند که پیش بینى 

مى شود در سال هاى آتى درباره شان بیشتر گفته شود.

︫﹞︀ره ٥٥

سیسکو سوییچ هاى 400 گیگابیت عرضه کرد

مراکزداده با انرژى هاى هیدروژنى، هسته اى و فاضالب راه اندازى مى شوند

نیمى از مدیران IT اندك اطالعاتى درباره مراکزداده ندارند





︫﹞︀ره ٧٥

﹎︤ارش

  به روایت آمار و ارقام
ســایت بلک فرایدى گلوبال در گزارشى از مراســم بلک فرایدى ایران، اشاره مى کند 
44 درصد از مردم ایران با بلک فرایدى آشــنا هســتند. در ســال 2017 نزدیک به 
19.44 درصد ایرانى ها در این حراجى بزرگ شــرکت کردند و پیش بینى مى شــود در 
ســال 2018 این مشــارکت به رقم 32.13 درصد برســد. در این گزارش، تاکید شده 
ایرانى ها از فروشــگاه هاى آنالین و اینترنتى تخفیف بیشــترى مى گیرند و فروشگاه هاى 
فیزیکى کمترى در بلک فرایدى مشــارکت دارند. کل ایرانى ها در ســال 2017 حجم 
مالى نزدیک به 2.500.000 ریال خرج کردند و بیشــتر سراغ خرید لباس، تجهیزات 
الکترونیکى و گجت ها، کفش، لوازم آرایش و بهداشتى رفتند. سایت بلک فرایدى گلوبایل 
مى گوید تخفیف ها در ایران زیاد نیست و میانگین آن ها به 41 درصد مى رسد. میانگین 
تخفیف ها در کل جهان 55 درصد است ولى در برخى کشورها تا 96 درصد هم تخفیف 
داده مى شــود. گزارش هایى هم که سایت ها و خرده فروشى هاى آنالین از بلک فرایدى 
سال هاى پیش دادند؛ نشان مى دهد که بیشتر خریداران سنینى بین 25 تا 34 سال دارند. 
حجم خریدها نزدیک به 15 برابر مى شود و مثال در بازه اى 48 ساعته، بیش از 50 هزار 

کاال سفارش داده شده است.

  به روایت کاربران
در ایران شاید صدها سایت، رویدادهایى مانند بلک فرایدى یا دوشنبه سایبرى را برگزار 
کنند ولى عمده ترافیک و توجه فقط روى چند ســایت محدود اســت و مابقى در حد 
تخفیف چند قلم کاال یا اجناســى تخصصى هستند. بنابراین؛ تصور کنید در یک بازه 24 
ساعته از یک سایت خرده فروشى ایرانى بیش از چندین میلیون بازدید صورت مى گیرد 
و باید درخواست هاى آن ها ثبت شوند، تراکنش هاى مالى انجام شود، رسیدها و تاییدیه ها 
صورت گیرد و بعد کاالهاى درخواست شده تحویل خریدار گردد. عمده این سایت هاى 
خرده فروشــى آنالین بدون داشتن زیرساخت و بســترهاى الزم دچار مشکل شده و با 
چالش هاى بزرگى روبرو مى شــوند. نتیجه آن هم مشــخص است: نارضایتى کاربران و 

خریداران!
کاربران زیادى در شبکه هاى اجتماعى گزارش دادند که خریدشان اشتباهى ارسال شده یا 
فروشگاه تماس گرفته و گفته موجودى انبار تمام شده است. رنگ جنس خریدارى شده 
اشتباهى است یا پول از حساب خریدار کسر شده ولى خرید تایید نشده است. سایت هاى 
فروشــگاه ها مرتب از کار افتاده و در دسترس نبودند. انواع کاله بردارى ها مانند فروش 
جنس تقلبى یا جنس بدون گارانتى و با کیفیتى دور از انتظار یا مخالف آن چه در سایت 

گفته شده رخ داده و خریداران را به شدت عصبانى و شاکى کرده است.

  مشکل حراجى هاى آنالین ایرانى چیست؟
واقعیت این اســت که فروشــگاه هاى آنالین و حتى فیزیکى در ایــران براى برگزارى 
رویدادى مانند دوشنبه سایبرى، پریمیوم دى و بلک فرایدى با چالش هاى بسیار بزرگى 
روبرو هســتند. فرهنگ خرید آنالین در ایران مانند کشورهاى دیگر فراگیر نشده است 
و براى بســیارى از مردم امکان خرید آنالین مهیا نیست. تعداد فروشگاه هاى معتبر و 
اصطالحا به درد بخور در سراســر کشور بسیار کمتر از سرانه جمعت است و آن تعداد 
معدود فروشــگاه هم با ترافیک بسیار باالیى مواجه مى شوند. تخفیف ها واقعى نیست و 
مردم پس از خرید متوجه مى شوند سرشان کاله رفته است و واقعا ارزان خرید نکردند. 
در کشورهاى دیگر، اسمارت فون، تبلت، لپ تاپ و تلویزیون پرفروش ترین اجناس در این 
رویدادها هستند ولى در ایران نمى توانید این نیازمندى هاى مهم مردم را با تخفیف بخرید 
و در عوض لباس و پوشــاك، لوازم آرایشــى و بهداشتى و چیزهایى مانند لوازم خانگى 
تخفیف دارند. زمان خرید دوشــنبه سایبرى و بلک فرایدى در کشورهاى دیگر مقارن 
با هفته هاى آخر ســال است ولى در ایران، در آذرماه و میانه سال برگزار مى شوند. پس، 
طبیعى است که مردم در هیجان خرید پایان سال نیستند. به تمام این ها، مشکالت ویژه 
ســال 97 از جمله گرانى اجناس به خاطر دالر، نبود کاال در بازار و کاهش قدرت خرید 

مردم را اضافه کنید.

  کپى ناقص
با مقایســه آمار و ارقام هاى ایران با نمونه هاى خارجى، 
بــه راحتى مى توان دریافت که هنوز حراجى ها در 
ایران جا نیفتاده و فراگیر نشده اند. هنوز استقبال 
خوبى در ایران از خریدهاى آنالین و تخفیفى 
صورت نمى گیرد و بســیارى از  قشرها و 
خانواده هــا در آن مشــارکت ندارند. 
چون اصوال بلک فرایدى و دوشنبه 
ســایبرى در کشــورهاى دیگر 
بســیار متفاوت تــر از آن چه 
در ایــران اســت؛ برگزار 

مى شود. 

چندین سال است در ایران هم فروشگاه هاى خرده فروشى، رویدادهایى 
مانند بلک فرایدى (تحت عنوان حراجمعه)، دوشنبه سایبرى، پریمویم 
دى و غیره را برگزار مى کنند و سعى دارند با تبلیغات، حراج اجناس و 
کمپین هاى خاص، مردم را تشویق به خرید کنند. اما این رویدادها تا چه 
اندازه در ایران موفق بودند و آیا فروشگاه ها توانستند آن شور و شوق، 

رضایت مندى و حس خرید موفقیت آمیز را در مردم ایجاد کنند؟

کپى برابر اصل نیست!
نگاهى به رویدادهاى حراجمعه و دوشنبه سایبرى

در ایران و مقایسه با کشورهاى دیگر



به گزارش موسسه گارتنر

شرکت گارتنر همانند هر ســال، پیش بینى از فناورى هاى نوظهور و جریان ساز در سال 2019 دارد. گارتنر از 
 Intelligent Digital) «10 فناورى نام مى برد و مى گوید این ها به تدریج یک زندگى «هوشمند دیجیتالى مش
Mesh) مى ســازند. آینده به دستگاه هایى تعلق دارد که هم هوشمند هســتند و هم مى توانند با مجموعه 

گسترده اى از افراد، دســتگاه هاى دیگر و کسب وکارها در ارتباط باشند. هوشمندى یعنى AI یا همان هوش  
مصنوعى که این روزها هسته هر فناورى دیگرى است. در این دنیاى «هوشمند دیجیتالى مش» ده فناورى زیر 

نقش کلیدى خواهند داشت و تا سال 2023 صنایع را تحت تاثیر خود قرار مى دهند:

1 ::::  اشیا خودمختار
در چند ســال گذشته، مفهوم اینترنت اشیا جهان را تحت تاثیر خود قرار داد ولى اکنون 
یک گام جلوتر، با مفهوم و فناورى هاى اشیا خودمختار (Autonomous things) مواجه 
هســتیم. هر چیزى در این جهان از خودروها، روبات ها، تجهیزات کشاورزى، خط تولید 
کارخانه ها و حتى تجهیزات پزشــکى تمایل دارند خودمختار باشند و با استفاده از هوش 
مصنوعى وظایف شان را همانند انسان ها انجام دهند. فناورى و پیچیدگى هاى این اشیاى 
خودمختار با یکدیگر بسیار متفاوت است. یکى در روى زمین، دیگرى در آسمان، بعدى 
در دریا و غیره مى خواهد کارها را مستقل از انسان پیش ببرد. تا چند سال دیگر، ویژگى 
خودمختارى به هر وسیله و شــى، داده خواهد شد. اسمارت فون ها، چراغ هاى روشنایى 
خانه، در پارکینگ و روبات ها براى خودشان تصمیم گیرى مى کنند و دیگر کارى به شما 

نخواهند داشت. 

