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 محصول سازی خدمات چیست و چگونه
کسب وکار شما را نجات می دهد؟  

کامپیوتری کاهش هزینه های شبکه های  ۱٠ روش 
کوچک بهترهستند یا تیم های بزرگ؟! تیم های 

که برای رشد شغلی در سال۲٠۲٠ نیاز دارید ۱٠ مهارتی 
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TA

C
-20

9C
W

TA
C
-20

9D
X

T
B
M
-H

M
I

 ��������� ��ی ������� ��

سیستم سرمایش اختصاصی مراکز داده:
سیستم دائم کار(٧×۲۴)  -

PLC مجهز به سیستم کنترلی  -
کنترل دقیق دما و رطوبت مرکز داده در محدوده استاندارد.  -

امکان نظارت جامع بر شرایط سیستم سرمایش بر روی نمایشگر محلی (HMI) و تحت شبکه  -

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربـــی، پالک ٢۴۸، تلفن گویا: ۶۶۹۴۲۳۲۳، تلفن اوپراتور:۶۶۹۴۷۲۰۰
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گفتهها نکتهها،
نگاهیبهتاریخچهشرکتبوئینگ؛بزرگترینشرکتصنعتهوانوردی  ▪

بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال 1398 بــه نــام »رونــق تولیــد« بایــد اذعــان 
کشــور و اقتصــادی اســت. بــا بررســی  داشــت »تولیــد« اســم رمــز هــر 
کــره جنوبــی، آلمــان  کشــورهای صنعتــی ماننــد آمریــکا، ژاپــن،  اقتصــاد 
کشــورها از یــک اســم رمــز  کــه همــه ایــن  و فرانســه فقــط بــه یــک نتیجــه می رســیم 
کردنــد و آن هــم »حمایــت از تولیــد ملــی« اســت.  مشــخص بــرای پیشــرفت اســتفاده 
کارگــران و تولیدکننــدگان، »ســربازان  کــره جنوبــی بــه   بعــد از جنــگ جهانــی دوم در  
جنــگ اقتصــادی« می گفتنــد و بــا ایــن روش ایــن افــراد را نــزد مــردم و مســئوالن 
بــزرگ و محتــرم می کردنــد. سیاســت های آلمــان پــس از جنــگ جهانــی دوم در هــر 
ــق دادن  ــد، رون ــت و آن تولی ــی داش ــترک و اساس ــور مش ــک مح ــی، ی ــوزه و صنعت ح
بــه تولیــد و حمایــت از تولیــد ملــی بــود. رونــق تولیــد و حمایــت از رونــق برابــر اســت 
کســب وکار، تقویــت اقتصــاد ســالم و پویــا و تقویــت  بــا رونــق معیشــت مــردم، رونــق 

ارزش پــول ملــی. 
کاهــش تــورم و  کاالهــای اساســی باعــث  در هــر صنعتــی، افزایــش تولیــد و وفــور 
کــه  شکســته شــدن رکــود می شــود. بــرای مثــال، در صنعــت شــبکه تــا هنگامــی 
گمــرک،  منتظــر تخصیــص ارز بــرای ســفارش تجهیــزات خارجــی، رســیدن آن هــا بــه 
ــی  ــیم؛ نیم ــا باش ــتفاده در پروژه ه ــرک و اس گم ــص از  ــد ترخی ــا و بع ــت مجوزه دریاف
ــی  از ســال را از دســت داده ایــم و هیــچ پیشــرفتی در پروژه هــا صــورت نمی گیــرد، ول
کشــور داشــته باشــیم و این بــاور عمومی  کــه چشــم بــه تــوان و تولیــد داخل  هنگامــی 
گی هــای  کیفیــت و ویژ کاالی تولیــد داخــل می توانــد همــان  کــه  کنیــم  را تقویــت 
به راه افتــادن و  پروژه هــا  رونــق  شــاهد  باشــد،  داشــته  را  خارجــی   کاالهــای 

خ محرکه اقتصاد خواهیم بود. چر
ایرانــی،  کارگــر  ســفره  ســر  بــر  پــول  بــردن  کار،  اشــتغال،  یعنــی  تولیــد  رونــق 
ــر شــدن انبارهــا از اجنــاس و جنب وجــوش فروشــندگان.  کارخانه هــا، پ ــدازی  راه ان
اهمیــت دادن بــه تولیــد و تقویــت تولیــد داخلــی در شــرایط تحریمــی و اقتصــادی 

می کنــد. پیــدا  چندانــی  دو  اهمیــت  ایــران،  کنونــی 
ــه  ــه خاطــر نبــود تجهیــزات ب گام هــای توســعه زیرســاختی ب  بســیاری از پروژه هــا و 
ــه اســتعداد و  فراموشــی ســپرده شــدند، در حالی کــه نهادهــای دولتــی می تواننــد ب
قــدرِت بخــش خصوصــی بــرای تولیــد و تامیــن ایــن تجهیــزات متکــی شــوند. تقریبــا 
کار و تــاش و ســرمایه ایرانــی،  کنــون، شــعارهای ســال پیرامــون  از ســال 138۷ تا
کاالی  نــوآوری و شــکوفایی، جهــاد اقتصــادی، اشــتغال و رونــق تولیــد و حمایــت از 
کــه بــه خوبــی نشــان می دهنــد ایــن موضــوع بــرای اقتصــاد و صنعــت  ملــی بودنــد 
کنونــی بــه  چقــدر حیاتــی بــوده اســت و تنهــا راه حــل برون رفــت از وضعیــت رکــود 
ــه  ــه در شــعار بلکــه در عمــل و در باورهــا ب ــه امســال، ن ک ــم  ــد. امیدواری شــمار می آی
کاالی ایرانــی نــگاه ویــژه ای شــود و شــاهد بــه ثمــر رســیدن پروژه هــای  تولیــد ملــی و 

بزرگــی بــا تولیــدات داخلــی باشــیم.
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دسترسی ۱۲ میلیون ایرانی به اینترنت 
پرسرعت

کنــون فقــط 11 تــا 12 میلیــون ایرانــی بــه اینترنــت  هم ا
نــوع  از  هــم  آن  کــه  دارنــد  دسترســی  پرســرعت 
مگابیــت   16 ســرعت  کثــر  حدا بــا   ADSL اتصــاالت 
کــه بــر اســاس اهــداف برنامــه ششــم  اســت. در حالــی 
بــه  ایرانــی  خانوارهــای  از  درصــد   80 توســعه  بایــد 
ــی  ــه دسترس ــر ثانی ــت ب ــرعت 20 مگابی ــا س ــی ب اینترنت
ــر ســر نحــوه افزایــش  کننــد، ایــن روزهــا بحــث ب پیــدا 
گرفتــه اســت و شــرکت  ــاال  ســرعت اینترنــت خانگــی ب
و  اپراتورهــا  اینترنتــی،  شــرکت های  مخابــرات، 
چنــد شــرکت نوپــا در ایــن زمینــه بــا یکدیگــر رقابــت 
رســیدن  راه کار  تنهــا  ارتباطــات  وزارت  می کننــد. 
دسترســی  بــرای  ششــم  برنامــه  چشــم انداز  بــه 
را  مگابیــت   20 اینترنــت  بــه  ایرانــی  خانواده هــای 
توســعه شــبکه فیبرنــوری می دانــد. ایــن وزارت خانــه 
را  کشــور  شــهرهای  و  روســتاها  تمــام  می خواهــد 
و  فیبرنــوری  بــه  گســترده  تــار عصبــی  یــک  هماننــد 
ــاوری  ــه، از فن ــد. البت کن ــل  ــرویس های FTTH متص س
نیــز   VDSL نــام  بــه   ADSL بــرای  دیگــری  جایگزیــن 
دارد.  برابــری  پنــج  ســرعتی  کــه  می شــود  اســتفاده 
مگابیــت   60 بــه   VDSL اتصــاالت  ســرعت  کثــر  حدا
ســرعت هایی  می توانــد  فیبرنــوری  ولــی  می رســد 
کاربــران خانگــی فراهــم  تــا 100 مگابیــت را نیــز بــرای 
ســازد. مدیــران مخابــرات امیــدوار هســتند تــا ســال 
در  مســی  کابل هــای  جایگزیــن  را  فیبرنــوری   ،2020
کــه البتــه بعیــد بــه نظــر می رســد  کننــد  کشــور  سراســر 
ــدم  ــل ع ــی از دالی ــود. یک ــق ش ــده ای محق ــن وع چنی
تعرفه هــای  ایــران،  در   VDSL و  فیبرنــوری  توســعه 
شــده  موجــب  کــه  اســت  آن هــا  انحصــاری  و  گــران 
کاربــران خانگــی تمایلــی بــه اســتفاده از آن هــا نداشــته 

باشــند.

یک دقیقه اینترنت در سال ۲٠۱۹

چگونــه   2019 ســال  در  اینترنــت  دقیقــه  یــک 
دانشــجویان  افکارســنجی  مرکــز  می گــذرد؟ 
ایــران )ایســپا( بــا پایــش ترافیــک اینترنــت بــه 
ایــن پرســش پاســخ داده اســت. در طــول یــک 
میلیــون  یــک  حــدود   2٠19 ســال  در  دقیقــه 
وارد  فیســبوک  اجتماعــی  شــبکه  در  کاربــر 
طــول  در  ویدیــو  میلیــون   4.5 می شــوند، 
یــک دقیقــه در یوتیــوب مشــاهده می شــود و 
صــورت  گــوگل  در  جســت وجو  میلیــون   3.8
در   2٠19 ســال  در  ایــن،  بــر  افــزون  می گیــرد. 
 5٠٠ و  هــزار   8۷ حــدود  دقیقــه  یــک  طــول 
ک  بــه اشــترا را  نفــر در توییتــر پســتی  میلیــون 
گرام نیــز در ایــن مــدت  می گذارنــد و در اینســتا
جدیــد  پســت   2٠٠ و  هــزار   46 حــدود  زمــان، 
دقیقــه،  هــر  در  همچنیــن  می شــود.  منتشــر 
در  پیــام  میلیــون   1.6 و  ایمیــل  میلیــون   188
ارســال  کاربــران  میــان  واتســاپ  پیام رســان 
گــوگل و اپــل نیــز  می شــود. در پلی اســتورهای 
و  دانلــود  اپلیکیشــن   3٠ و  هــزار   39٠ حــدود 
در اینترنــت نیــز 4.8 میلیــون فایــل gif تولیــد 
می شــود. طبــق آمــار مرکــز ایســپا، در هــر دقیقــه 
بــه  و 956 دالر  هــزار  اینترنــت حــدود 996  در 
صــورت آنایــن هزینــه می شــود. ایــن آمــار بــه 
بــه  بیشــتر  کاربــران  می دهنــد  نشــان  خوبــی 
پلتفرم هــای  یــا  اجتماعــی  شــبکه های  کــدام 
اینترنتــی تمایــل دارنــد و بیشــتر وقت شــان را 
می کننــد.  کارهایــی  چــه  صــرف  اینترنــت  در 
همچنیــن ایــن آمــار می توانــد پیام هــای بســیار 
نوپــا  و  آنایــن  کســب وکارهای  بــرای  مهمــی 
پلتفرم هــا  کــدام  روی  بداننــد  تــا  کنــد  ارســال 

کننــد. ســرمایه گذاری  بیشــتر 

توجــه کانــون در ماهــوارهای اینترنــت
هــا در ر میلیا

چنــد ســال پیــش، میلیاردرهــای دنیــای فنــاوری 
هوافضایــی  شــرکت های  داشــتند  تمایــل 
کلیــد بزننــد  تاســیس و پــروژه ســفر بــه مــاه را زودتــر 
و مســافر از زمیــن بــه مــاه ببرنــد. ایــان ماســک 
را  اســپیس ایکس  شــرکت  تســا(  )مدیرعامــل 
راه انــدازی و جــف بــزوس )مدیرعامــل آمــازون( 
ســراغ خریــد ســهام شــرکت Blue Origin رفــت ولــی 
در  ســودآورتری  و  جذاب تــر  پــروژه  روزهــا،  ایــن 
ذهــن ایــن میلیاردرهــا می گــذرد. ایــان ماســک 
خبــر داده6٠ ماهــواره ایــن شــرکت بــه فضــا اعــزام 
آغــاز  را  اینترنــت  ســرویس دهی  تــا  می شــوند 
طرحــی  در  می خواهــد  اســپیس ایکس  کننــد. 
بســیار بــزرگ نزدیــک بــه 12 هــزار ماهــواره بــه فضــا 
اینترنــت  پوشــش  زیــر  دنیــا  تــا سراســر  بفرســتد 
قــرار بگیــرد. امــا از آن ســو، شــرکت آمــازون پــروژه 
 3236 می خواهــد  و  اســت  زده  کلیــد  را   Kuiper