2 ::::  تجزیه و تحلیل افزوده
دانشــمندان در موج اول توانستند داده هاى خام را نظم دهى و مرتب سازى کنند و اولین 
بهره بردارى ها و نتایج حاصل شــود. در موج دوم، شاهد تجزیه و تحلیل گسترده داده ها 
توسط انسان ها، ماشین ها و الگوریتم ها بودیم. کالن داده ها در همین موج ظهور پیدا کرد 

ولى هنوز فناورى نمى تواند به طور کامل یک مجموعه از اطالعات را تجزیه و تحلیل کند 
تا تمام نتایج، فرضیه هاى کلیدى و کشف هاى بیشتر به دست آید.

Augmented analy به عنوان موج سوم و کامل تجزیه و تحلیل اطالعات نام برده  cs از
مى شــود. در این فناورى از یادگیرى ماشینى، شبکه هاى عصبى و سیستم هاى اطالعاتى 
علمى براى بینش دادن به کسب وکارها براساس انبوه داده هاى خام آن ها استفاده مى شود. 
پیش بینى مى شود از سال 2020 تعداد دانشمندان تجزیه و تحلیل اطالعات 5 برابر شود 
و بیش از 40 درصد ماشــین ها و سیســتم هاى اطالعاتى تحلیل گر به طور خودمختار و 
مســتقل بتوانند وظایف خود را انجام دهند. در این دوره، بهره بردارى از اطالعات خام 

شهروندان چندین برابر گذشته خواهد بود که موجب افزایش بهره ورى مى شود.

3 ::::  توسعه مبتنى بر هوش مصنوعى
در اینجــا از مفهومى به نام «AI-driven development» صحبت مى کنیم و به ابزارها، 
تکنیک ها، فناورى ها و بهترین شــیوه ها براى جاســازى هوش مصنوعى در برنامه هاى 
کاربــردى و اســتفاده از AI براى ســاخت ابزارهاى مبتنى بر هوش مصنوعى توســط 
توســعه دهنده ها اطالق مى شــود. در حقیقت، در حال حرکت از زیرســاخت هاى AI و 
چارچوب هاى AI به سوى پلتفرم هاى AI و سرویس هاى AI هستیم. در آینده اى نزدیک، 

10 فناورى استراتژیک 
جریان ساز در سال 2019

مینا حیدرى
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هر توسعه دهنده جزیى و فرعى باید بتواند قابلیت هاى هوش مصنوعى را به یک اپلیکیشن 
و ابزار تزریق کند. تا کنون، توسعه دهنده ها از زیرساخت و چارچوب هاى AI آماده استفاده 
مى کردند ولى اکنون باید بتوانند خودشــان یک پلتفرم AI راه اندازى کنند. مهارت هاى 
برنامه نویسى باید بدون نیاز به دانشمندان یا مجموعه ابزارهاى حرفه اى هوش مصنوعى 

بتواند به اشیا و اپلیکیشن ها هوشمندى ببخشد.

4 ::::  دوقلوهاى دیجیتالى
مفهوم «دوقلوهاى دیجیتالى» (Digital twins) از سال ها پیش مطرح شده ولى اکنون در 
ســال 2019 به یک موج و نیاز گسترده تبدیل مى شود. دوقلوهاى دیجیتالى اجازه ارایه 
یک نســخه دیجیتالى از یک پروژه، شى، پروسه و سیستم واقعى در دنیاى دیجیتالى را 
مى دهند. با دوقلوهاى دیجیتالى مى توان یک نسخه از نیروگاه یا شهرى را با قابلیت ها و 

مقیاس گسترده تر ساخت.
امروزه از فناورى هاى دوقلوهاى دیجیتالى براى استحکام بخشى به مدل ها و کسب نتایج 
خاص از سیســتم ها، مانیتورینگ و کنترل مدل هاى واقعــى، تجزیه و تحلیل اطالعات 
پیشرفته و کالن داده براى هوشمندسازى بیشتر مدل ها و پیاده سازى سناریوهاى مختلف 

در دنیاى واقعى استفاده مى شود.
در حقیقت، بسیارى از کارهایى که در دنیاى واقعى نمى توان انجام داد؛ با استفاده از مدل 
دیجیتالى آیینه اى آن پروژه یا اپلیکیشن، قابل ارزیابى و پیاده سازى مى شود. به طور ساده؛ 
تصور کنید مى خواهید یک اپلیکیشــن مسیریابى را براى ترافیک شهرى استفاده کنید. 
پیاده سازى این اپلیکیشن در دنیاى واقعى ممکن است شهر را به هم بریزد ولى پیاده سازى 
آن روى مدل دیجیتالى شهر تمام اشکاالت و نقایص را مشخص مى کند، بدون اینکه در 

دنیاى واقعى اختاللى پیش آید.

5 ::::  لبه هاى صاحب قدرت
Edge compu توپولوژیى است که امکان ذخیره سازى و پردازش اطالعات  ng  فناورى
را در لبه شبکه و کســب وکارها فراهم مى کند. اج کامپیوتینگ با این ایده که نگهدارى 
ترافیک به صورت محلى مى تواند کاهش تاخیر در پى داشته باشد؛ سعى مى کند تحویل 
محتوا را در محل پیاده سازى کند. حاال، فناورى مى خواهد یک گام جلوتر برود و نیاز به 
سیســتم هاى اینترنت اشیا براى پاسخ گویى به ارتباطات قطع  شده یا ظرفیت هاى توزیع 
شده دارد. این نیازمندى و توپولوژى باعث مى شود هزینه هاى شبکه هاى WAN افزایش 

پیدا کند و تاخیر هم بیشتر شود.
گارتنر پیش بینى مى کند از ســال 2028 کســب وکارها قادر باشند هر چیزى از جمله 
سنسورها، دستگاه هاى ذخیره سازى، سیستم هاى محاسباتى قدرتمند و ظرفیت هاى هوش 
مصنوعى را نیز در لبه پیاده سازى کنند. به طور کلى، هوشمند به سوى لبه کسب وکارها 
حرکت مى کند و بســیارى از سیستم ها و صنایع مى توانند از اسمارت فون به عنوان یک 

ماشین محاسباتى سود ببرند.

6 ::::  فناورى هاى مجازى
گارتنر پیش بینى مى کند تا ده ســال آینده، نوع تعامل کاربــران با دنیاى واقعى کامال 
دگرگون شــده و تغییر خواهد کرد. فناورى هایى مانند واقعیــت افزوده (AR)، واقعیت 
مجازى (VR)، واقعیت مخلوط (MR) باعث مى شوند مردم درك متفاوتى از جهان داشته 
باشند. این فناورى ها به مرور تکامل یافته و بیشتر با زندگى روزمره مردم عجین مى شوند. 
 MR مى تواند موقعیت کاربر را ردیابى کرده و اشکال زدایى کند. فناورى VR نسل بعدى
در آینده به مردم کمک مى کند بتوانند از یک گوشه دنیا، با گوشه دیگر دنیا در تعامل 
باشند و مثال در موزه، پارك، نمایشگاه و کنفرانسى حضور داشته و با اشیاى آنجا تعامل 

برقرار کنند.
پیش بینى مى شود تا سال 2022 بیش از 70 درصد شرکت هاى حرفه اى دنیا از فناورى ها 
و تجربه هاى مجازى اســتفاده کنند. این شــرکت ها ســعى مى کنند این تجربه ها را در 
اختیار مصرف کننده یا افراد سازمانى خود قرار دهند. همین طور، 25 درصد شرکت هاى 

اینترپرایس قادر به تولید محتواى اختصاصى مجازى خواهند بود. 