کنــد  ماهــواره را در مــدار پایینــی زمیــن مســتقر 
تــا تمــام جهــان بــه اینترنــت پرســرعت دسترســی 
بلندمــدت  پــروژه  ایــن  البتــه،  باشــد.  داشــته 
اســت و بــه ایــن زودی هــا راه انــدازی نمی شــود. 
قــرار اســت ماهواره هــای آمــازون در فاصلــه 36۷ 
فرامــوش  شــوند.  مســتقر  زمیــن  مایلــی   391 تــا 
شــرکت های  گذشــته،  ســال های  در  نکنیــد 
گــوگل هــم ســراغ  غــول دیگــری ماننــد فیســبوک و 
اینترنــت ماهــواره ای رفتنــد. بــه نظــر می رســد بازار 
رقابتی تــر  و  داغ تــر  روز  هــر  ماهــواره ای  اینترنــت 
شــرکت هایی  بدانیــد  اســت  جالــب  و  می شــود 
ــازار فعــال هســتند. ماننــد ایربــاس هــم در ایــن ب
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ورود سیســکو بــه عصــر بی ســیم جدیــد بــا 
وای فــای ۶

 2٠19 ســال  ابتــدای  از   6 وای فــای  تجهیــزات 
)اســتاندارد    6 وای فــای  شــده اند.  بــازار  وارد 
شــبکه های  فنــاوری  جدیدتریــن   )802.11ax

گســترده ای  ظرفیت هــای  کــه  اســت  بی ســیم 
کســب وکارها، ســازمان ها  بــرای اینترنــت اشــیا، 
سیســکو  شــرکت  می کنــد.  فراهــم  مشــتریان  و 
نقــش  و   6 وای فــای  اهمیــت  درک  بــا  نیــز 
و  محصــوالت  از  آینــده،  ارتباطــات  در  آن 
مشــتریان  بــرای  خــود   6 وای فــای  راه کارهــای 
رونمایــی  بــزرگ  و  متوســط  کســب وکارهای  و 
بــه  پــا   6 وای فــای  بــا  می گویــد  سیســکو  کــرد. 
گذاشــته  ارتباطــات بی ســیم  از  عصــر جدیــدی 
پیشــین  نســل  برابــر   4٠٠ ظرفیتــی  کــه  اســت 
وای فــای دارد و می توانــد شــبکه های بی ســیم 
بــا مقیاس پذیــری  کارآمــدی  بســیار حســاس و 
پردیس هــای  بــرای  کــم  بســیار  تاخیــر  و  بــاال 
دانشــگاهی و صنعتــی بســازد. در حــال حاضــر، 
تجــاری  راه کار  و  محصــول  چندیــن  سیســکو 
کــرده و بــا چندیــن  مبتنــی بــر وای فــای 6 عرضــه 
شــرکت فعــال در بــازار وارد همکاری هایــی شــده 
می تــوان  محصــوالت  ایــن  جملــه  از  اســت. 
و   Meraki و   Catalyst کســس پوینت های  ا بــه 
 Catalyst 9600 هســته  ســوییچ های  خانــواده 
کــرد. سیســکو ده هــا منبــع و راهنمــا بــرای  اشــاره 
و   6 وای فــای  فناوری هــای  توســعه دهند گان 
کــه بــرای نمونــه  5G نیــز منتشــر ســاخته اســت 

 DevNet توســعه دهنده  شــبکه  بــه  می تــوان 
بــا  سیســکو  کــرد.  اشــاره   Wireless Dev Center

سامســونگ  اینتــل،  شــرکت های  همــکاری 
را   6 وای فــای  جدیــد  محصــوالت  کوالــکام،  و 
آن هــا  ســازگاری  از  و  داده  قــرار  ارزیابــی  مــورد 
اطمینــان  وای فــای  جدیــد  اســتانداردهای  بــا 

اســت. کــرده  حاصــل 

ســال  در  ســرورها  بــازار  درصــد   ۱۳ رشــد 
۲٠۱۸

گزارش داد ارزش بازار ســرورها در پایان   IDC موسســه
کــه  ســال 2٠18 بــه 23.6 میلیــارد دالر رســیده اســت 
رشــدی 12.6 درصــدی نســبت بــه پایــان ســال 2٠1۷ 
نیــز   2٠18 ســال  چهــارم  فصــل  می کنــد.  تجربــه  را 
رشــدی 5 درصــدی نســبت بــه فصــل چهــارم ســال 
کــه درآمــدی زیــر ســه میلیــون  2٠1۷ داشــته اســت 
دالر می شــود. ایــن آمارهــا نشــان می دهنــد هنــوز بــازار 
ســرورها در سراســر جهــان رشــدی افزایشــی داشــته و 
تقاضــا بــرای خریــد ســرورها بــاال اســت. جالــب اســت 
کوچــک  کــه آمارهــا از تقاضــا بــرای خریــد ســرورهای 
بــازار  نمونــه،  بــرای  می دهنــد.  خبــر  شــبکه  لبــه  و 
 1۷.8 رشــدی  بــا   Volume یــا  کوچــک  ســرورهای 
دالر  میلیــارد   19 بــه  نزدیــک  ارزشــی  بــه  درصــدی 
ــدی  ــا رش ــازار ب ــط ب ــرورهای رده متوس ــیده اند. س رس
3٠.3 درصــدی ارزشــی نزدیــک بــه 2.5 میلیــارد دالر 
رشــد  مقیاس پذیــر  و  بــاال  رده  ســرورهای  و  دارنــد 
را تجربــه  فــروش و تقاضــای خریــد 28.3 درصــدی 
کــرده و بــازار آن هــا بــه ارزش 2.1 میلیــارد دالر رســیده 
انتهــای  کــه در  IDC آمــده اســت  گــزارش  اســت. در 
ســال 2٠18، خریــد ســرورهای رده بــاال از شــرکت های 
کاهشــی داشــته اســت ولــی چــون  معــروف رونــدی 
تعــداد  همین طــور  و  شــبکه  لبــه  ســرورهای  فــروش 
کاهــش تقاضــا  کل فــروش ســرورها بــاال بــوده، ایــن 
کســب وکارها زیــاد  جبــران شــده اســت. در حالی کــه 
بــه خریــد ســرورهای مقیاس پذیــر و بســیار  تمایلــی 
قدرتمنــد ندارنــد، بــه راحتــی ســرورهای رده متوســط 
لبــه  گــون خــود در  گونا بــرای مصــارف  را  کوچــک  و 

می کننــد. خریــداری  شــبکه 

شاید 6G زودتر از 5G بیاید

چیــن  و  آمریــکا  کشــور  دو  میــان  رقابــت  و  جنــگ 
بــه  و  اســت  شــده  کشــیده  فنــاوری  حوزه هــای  بــه 
اســت.  آن هــا  قدرت نمایــی  محــل   5G ویــژه،  طــور 
 5G رهبــر  دیگــری  از  زودتــر  می خواهنــد  هریــک 
کنتــرل خــود داشــته  جهــان شــوند و همه چیــز را در 
کشــمکش میــان شــرکت هــواوی  باشــند. ماجراهــای 
و دولــت ایــاالت متحــده، ســرمایه گذاری های عظیــم 
بودجــه  تخصیــص  اخیــرا  و   5G روی  چیــن  دولــت 
نشــانه هایی  همــه   5G توســعه  بــرای  آمریــکا  دولــت 
در  امــا  هســتند.  کشــور  دو  ایــن  فناورانــه  جنــگ  از 
دونالــد  کــه  اســت  ایــن  جالب تــر  خبــر  میــان،  ایــن 
ترامــپ، رییس جمهــور ایــاالت متحــده از اپراتورهــای 
کــرده اســت ســریعا  کشــور درخواســت  مخابراتــی ایــن 
پایلــوت  بــرای  و  دهنــد  توســعه  را   6G شــبکه های 
کارشناســان  از  بســیاری  برونــد.  ســفید  کاخ  ســراغ 
پنجــم  نســل   2٠23 ســال  تــا  می کننــد  پیش بینــی 
ک خــود  شــبکه های موبایــل در جهــان و حتــی خــا
کامــل اســتقرار پیــدا نخواهــد  کشــور آمریــکا بــه طــور 
کــرد. هنــوز زیرســاخت های الزم بــرای توســعه ایــن 
کشــورها فراهــم نشــده اســت و از  فنــاوری در تمــام 
کاربــران تمایلــی بــه مهاجــرت از 4G بــه  ســوی دیگــر 
کشــورها نــه در  5G ندارنــد. در جهــان امــروز، قــدرت 
تســلیحات نظامــی و هســته ای، بلکــه در ابررایانه هــا، 
شــبکه های  توســعه  و  اینترنــت  زیرســاخت های 
5G در  بتوانــد رهبــری  کشــوری  موبایــل اســت. هــر 
کــم بعــدی دنیــا  جهــان را بــه دســت بگیــرد؛ قطعــا حا

خواهــد بــود.

اخبار فناوری اطالعات جهان 

Cisco WiFi 6 

5G is already
 6G will ;here 
arrive soon

 Server
 revenues
%13 grow

       3      سال دوم/ شماره 6 / بهار 1398



مقــــاله فنی

بــرای   IT مدیــران  کنونــی،  اقتصــادی  شــرایط  در 
کامپیوتــری تحــت  نگــه داری و توســعه شــبکه های 
ح توســعه، افزایــش  فشــار هســتند. ارایــه هرگونــه طــر
ظرفیــت، ارتقــای تجهیــزات و یــا خریــد دســتگاه های 
تعویــق  بــه  اینکــه  یــا  نمی شــود  پذیرفتــه  جدیــد 
ــار مالــی آن بســیار ســخت اســت.  می افتــد و تامیــن ب
هســتند  گزیــر  نا  IT مدیــران  شــرایطی  چنیــن  در 
کــه منجــر  رویکردهــا و روش هایــی در پیــش بگیرنــد 
شــده  شــبکه ها  عملیاتــی  هزینه هــای  کاهــش  بــه 
زیــادی  روش هــای  شــود.  تضمیــن  آن هــا  بقــای  و 
کاهــش هزینه هــای ســربار شــبکه ها پیشــنهاد  ــرای  ب
می شــود ولــی شــاید همــه ایــن روش هــا بــرای شــبکه 

باشــند. نداشــته  کارایــی  کامپیوتــری شــما 

خودکارسازی
و  تنظیمــات  انجــام  و  همگــرا  شــبکه های  بهبــود 
بیشــتر  خودکارســازی  بــرای  آن هــا  در  پیکربنــدی 
کاهــش هزینه هــا باشــد.  کارهــا می توانــد یــک راه حــل 
و  مدیــران  وقــت  آزادســازی  باعــث  خودکارســازی 
نرم افزارهــای  بــا  همــراه  و  می شــود   IT کارمنــدان 
گوشــی ها  هوشــمند می تواننــد دســتگاه هایی ماننــد 
کننــد.  مدیریــت  را  شــبکه  لبــه  تجهیــزات  دیگــر  و 
کیفیــت  و  بهــره وری  در  عملیــات  خودکارســازی 
ســرویس )QoS( شــبکه تاثیرگــذار هســتند و بســیاری 

کارهــا ماننــد تخصیــص آدرس IP بــه دســتگاه های  از 
جدیــد شــبکه را بــدون نیــاز بــه نیــروی انســانی انجــام 
آی پــی  دســتگاه های  کــردن  خامــوش  می دهنــد. 
داخــل  دوربین هــای  کســس پوینت ها،  ا تلفنــی، 
شــب  در  غیرضــروری  تجهیــزات  دیگــر  و  شــرکت 
مثــال دیگــری از خودکارســازی شــبکه اســت. حتــی 
کــه در روزهــای  کــرد  بــرای شــبکه تعریــف  می تــوان 
کــه هیــچ  تعطیــل، ایــام نــوروز و زمان هایــی از ســال 
کارمنــدی در شــرکت نیســت؛ بــرای صرفه جویــی در 
ک دســتگاه ها،  ــرژی و جلوگیــری از اســتها مصــرف ان
بــه طــور خــودکار خامــوش شــوند. بســیاری از وظایــف 
تجهیــزات،  وضعیــت  بررســی  ماننــد  شــبکه  در 
کنتــرل ترافیــک و ایجــاد تغییــرات  عیب یابــی شــبکه، 
کاری  در پیکربنــدی شــبکه متناســب بــا ترافیــک و بــار 

دارنــد. خودکارســازی  قابلیــت 

یکپارچه سازی امنیت
در  ســازمان ها،  بــرای  یکپارچــه  امنیــت  از  اســتفاده 
دارد.   همــراه  بــه  زیــادی  مزایــای  و  گی هــا  ویژ واقــع 
دســتگاه ها  بــر  بیشــتری  کنتــرل  می تواننــد  آن هــا 
راه کارهــای  برخــاف  و  باشــند  داشــته  کاربــران  و 
یــک  شــبکه  بخش هــای  تمــام  در  ســنتی،  امنیتــی 
نرم افــزار امنیتــی مدیریــت دسترســی ها را در دســت 
داشــته باشــد. اســتفاده از یــک امنیــت یکپارچــه در 

IT راحت تــر  سراســر شــبکه باعــث می شــود مدیــران 
همــه  در  و  تعریــف  را  شــبکه  کلــی  سیاســت های 
کننــد. بســیاری از وظایــف مربــوط  بخش هــا اعمــال 
و  خرابی هــا  تشــخیص  ماننــد  شــبکه  امنیــت  بــه 
انســانی  نیــروی  دخالــت  بــدون  آســیب پذیری ها 
اجــرا  جزیــره ای  و  مجــزا  نرم افزارهــای  و  منابــع  یــا 
کابلــی  شــده و هماهنگــی زیــادی میــان شــبکه های 
امنیــت  از  اســتفاده  می شــود.  ایجــاد  بی ســیم  و 
ســربار  عملیاتــی  هزینه هــای  می توانــد  جزیــره ای 

کنــد. تحمیــل  کامپیوتــری  شــبکه  بــه  بیشــتری 

اهمیت بیشتر به شبکه بی سیم
انعطاف پذیــری  دلیــل  بــه  بی ســیم  شــبکه های 
داشــته  همــراه  بیشــتری  بهــره وری  می تواننــد  بــاال 
کاهــش  موجــب  می تواننــد  شــبکه ها  ایــن  باشــند. 
و  کســس پوینت ها  ا کابل کشــی ها،  انســانی،  نیــروی 
متصــل  دســتگاه های  ظرفیــت  افزایــش  ســوییچ ها، 
بــه شــبکه، مدیریــت بهتــر ترافیــک شــبکه در نقــاط 
کاهــش هزینه هــای عملیاتــی  حســاس و در نهایــت 
ــرای شــعب  ــزرگ ب ــر اســت ســازمان های ب شــوند. بهت
شــبکه های  از  خــود  موقــت  و  کوچــک  دفاتــر  و 
ــکان  ــریع و ام ــدازی س ــد. راه ان کنن ــتفاده  ــیم اس بی س
از  دیگــری  مــکان  بــه  مــکان  یــک  از  آن  جابه جایــی 
بــه طــور معمــول، در  مزیت هــای ایــن روش اســت. 