7 ::::  بالك چین
بالك چین یک سیستم مدرن و توزیع شده براى افرادى است که مى خواهند از رمزنگارى 
اســتفاده کننــد، بدون اینکه به یک نقطه مرکزى و ثابت وابســته باشــند. بالك چین 
پیشرفته ترین سیستم رمزنگارى براى ارزهاى دیجیتالى، معامالت مجازى و رهگیرى افراد 
و تایید اعتبار آن ها اســت. در سال 2018، طیف گسترده اى از دولت ها، کسب وکارهاى 
مالى و اعتبارى، اپلیکیشن ها، زنجیره هاى تامین، ارزهاى دیجیتالى و بخش هاى سالمتى از 
بالك چین استفاده کردند و پیش بینى مى شود در سال 2019 و 2020 به باالترین میزان 
مشــارکت برسد. بالك چین به شــدت هزینه ها را کاهش داده و سرعت تراکنش ها و 
معامالت تجارى مجازى را افزایش مى دهد. کسب وکارها دیگر وابسته به پول نقد نیستند 
و مى توانند از راه کارها و الگوریتم هاى مختلف آن به ســود خود استفاده کنند. پیش بینى 

مى شود تا سال 2030 ارزش مالى مبتنى بر بالك چین به 3.1 تریلیون دالر برسد. 

8 :::: فضاهاى هوشمند
فضاى هوشــمند یک محیط فیزیکى یا دیجیتالى است که انسان ها و سیستم هاى مبتنى 
بر فناورى در یک اکوسیســتم باز، متصل، تعاملى، همکارى محور و هوشــمند با هم در 
ارتباط و در تعامل هستند. همان طور که فناورى بخشى از زندگى روزمره ما شده است؛ 
فضاهاى هوشمند هم به ســرعت وارد زندگى ما مى شوند. سایر جریان هاى فناورى در 
سال هاى اخیر مانند هوش مصنوعى، بالك چین، دوقلوهاى دیجیتالى و محاسبات در لبه، 
فضاهاى هوشــمند را به جلو پیش مى رانند چون این راه حل ها در این فضاها بهتر شکل 
مى گیرند. بهترین نمونه از فضاهاى هوشمند، شهرهاى هوشمند هستند که سعى مى کنند 
انســان ها، تجهیزات هوشمند، زیرساخت ها و اکوسیستم هاى شهرى را به یکدیگر پیوند 
بزنند. فضاهاى هوشــمند در ابتداى راه هستند و در ســال هاى آتى بیشتر درباره شان 

خواهیم شنید.

9 ::::  اخالق دیجیتالى و حفظ حریم خصوصى
مصرف کننده ها در حال افزایش آگاهى خود از ارزش اطالعات شــخصى خود هســتند 
و به طور فزاینده اى نگران اســتفاده از این اطالعات توســط نهادهاى دولتى و خصوصى 
مى شوند. حریم خصوصى یک مسئله جدى براى تمام کسب وکارها و شرکت هاى تجارى 
شده است و حتى پاى نهادها و سازمان هاى دولتى هم به این موضوع باز شده است. اگر 
کســب وکارى حریم خصوصى کاربران و مصرف کنندگان خود را رعایت نکند یا کم تر 
توجه کند؛ ســریعا با واکنش و خطر از دست دادن مشتریان روبرو مى شود. ارتباطات و 
مکالمات میان شرکت ها و مشتریان باید براساس معیارهاى اخالقى و اعتماد باشد. تمام 
شرکت ها باید تعهد بدهند از اطالعات کاربران و مشتریان خود سوءاستفاده نمى کنند و 
اگر در جایى نیاز به دسترسى اطالعاتى است؛ باید مجوزها و تاییدیه هاى آن توسط خود 

کاربر صادر شود یا اطالع داشته باشد. 

10 ::::  محاسبات کوانتومى
محاسبات کوانتومى یک نوع محاسبات غیر کالسیک است که براساس حالت کوانتومى 
ذرات کوچک تر از اتم شــکل مى گیرد. اطالعات در این محاسبات براساس «کوبیت» 
ارزیابى مى شــوند که معادل بیت در دنیاى دیجیتال است. کامپیوتر هاى کوانتومى یک 
مدل کامپیوتر مقیاس پذیر و بسیار موازى هستند. براى فهمیدن تفاوت میان کامپیوترهاى 
سنتى و کوانتومى، یک کتابخانه پر از کتاب را تصور کنید. کامپیوتر سنتى سعى مى کند 
به صورت خطى هر کتــاب درون کتابخانه را مطالعه کند ولى کامپیوتر کوانتومى همه 
کتاب ها را یک جا و به طور موازى مى خواند. کامپیوترهاى کوانتومى قادر هستند در یک 
لحظه، میلیون ها محاسبه انجام دهند. کم کم، محاسبات کوانتومى به شکل یک سرویس 
قابل  ارایه در بازار درمى آید و براى برخى سازمان ها و کسب وکارها بسیار مقرون به صرفه 
و قابل اعتماد خواهد بود. مصارف کامپیوترهاى کوانتومى از برنامه هاى کاربرى حوزه هاى 
پزشــکى و بهینه سازى فرآیندها آغاز مى شــود و تا الگوریتم هاى شناسایى و تشخیص 
الگو پیش مى رود. پیش بینى مى شــود در ســال 2022 کاربردهاى محاسبات کوانتومى

فراگیر شود.

︫﹞︀ره ٩٥



چگونه در عصر دیجیتال
 از خودمان محافظت کنیم؟

هر کاربر به طور متوسط 6 ساعت از روز آنالین است

کاربران با کدام 
دستگاه ها بیشتر به 

اینترنت متصل مى شوند؟

94 درصد
لپ تاپ یا کامپیوتر 

رومیزى

25 درصد
 تلویزیون هوشمند

58 درصد 
تبلت

74 درصد
اسمارت فون

35 درصد
سیستم هاى بازى

غالب کاربران از لپ تاپ و کامپیوتر خود 
در برابر تهدیدات اینترنتى محافظت 
مى کنند ولى تنها 50 درصد آن ها 

مى دانند که باید روى دستگاه هاى دیگر 
هم این کار را انجام دهند.

شما باید همه دستگاه هاى متصل به اینترنت خود را از تهدیدات اینترنتى محافظت کنید:

گذرواژه سخت به روزرسانى امنیتى نرم افزارها انتخاب منبع هاى معتبر و 
مطمئن براى دانلود

١٠ ︫﹞︀ره ٥
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محافظت از خود:
• هیچ لینک یا فایل ضمیمه ناشناش و نامعتبرى را باز نکنید

• هرگز از قابلیت هاى «پر کردن خودکار» باکس هاى گذرواژه استفاده نکنید
• همیشه سیستم هاى خود را به روز نگه دارید

• تنظیمات حریم خصوصى خود را چک و به روزرسانى کنید 

کاربران چگونه آنالین مى شوند؟

83 درصد
با واى فاى امن خانگى

41 درصد
با شبکه هاى موبایل و دیتا

32 درصد
با واى فاى عمومى

اگر از واى فاى براى اتصال به اینترنت استفاده مى کنید:
براى واى فاى خود یک گذرواژه سخت و محکم انتخاب کنید

به شبکه هاى ناشناس متصل نشوید

هنگامى که نیاز به واى فاى ندارید؛ آن را خاموش کنید

چه کارهایى در اینترنت براى کاربران خطرزا هستند؟

98 درصد
چک کردن ایمیل ها

85 درصد
تراکنش هاى مالى و بانکى

83 درصد
خواندن اخبار یا تماشاى 
تلویزیون هاى اینترنتى

80 درصد
استفاده از شبکه هاى 

اجتماعى
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مشکل جدى تر از آن چیزى است که تصور مى شود
اخیرا گزارشــى مفصل پیرامون خواب کارمندان در کشــور ژاپن منتشر شد که بسیار 
جنجال بر انگیز بود و واکنش هاى متفاوت مدیران دولتى و شــرکت هاى خصوصى را در 
پى داشــت. در این گزارش، به تغییر سبک زندگى مردم بر اثر ورود تجهیزات دیجیتال 
اشاره شده است و مى گوید دستگاه هایى مانند اسمارت فون و تلویزیون باعث شدند مردم 
دیرتر به رخت خواب بروند یا آرامش فکرى و ذهنى پیش از خواب را نداشته باشند. نور 
آبى ساطع شده از نمایشگرهاى این دستگاه باعث بى خوابى مى شود. موسسه CDC اعالم 
کرده اســت در سال 2017، 50 تا 70 میلیون امریکایى از مشکل بى خوابى یا دیرخوابى 
رنج مى برند. در گزارش ژاپنى ها هم اشاره شده است بیش از 70 درصد مردم به اندازه 
کافى نمى خوابند و 67 درصد کارمندان نیاز به اصالح الگوى خواب دارند. گزارش هاى 
منتشر شده در ایران نشــان مى دهد نزدیک به 7 تا 10 میلیون ایرانى از بى خوابى رنج 
مى برند. دستگاه هاى دیجیتالى تنها عامل مشکالت خواب در جامعه نیستند. داشتن چند 
شغل، کار تا دیروقت، نداشتن برنامه ریزى براى ساعت شروع و پایان خواب، مشکالت 
خانوادگى و شــیفت دادن کارها به جاى صبح به میانه و ساعت هاى پایانى روز از دیگر 

عواملى هستند که عادت هاى بى خوابى به همراه مى آورند. کم خوابى براى عموم مردم و 
به ویژه براى افرادى که کارهاى حساسى در طول روز انجام مى دهند؛ بسیار خطرناك و 

همراه با کاهش قدرت تعقل، تمرکز، آرامش روانى و تصمیم گیرى است.