مهرنوش غفوری

کاهش هزینه های  ۱٠ روش 
کامپیوتری شبکه های 

کنونی بیشترین فشار متوجه مدیران IT  است. در شرایط اقتصادی 
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کنفرانــس، مدیریــت پــروژه، ارایــه و میهمــان از شــبکه های بی ســیم اســتفاده می شــود تــا  اتاق هــای جلســه، 
کمتــری بــه سیســتم تحمیــل شــود. شــبکه های  کمتــری در شــرکت انجــام شــود و هزینه هــای ســربار  کابل کشــی 
بی ســیم نســل جدیــد مبتنــی بــر اســتانداردهای 802.11ac و 802.11ax امــکان دسترســی بــه ســرعت های چنــد 
گیگابیتــی بــا درگاه هــای زیــاد ســود می برنــد و از ده هــا ابــزار و  کــرده، از ســوییچ های  گیگابیتــی بی ســیم را فراهــم 
کنتــرل ترافیــک و دســتگاه های متصــل بــه وای فــای اســتفاده می کننــد. در  قابلیــت نرم افــزاری بــرای مدیریــت و 
کابلــی هســتند. کوچــک، شــبکه های بی ســیم راه کار مقرون به صرفــه ای نســبت بــه شــبکه های  کســب وکارهای 

صرفه جویی در مصرف انرژی
بخــش عظیمــی از هزینه هــای عملیاتــی شــبکه متوجــه مصــرف انــرژی اســت. ســوییچ ها و روترهــای اترنــت 
ــاال و ده هــا دوربیــن،  ــد ب ــا پهنای بان هســته شــبکه، ســرورها و تجهیــزات ذخیره ســازی، برنامه هــای ســازمانی ب
کار باشــند؛ هزینــه  کــه بایــد شــبانه روزی )۷×24( روشــن و مشــغول بــه  سنســور و دســتگاه متصــل بــه شــبکه 
مصــرف انــرژی زیــادی خواهنــد داشــت. مدیــران IT بایــد بــه دنبــال راه کارهــا و دســتگاه های مصــرف انــرژی 
کارآمــد اســتفاده  کمتــری داشــته یــا انــرژی را بــه طــور  کــه مصــرف انــرژی  ســبز باشــند. همچنیــن دســتگاه هایی 
کــه انــرژی درگاه هــای بــدون اســتفاده را قطــع می کننــد  می کننــد. بســیاری از روترهــا و ســوییچ ها قابلیتــی دارنــد 
یــا در صــورت فعــال نبــودن شــبکه، بــه حالــت انتظــار می رونــد. مدیــران IT بایــد ایــن فناوری هــا و قابلیت هــا را 
کاهــش آن و در نتیجــه صرفه جویــی  ــرای  ــرژی ب ــم پیگیــر پایــش مصــرف ان ــه طــور دائ ــرده و ب ک در شــبکه فعــال 
گاهــی اوقــات در ســازمان ها ســه رک و ســرور روشــن اســت در حالی کــه می تــوان بــا مدیریــت بهتــر  مالــی باشــند. 
قــدرت محاســباتی و تغییراتــی در توپولــوژی شــبکه تنهــا یــک رک و ســرور را روشــن نگــه داشــت و بقیــه در شــب 

و روزهــای تعطیــل خامــوش شــوند.

حذف الیه ها
ســاده تر  را  شــبکه  زیرســاخت های  می کنــد  کمــک  ســازمان ها  بــه  الیــه ای،  دو  شــبکه ی  معمــاری  مفهــوم 
کلــی  کاهــش دهنــد. معمــاری شــبکه دو الیــه ای می توانــد هزینه هــای  کننــد و هزینه هــای خــود را  پیاده ســازی 
کاهــش دهــد.   )OPEX( و چــه در بخــش عملیاتــی )CAPEX( مالکیــت شــبکه را چــه در بخــش ســرمایه گذاری
کمتــری اســتفاده می شــود و هزینه هــای نگهــداری و  بــا فروپاشــی الیه هــای اضافــی در شــبکه، از محصــوالت 
ــه  ــه هســته شــبکه و یــک الی ــه ای، یــک الی ــرد. در معمــاری شــبکه دو الی ک کاهــش پیــدا خواهنــد  آمــوزش هــم 
لبــه شــبکه داریــم و دیگــر از الیه هــای اضافــی معماری هــای ســنتی خبــری نیســت. در معمــاری جدیــد، ارتقــای 

نرم افــزاری یــا عیب یابــی سیســتم ها هــم ســاده تر و ســریع تر انجــام می شــود. 

مانیتور دایمی شبکه
گــوگل، چندیــن برابــر هســته شــبکه، بــرای مانیتــور و بررســی دایمــی شــبکه  شــرکت های پیشــرفته فنــاوری ماننــد 
کشــف و رفــع شــوند، دان تایــم  گرفتــن شــبکه موجــب می شــود خرابی هــا زودتــر از موعــد  هزینــه می کننــد. زیرنظــر 
شــبکه بــه صفــر برســد و یــک برنامــه مــدون و آینده نگرانــه بــرای ارتقــای شــبکه در دســترس باشــد؛ امــا مدیــران 
کــه هیــچ خبــری از وضعیــت دســتگاه ها، ظرفیــت و ترافیــک شــبکه، تعــداد دســتگاه ها و نقــاط آســیب پذیر   IT
شــبکه ندارنــد، غالبــا بایــد هزینــه عملیاتــی بیشــتری متحمــل شــده و دایمــا در بحــران باشــند. رویکردهــای 
ــرف  ــش مص کاه ــرای  ــینی، ب ــری ماش ــی و یادگی ــوش مصنوع ــای ه ــری ابزاره ــبکه، به کارگی ــور ش ــد در مانیت جدی
گــر یــک لینــک وجــود داشــته  کارایــی دســتگاه ها اســت. حتــی بــا راه انــدازی بهتریــن شــبکه ها ا انــرژی و بهبــود 

کارآیــی افــت می کنــد، نیــاز بــه شناســایی و تعمیــر فــوری دارد. کــه ترافیــک شــبکه را هــدر داده و  باشــد 

اصالح افزونگی ها
تحمل پذیــری  افزایــش  باعــث  افزونگی هــا  می برنــد.  ســود  افزونگــی  راه کار  چندیــن  از  حرفــه ای  شــبکه های 
کنونــی، بهتــر اســت  خطــای شــبکه شــده و مانــع از قطعــی و دان تایــم شــبکه می شــوند ولــی در اوضــاع اقتصــادی 
در برخــی اســتراتژی ها و راه کارهــای افزونگــی تجدیدنظــر شــود و از افزونگی هــای بــا هزینــه پایین تــر یــا جایگزیــن 
بــرای  بــرای ســرورها بــه جــای ژنراتــور بــرق می توانــد تصمیم گیــری بزرگــی   UPS اســتفاده شــود. مثــا خریــد 
کاهــش هزینه هــا باشــد. برخــی ســایت های شــبکه، یــک نســخه پشــتیبان در منطقــه دیگــری دارنــد تــا هیــچ گاه 
کاربــران از بیــن نــرود ولــی بایــد بررســی شــود راه کارهــای ارزان تــر و جایگزینــی وجــود دارد تــا ســایت  اطاعــات 
گاهــی اوقــات قطعــی  کســب وکار مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.  پشــتیبان جمــع آوری یــا بــرای افزایــش ظرفیت هــای 
ــه  ــبت ب ــت، نس ــته اس ــازمان داش ــک س ــرای ی ــری ب کمت ــیار  ــه بس ــال، هزین ــه در س ــد دقیق ــدت چن ــه م ــبکه ب ش
گیرنــد. کار  اینکــه انــواع راه کارهــا و سیســتم های افزونگــی را بــا هزینه هــای بــاال بــرای جلوگیــری از ایــن قطعــی بــه 

کارمندان سرمایه گذاری روی 
کــه اهمیــت دادن بــه نیــروی انســانی و ســرمایه گذاری  کمتــر بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــد   IT شــاید مدیــر
کارمنــد ناراضــی می توانــد  کاهــش هزینه هــا تاثیرگــذار باشــد. یــک  کارمنــدان می توانــد بــه طــور مســتقیم در  روی 
ــری  کامپیوت کســب وکارها روی ســخت افزار شــبکه های  ــا  ــاد بدهــد. غالب ــر ب کل دســتاوردهای یــک ســازمان را ب
بیشــتر از نیــروی انســانی ســرمایه گذاری می کننــد ولــی ایــن اســتراتژی اشــتباه بــوده و می توانــد پیامدهــای 
بــا  دائــم  طــور  بــه  سیســتم  و  می شــود  بهــره وری  افزایــش  و  رشــد  مانــع  نارضایتــی  باشــد.  داشــته  گــواری  نا
کارمنــدان بــه پــول نیــاز دارنــد ولــی  خطاهــای انســانی، هزینه هــای ناشــی از خســارات ، و تغییــرات همــراه اســت. 
ــنهادات  ــرات، پیش ــود، نظ ــت داده ش ــان اهمی ــارت و شغل ش ــه مه ــه ب ک ــد  ــاز دارن ــتر از آن نی ــات بیش ــی اوق گاه
و مشکات شــان شــنیده شــود و زمینه هــای رشــد استعدادشــان فراهــم شــود. یــک نظرســنجی انجــام شــده 

از ۷8 درصــد  بیــش  در ســال 2٠1۷ نشــان می دهــد 
متخصصــان شــبکه و مرکــزداده بیشــتر از پــول بــه بــاور 

کارشــان اهمیــت می دهنــد. داشــتن 

تعیین تکلیف پشتیبانی ها
کــه از فناوری هــا، تجهیــزات و راه کارهــای  شــبکه هایی 
متنوعــی ســود می برنــد و بیشــتر دســتگاه های آن هــا 
گارانتــی  برنــد نیســتند هزینه هــای  یــک شــرکت و  از 
گرچــه  ا می پردازنــد.  سرســام آوری  پشــتیبانی  و 
بــرای  تضمینــی  ســند  یــک  پشــتیبانی  قراردادهــای 
را  کارایــی  و  بهــره وری  و  هســتند  شــبکه  آپ تایــم 
ــروز یــک  افزایــش می دهنــد و خیــال شــما در هنــگام ب
ــی می تواننــد یــک  ــا خرابــی آســوده اســت، ول بحــران ی
فناوری هــا  از  اســت  بهتــر  کننــد.  نابــود  را  کســب وکار 
در  یکپارچــه ای  یــا  همســو  و  ســازگار  تجهیــزات  و 
پشــتیبانی  هزینه هــای  تــا  کنیــد  اســتفاده  شــبکه 
ــوزش  ــانی، آم ــروی انس ــرورش نی ــد. پ کن ــدا  ــش پی کاه
آن هــا  توســط  جدیــد  مهــارت  کســب  و  کارمنــدان 
دهــد.  کاهــش  را  پشــتیبانی  هزینه هــای  می توانــد 
کــره و منعقدکننــده قراردادهــای پشــتیبانی  تیــم مذا
ســال های  بــرای  بتوانــد  و  باشــد  قــوی  بســیار  بایــد 
بعــدی تخفیف هــای باالتــر بگیــرد. در برخــی مــوارد، 
تمدیــد یــک قــرارداد پشــتیبانی بــه صرفــه  نیســت و 
ــد آن  ــع از تمدی ــد مان ــاد بای ــا جســارت زی ــران IT ب مدی
شــوند یــا قراردادهــای ارزان تــری بــا شــرکت های ثالــث 
قراردادهــای  بــزرگ،  و  معــروف  برندهــای  ببندنــد. 
گاهــی اوقــات  گران قیمتــی می بندنــد ولــی  پشــتیبانی 
کوچــک و نوپــا همــان خدمــات را بــا  کســب وکارهای 

می دهنــد.  ارایــه  کمتــری  هزینــه 

کاهش هزینه های نگهداری اطالعات
می کنــد.  پیــدا  افزایــش  اطاعــات  حجــم  روز  هــر 
ســنتی  راه کارهــای  از  هنــوز  کــه  شــرکت هایی  برخــی 
ــاالنه  ــد س ــتفاده می کنن ــات اس ــداری اطاع ــرای نگه ب
جدیدتــری  اطاعــات  ذخیره ســازی  تجهیــزات 
کــرده و بــه زیرســاخت شــبکه می افزاینــد.  خریــداری 
تجهیــزات ذخیره ســازی جدیــد یعنــی بیشــتر شــدن 
ســرمایش،  انــرژی،  مصــرف  عملیاتــی،  هزینه هــای 
مجمــوع  در  و  انســانی  نیــروی  پهنای بانــد،  و  ســرور 
یــک  نگــه داری  بــرای  بیشــتری  بهــای  پرداختــن 
ذخیره ســازی  امــروزه،  اســت.  اطاعــات  ترابایــت 
کســب وکارها  از  بســیاری  بــرای  اطاعــات  محلــی 
ســرویس های  از  اســت  منطقــی  و  نیســت  به صرفــه 
کالوکیشــن  کــز داده  مرا و  و فضــا  اجــاره ســرور  کاود، 
حجــم  کــه  ســازمان هایی  و  شــرکت ها  ببرنــد.  بهــره 
و  سیاســت ها  بایــد  دارنــد،  زیــادی  اطاعــات 
حــذف  بــا  و  دهنــد  تغییــر  را  خــود  اســتراتژی های 
ســوی  بــه  ســنتی،  فناوری هــای  و  رویکردهــا 
حرکــت  خدمــات  و  ســرویس ها  برخــی  برون ســپاری 
کــه  کــرد  پیــدا  جایگزینــی  روش هــای  بایــد  کننــد. 
کمتــری بــرای نگهــداری و دسترســی بــه یــک  هزینــه 
ترابایــت اطاعــات در پــی داشــته باشــند. همچنیــن 
گام بعــدی، پیمایــش  بایــد خرابــی، محافظــت و در 
کــه  داشــت  نظــر  در  هــم  را  اطاعــات  داده کاوی  و 
می تراشــند. ســازمان ها  بــرای  بیشــتری  هزینه هــای 
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با IP PDU کنترل برق مرکز داده در دستان شماست
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(IP Based) امکان ارتباط از راه دور بر اساس پروتکل اینترنت   ▪
▪   مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز

▪   امکان ثبت تاریخچۀ هشدارها و وقایع
▪   دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبکه

HTTP-Telnet-SSH-SNMP v1 پشتیبانی از سرویس های شبکه   ▪ IP PDU
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ــت« در  ــن رای ن ــاوران نوی ــی »فن ــی مهندس ــرکت فن ش
نیازهــای مشــتریان  هــدف شــناخت  بــا   91 شــهریور 
پیشــرفته ترین  بــر  مبتنــی  بهینــه  خدمــات  ارایــه  و 
تاســیس  کشــور  سراســر  بــه  دنیــا  روز  فناوری هــای 
ــزی  ــدد و موفقیت آمی ــای متع ــه پروژه ه ــه بهان ــد. ب ش
کــه ایــن شــرکت در حــوزه شــبکه و دوربین هــای مــدار 
بــا  کوتاهــی  گفت وگــوی  اســت،  داده  انجــام  بســته 
»مهــران ســفایی«، عضــو هیئــت مدیــره ایــن شــرکت 

ادامــه می خوانیــد: کــه در  داشــتیم 

کامپیوتــری،  شــرکت »رای نــت« در زمینــه شــبکه های 
سیســتم های پیشــرفته حفاظــت فیزیکــی )دوربیــن 
هوشمندســازی و   )... و  دزدگیــر  بســته،   مــدار 
عضــو  شــرکت  ایــن  می کنــد.  فعالیــت   )BMS-RFID(
ســعی  و  اســت  ایــران  انفورماتیــک  عالــی  شــورای 
کارشناســان مجــرب در حــوزه فنــاوری  داشــته هــم از 
و  متعهــد  مدیــران  از  هــم  و  ارتباطــات  و  اطاعــات 
متخصصــی ســود ببــرد تــا پروژه هــای ایــن شــرکت بــا 
کــه هیــچ گاه  کیفیتــی  کیفیــت باالیــی انجــام شــوند. 
اتفاقــی و یــک روزه نیســت. بــه عنــوان مثــال، می تــوان 
بــه پروژه هــای زیرســاخت شــبکه  و دوربین هــای مــدار 
فروشــگاه های  شــعبه  ده  از  بیــش  در   CCTV بســته 
شــهروند در تهــران از جملــه شــهروند بوســتان پونــک، 
ایــران  و  میــاد  ج  بــر شــمیرانات،  آرژانتیــن،  بیهقــی 
کــرد. شــرکت »رای نــت«  زمیــن شــهرک غــرب اشــاره 
در اســتان های مختلفــی از جملــه مازنــدران، فــارس، 

مدیریت مبتنی بر ارزش می تواند 
کسب وکار را از بحران ها عبور دهد

گفتوگوبا»مهرانسفالیی«؛عضوهیئتمدیرهشرکتمهندسیراینت

گـــفـــتــــگو

قزویــن، البــرز و تهــران پروژه هــای موفقــی را بــرای اداره آمــوزش و پــرورش، راه و شهرســازی، هتل هــای تفریحــی و 
کــه نشــان از مســیر موفقیت آمیــز رشــد ایــن شــرکت و رضایت منــدی  مکان هــای تجــاری اداری انجــام داده اســت 
مشــتریان اســت. در بیشــتر ایــن پروژه هــا از محصوالتــی بــا برنــد iRACK، iPOWER، iCOOL، و UNICOM اســتفاده 

شــده اســت.

مدیریت مبتنی بر ارزش
ســال های  در  متعــدد  و  مهــم  پروژه هــای  اجــرای  و  »رای نــت«  شــرکت  موفقیــت  دالیــل  ســفایی«  »مهــران 
گرفتــار رکــود و ســکون بــوده اســت، اعــام  کشــور در ســال های اخیــر  کــه اقتصــاد  گرفتــن ایــن  ــا در نظــر  اخیــر را ب
داشــت. تعریــف اســتراتژی های مبتنــی بــر ارزش آفرینــی بــرای شــرکت بــه جــای توجــه و تمرکــز بــر »ســود« یــا بــاال 
بــردن »ارزش ســهام« می توانــد ضامــن بقــا در بــازار و ایجــاد مزیت هــای رقابتــی باشــد. اتخــاذ اســتراتژی های 
کوتاه مــدت و تصمیم گیری هــای آنــی بــرای دســتیابی بــه ســود بیشــتر از فــروش محصــوالت یــا تکمیــل و تحویــل 
کســب وکار را در بلندمــدت  کیفیــت محصــوالت و خدمــات یــک  کمتریــن هزینــه و زمــان نمی تواننــد  پروژه هــا بــا 
کســب وکارها در بــازار داشــته باشــند و از ســوی  افزایــش دهنــد و احتمــاال نمی تواننــد یــک رقابــت واقعــی بــا دیگــر 
کارکنــان بــا اســتعداد را ندارنــد. برعکــس، در مدیریــت  دیگــر توانایــی جــذب و حفــظ متخصصــان باهــوش و 
کســب وکار اســت. تصمیم هایــی  کثــر رســاندن ارزش یــک ســازمان یــا  کلــی بــه حدا مبتنــی بــر ارزش )VBM( هــدف 
کوتاه مــدت نیســت، بلکــه تاثیــرات بلندمــدت آن هــا  ــه ســود  ــرای دســتیابی ب گرفتــه می شــود، تنهــا ب ــه امــروز  ک
کارکنــان شــرکت می خواهــد تــا هماننــد  بــر ســودآوری و پایــداری ســازمان مدنظــر قــرار می گیــرد. VBM  از افــراد و 
کــه در نهایــت بــه ســود شــرکت باشــد.  کننــد  گونــه ای اتخــاذ  کننــد و تصمیمات شــان را بــه  صاحبــان شــرکت فکــر 
کــه بــه خلــق  مدیــران بایــد بــه طــور مــداوم بــه دنبــال رشــد فرصت هــا و ســرمایه گذاری روی فرصت هایــی باشــند 
کــه موفقیــت بلندمــدت آن را تضمیــن  کننــد  ارزش منجــر شــوند و از ســرمایه های شــرکت بــه شــیوه ای اســتفاده 
کیفیــت بیشــتر و اســتفاده از بهتریــن تجهیــزات  کنــد. بــه عنــوان مثــال، پیاده ســازی و اجــرای یــک پــروژه بــا 
ــی  ــد ول کن ــدا  ــش پی کاه ــروژه  ــود پ ــاید س ــت دارد. ش ــر ارجحی ــل زودت ــروژه و تحوی ــن پ ــتر از ای ــودآوری بیش ــر س ب
در درازمــدت، رضایــت مشــتریان و خوش نامــی باعــث درآمدزایــی بیشــتر و ســودآوری می شــود. تنهــا مدیریــت 
کســب وکارها را در اقتصادهــای بیمــار و دارای رکــود، امیــدوار و آینده نگــر نگــه دارد و  ــد  ــر ارزش می توان مبتنــی ب

ــی نجــات بخشــد. آن هــا را از بحران هــای ناخواســته بیرون
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مقــــاله فنی

بابک رشیدی

محصول سازی خدمات چیست و چگونه 
کار شما را نجات می دهد؟ کسب  و 

اشاره
کســب وکارهای آنایــن زیــادی هســتند  در اطــراف مــا 
در  کــه  می دهنــد  مشــاوره  و  راه کار  خدمــات،  کــه 
ازای آن پــول می گیرنــد. ممکــن اســت خــود مــا هــم 
و  اپلیکیشــن  وب ســایت،  کســب وکار،  یــک  صاحــب 
کاربــران اینترنتــی  کــه بــه  هــر برنامــه آناینــی باشــیم 
کافــی  انــدازه  بــه  ولــی  ارائــه  دهــد  راه کار  و  خدمــات 
باشــیم.  نداشــته  مشــتری  عبارتــی  بــه  یــا  درآمــد 
 Productized( خدمــات  محصول ســازی  مفهــوم 
Service( می توانــد دیــدگاه مــا و شــما را نســبت بــه 
نجــات  عامــل  و  تغییــر دهــد  آنایــن  ارایــه خدمــات 
مقیاس پذیــری  یــا  ورشکســتگی  از  شــما  کســب وکار 
بــه منزلــه  بــه خدمــات و راه کار خــود  گــر  ا آن شــود. 
کنیــم، بســیاری از موانــع رشــد  یــک »محصــول« نــگاه 
کســب وکار و محدودیت هــای ایجــاد شــده در بــازار از 

می رونــد. بیــن 

مثل پفک نمکی بفروشید
ارایــه   Productized Service از  تعریفــی  نخســت 
ایــن  بســط  و  مثــال  چنــد  ســراغ  بعــد  و  می دهیــم 
گرچــه هیــچ گاه نمی تــوان  مفهــوم بازاریابــی می رویــم. ا
بــا تعاریــف بــه جزییــات و رویکردهــا در یــک مبحــث 
می تــوان  را  خدمــات  محصول ســازی  ولــی  رســید 
کــرد: »تجمیــع و تبدیــل ســرویس ها  این طــور تعریــف 
طراحی شــده،  پیــش  از  بســته   یــک  بــه  خدمــات  و 
افــزوده   کــه ارزش  بــا قیمــت و مختصــات مشــخص 

معینــی بــرای مشــتری بــه همــراه داشــته باشــد.«
بــرای  را  کار  شــده  محصول ســازی   ســرویس  یــک 
قیمت گــذاری، بازاریابــی، فــروش آســان، مدل ســازی 
بســیار  هــدف  و  فرآینــد  یــک  بــه  رســیدن  و  فــروش 
بــه درســتی  ســاده می کنــد. ممکــن اســت مشــتری 
درک  را  شــما  راه کارهــای  و  خدمــات  افــزوده  ارزش 
نکنــد و در نتیجــه رغبتــی بــرای خریــد از شــما نداشــته 

یــک  قالــب  در  را  خــود  خدمــات  وقتــی  ولــی  باشــد 
محصــول و بســته ارایــه می کنیــد، روی ارزش افــزوده 
ــز  ــه دســت مــی آورد، تمرک ــد ب ــه مشــتری پــس از خری ک
کــرده و نیــاز او را بهتــر، منســجم تر و دقیق تــر از یــک 
ــا ســرویس رفــع می شــود. بنابرایــن، رغبــت  ــزار ی نرم اف

بیشــتری بــرای خریــد پیــدا می کنــد. 
بــرای مثــال، شــما فروشــنده هاســت و ســرور هســتید. 
کســب وکار، تامیــن هــر  شــاید نــگاه ســنتی شــما بــه ایــن 
نــوع درخواســت مشــتری باشــد و مثــا منتظــر بمانیــد 
تــا مشــتری نیازهــای خــود را بگویــد تــا یــک پیشــنهاد 
بــه او بدهیــد. امــا دیــدگاه محصول ســازی ســرویس 
هاســت  ســرویس های  انــواع  می کنــد  وادار  را  شــما 
گی هــای  ویژ بــا  مختلــف  بســته های  در  را  ســرور  و 
کــرده و بــرای هریــک چندیــن  مشــخص طبقه بنــدی 
کنیــد. در  مزیــت و در نهایــت یــک قیمــت مشــخص 
ــد یــک بســته  ــر می توان ایــن صــورت، مشــتری راحت ت
کنــد و می دانــد چــه ارزش  هاســت و ســرور را انتخــاب 