مشکالت کم خوابى و دیرخوابى
شاید تصور شود مشــکالت کم خوابى محدود به نداشــتن تمرکز یا قدرت و آمادگى 
ذهنى باال اســت ولى تحقیقات پزشکى نشان مى دهند یکى از عوامل بیمارى هایى مانند 
ســرماخوردگى، معده و روده، سردرد و میگرن، ضعف بینایى، دیابت، حمله قلبى، فشار 
خون، افزایش وزن و ضعف مفرط بدنى در کم خوابى و بدخوابى اســت. کم خوابى افراد 
را کــج خلق و زودرنج مى کند. معموال این افراد تعادل روحى الزم را ندارند و به ویژه در 
اجتماع و کارهاى مشارکتى، نمى توانند حالت هاى روحى خود را ثبات بخشند. در نتیجه، 
دایما شــاهد تغییر حالت هاى روحى خود هستند. مشکالت خواب به طور موثرى روى 
یادگیرى و آموزش افراد تاثیر مى گذارد و قادر نخواهند بود اطالعات جدید را به خاطر 
بسپارند. مطالعات روان شناسى نشان مى دهد افرادى که به بیمارى اینسومنیا (بى خوابى) 

کارمند عزیز:
دیرخوابى ممنوع؛

چرت نیم روز الزامى!
براى افزایش بهره ورى در بیدارى؛ مشکالت خواب کارمندان را رفع کنید

تحقیقات جدید نشان مى دهد یکى از روش هاى افزایش بهره ورى و تمرکز کارمندان در محل کار، اصالح الگوى خواب آن ها است. شرکت هاى 
پیشرو و فناورى محور در سراسر جهان، رویکردها و راه کارهاى متفاوتى براى جبران کسرى خواب کارمندان شان در پیش گرفتند که برخى 
واقعا جالب و شاید تأمل برانگیز هستند. آخرین نمونه، راه اندازى اتاق هاى چرت در شرکت هاى ژاپنى و الزام کارمندان به خواب نیم روز است.
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دچار هستند؛ بیشتر در خطر تصادف رانندگى بوده و تصمیم هاى اشتباه و غیرمنتظره اى 
مى گیرند که بعدا زود پشــیمان مى شــوند. بیش از 5 درصد مردم امریکا در طول ماه 
حداقل یک بار پشت فرمان به خواب رفتند. جالب است بدانید خواب عامل رقم خوردن 
اتفاقات بزرگى در طول تاریخ بوده اســت. براى نمونه مى توان به انفجار رآکتور شماره 
4 نیروگاه چرنوبیل در اوکراین اشــاره کرد که در ششم اردیبهشت سال 1365رخ داد. 
بنابراین؛ باید مشــکل بى خوابى و کم خوابى را جدى گرفت و در پى رفع عادت هاى بد 

خوابیدن بود.

مبارزه با نه خواب ها
اصــالح الگوى خواب کارمندان و در پیش گرفتن راه کارهایى براى کاهش مشــکالت 
خواب در شرکت ها به سال هاى اخیر برنمى گردد و تاریخچه اى طوالنى تر دارد. در سال 
2015، شرکت چینى از کپسول هاى خواب براى استراحت کارمندان  و جبران بى خوابى 
اســتفاده کرد. کپسول هاى خواب، اتاقک هایى بسیار کوچک و شبیه به النه زنبور بودند 
که با یک تخت خواب مجهز شــده و کارمندان در آن ها دراز کشیده و چرت مى زدند. 
در سال 2009 یک شــرکت امریکایى به کارمندانى که در طول شب، 7 ساعت کامل 
خوابیده باشند؛ حقوق بیشترى پرداخت مى کرد. این شرکت براى 20 روز خواب کامل 
7 ساعته در طول ماه، 25 دالر جایزه مى داد. این شرکت به مرور توانست خواب هزاران 
کارمند خود را اصالح کند. در ســال 2017 موفق شده بود نزدیک به 16 هزار کارمند 
از 25 هزار کارمند خود را در این طرح شــرکت داده و روى روند خواب شــان نظارت 
داشــته باشد. در ســال هاى اخیر، شرکت هاى نوپا و نوآور ســعى کردند روى میزان و 
نحوه خواب کارمندان شان نظارت داشته باشند. دستگاهى همراه و کوچک طراحى شده 
است که مى تواند میزان خواب آلودگى کارمندان را مشخص کند. برخى شرکت ها نیز با 
تغییر قوانین و سیاست هاى خود تالش کردند از اضافه کارى و کار در ساعت هاى پایانى 
روز جلوگیرى کنند تا کارمندان به موقع از شــرکت خارج و به امور زندگى شخصى و 
خانوادگى خود برســند. این شرکت ها به شــدت کارمندان را از کارهاى دیروقت و در 

طول شــب برحذر داشته و به آن ها اجازه داشتن کار دوم یا دورکارى در منزل 
در ســاعت هاى غروب و شب را نمى دهند. آن ها باید در ساعت مشخصى وارد 

رخت خواب شوند و در ساعت تعیین  شده اى از خواب بیدار شوند.

اتاق هاى چرت
ژاپنى ها در بهبود کارایى و بهره ورى کارمندان از دیگر کشورها جلوتر هستند. 

آن ها متوجه شدند عالوه بر اصالح الگوى خواب شبانه، باید در طول روز 
و میانه کارها، به کارمندان یک استراحت خواب گونه بدهند. شرکت هاى 
فناورى ژاپنى پــى بردند یک خواب کوتاه مدت 15 تا 30 دقیقه اى در 
طول روز مى تواند کارایى و تمرکــز آن ها را افزایش دهد. همان خواب 

نیمروزى که در فرهنگ ما ایرانى ها به خواب قیلوله معروف است و بسیارى 
از قدیمى ترها ملزم به انجام و رعایت اش هستند. این خواب نباید طورى باشد 

که فرد وارد مراحل کامل یک خواب طوالنى شــود. این شرکت ها با برگزارى 
سمینارها و همایش هایى سعى مى کنند کارمندان شان را به چرت نیم روز تشویق 
کنند. شرکت هاى فناورى از جمله پیشگامان راه اندازى اتاق هاى چرت در میان 
شرکت هاى ژاپنى هستند. شــرکت توکیویى Nextbeat دو اتاق چرت به نام

«strategic sleeping rooms» یکــى براى زنان و دیگرى براى مردان راه اندازى کرده 
اســت. این اتاق ها در خود دفتر مرکزى این شــرکت مستقر شدند. اتاق ها به مبل هاى 
راحتى مجهز شده اند و طراحى، رنگ، وسایل و بوى عطر پراکنده شده در فضا به گونه اى 
اســت که کارمندان احســاس آرامش مى کنند و مى توانند ذهــن و روان خود را رها و 

تجدیدقوا کنند.
کارمندان حق ندارند هیچ وســیله دیجیتالى مانند اسمارت فون، تبلت، لپ تاپ و نظایر 
این ها را با خود به اتاق چرت ببرند. معموال امکان اســتفاده بیشــتر از نیم ساعت از این 
اتاق ها وجود ندارد. شرکت Nextbeat گفته است 30 دقیقه استراحت روزانه کارمندان 
جزیى از کار محسوب شده و براى آن حقوق پرداخت مى کند. این مدت زمان استراحت 

به کل ساعت کار افزوده نمى شود و از ساعت ناهار کاسته نخواهد شد. کارمندان مى توانند 
ساعت 9 صبح محل کار خود را ترك و به اتاق هاى چرت مراجعه کنند. 