ــد آورد.  ــت خواه ــه دس ــزوده ای ب اف
نــام  می خریــد،  پفک نمکــی  بســته  یــک  وقتــی 
تجــاری و مشــخصات محصــول را روی بســته و نیــز 
و  قیمــت  کارخانــه،  مشــخصات  و  آدرس  ترکیبــات، 
دیگــر توضیحــات را پشــت بســته می بینیــد. ســرویس 
شــبیه  پفک نمکــی  بــه  بســیار  محصول سازی شــده 
بــه  بیشــتر  شــما  محصــول  هرچــه  واقــع  در  اســت. 
موفق تــری  محصــول  باشــد،  شــبیه  پفک نمکــی 

بــود. خواهــد 
در  را  خــود  راه کارهــای  و  ســرویس ها  هرچه قــدر 
واضح تــر  و  ســریع تر  ســاده تر،  محصول هــای 
خریــدار  بــرای  تصمیم گیــری  کنیــد،  بســته بندی 
کــه  آســان تر خواهــد شــد. بایــد بــه مشــتری بفهمانیــد 
چــه چیــزی می فروشــید. چــرا می فروشــید و بــا چــه 
دقیــق  مختصــات  می فروشــید.  چگونــه  یــا  قیمتــی 
هــر ســرویس محصول سازی شــده، بســته بــه زمینــه  

شــما  ســوی  از  ارائــه  قابــل  ســرویس های  فعالیــت، 
و نیــاز و مشــکات مشــتریان قابــل تبییــن و تعییــن 
بــه  نــگاه  آنچــه واضــح می نمایــد  امــا  بــود.  خواهنــد 
کــه مانورهــای تبلیغاتــی  ساده ســازی ایــن بســته اســت 
و بازاریابــی بعــدی شــما را بــه شــدت مقیاس پذیــر و 

کــرد. ســاده خواهــد 

مـــحصــــول سازی  چگــــــونه 
کنیــم؟ خدمــات را  آغــاز 

و  نســخه  یــک  کســب وکارها  همــه  بــرای  نمی تــوان 
گام  چهــار  کلــی  طــور  بــه  ولــی  داد  پیشــنهاد  راه کار 
بــرای آغــاز محصول ســازی ســرویس ها در یــک شــرکت 

می شــود: تعریــف 

۱- فهرست بندی خدمات فعلی
خدمــات،  از  فهرســتی  بایــد  نخســت،  گام  در 
ارایــه  مشــتری  بــه  کــه  راه کارهایــی  و  محصــوالت 
فقــط  شــما  کســب وکار  گــر  ا شــود.  تهیــه  می دهیــد، 
یــک ســرویس می دهــد، چــه بهتــر! ولــی احتمــاال شــما 
پیشــنهادهای دیگــری هــم بــه مشــتریان می دهیــد 
ســطح  ســرویس های  موافقت شــان،  صــورت  در  و 
کــرد. بایــد تمــام  باالتــر یــا حرفه ای تــر ارایــه خواهیــد 
گــر  ا حتــی  کنیــد  فهرســت  را  خــود  ســرویس های 

اســت. رایــگان  و  اختیــاری  سرویســی 

۲- دریافت نیازها و بازخوردهای مشتریان
یــک  تــا  داریــد  نیــاز  اطاعاتــی  بــه  بعــدی  گام  در 
ــل  ــتری تبدی ــاز مش ــورد نی ــی م ــه محصول ــرویس را ب س
کنیــد. ایــن اطاعــات را مشــتریان بــه شــما می دهنــد. 
سرویســی  و  محصــول  چــه  دنبــال  بپرســید  آن هــا  از 
هســتند؟ چــه مشــکات و محدودیت هایــی دارنــد؟ 
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کــه مشــتریان چگونــه بایــد محصــوالت شــما را  ایــن 
کننــد و ایــن محصــوالت از چــه روشــی بــه  خریــداری 
شــما  اســت.  اهمیــت  دارای  می رســد،  دست شــان 
و مشــتری بــه طــور دقیــق بایــد بدانیــد چــه اتفاقــی 
کســی  می افتــد، در چــه زمانــی می افتــد و توســط چــه 
محصول ســازی،  گام  مهم تریــن  می شــود.  انجــام 
یــک  کنیــد  پیش بینــی  بایــد  اســت.  شــما  خدمــات 
مشــتری چگونــه محصــول یــا سرویســی را خریــداری 
گــر بخواهــد دوبــاره آن را خریــداری یــا تمدیــد  کــرده و ا
کنــد، چــه پروســه ای طــی شــود. فقــط یــک فرآینــد 
ــه فــروش  ــد ب ــف شــده و از پیــش طراحــی می توان تعری
کمــک و مشــتریان را درگیــر خدمــات شــما  بیشــتر شــما 
کنــد. تعریــف یــک فرآینــد ســاده و قابــل پیش بینــی، 
بــه بهبــود و سریع ســازی فــروش محصــوالت جدیــد 
کــرد. ایــن فرآینــد  کمــک خواهــد  و آینــده شــما هــم 
فــروش و تحویــل محصــول نبایــد فانتــزی، طوالنــی 
بــر فناوری هــای  یــا مبتنــی  از حــد پیچیــده  بیــش  و 
و  ســاده  فــروش  صفحــه  یــک  باشــد.  پیشــرفته 
کــه مشــتری بدانــد چگونــه محصــول شــما را  سرراســت 
کافــی اســت. بازخوردهــای  کنــد،  خریــداری و دریافــت 
مشــتریان در ماه هــای اولیــه فــروش بــه بهبــود فرآینــد 

کــرد. کمــک خواهــد  تحویــل محصــول 

کلیدی محصول سازی خدمات چند نکته 
بــرای  کــه  دیگــری  مــدل  هــر  ماننــد  هــم  مــدل  ایــن 
بــرای  تضمینــی  کنیــد،  انتخــاب  خــود  کســب و کار 
موفقیــت نیســت امــا مزیت هــای قابــل ماحظــه ای 
ــه  ک ــا اســتراتژی ها و مدل هــای دیگــر دارد  در قیــاس ب
کســب و کار شــما را وارد مرحلــه  جدیــدی از  می توانــد 
کنــد. رعایــت چنــد نکتــه ســاده  گســترش  پیشــرفت و 
کلیــدی می توانــد عامــل بهره گیــری از ایــن مــدل  ولــی 
کســب وکار و در عمــل  کســب و کار بــرای مقیاس پذیــری 
بــه شــکل یــک زیرســاخت همیشــگی بــرای پذیــرش 
مشــتریان  بــه  ســرویس دهی  و  جدیــد  مشــتریان 

قدیمــی شــود:
در  را  اولویــت  باالتریــن  مشــتری  مشــکل  و  نیــاز   -1
ــد هیــچ گاه از پیــش چشــم  محصول ســازی دارد و نبای
گــر محصول ســازی خدمــات شــما  کنیــد. ا خــود دور 
کنــد، شکســت  نتوانــد نیــاز و مشــکلی از مشــتری رفــع 

دیگــری بــرای شــما در پــی دارد.
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نام تجاری و توضیحاتی درباره  خروجی نهایی این بسته برای مشتری
سرویس ها و خدمات موجود در این بسته

مقیاس و حجم سرویس دهی معین
ارزش افزوده  ملموس برای مشتری

مشخصات تماس و امکان خرید بسته
قیمت مشخص و تعریف شده

۴- طراحی فرآیندهای تحویل خدمات محصول سازی شده
ــرای هــر بســته، مشــخصات و  ــف و ب کســب وکارتان را در بســته ها و پله هــای مختلــف تعری وقتــی ســرویس های 
کردیــد، بایــد ســراغ فرآینــد فــروش، تحویــل و ســرویس دهی از پیــش طراحی شــده بروید.  اطاعــات الزم را تعییــن 
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 �� و   ����� �� د���»   ��� از  «������ی  را  ا�����   ��  ������ ��ش 
ا��ق ���ا��ن   ���� و  ا��ا���ن   �� ار���ط  ����اری  در  ا��اد  ���رت ��ی 

 �� ��د. ����ان و ��ر���ان دارای ��ش ������ ��� �� ���� ���� ��ی 
ار����� را ������ ��ده و ����� ��ی ��� و �����ه و�� در��� ������.

��ش ������۶

��ا���� �� ��ر���ی ا��ار��ی ���� ��ای ��� آوری ا����ت از ������ن و ����� 
��ا��  ��ای  ا����ت   ����� و   ����� ���رت  ��رآ����.  و   ���� ����� ��ی 

��� و��ر�� و ��� ���� ��ی آ���ه.

����� ���ی و ����� ���ی٧

�� �� ��ا��� ���ز��ی ��دم را ��س زده �� ��������������ا��اد ���� ��ا ��
��ای  راه �� �� و �����ت ����  ارا��   �� ���ا ���� و در ر�� آن �� ������. 
��ب ����� ����� ��� �� ���� و ر���� ��ر��ان ����� ������� ا���� و 

��ف ��ن ا��.

���� ��ا٨

ا��.  آ���ه  در  ���ز  ��رد  ا������  ���رت ��ی  از   ��� ��ا��ه  ��رت  دا��� 
��� و��ر�� �� و��د ا�������ن �� و ������ ��ن ����ری از ��آ�����، ���ز �� 
را �� روش ��ی ��� آ���ی  ���ز دار�� �� ���ا��� ���ز��ت و در���ی ��  ا��ادی 

����� ��� و�� �� ����.

��ا��ه٩

 ����  ��  ������  ���� از   ����� دار��،   ������ ا����ف ����ی   �� ا��ادی 
ا����دی ����� �� ����. ا�� ا��اد �� ��ا��� �� ذ�� ���� ��ز و ������ ��ر ���� 

و �� درک ���� از ا����ت، ��ا��، ا��ه �� و ار�����ت ���� ��ر �����. 

ا����ف ����ی ������۱٠

۱٠ ���ر�� �� ��ای ر�� ���� در ��ل۲٠۲٠ ���ز دا���
ا���ب ����� ���رم ����؟

���� ���ل و ��آوری ����� ���� �� ا���ب ����� ��م در ��� ��ی ������ �� ��د. در ا���ب ����� ���رم ������ و ����� ��ی ز�� ��ر�� �� �����:
۱-��ش ������

٢-ا������ ا���
٣-��دران ��

۴-����������ژی
۵-ا��ژی ��ی ���������

۶-������ت ��ا�����
٧- ���������ژی

از آ����� �� ا��� ا�� ������ ��ای ���� ��زه �����، ���ز �� ���رت ��ی ����ی دا��� و در ����� ��� ��ی ����ی در د�� ��م ��اره ��م ا���د 
�� ����. رو��ت ��ی ������ ���� از ��ر�� و ����� را ا���ل ��ده و ��دم ���� آ��زش ��ی ����ی ��ای ا��از ����� دا��� �����.

راه ��ر��ی  و  ار���ط د�� ���ن ���� ��ی �����  �� ��� ��رت  ا�� ���رت 

������ را �� د�� �� ���ا��� ������ �� ����� ��ی ��ش ������ ��ر ����.

�� ����� �����ه 

راه   �� ا��  داده ��  ارز����  و   �����  ،����� ذ���  ��آ�����ی   ����

د������ �� راه ��ر��ی ����� در �� ����� ���ن ��زه ��ی ������ ����� 

���م ��������، ������ و �����ژی را �����.

���� ا����دی 

از  ��ا��   �������  ����� ��ا����  و  ���د��  ����� ���ی ��ی  در   ���  �����

ا��ه �� و راه �� ��ی را�� ��ای ��ل و آ���ه

 �����

ا����ام ����ا�� �� دارای ���رت ��ی ���� و ��� ������� ����� �� ا����ه 
���ه وری  ���ا���   ����  ،����� ��وژه  و  ��ر  در  آن ��   ����� ���ر��  و  ��ر���ن 

��ر���ان را ا��ا�� د��� و ���ان ر��ه و ����ت ��ن �����.

������ ��دم 

���� ��ی ��ر آ���ه، ���� ��ی ��رگ �� �� ��� �� و ا���ی ����� ا��. ��، 
���� ���ا��� �� د���ان ����� و ����ری �����ی دا��� ����� و ���رت ��ی 

��د را در ��ر ���� �� ��ر ������. 