شــرکت توسعه امالك Mitsubishi Estate نیز در ماه ژانویه امسال به دفتر جدیدش 
اسباب کشــى کرده و سه اتاق را براى اســتراحت و چرت نیم روز اختصاص داده است. 
این شرکت با همکارى شــرکت Neurospace که در زمینه برنامه ریزى خواب براى 
شرکت ها فعالیت دارد؛ ارزیابى هایى را روى کارکنان خود انجام داده و متوجه شده است 
که اگر کارمندان استراحت کوتاهى داشته باشند؛ تمرکز کارى بیشترى خواهند داشت 
و با انگیزه طول روز را ادامه مى دهند. مدیر شــرکت Neurospace مى گوید کارکنان و 
افراد مختلف پس از 6 ســاعت کار مداوم و خسته کننده، باید حدود نیم ساعت چرت 

بزنند تا بتوانند دوباره با تجدید قواى ذهنى و روانى کارهاى خود را پیش ببرند.

ما خجالت مى کشیم!
یکى از مشکالتى که شرکت هاى ژاپنى در پیاده سازى چرت نیم روز و استفاده از اتاق هاى 
چرت داشــتند؛ امتناع کارمندان از خوابیدن در شرکت بوده است. کارمندان به دالیل 
مختلفى مانند خجالت کشــیدن یا اینکه دیگران درباره شان چه تصورى مى کنند؛ حاضر 
نبودند از اتاق هاى چرت اســتفاده کنند. مدیران شــرکت Nextbeat براى جا انداختن 
این عادت، سعى کردند خودشــان روزانه از اتاق هاى چرت استفاده کنند و با برگزارى 
نشســت هایى؛ مزایاى یک اســتراحت کوتاه را به کارمندان بگوینــد. به تدریج، تابوى 
خوابیدن در محل کار شکسته شــده و کارمندان بیشترى تمایل به استفاده از  اتاق هاى 
چرت پیدا مى کنند. شرکت Neurospace که سال هاى طوالنى در زمینه خواب فعالیت 
داشته است؛ مى گوید شرکت ها باید چرت نیم روز را به یک عادت و فرهنگ سازمانى و 
درون شرکتى تبدیل کنند. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که فقط کارمندان تنبل، 
خسته، خواب آلود و بى حوصله که تعهد کارى ندارند سراغ اتاق هاى چرت مى روند ولى 
باید با پشتکار مدیران، برنامه ریزى و طرح هاى تشویقى تمام این تفکرات منفى از ذهن ها 
پاك شود و برعکس افراد و کارمندانى که استراحت نمى کنند؛ متهم به کم کارى شوند. 

افزون بر این، احتماال اتاق هاى چرت و عادت اســتراحت نیم روز مشکالت جدیدى در 
شرکت ها ایجاد کند یا براى تمام کارمندان مقدور نباشد صندلى و میز کار خود را حتى 
براى چند دقیقه ترك کنند. مدیر شــرکت Neurospace مى گوید رهبران و مدیران 
ارشد شرکت ها باید براى محدودیت ها، مشــکالت جدید و تفاوت هاى ذاتى کار افراد 
در یک شــرکت چاره اندیشى کنند. گاهى اوقات یک کارمند نیاز کمترى به چرت دارد 
ولى نوع فعالیت کارمند دیگرى به گونه اى است که باید حتما 30 دقیقه استراحت کند. 
باید براى هریک از این کارمندان طورى برنامه ریزى شود که آزادانه و مشتاقانه دنبال 
افزایــش تمرکز، قدرت تفکر، تقویت ذهن و روان خود بروند و آثار آن را در کارشــان 

مشاهده کنند.



آن قدر زمین بخورید تا بلند شوید
نگاهى به تاریخچه شرکت لنوو و دالیل موفقیت این برند در سال هاى اخیر

لنوو (Lenovo) یکى از موفق ترین شرکت هاى فناورى در سال هاى اخیر دنیا است. بزرگ ترین تولیدکننده و فروشنده کامپیوترهاى شخصى در جهان است 
و در بیش از 60 کشور جهان شعبه دارد. بیش از 60 هزار کارمند براى این شرکت کار مى کنند و محصوالتش براى بیش از 160 کشور دنیا ارسال مى شود. در 
بسیارى از زمینه ها مانند اسمارت فون، تبلت، لپ تاپ، تلویزیون و غیره جزو برندهاى مطرح و نامى دنیا است. روى اقتصاد کشور چین تاثیر مستقیمى دارد 
و یکى از بزرگ ترین غول هاى آسیاى شرقى برشمرده مى شود. اما تا چند سال پیش، لنوو این قدر معروف نبود و کمتر کسى با این برند و محصوالتش آشنا 

بود. چه اتفاقى افتاد که لنوو توانست رقبا را یکى پس از دیگرى کنار زده و سهمى از بازار محصوالت الکترونیکى را براى خودش بردارد؟

لیو و نوا
موسس شرکت لنوو فردى چینى به نام لیو شوانژى (Liu Chuanzhi) است. لیو در یکم 
نوامبر سال 1984 با همراهى گروهى 10 نفره از مهندسان شهر پکن، شرکتى به نام لجند 
(Legend) را بنا کرد. ســرمایه اولیه شروع شرکت لجند، 200 هزار یوان چینى معادل 
30 هزار دالر بود. به مدت 20 ســال این شرکت با همان نام «لجند» فعالیت کرد و در 
سال 2003 به خاطر شروع فعالیت هاى بین المللى و نیاز به حضور در بازارهاى کشورهاى 
دیگر، ناچار شدند تغییر نام دهند. قبال برند «لجند» ثبت شده بود و آن ها نمى توانستند با 
 «Novo» و «Le» متشکل از دو عبارت Lenovo .این برند در بازارهاى بین المللى باشند
است. «Le» ابتداى نام موسس این شرکت و «Novo» یک کلمه التینى به معناى «جدید» 
است. لیو شوانژى پس از تغییر نام برند شرکتش، مبالغ گزافى براى تبلیغات و برندسازى 
خــرج کرد. یک قلم آن ها، هزینه کــردن 2.5 میلیون دالر طى کمپینى 8 هفته اى براى 
آشــنایى مردم با نام این برند بود. در آن دوره، شعار تبلیغاتى لنوو «برترى به طرز تفکر 
شــما بستگى دارد» روى بیلبوردها نوشته شــده و در شهرها و کشورهاى مختلفى دیده 
مى شد. این شرکت در ســال 2003 جمعا 30 میلیون دالر براى تبلیغات و برندسازى 

هزینه کرد.

شکست پس از شکست
تاریخچه شــرکت لنوو مملو از شکست هاى بزرگ و کوچک است. شکست هایى پى در 
پى که به خاطر آشنا نبودن مدیران این شرکت با دنیاى فناورى و عدم شناخت از بازار 
حاصل مى شــدند. لنوو روند رشد بسیار کندى در سال هاى اولیه تاسیس خود داشت و 
مى توان گفت با دو دهه تجربه اندوزى و عبرت گیرى از صدها پروژه شکست خورده در 
این شــرکت، پایه هاى موفقیت خود را در دهه 2000 میالدى بنا کردند و بعد در دهه 

2010 زمان نتیجه گیرى و موفقیت فرا رسید.
آن تیم 10 نفره مهندسان چینى ابتدا با واردات و تولید تلویزیون شروع کردند که حاصلى 
نداشــت. پس از آن، به سراغ تولید کامپیوترهاى شخصى رفتند و بردهاى مدارى براى 
کامپیوترهاى آى بى ام تولید مى کردند. در این مقطع کمى اوضاع شــرکت بهبود یافت 
ولى باز سوداى ورود به بازار ساعت هاى دیجیتال شکست دیگرى براى این شرکت رقم 
زد. لیو شوانژى، موسس لنوو طى گفت وگویى اعتراف کرد سال هاى ابتدایى این شرکت 
بسیار سخت بوده است زیرا تمام آن ها مهندس و دانشمند بودند و با قواعد بازار آشنایى 
نداشــتند. همیشــه میان او و تیم فنى اختالف نظر بوده است چون مى خواستند بهترین 

محصول ممکن را تولید کنند ولى بازار چیز دیگرى نیاز داشت.
در ســال 1988 اولین استخدام در شــرکت لنوو صورت گرفت. آن ها فقط 16 نیروى 
جدیــد مى خواســتند ولى 500 نفــر متقاضى 
شــدند. ابتدا، 280 نفر انتخــاب و در مرحله 
بعــدى بــه 120 نفر تقلیــل پیــدا کردند. با 
مصاحبه و آزمون در نهایــت 58 نفر پذیرفته 
شــدند. در میان این پذیرفته  شــده ها مى توان 
مدیرعامل فعلى این شــرکت، یانگ یوانکینگ

(Yang Yuanqing)را هم دید که بســیار جوان 
بود. در بین این افراد، 3 نفر دانش آموز بوده که 

هنوز دانشگاه نرفته بودند. 