������� �� د���ان 

اینفوگرافی
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مقاله مدیریتی

گذشــته، مرتب اخباری درباره راه اندازی  در چند ماه 
کوچــک توســط شــرکت های بــزرگ ایرانــی  تیم هــای 
کارمنــد و  اعــام می شــد. شــرکت هایی بــا چنــد صــد 
کشــیده یکبــاره عاشــق  ســاختمان هایی ســر بــه فلــک 
کوچــک می شــوند.  دنیــای اســتارتاپ ها و تیم هــای 
یــا  کــرده  ســرمایه گذاری  اســتارتاپ  چندیــن   در 
کوچــک اســتارتاپی تشــکیل  بــه طــور مــوازی تیم هــای 
گــذار  وا آن هــا  بــه  را  خــود  پروژه هــای  برخــی  و  داده 
ایــن  چــرا  کــه  اســت  ح  مطــر ســوال  ایــن  می کننــد. 
تیم هــا و شــرکت های بــزرگ چشــم امیــد بــه تیم هــای 
کوچــک دارنــد؟ تیم هــای بــزرگ دارای فضــا، ســرمایه، 
نیــروی انســانی و مجــوز بــرای هــر تحقیــق و توســعه ای 

و  تیم هــا  دربــاره  تحقیــق  دهــه  چندیــن  هســتند. 
در  بــزرگ  تیم هــای  می دهــد  نشــان  مشــارکت ها، 
ــای  ــه، مزای زمینــه تحقیــق و توســعه و وظایــف خاقان
دارنــد.  کوچــک  تیم هــای  بــه  نســبت   فزاینــده ای 
گوشــه ای از دنیــا موفــق بــه  بــه نــدرت دانشــمندی در 
کتشــافی بــزرگ در زمینه هــای مختلــف علمــی شــده  ا
بــه  اســت ولــی تیم هــای تحقیــق و توســعه وابســته 
ــور رانــش نوآوری هــا هســتند و  ــزرگ موت شــرکت های ب
بــار توســعه مباحــث پیچیده تــر و متنوع تــر را بــر دوش 
می کشــند. در مبحــث تیم ســازی، تیــم بزرگ تــر تیــم 
بهتــری اســت. یکــی از مهم تریــن دالیــل نیــاز مــا بــه 
کوچــک  تیم هــای  کــه  اســت  ایــن  بــزرگ،  تیم هــای 
مطلــوب  دســتاوردهای  از  برخــی  بــه  نمی تواننــد 
کــه تیم هــای بــزرگ  برســند. رویکــرد غالــب ایــن اســت 
آینــده  پیشــرفته های  بزرگ تریــن  بهینــه  موتورهــای 
نــوآوری و  کوچــک هیــچ  آیــا تیم هــای  هســتند ولــی 
پــس،  ندارنــد؟  بــزرگ  تیم هــای  بــه  نســبت  مزیتــی 
کوچــک  ــزرگ دنبــال تیم هــای  چــرا چشــم تیم هــای ب
اســت و همه جــا از اســتارتاپ ها صحبــت می شــود؟ 
می کننــد  آرزو  بــزرگ  شــرکت های  مدیــران  از  برخــی 
ــرای  کاش مدیــر یــک تیــم اســتارتاپی بودنــد«. ب »ای 
از جملــه خــود  و  دنیــا  بــزرگ  دانشــگاه های  نمونــه، 
بودجــه،  فضــا،  مترمربــع  هــزاران  داشــتن  بــا  ایــران 

نیــروی انســانی، صدهــا آزمایشــگاه و حتــی پروژه هــای 
راه انــدازی  صــدد  در  بــاز  شــده،  تعریــف  نوآورانــه 
اســتارتاپ   رویدادهــای  در  و  هســتند  اســتارتاپ ها 

دارنــد. پررنــگ  حضــوری  ویکندهــا 
شــد  باعــث  کوچــک  و  بــزرگ  تیم هــای  تقابــل  ایــن 
مدیریــت  دانشــکده   اســتادیار  وانــگ«،  »داشــون 
ای  »جیمــز  و  وســترن  نــورث  دانشــگاه   Kellogg
گو،  شــیکا دانشــگاه  جامعه شناســی  اســتاد  ایوانــز«، 
بــه  پژوهشــگری  دکتــرای  فــوق  تحقیقــات  در  را  آن 
قــرار  بررســی  و  آزمــون  مــورد  وو«  »لینگ فــی  نــام 
دهنــد. آن هــا میلیون هــا مقالــه، پتنــت و پروژه هــای 
از  برخــی  و  دادنــد  قــرار  مطالعــه  مــورد  را  نرم افــزاری 
 Nature  نشــریه در  را  خــود  دســتاوردهای  و  نتایــج 
کــه  کردنــد. آن هــا به طــور خاصــه دریافتنــد  منتشــر 
پیشــرفت  عامــل  مهم تریــن  بــزرگ،  تیم هــای  گرچــه 
وجــود  ولــی  می رونــد،  شــمار  بــه  علــوم  توســعه   و 
ساختارشــکنی  و  تحــول  بــرای  کوچــک  تیم هــای 

اســت.  ضــروری 

توسعه در برابر تحول
مطالعــات تیم ســازی نشــان می دهــد تیم هــای بــزرگ 
کشــف و اختــراع، تحــول و پیاده ســازی ســریع  بــرای 
تیم هــای  دارد  احتمــال  نشــده اند.  بهینه ســازی 

کــرده  گــوگل بیشــتر بــه فنــاوری خدمــت  بــه نظــر شــما 
کدام یــک  کوچــک؟  اســتارتاپی  تیم هــای  یــا  اســت 
را  فنــاوری  کدام یــک  و  می دهنــد  توســعه  را  فنــاوری 
ایــن  می تــوان  هــم  دیگــری  طــور  می کننــد؟  متحــول 
کــرد. چــرا شــرکت های بــزرگ و غــول  ح  پرســش را مطــر
اپــل،  مایکروســافت،  گــوگل،  ماننــد  فنــاوری  دنیــای 
کوچــک  فیســبوک و نظایــر این هــا هــر ســال چندیــن تیــم 
ــه عریــض و  ــه مجموع ــرده و ب ک ــداری  و اســتارتاپی را خری
طویــل خــود می افزاینــد؟ در ایــن مطلــب می خواهیــم 
کوچــک و بــزرگ  کارایــی تیم هــای  کارکــرد و  دربــاره تفــاوت 

کنیــم. صحبــت 

کوچک متحول می کنند تیم های بزرگ توسعه می دهند؛ تیم های 

کوچک بهتر هستند یا  تیم های 
تیم های بزرگ؟!
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بــزرگ در هماهنگــی و ارتباطــات بــا مشــکاتی روبــرو باشــند. فرآینــد تصمیم گیــری و اجــرا در تیم هــای بــزرگ 
و  دارنــد  ایده هــا  و  پروژه هــا  پیاده ســازی  در  گونــی  گونا نظــرات  و  رویکردهــا  افــراد  اســت.  زمان بــر  و  طوالنــی 
کاری و ســازمانی، قوانیــن و مجوزهــا، اجــازه چابکــی و تحــول را نمی دهنــد.  البتــه ســاختارها و چارت هــای 
تیم هــای بــزرگ ریســک گریز هســتند، زیــرا از آن هــا انتظــار مــی رود جریــان رشــد و موفقیــت خــود را ادامــه بدهنــد 
ــا  ــب وکارهای نوپ کس ــک،  کوچ ــای  ــد. تیم ه کنن ــرمایه گذاری  ــر س ــر و قدرتمندت ــای بزرگ ت ــه روی بازاره و همیش
و شــرکت های خصوصــی محــدود، چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد. در نتیجــه، ســراغ بازارهــای جدیــد، 

فرصت هــای نــو و راه هــای نامطمئــن می رونــد و آن هــا را امتحــان می کننــد. 
از 65 میلیــون مقالــه، ثبــت اختــراع، محصــوالت  انــدازه تیم هــا، بیــش  اثــرات  بــرای بررســی  ایوانــز  وانــگ و 
ــه و تحلیل هــای  ــد. تجزی کردن ــا 2٠14 را مطالعــه  نرم افــزاری و پــروژه تعریــف شــده در فاصلــه ســال های 1954 ت
کشــف الگــوی جهانــی منجــر شــده اســت: »درحالی کــه تیم هــای بــزرگ، در عرصــه  توســعه   ایــن تیــم پژوهشــگر بــه 
کوچک تــر آن هــا، به احتمــال بیشــتری بــا ارائــه  ایده هــا،  ح هــای فعلــی موفــق بودنــد، همتایــان  ایده هــا و طر

اختراعــات و فرصت هــای جدیــد، ســبک تفکــرات فعلــی را متحــول می کردنــد.«
کوچــک می تواننــد  بــزرگ در حــل مســئله عالــی عمــل می کننــد ولــی تیم هــای  بــه عبــارت دیگــر، تیم هــای 
کننــد تــا تیم هــای بــزرگ بــه حــل آن هــا بپردازنــد. ایــن دقیقــا همــان ارتباطــی اســت  کشــف  مشــکات جدیــد را 
کوچــک چندنفــره  گــوگل، مایکروســافت، اپــل و غول هــای بــزرگ دنیــای فنــاوری بــا اســتارتاپ ها و تیم هــای  کــه 
کتشــاف های جدیــد، راه حل هــای بهتــر و فناوری هــای آینــده را خریــداری  دارنــد. ایــن شــرکت های بــزرگ، ا

کــرده و در درون خودشــان پیاده ســازی و بــه محصــول قابــل عرضــه بــرای بــازار تبدیــل می کننــد. 
کنیــد. در  گذشــته را توســعه دهیــد، از تیم هــای بــزرگ اســتفاده  گــر می خواهیــد ایده هــای مشــهور یــا ایده هــای  ا
ــای  ــا روال ه ــا ی ــد و از راهکاره ــام می گیرن ــین، اله ــم پیش ــای مبه ــات و ایده ه ــک، از امکان کوچ ــای  ــوض تیم ه ع
کــه روایــت جدیــدی  قدیمــی فراتــر می رونــد. تیم هــای بــزرگ، مثــل برخــی از اســتودیوهای فیلم ســازی هســتند 
ــا داســتان را در دســت تولیــد می گیرنــد. به گفتــه  محققــان، زمانی کــه  خلــق نمی کننــد، بلکــه ادامــه  یــک فیلــم ی
کاهــش پیــدا  انــدازه  تیــم از یــک نفــر بــه 5٠ عضــو رشــد می کنــد، ســطوح تحــول و ساختارشــکنی به شــدت 

کــرد. خواهــد 
ــدازه  ــز مشــخص شــده تفــاوت تیم هــا ناشــی از تفــاوت موضوع هــا نیســت و فقــط ان در تحقیقــات وانــگ و ایوان
کــرد.  کارآیــی  آن هــا تاثیرگــذار اســت. می تــوان اســتثناهای زیــادی بــرای رد نظریــه وانــگ و ایوانــز ارایــه  تیم هــا در 
ــزرگ باشــند، موفقیــت حاصــل شــده و خروجــی آن تیم هــا را  ــا ب کوچــک ی مثــا، افــراد خــاص چــه در تیم هــای 

تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد.
کوچک پشتیبانی از تیم های بزرگ و 

و  حمایــت  پشــتیبانی،  ارزش  تیم هــا  از  کدام یــک  برمی گردیــم.  مطلــب  ایــن  ابتدایــی  ســوال  بــه  کنــون،  ا

ســرمایه گذاری را دارنــد؟ آیــا بایــد بــه تیم هــای بــزرگ 
کوچــک برویــم؟  بیشــتر بهــا بدهیــم یــا ســراغ تیم هــای 
کارشناســان و محققــان می گوینــد بــرای انرژی بخشــی 
بــه  ضــروری  طــور  بــه  نــوآوری،  بلندمــدت  حیــات  و 
کــه شــامل تیم هــای  هــر دو نــوع تیم هــا نیــاز داریــم 
تحــوالت  و  کتشــاف  ا نــوآوری،  متخصــص  کوچــک 
ساختارشــکن هســتند ولــی تیم هــای بــزرگ در توســعه 
ــای  ــترش مرزه گس ــا و  ــازی نوآوری ه ــا، پیاده س ایده ه
ــه همــراه حوزه هــای خــاص نقــش  دانــش و فنــاوری ب

اساســی دارنــد. 
در  دارنــد  تمایــل  ســرمایه گذاری  بنگاه هــای  اغلــب 
و  کننــد  ســرمایه گذاری  ســابقه  بــا  و  بــزرگ  تیم هــای 
تیم هــای  امــا  باشــند  آن هــا مشــغول  از  بــه حمایــت 
هســتند.  شــرایط  واجــد  انــدازه  همــان  بــه  کوچــک 
مســیرهای  و  راه کارهــا  معرفــی  بــا  کوچــک  تیم هــای 
بــدون  را متحــول می کننــد.  فعلــی  تفکــرات  جدیــد، 
کشــف  کوچــک، هرگــز مشــکات جدیــدی  تیم هــای 
ــپرده  ــزرگ س ــای ب ــه تیم ه ــا ب ــل آن ه ــه ح ک ــود  نمی ش
بــود  نخواهــد  جدیــدی  محصــوالت  هرگــز  یــا  شــود، 
کــه تیم هــای بــزرگ آن هــا را توســعه دهنــد. برعکــس 
کــه تیم هــای بــزرگ بــه یکبــاره ســراغ  ایــن رویــه هــم 
تیم هــای  از  پشــتیبانی  و  حمایــت  کوچک ســازی، 
اســتارتاپی و تیم ســازی برونــد و بســترهای ارزشــمند 
نیــز  کننــد  رهــا  را  دارنــد  خودشــان  کــه  متعــددی 
کارهــای  می تواننــد  بــزرگ  تیم هــای  اســت.  اشــتباه 
و  محصول ســازی  نرم افــزار،  توســعه  ماننــد  مهمــی 
کوچــک  تیم هــای  دهنــد.  انجــام  را  مقیاس پذیــری 
بــزرگ معنــا پیــدا نخواهنــد  بــدون حضــور تیم هــای 
فزاینــده  مشــکات  حــل  بــرای  مــا  بی شــک  کــرد. 
چنــد  و  بــزرگ  تیم هــای  بــه  جهانــی،  پیچیــده   و 
و  شــرکت ها  بــه  درعین حــال  داریــم.  نیــاز  رشــته ای 
بــا  آن هــا  زیــرا  اســت،  نیــاز  نیــز  کوچک تــر  تیم هــای 
نوآوری هــای  فعلــی،  امکانــات  جســت وجوی دقیــق 
ساختارشــکن ســال های آتــی را شناســایی می کننــد. 
کســب وکارها  کلــی صنایــع و  گــر می خواهیــم عملکــرد  ا
کــه  کنیــم  بایــد اطمینــان حاصــل  را بهبــود دهیــم، 
کار  انــواع تیم هــا، بــا هماهنگــی و هارمونــی متقابــل 
گرفــت همــواره  می کننــد. در پایــان می تــوان نتیجــه 
کوچــک  یــا تیم هــای  بــزرگ بهتــر نیســتند  تیم هــای 