١٤ ︫﹞︀ره ٥

︀﹨ ﹤︐﹊﹡ 



1- مدام از خودتان بپرسید :چه کارى   
است که انجام آن فقط از من بر مى آید و اگر آن را 
به خوبى انجام دهم یک تغییر اساسى 
به وجود خواهد آمد؟
(برایان تریسى)

 
2- کارگزارانت را بیازما و سپس بکار گمار، چرا که 
انتصاب بدون مشورت و آزمایش 
موجب پشیمانی خواهد بود.
(امام على(ع))

 
3- اگر میزان تحوالت خارج از سازمان شما بیش از 
میزان رشد داخل سازمان باشد، در این صورت سقوط 
سازمان حتمی است.

 
4- خالقیت یعنی یک درصد الهام
و 99 درصد عرق ریختن.
(ادیسون)

 
5- مدیریت یعنی کارکردن از طریق دیگران با هنر 
انجام دادن کارها از طریق آنان.

 
6- موفق ترین مدیران کسانی هستند که تا وقتی 
«قدیمی» خوب است از آن استفاده می کنند و به 
محض این که «جدید» بهتر شد 
آنرا در اختیار می گیرند.

 
7- مدیران پیروزمند دنیاى امروز، رمز پیروزى سازمان 
خود را بهره مندى از انسان ها فرهیخته مى دانند.

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

 
9- در طول تاریخ بیش تر کامیابى در دست یابى به 
منابع طبیعى مانند زمین، طال و نفت بوده است، اما 
اکنون ناگهان ورق برگشته و دانش
 به جاى آن نشسته است.

 
10- اولین چیزى که قبل از وارد شدن به هر مذاکره 
اى باید در مورد آن تصمیم بگیرید این است که اگر 
طرف مقابل به شما نه گفت چه کار باید بکنید.
(ارنست بوین)

لنوو در ســال 1990 اولین کامپیوتر شــخصى خود را ساخت. 2 سال پیش از آن، اولین 
دفتر نمایندگى خــود را در هنگ کنگ بنا کردند و خود «لیو» به همراه 5 کارمند دیگر 
روانه این دفتر شدند تا بهتر بتوانند به بازارهاى این منطقه دسترسى داشته باشند. در این 
مقطع، لنوو وام هاى کالنى گرفته و بسیار مقروض بود. کارمندان به ناچار به جاى استفاده 
از وســایل حمل و نقل عمومى، با پیاده روى خود را به شرکت مى رساندند و ساعت هاى 
طوالنى مشــغول کار بودند. ســهام شرکت لنوو در ســال 1994 در لیست سهام هاى 
هنگ کنگ قرار گرفت و ارزش آن تا 30 میلیون دالر افزایش پیدا کرد. بعد از این اتفاق 
ســهام شرکت براى خرید در اختیار عموم قرار گرفت. اما آن ها هیچ تجربه اى در مورد 
اداره  یک شرکت عمومى نداشتند و با قوانین و مسئولیت هاى آن آشنا نبودند. مدیرعامل 
لنوو نمى توانست خوب سخنرانى کند و در بسیارى از موارد، کار خراب تر مى شد. «لیو» 
در اولین سخنرانى اروپایى خود حسابى اشتباه کرد و حتى تصور مى کرد خبرنگاران دارند 
با ســوال هاى زیادشان به او توهین مى کنند. در اوایل شــروع دهه 2000، دوباره وضع 
اقتصادى شرکت لنوو خراب شد. آن ها کامپیوتر شخصى تولید مى کردند ولى سهمى از 
بازار نداشتند. در نهایت، در سال 2005 با بخش کامپیوترهاى شخصى شرکت آى بى ام 

و از جمله لپ تاپ هاى ThinkPad و خط تولید تبلت هاى این شرکت ادغام شدند. 
این ادغام به لنوو کمک کرد به بازارهاى جهانى راه پیدا کند و بتواند برند و محصوالتش 
را در این بازارها عرضه کند. طى چند ســال، اوضاع مالى لنوو بهبود پیدا کرد و توانست 
الفباى بازار را یاد بگیرد. ســرانجام این ادغام خریدارى بخش تجارت آى بى ام به قیمت 
1.25 میلیارد دالر بود. لنوو حتى توانســت 500 میلیــون دالر از بدهى هاى آى بى ام را 
پرداخت کند. حاال، مشتریان آى بى ام از لنوو خرید مى کردند و این شرکت مى توانست با 
خیال راحت کامپیوتر شخصى، تبلت و لپ تاپ تولید کند و در بازار بفروشد. این گونه شد 
که در شروع دهه 2010 میالدى، لنوو کم کم نامى آشنا در بازار بود و کم کم به یکى از 

تولیدکننده هاى بزرگ کامپیوتر شخصى در دنیا مبدل  شد. 
لنوو از دیدگاه هاى مهندســى و حرفه اى آى بى ام در کنار فناورى هاى این شــرکت در 
ســاخت لپ تاپ هاى خود اســتفاده مى کرد. مثال، این لپ تاپ ها از طراحى خودرو الهام 
گرفته و داراى سیســتم شتاب سنج ایربگ ماشین بودند. سخت و مقاوم نشان مى دادند 
و همانند یک ســرور قدرت داشتند. در آن زمان، بســیارى از مهندسان و افرادى که 
دنبال یک لپ تاپ قدرتمند و محکم در برابر ضربه و فضا بودند؛ سراغ لپ تاپ هاى لنوو 
مى رفتند. البته، این لپ تاپ ها از نظر طراحى و زیبایى، وزن و اندازه وضع خوبى نداشتند 
که امروزه این نقایص نیز برطرف شدند. لنوو در سال 2014، موفق شد بخش سرورهاى 
 IBM BladeCenter و IBM System x مبتنى بر پردازنده اینتل شرکت آى بى ام از جمله

را نیز به مجموعه خود اضافه کند تا راهى به بازارهاى اینترپرایز و سرورى پیدا کند. 

بر فراز پشته اى از تجربه
لنوو بهترین مثال از شرکتى است که گام به گام، پروژه به پروژه و شکست به شکست، 
تجربه اندوزى کرده و حاال موفقیت هایش را مدیون آن ها است. لنوو شرکتى چند ملیتى 
اســت ولى شــروع کارش از پکن و چین بود. آن هم در زمانى کــه فناورى و صنعت 
الکترونیک در این کشور مانند امروز توسعه نیافته و مورد توجه دولت نبود. 
شاید امروز صحبت از یک موبایل یا لپ تاپ چینى راحت باشد ولى در دو 
دهه پیش، هیچ شرکت تولیدکننده محصوالت الکترونیکى مطرح چینى در 
بازارهاى جهانى وجود نداشت. امروزه، لنوو مدعى رتبه اول تولیدکننده سرور 
دنیا اســت؛ جزو سه تولیدکننده برتر کامپیوترهاى شخصى در دنیا است و 
در بازار لپ تاپ جزو برترین برندها محسوب مى شود. همین طور در تولید 
تلویزیون هاى هوشمند، موبایل هاى هوشمند و ده ها گجت دیگر پیشرو است. 
 ThinkPad این شــرکت تا سال 2015 حدود 100 میلیون از لپ تاپ هاى
خود را به فروش رســاند. لنوو گام هاى زیادى براى پیشرفت فناورى چین 
برداشته است و هر ســال میزبان رویدادهاى مرتبط با فناورى این کشور 
است. این شرکت در سال 2016 در لیست 500 شرکت برتر مجله  فوربز 
در رتبه 202 قرار گرفت . لنوو همچنین به عنوان یکى از 50 شــرکت برتر 
Boston Consul انتخاب شده است. ng در زمینه  نوآورى از سوى گروه
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مراکز داده جزو حیاتى ترین بخش هاى خرده فروشى ها و عملیات ُخرد در دنیاى 
مراکزداده  بدون  الکترونیک  تجارت  و  دیجیتال  خدمات  ارایه  شدند.  مدرن 
که  تجربه اى  براساس  جهان  سراسر  در  مردم  روزها،  این  نیست.  امکان پذیر 
دارند یا حتى عادت؛ از فروشگاه ها و مارکت ها به صورت آنالین یا فیزیکى خرید 
مى کنند. در کمپین هاى بزرگ حضور یافته و نیازهاى خود را تامین مى کنند. در 

این کمپین ها و خریدها، بیش از هر چیزى اطالعات اهمیت دارد.

واقعا در یک کمپین خرده فروشــى چه میزان از اطالعات تبادل مى شود؟ خرده فروشى 
آنالین eBay هر روز بیش از 300 میلیــارد رکورد اطالعاتى را پردازش مى کند. یعنى 
حجم داده اى به اندازه 500 پتابایت که 300 برابر بیشــتر از نســخه پشتیبان  کتابخانه 
کنگره کشور ایاالت متحده است. فناورى باعث شده خرده فروشى ها به کسب وکارهایى 
داده محور تبدیل شوند و بیش از هر تجارت دیگرى با تقاضا براى دسترسى به اطالعات، 
ذخیره اطالعات، پردازش اطالعات و تجزیه و تحلیل اطالعات سروکار داشته باشند. در 
نتیجه، در نزدیکى هر کسب وکار خرده فروشى (چه بزرگ یا کوچک) یک مرکزداده محلى 

قرار دارد یا اینکه به یک مرکزداده راه دور متصل شده است.
در قرن هزاره ســوم، کسب وکارها با اطالعات رشد مى کنند. آن ها در هر کار و عملیاتى 
نیاز به دسترسى به اطالعات دارند. باید رکوردهاى مشتریان ذخیره شود. رفتارها و عادت 
مرتبط با این مشــتریان ردگیرى و باز هم ذخیره شود. فروش، تبلیغات، بازاریابى، تحلیل 
رفتار مشــترى و هر فرآیند دیگرى که تعریف شود؛ پاى اطالعات در میان است. اما به 
طور دقیق یک مرکزداده مناسب براى خرده فروشى چه مشخصاتى دارد و چه مشکالتى 

را حل مى کند؟

چرا خرده فروشان به مراکزداده نیاز دارند؟
خرده فروشــان آنالین و تجارت الکترونیک، به طور عمده توسعه یافته خرده فروشى هاى 
فیزیکى و معمولى هستند. شرکت هاى بزرگى در دنیا وجود دارند که فقط روى اینترنت 
و به طور آنالین فعالیت مى کنند. از بهترین نمونه این خرده فروشى ها مى توان به آمازون 
و eBay اشــاره کرد. این شرکت ها هر روز تجربه خرید آنالین را ساده تر، سریع تر، لذت 
بخش تر و به صرفه تر مى کنند. اپلیکیشن هاى موبایل عرضه کردند تا مشتریان تنها با چند 
ضربه به نمایشگر لمسى اسمارت فون خود، خریدهاى روزانه را انجام دهند و حتى نیازى 
به کامپیوتر و لپ تاپ نداشــته باشند. مشتریان هم از این خدمات و اپلیکیشن ها استفاده 
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فائزه یوشانى

چرا مراکزداده
براى خرده فروشى ها 
اهمیت حیاتى دارند؟

مرکزداده خرده فروشى چیست
و چه مشکالتى را حل مى کند؟



پشتیبانى همیشه در دسترس
مراکزداده خرده فروشــى نیازمند پشــتیبانى هر 7 روز هفته و 24 ســاعته هستند. تیم 
پشتیبانى مراکزداده باید همیشه از طریق مکانیزم هاى ارتباطى مختلفى مانند ایمیل، چت، 
تلفن، سیستم هاى نظارت از راه دور و غیره در دسترس باشند. راه حل هاى پشتیبان گیرى 
از اطالعات به طور مرتب پیاده سازى و بهینه سازى شوند تا اطمینان حاصل شود همیشه 
اطالعات حســاس در خطر از دست رفتن قرار ندارند. این مزایا براى خرده فروشى هاى 
آنالین بسیار مهم تر است زیرا آن ها هیچ چیز فیزیکى در دسترس مردم ندارند و همه چیز 

روى سایت آن ها است. 

با قدرت مى توان گفت بدون در دســترس بودن مزایــاى باال و مراکزداده اى که تمامى 
این مزایا و ویژگى ها را در باالترین ســطح ممکن پیاده ســازى کردند؛ خرده فروشــى ها 
نمى توانســتند این قدر رشد کنند و توســعه یابند. آمازون دومین شرکت بزرگ دنیا با 
ارزشى بالغ بر یک تریلیون دالر است. این موفقیت بدون مراکزداده بزرگ و مدرن این 

شرکت به دست نیامده است.

فناورى هاى جدید
در دهه کنونى، خرده فروشى ها نماد فناورى و پیشرفت بودند. اولین فناورى ها و مدرن ترین 
ابزارهاى پیشرفته فناورانه در این فروشگاه ها استفاده شده و به دنیا معرفى شدند. آمازون 
یکى از این خرده فروشــى ها اســت که براى اولین بار از ربات ها، پهپادها، سرویس هاى 
آماده ســازى و تحویل محصول، خریدهاى بدون نیاز به صنــدوق و ده ها فناورى دیگر 
رونمایى کرده اســت. آمازون به طور موازى، با توسعه فروشگاه ها و سیستم هاى خرید و 
تحویل کاال به مشترى، مراکزداده خود را نیز توسعه داده و فناورى هاى جدیدى در آن ها 
استفاده کرده است. به طورى که اکنون مدرن ترین، مجهزترین و کارآمدترین مراکزداده 
دنیا متعلق به این شرکت هستند. سرویس محاسبات ابرى AWS آمازون بهترین سرویس 
میزبانى سرور و هاست در دنیا است که مبتنى بر همین مراکزداده عرضه مى شود. آمازون 
براى اولین بار در مراکز داده خود از حافظه هاى فلش و SSD به جاى هارددیســک هاى 
قدیمى اســتفاده کرد. جزو اولین شــرکت هایى بود که مراکزداده مبتنى بر انرژى هاى 
تجدیدپذیــر و پاك را راه اندازى و کم کم اســتفاده از انرژى الکتریکى به صورت خام را 

کنار گذاشت.
خرده فروشى ها در سراسر دنیا در حال تغییر هستند و متحول مى شوند. از ربات ها به جاى 
انسان استفاده مى کنند. سیستم هاى پرداخت مدرن جایگزین صندوق هاى سنتى شدند و 
بسیارى از فروشــگاه هاى آنالین فناورى هایى را پیاده سازى مى کنند تا مشترى بتواند از 
طریق اینترنت در یک فروشگاه مجازى همانند فروشگاه فیزیکى قدم زده و اجناس خود را 
انتخاب و به سبد خرید اضافه کند. این فناورى به نام Magic Mirror AR-based جز با 
به کارگیرى مراکزداده و زیرساخت شبکه بسیار پیشرفته و فوق مجهز، امکان پذیر نخواهد 
بود. پیش بینى مى شود سیســتم هاى مبتنى بر این فناورى تا سال 2022 فراگیر شوند و 
کاربران بتوانند در فروشــگاه مجازى، اجنــاس را بردارند؛ کاتالوگ ها و توضیحات روى 

بسته بندى اجناس را بخوانند و حتى به طور سه بعدى بررسى کنند. 
اکنون، کار مراکزداده فراتر از جمع آورى، ذخیره سازى و پردازش اطالعات است. آن ها 
باید اپلیکیشــن ها و برنامه هاى کاربردى بى درنگ واقعیــت مجازى و واقعیت افزوده را 
میزبانى کنند. اپلیکیشــنى مانند IKEA Place AR به مشترى اجازه مى دهد یک مبلمان 
انتخاب، خانه خود را طراحى و بعد خرید کند. بسیارى از خدمات و برنامه هاى کاربردى 
خرده فروشى مبتنى بر درخواست مشترى و بى درنگ هستند؛ یعنى مراکزداده باید در لبه 
شبکه عملیات   پردازش و تحلیل اطالعات را انجام دهند و بعد در پایان روز این اطالعات 

به مرکزداده اصلى منتقل و ذخیره سازى یا پشتیبان گیرى شوند. 
به همین دلیل ساده است که این روزها خرده فروشى بدون اتصال به مرکزداده قابل تصور 
نیست. راه کارهاى مراکزداده و آینده آن ها براى صنایع خرد بسیار اهمیت دارند و این دو 

کسب وکار با یکدیگر گره ناگسستنى پیدا کردند.