نمی دهنــد. ارائــه  بهتــری  کارایــی 

عمــل  عالــی  مســئله  حــل  در  بــزرگ  تیم هــای   
می تواننــد  کوچــک  تیم هــای  ولــی  می کننــد 
کننــد تــا تیم هــای بــزرگ  کشــف  مشــکالت جدیــد را 
بــه حــل آن هــا بپردازنــد. ایــن دقیقــا همــان ارتباطــی 
گــوگل، مایکروســافت، اپــل و غول هــای  کــه  اســت 
تیم هــای  و  اســتارتاپ ها  بــا  فنــاوری  دنیــای  بــزرگ 
شــرکت های  ایــن  دارنــد.  چندنفــره  کوچــک 
بهتــر  راه حل هــای  جدیــد،  کتشــاف های  ا بــزرگ، 
کــرده و در درون  و فناوری هــای آینــده را خریــداری 
قابــل  محصــول  بــه  و  پیاده ســازی  خودشــان 

می کننــد.  تبدیــل  بــازار  بــرای  عرضــه 
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نکته ها و گفته ها

نمی تــوان دربــاره هواپیمــا، هلیکوپتــر، تعمیــرات و خدمــات هوانــوردی، پــرواز و 
ــرد و نامــی از شــرکت »بوئینــگ« نبــرد. در حــال  ک مســافرت های هوایــی صحبــت 
حاضــر، بوئینــگ بزرگ تریــن شــرکت هوایــی جهــان از لحــاظ درآمــد و حجــم مالــی 
در بــازار صنعــت هوانــوردی و یــک شــرکت معــروف طــراح، تولیدکننــده و فروشــنده 
هواپیمــا، هلیکوپتــر، ماهــواره و انــواع موشــک های ماهــواره ای بــه همــراه خدمــات 
پــس از فــروش، تعمیــر و تامیــن قطعــات بــرای مشــتریان اســت. حتمــا داســتان و 
کنــون قدمتــی بیــش از یــک قــرن دارد شــنیدنی،  کــه ا سرگذشــت شــرکت بوئینــگ 

کســب وکاری اســت. ــو از پندهــا و عبرت هــای  جــذاب و ممل

تاریخچه تاسیس بوئینگ
کــرد. ویلیــام  »ویلیــام ادوارد بوئینــگ« در ســال 1916 شــرکت بوئینــگ را تاســیس 
تاجــر چــوب بــود ولــی در همــان ســال ها، اولیــن نشــانه های پــرواز و محقــق شــدن 
کــرد. هنــوز چنــد ســالی از موفقیــت بــرادران رایــت  رویــای انســان ها را احســاس 
گاس«، »جیمــز  ــد دا کــه افــرادی ماننــد »ویلیــام بوئینــگ«، »دونال ــود  نگذشــته ب
کردنــد و  گرایــش پیــدا  کیندلبرگــر« و »جیمــز مک دانــل« بــه صنعــت هوانــوردی 

اولیــن محصــوالت تجــاری ایــن صنعــت را ســاختند.
ویلیــام بوئینــگ در ابتــدا ســراغ تاســیس شــرکت »بوئینــگ« نرفــت و ســال 1914 
رایــت  بــرادران  داد.  انجــام  را  خــود   )Barnstorming( بارن اســتورم  پــرواز  اولیــن 
کــرده بودنــد و ایــن تاجــر  پرواز هــای نمایشــی بارن اســتورم را در آن دوران بــاب 
کــه پــرواز را تجربــه می کنــد.  چــوب هــم بی میــل نبــود جــزو اولیــن نفراتــی باشــد 
نبــود در صنعــت  و بی میــل  آورده  بــه دســت  زیــاد  ثــروت  تجــارت چــوب  از  وی 
بعــد، در ســال  یــک ســال  کــه  کنــد  ماننــد هوانــوردی ســرمایه گذاری  جدیــدی 
1915 آشــیانه هواپیمایــی در لیــک یونیــون ســیاتل ســاخت. ابتــدا شــرکتی بــه نــام 
 Airplane تاســیس شــد ولــی یــک ســال بعــد بــه شــرکت »Pacific Aero Product«
Boeing  تغییــر نــام یافــت. اولیــن محصــول ایــن شــرکت هواپیمــای Model C بــود 
کشــور آمریــکا بــه  کــه نوامبــر 191۷ معرفــی شــد. بــا شــروع جنــگ جهانــی اول و ورود 
ایــن جنــگ، شــرکت بوئینــگ نمونه هــای اصاح شــده و پیشــرفته تر هواپیمــای 
مــدل C را ســاخت و در اختیــار نیــروی دریایــی ارتــش آمریــکا قــرار داد. در واقــع، 
کنــون ادامــه  ــکا از همیــن ســال شــروع شــده و تا ــا ارتــش آمری همــکاری بوئینــگ ب
تولیــد  و  توســعه  شــرکت،  ایــن  درآمــدی  محل هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  دارد. 

تجهیــزات نظامــی و تســلیحاتی اســت.

توسعه مرزهای صنعت هوانوردی
کســب تجربه هایــی در ســاخت هواپیماهــای جنگــی،  از  پــس  شــرکت بوئینــگ 
گرفــت وارد صنعــت هواپیماهــای تجــاری شــود. اولیــن هواپیمــای تجــاری  تصمیــم 
ایــن شــرکت در ســال 1919 بــا ماموریــت انتقــال نامه هــای پســتی از شــهر ســیاتل در 
کانــادا ســاخته شــد. توســعه صنعــت پســت باعــث شــد بوئینــگ در ســال  آمریــکا بــه 
192۷ هواپیمــای اختصاصــی حمــل مرســوالت پســتی بــه نــام Model 40A بســازد. 
در ســال ها، اســتقبال از هواپیماهــای تجــاری در صنعــت پســت بــه حــدی بــود 
کنــد.  کــه بوئینــگ مجبــور شــد زیرمجموعــه مســتقل بــرای ایــن منظــور راه انــدازی 

صنعــت  در  بــود،  موفــق  پســت  صنعــت  در  بوئینــگ  کــه  انــدازه  همــان  بــه  امــا 
هواپیماهــای نظامــی و مســافربری بــا شکســت و رکــود مواجــه شــد. پــس از جنــگ 
جهانــی اول در ســال 1918 بــا ورود تعــداد زیــادی هواپیمــای جنگــی و ارزان قیمــت 
مســتعمل بــه بــازار، از هواپیماهــای جدیــد شــرکت هایی ماننــد بوئینــگ اســتقبال 
نشــد و غالــب شــرکت های تولیدکننــده هواپیمــا در آن  ســال های پــس از جنــگ 
جهانــی اول متضــرر شــدند. بوئینــگ نیــز بــرای بقــا مجبــور شــد وارد صنایــع دیگــری 
ــاش  ــال، ت ــن خ ــود. در همی ــق ش ــاخت قای ــه و س ــوازم خان ــیون، ل ــد دکوراس مانن
بــرای توســعه صنعــت هوانــوردی ادامــه داشــت و انــواع پروازهــای آزمایشــی بــر 
فــراز اقیانوس هــا و انجــام پروازهــای بلندمــدت دور دنیــا توســط خلبان هــا بــرای 
نشــان دادن قــدرت حمــل مســافر در ایــن صنعــت انجــام می شــد. مهندســان 
هواپیماســازی نیــز بــه طــور مرتــب و شــبانه روزی در حــال تــاش بــرای توســعه و 
بزرگ تریــن  از  یکــی  بودنــد.  هواپیماهــا  امکانــات  و  تجهیــزات  بیشــتر  پیشــرفت 

اتفاق هــای ایــن دوره، ســاخت موتورهــای جــت بــود. 
بوئینــگ در دهه هــای 192٠ و 193٠ مشــغول توســعه هواپیماهــای نظامــی بــود 
از مشــهورترین  یکــی   B-17 .آمریــکا ســاخت ارتــش  بــرای  و مدل هــای مختلفــی 
کــه در ایــن دوره ســاخته شــد و البتــه پیشــرفته تر از  هواپیماهــای نظامــی بــود 
گــر نگاهــی بــه تاریخچــه  آن در ســال 1935 و بعــد در ســال 1941 بــه پــرواز درآمــد. ا
جنــگ جهانــی دوم بیندازیــد، برخــی از خلبان هــا و ژنرال هــای بــا تجربــه ارتــش، 
هواپیمــا B-17 را عامــل پیــروزی متفقیــن دانســتند. Clipper 314 یکــی دیگــر از 
کــه ایــن هواپیمــا قابلیــت  هواپیماهــای جنگــی معــروف در جنــگ جهانــی دوم بــود 
لبــاس، ســالن  اتــاق  از امکانــات متعــددی همچــون  فــرود روی آب را داشــت و 
غذاخــوری و ســوئیت عروســی ســود می بــرد ولــی بــه اقتضــای زمــان ســریعا در ارتــش 
گرفتــه شــد. T-6 Texan Trainer و P-51 Mustang دیگــر هواپیماهــای  بــه خدمــت 
ســاخت بوئینــگ در جنــگ جهانــی دوم بودنــد. همچنیــن هواپیمــای موســتانگ 
بــرای ماموریت هــای جاسوســی، B-29 بــا قابلیت هــای سیســتم های تســلیحاتی و 
کنتــرل از راه دور، در ایــن دوران ســاخته شــدند. در واقــع، ویرانگــری جنــگ جهانــی 

ــود.  ــه بوئینــگ بســیار ســودآور ب ــرای شــرکت های هواپیمایــی از جمل دوم ب

ورود به صنعت هواپیماهای مسافربری
موفــق  گاس  دا ماننــد  شــرکت هایی  دوم،  جهانــی  جنــگ  ســال های  خــال  در 
شــده بودنــد بــرای شــرکت های حمــل و نقــل هوایــی ماننــد امریکــن ایرالیــن یــا 
یونایتــد ایرالیــن هواپیماهــای مســافربری بســازند. پــس از جنــگ جهانــی دوم، 
تمــام تمرکــز و توســعه فناوری هــای شــرکت های هواپیمایــی بــه ســوی صنعــت 
ــی  ــی و ریل ــفرهای دریای ــه س ــی را ب ــفرهای هوای ــردم س ــرا م ــد زی ــافربری چرخی مس
کــه اولیــن  کــرد  ترجیــح دادنــد. بوئینــگ در ســال 194۷ هواپیمــای B-47 را معرفــی 
هواپیمــای مجهــز بــه بال هــای رو بــه عقــب بــود و رکوردهــای جدیــدی در ســرعت 
ــی در  ــرکت های هواپیمای ــه ش ــه هم ــت. در حالی ک گذاش ــای  ــه ج ــرواز ب ــه پ و فاصل
کــرده و بهتریــن هواپیمــای مســافربری را بســازند،  ــر دیگــری غلبــه  تــاش بودنــد ب
کــرد.  رونمایــی  را   707  Boeing هواپیمــای  بیســتم  قــرن  نیمــه  در   بوئینــگ 
کلیدی تریــن تاریخ هــای بوئینــگ بــود زیــرا ایــن هواپیمــا  بــه طــور قطــع یکــی از 

نگاهــی بــه تاریخچــه شــرکت بوئینــگ؛ 
بزرگ تریــن شــرکت صنعــت هوانــوردی
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کار کنیــدتــاآنهــاهــممثــلشــریک کارکنــانمثــلشــریکرفتــار بــا
کننــد.)فــرد آلــن، رییــس شــرکت پیتنــی بــاوز(

تصمیمــات، اخــذ انــدازه بــه تصمیمگیریهــا، پیادهســازی زمــان
مهــماســت.چــونممکــناســتاجــراییــکنقشــهخــوبتجــاری

درزمــاننامناســببــاشکســتروبــهروشــود.

کارهــایواقعــابــزرگهرگــزتوســطیــکنفــرانجــامنمیشــود،همیشــه
تیــمانجــاممیشــود. )اســتیو جابــز، مدیرعامــل فقیــد  یــک توســط

اپــل(

کنــدبــردوش کارمنــدانبیکفایــتو اجــازهندهیــدبــارمســئولیت
ایــن درک بــا افــراد زیــرا شــود تحمیــل ســاعی و خبــره کارمنــدان

میدهنــد. دســت از را خــود انگیــزه بیعدالتــی

یــا لــذتمیبرنــد کارشــان کــهاز افــرادی انــد همــهمتوجــهشــده
کارشــانرامعنــیدارمــیبیننــد،چــهانــرژیخارقالعــادهایدارنــدو
گارفیلــد،  کننــد.)چارلــز  کمــک چقــدرمــیتواننــدبــهموفقیــتشــرکت

مدیرعامــل شــرکت ادوانــس ســاینس(

کارمنــدان و مدیریــت ارتباطــی پــل مســئولین، و سرپرســتان
گام ــا ــاازاســتحکامایــنپــلمطمئــننشــدهایدبیمحاب هســتند،ت
کنیــد. ایــنصــورتممکــناســتســقوط برنداریــد،چــوندرغیــر

شــمامــیتوانیــدرویــایشــگفتانگیزتریــنمــکاندنیــارادرســر
بــرای امــا بســازید! و کنیــد کنیــد،طراحــی راخلــق آن بپرورانیــد،

)والــت دیزنــی( نیــازداریــد.  انســانها بــه رویایــی هــر تحقــق

عالیتریــنســطحخدمــتازقلــبوازتــهدلناشــیمیشــود.پــس
کارکنــانخــودراهیابــد،بهتریــنخدمــترا کــهبــهقلــب هــرشــرکتی

ارایــهخواهــدداد. )هــال روزنبالــت، مدیرعالــم روزنبالــت اینترنشــنال(

درعصــرصنعــت،مدیــرشــرکتدرراسهــرممــینشســتوقــرارنبود
گــوشبدهــد!ولــیدرعصــراطالعــاتشــما کــس بــهحــرفهیــچ
گــوش بایــدبــهعقایــدافــراد،صــرفنظــرازجایــگاهآنهــادرســازمان

بدهیــد.)جــان اســکالی،مدیرعامل ســابق اپــل(

شــده، مقــرر تســتهای بــر عــالوه افــراد، اســتخدام زمــان
کار کــهبــه کســیرا کــهمطمئــنشــوید تســتهاییانجــامدهیــد
کاریدیگــرانرا میگماریــد،تنبــلنیســت!زیــراافــرادتنبــلفشــار

کننــد. مــی بیشــتر

بوئینــگ  شــد.  روبــرو  هواپیمایــی  شــرکت های  و  مســافران  بــاالی  اســتقبال  بــا 
کچــری قابــل مقایســه بــا نمونه هــای  ۷٠۷ از نظــر ســرعت، و راحتــی و ســفرهای ال
بوئینــگ ۷2۷ و ۷3۷ رونمایــی  از مدل هــای  از موفقیــت آن  پــس  نبــود.  دیگــر 
شــد. بوئینــگ ۷3۷ در توســعه های بعــدی بــه خانــواده ای از هواپیماهــای جــت 
مســافربری تبدیــل شــد و تــا پایــان قــرن بیســتم، بیشــترین فــروش را در میــان 

ــرد. ک ــت  ــود ثب ــام خ ــه ن ــاری ب ــای تج هواپیماه

و اینک پرواز به فضا
جدیــد  هواپیماهــای  معرفــی  و  ســاخت  از  مملــو  بوئینــگ  شــرکت  تاریخچــه 
ســاخت  و  پیشــرفت  ســیر  بخواهیــم  گــر  ا اســت.  پیشــرفته  فناوری هــای  بــا 
هواپیماهــای ایــن شــرکت را ادامــه دهیــم، بایــد از ده هــا هواپیمــای دیگــر نــام بــرد. 
رمــز موفقیــت و پیــروزی بوئینــگ به ویــژه در بخش هــای تجــاری و درآمدزایــی 
متوقــف نمانــدن در یــک صنعــت و یــک مــدل هواپیمــا بــوده اســت. ایــن شــرکت 
بــه مــوازات اینکــه هواپیماهــای نظامــی خــود را توســعه داده و هــر ســال مدل هــای 
جدیــد و مجهزتــری معرفــی می کنــد، بــه دنبــال ســاخت بهتریــن هواپیماهــای 
نمی توانیــم  هیــچ گاه  اســت.  ایرالین هــا  بــه  آن هــا  بیشــتر  فــروش  و  مســافربری 
یــا  مســافربری  هواپیماهــای  از  بهتــر  بوئینــگ  جنگــی  هواپیماهــای  بگوییــم 
کتفــا نکــرده و در  برعکــس هســتند. بوئینــگ بــه ایــن دو صنعــت ســودده هــم ا
رقابــت فضایــی میــان آمریــکا و شــوروی هــم وارد شــد و اولیــن نمونــه موشــک های 
کننــد.  بــه فضــا پرتــاب  کــه موفــق شــدند ســفینه آپولــو را  Saturn V را ســاخت 
ایــن موشــک ارتفاعــی برابــر بــا یــک ســاختمان 36 طبقــه داشــت و تمرکــز اصلــی 
ماموریت هــای آن، ســفر بــه مــاه بــود. اولیــن نســخه از ایــن موشــک در ســال 196۷ 
کــرد و دو ســال بعــد، ماموریــت مهــم آپولــو 11 و پــرواز »نیــل آرمســترانگ« بــه  پــرواز 
مــاه، بــا اســتفاده از یکــی از آن هــا انجــام شــد. فعالیت هــای بوئینــگ در صنعــت 

هوافضــا از ایــن تاریــخ شــروع شــد و تــا بــه امــروز ادامــه دارد.

همکاری، ترکیب و ادغام برای قدرت بیشتر
بوئینــگ بــرای دســتیابی بــه قــدرت، فــروش و ســود بیشــتر در بــازار و همچنیــن 
کشــورهای دیگــر از هیــچ تاشــی فروگــذار نکــرده اســت.  دسترســی بــه بازارهــای 
بــا شــرکت های ســازنده  انــواع همــکاری  بــه  ایــن شــرکت می تــوان  تاریخچــه  در 
گاهــی رقیــب بــرای ســاخت یــک هواپیمــای فــوق پیشــرفته، خریــد و  هواپیمــا و 
کــرد. ایــن  ادغــام شــرکت های هواپیمایــی یــا ســرمایه گذاری های جدیــد اشــاره 
کهیــد، جنــرال داینامیکــس،  بــا همــکاری شــرکت های ال شــرکت در ســال 1991 

ح ســاخت هواپیمــای جنگــی F-22 را بــه ارتــش آمریــکا دادنــد.  طــر
خریــد.  را   Rockwell شــرکت  هوافضــای  و  دفاعــی  زیرمجموعــه   1996 ســال  در 
گاس« را بــا یــک  دقیقــا یــک ســال بعــد، شــرکت بــزرگ و تاثیرگــذار »مک دانــل دا
قــرارداد تبــادل ســهام بــه ارزش 13 میلیــارد دالر خریــد و بــه ایــن ترتیــب فرمانروایــی 
ــز  ــال 1995 نی ــگ در س ــرد. بوئین ک ــه  ــوردی را دیکت ــت هوان ــر صنع ــود ب ــلطه خ و س
  Seal Launch همــکاری بــا شــرکت های اوکراینــی، نــروژی و روســی داشــت و پــروژه
کــه ایــن پــروژه در قالــب یــک شــرکت چنــد ملیتــی، خدمــات پرتــاب  کــرد  را شــروع 

موشــک را از پلتفــرم شــناوری در اقیانــوس آرام انجــام می دهــد. 

بوئینگ امروز
امــا ایــن روزهــا بوئینــگ مشــغول چــه پروژه هایــی اســت و در چــه وضعیتــی قــرار 
دارد؟ در حــال حاضــر، ایــن شــرکت رتبــه 85 برتریــن برندهــای فوربــز را دارد. در 
کارمنــدان بوئینــگ بیــش از 141 هــزار نفــر  آخریــن آمارهــای اعــام شــده، تعــداد 
عنــوان شــده و درآمــد خالــص آن هــا در ســال 2٠1۷ حــدود هشــت میلیــارد دالر 
گــزارش شــده اســت. همچنیــن بوئینــگ ۷48 بــه عنــوان هواپیمــای تجــاری، 18٠ 
هواپیمــای نظامــی و پنــج ماهــواره ســاخته اســت. هماننــد اغلــب شــرکت های 
هواپیماســاز، درگیــر پروژه هــای فضایــی و همــکاری بــا ناســا بــرای توســعه سیســتم 
حمــل ونقــل افــراد بــه فضــا اســت. از آخریــن محصــوالت ایــن شــرکت، هواپیمــای 
کــه عــاوه  بــر پاســخ بــه  بوئینــگ ۷8۷ دریم الینــر )Boeing 787 Dreamliner( اســت 
کاهــش مصــرف ســوخت را نیــز هــدف قــرار  نیازهــای روزافــزون ســفرهای فضایــی، 
گرفــت و ســریع تر از  ــام  ــال 2٠٠9 انج ــا در س ــرواز ایــن هواپیم داده اســت. اولیــن پ

هــر هواپیمــای دیگــر در تاریــخ، بــه رکــورد 1٠٠٠ پــرواز رســید. 
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آقای رئیس
کارمنــدان بــه نــام تومــاس را بــه دفتــرش فــرا خوانــد. وقتــی  رئیــس شــرکت یکــی از 
کــه بــه ایــن شــرکت اومــدی.  گفــت: »تومــاس، یــک ســال اســت  کارمنــد آمــد، رئیــس 
اول در بخــش امــور اداری مشــغول شــدی، هفتــه بعــدش بــه ســمت مدیــر امــور 
ــوب  ــی منص ــر بازرگان ــام مدی ــه مق ــد از اون ب ــاه بع ــک م ــردی، ی ک ــدا  ــا پی اداری ارتق
شــدی. چهــار مــاه بعدتــر، معــاون شــرکت شــدی. حــاال زمــان بازنشســتگی مــن فــرا 

رســیده و مــی خــوام تــو رئیــس شــرکت بشــی. نظــرت چیــه؟
گفت: "متشکرم." توماس 

گفت: "متشکرم؟ فقط همین؟" رئیس 
گفت: "نه البته. متشکرم پدر". توماس 

پاسخمعمایدایرهها:
در هــر تصویــر، یــک عــدد دایــره بــه قســمت بــاال اضافــه شــده اســت. بنابرایــن، دایــره 
کــرد و پاســخ به ایــن شــکل اســت: بــه صــورت ســاعتگرد یــا پادســاعتگرد حرکــت خواهــد 

ایــنپــروژهفوقالعــادهبــرایشــرکتمهمــه،امــاهیــچبودجــهاینــداره،
ــدارهنیــرویانســانیهــمنــدارهومهلــتشــماهــم راهنمــایمــدونن

نیــمســاعتاســت.
کنید. کهخودتونروثابت اینفرصتخوبیبرایشماست

سرگرمی

لطیفه

حکایتکاریکاتور

درخت الماس

ــردوپــساز ک ــاغرابررســی ــطب ــوههــاومحی ــان،می ــاغقــدممــیزد.اودرخت ــرالدرب ژن
کنــی. کاشــتدرختــانالمــاسرابایــدزودتــرشــروع گفــت: مدتــیبــهباغبــانهمراهــش

گفت:چشمقربان.ولیدرختالماسپسازصدسالمیوهمیدهد. باغبان
ــا ــهافــقدوردســتدوخــتوب ــگاهنگاهــشراب ــرورفــت،آن ــیدرفکــرف ــراندک ــرالپی ژن

ــن... ک ــراینطــوراســتپــسهمیــنحــاالشــروع گ گفــت:ا ــان ــهباغب جدیــتتمــامب

کارهــای مهــم و دیربــازده قبــل از  ح: یکــی از مصادیــق اولویــت بنــدی صحیــح، انجــام  شــر
کارهاســت. کارهــا و نیــز انجــام هــر چــه ســریعتر این گونــه  بقیــه 

باغبــان بــه خــود و نتایــج زودبــازده نــگاه می کــرد ولــی ژنــرال بــا دوراندیشــی، تصمیــم 
کــه قــرار اســت صــد ســال دیگــر بدســت آیــد، صــد ســال دیگــر به دســت  گرفــت نتیجــه ای 

آیــد و نــه صــد و یــک ســال دیگــر.

معما

معمایتنهدرختسنگین
کدام یــک وزن  را حمــل می کننــد.  تنــه درخــت ســنگین  یــک  دارنــد  مــرد  ســه 

اســت؟ بیشــتر  و چنــد درصــد  تحمــل می کنــد  بیشــتری 
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In-Row Cooling System
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سیستم سرمایش اختصاصی مراکز داده:
سیستم دائم کار(٧×۲۴) -

PLC مجهز به سیستم کنترلی -
کنترل دقیق دما و رطوبت مرکز داده در محدوده استاندارد. -

امکان نظارت جامع بر شرایط سیستم سرمایش بر روی نمایشگر محلی (HMI) و تحت شبکه -

۶۶۹۴۲۳۲۳، تلفن اوپراتور:۶۶۹۴۷۲۰۰ نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربـــی، پالک ٢۴۸، تلفن گویا:

www.tiamnetworks.ir :وب سایت ،info@tiamnetworks.ir :۶۶۹۴۲۳۲۴،  پست الکترونیک دورنگار: 

FRAME RACK

همگام با افزایش روز افزون کاربردهای شبکه 
حجم کابل های مرتبط با شبکه و بسترهای ارتباطی رشد چشمگیری داشته است. 

نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربـــی، پالک ٢۴۸، تلفن گویا: ۶۶۹۴۲۳۲۳، تلفن اوپراتور:۶۶۹۴۷۲۰۰

www.tiamnetworks.ir :وب سایت  ،info@tiamnetworks.ir :دورنگار:  ۶۶۹۴۲۳۲۴،  پست الکترونیک

محصولی از 
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