مى کنند چون قابل اعتماد هســتند. زیرســاخت هاى عظیم مراکزداده باعث شدند این 
خدمات قدرتمند و قابل اعتماد باشــند. مراکزداده و پس از آن فناورى هاى محاسبات 
ابرى باعث شدند کسب وکارها بتوانند خدمات امن و بهینه اى به مشتریان ارایه دهند. 
فقط یک موضوع در خرده فروشى هاى کنونى مطرح است و آن جریان اطالعات است. 
در ادامه چند مزیت یا رویکرد استفاده از مراکزداده در خرده فروشى ها را بررسى مى کنیم:

کولوکیشن
Coloca) به خرده فروشى ها اجازه مى دهد اطالعات حساس و  on) مزیت کولوکیشــن
حیاتى خود را روى مراکزداده راه دور ذخیره سازى و میزبانى کنند. غالب این مراکزداده به 
شرکت هاى بین المللى و معتبر تعلق دارند و بهترین خدمات میزبانى اطالعات را مى دهند. 
این مراکزداده کولوکیشن با آخرین فناورى هاى روز و به طور امنیتى مدیریت مى شوند 
و تیم هاى بسیار توانمند و با تجربه اى مسئول پشتیبانى آن ها است. مراکزداده کولوکیشن 
باعث شدند خرده فروشى ها به جاى صرف هزینه و وقت زیاد براى ساختن یک مرکزداده 

محلى، از مراکزداده جهانى به بهترین نحو و متناسب با نیازشان استفاده کنند. 

افزایش قابلیت اطمینان
استفاده بیشتر و موثرتر از مراکزداده جهانى و حرفه اى باعث شده است تا قابلیت اطمینان 
و دسترسى به شبکه و اطالعات افزایش پیدا کند. خرده فروشى ها به معناى واقعى کلمه، 
زمان دان تایم یا ارتقا و به روزرسانى ندارند یا بسیار کم و ناچیز است. براى خرده فروشان 
بســیار مهم اســت که یک مرکزداده آپ تایم باال و دان تایم بسیار پایین داشته باشد. 
خرابى این مراکزداده در حد صفر یا نزدیک به آن است. خرابى یک مرکزداده مى تواند 
ضررهاى هنگفتى به خرده فروشان بزند. غالب مراکزداده محلى دان تایم و خرابى باالیى 
دارند و به همین دلیل، این خرده فروشــان سراغ مراکزداده بزرگ و حرفه اى در سطح 

جهان مى آیند تا سایت شان هیچ گاه از دسترس خارج نشود.

مقیاس پذیرى سریع
در خرده فروشــى ها، کارایى و ترافیک به طور مرتب در نوسان است. برگزارى کمپین ها 
یا برخى رویدادهاى فصلى باعث مى شوند مشتریان بیشترى به سایت و اپلیکیشن خرید 
مراجعه و به طور ناگهانى ترافیک شبکه افزایش پیدا کند. گاهى اوقات در یک روز عادى، 
پیش بینى هواشناسى باعث سرازیر شدن مردم به یک خرده فروشى مى شود. همین طور، 
ده ها اتفاق و رویداد پیش بینى نشده مى تواند الگوى مشتریان مورد انتظار را برهم بزند. در 
آخرین رویداد Prime Day سایت آمازون، بیش از 100 محصول توسط مردم خریدارى 
شده است و این ممکن نیســت جز با مراکزداده مدرن و مجهزى که از مقیاس پذیرى 
باال و سریعى سود مى برند. مراکزداده مى توانند به سرعت ترافیک شبکه را مدیریت و 

درخواست هاى مشتریان را راه اندازى کنند. 

امنیت در باالترین سطح ممکن
خرده فروشى ها نیاز به باالترین سطح امنیتى دارند. کوچک ترین آسیب پذیرى یا رخنه اى 
در سیستم هاى فروش و خدمات خرده فروشى ها مى تواند پایان کار آن ها باشد. بنابراین؛ 
نیاز است مراکزداده از باالترین و آخرین مکانیزم هاى امنیتى، دستگاه ها و ابزارها استفاده 
کننــد تا اطمینان حاصل شــود هم در بعد فیزیکى و هم مجازى همه چیز امن اســت. 
گزارش هاى امنیتى منتشر شده نشان مى دهند حمله بر ضد خرده فروشى ها در کشورى 
مانند انگلستان طى سال 2017 دو برابر گذشته شده است چون خرده فروشى ها اهداف 
سودآورى براى هکرها، تیم هاى مخرب و مجرمان سایبرى هستند. هدف هکرها تنها از 
کار انداختن سیستم فروش یا سرقت هاى مالى نیست. آن ها مى توانند اطالعات مشتریان 
را ســرقت کرده و در وب تاریک به فروش برســانند. یک نقض داده در سال 2013 
براى خرده فروشــى Target بیش از 148 میلیون خســارت مالى داشت و مدیرعامل 
آن اســتعفا کرد. مراکزداده باید این تضمین را بدهند که امنیت اطالعات و تراکنش ها، 
امنیت اطالعات ذخیره شــده کاربران و زیرساخت شبکه به طور کامل تامین مى شود و 

خرده فروشان نباید از این موارد نگرانى داشته باشند.

︫﹞︀ره ١٧٥



﹊︀︑﹢ر
︀ر﹋

️︀ ﹊

︀﹝︺﹞

﹤﹀﹫︴﹛
قورباغه و آب جوش

بخش فروش همه تالشش رو 
کرده، بنابراین باید بگم مصرف 

کننده ها مقصر هستند

جواب معماى لیوان ها:
با مقایسه لیوان ها و اشیایى در درون آن ها است؛ لیوان B که حاوى یک کلیپس است؛ بیشترین آب را درون خود خواهد داشت.

معماى دایره ها:
در تصویر آخر دایره ها به چه شکلى باید قرار بگیرند؟

اگر قورباغه اى را  به همراه مقدارى از آبى که
در آن زندگى مى کند در ظرفى بریزید و آب را به آرامى

گرم کنید خواهید دید که قورباغه به گرم شــدن آب عکس العملی نشان نمی دهد تا آن 
که آب جوش می آید و قورباغه می میرد. دلیل این رفتار این است که قورباغه یک حیوان 
خونسرد اســت و دماي بدن خود را با تغییرات تدریجی دماي محیط تطبیق می دهد. اگر 
قورباغــه دیگري را بگیرید و در ظرف آبی که اختالف دماي قابل مالحظه اي با دماي بدن 
قورباغه دارد اما براي آن قابل تحمل اســت، بیندازید خواهید دید که به سرعت به بیرون 

می جهد چرا که نمی تواند این تغییر دما را تحمل کند.
شرح: 

مدیرانی که به محیط و تغییرات آن توجه ندارند مانند قورباغه عمل خواهند کرد. این مدیران 
روند و تغییرات تدریجی را شناسایی نمی کنند و بنابراین در زمان الزم استراتژي مناسب را اتخاذ 
نمی کنند زیرا خود را براي آن شــرایط تغییر کرده آماده نکرده اند. از طرف دیگر این مدیران 
ظرفیت تحمل خیلی از تغییرات محیطی ناگهانی را ندارند و بنابراین به آن تغییرات به درستی 
عکس العمل نشان نمی دهند. به بیان دیگر این مدیران استراتژیک عمل نمی کنند و از فرصت ها

و تهدیدها به درستی بهره نمی برند.

١٨ ︫﹞︀ره ٥

﹩﹞︣﹎︨︣ 

رنگ آمیزى جدول هاى خیابان
شــرکتی در مناقصه پروژه رنگ زدن جدول هاي خیابان هاي 
شهر برنده شــد. مدیریت شرکت تصمیم گرفت چند نفر را 
که باالترین توانایی را داشــته باشند استخدام کند. بنابراین از 
داوطلبان آزمونی به عمل آورد. در این آزمون به هر داوطلب 
یک سطل رنگ و یک قلم مو داده شد و از آنها خواسته شد در 
زمان مشخصی هر تعداد جدول را که می توانند رنگ کنند. در 
بین داوطلبان کسی بود که توانست 5 برابر دیگران جدول ها 
را رنگ بزند. مدیر شرکت با خوشحالی او را به همراه چند نفر 
دیگر اســتخدام کرد. روز اول همه چیز خوب پیش رفت. روز 
دوم متوجه شــدند کارگر برتر نسبت به روز اول افت کاري 
داشته است. روز سوم تعداد جدول هایی که کارگر برتر رنگ 
زد کمتر از کارگران معمولی بود. در پایان روز، رئیس شرکت 
با ناراحتی بــه کارگر برتر گفت: «تو آنگونــه که در آزمون 
وانمود کردي کار نمی کنــی، حتی از کارگران دیکر نیز کمتر 

کار می کنی.»
کارگر با قیافه حق به جانب گفت: «روز اول سطل رنگ کنارم 

بود، اما حاال من کجا و سطل رنگ کجا!»
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