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 شرکت تیــام شبــکه

که عاشق سرمقاله مدیران موفقی 
بازنشستگی هستند

چینــی،  غــول  شــرکت  رئیــس  و  مدیرعامــل  بنیان گــذار،  مــا«  »جــک 
بازنشســته  کــرد و  از ســمت خــود اســتعفا  »علی بابــا«، در 55 ســالگی 
کســب وکار و فنــاوری، همــه را شــوکه و  شــد. خداحافظــی ایــن مــرد موفــق دنیــای 
جملــه  از  فنــاوری  شــرکت های  میــان  در  بازنشســتگی ها  معروف تریــن  خاطــرات 
کــرد. »جــک مــا« بــه صــورت مادام العمــر  گیتــس« از مایکروســافت را زنــده  »بیــل 
از شــرکای علی بابــا خواهــد بــود و البتــه از چنــد ســال پیــش، بــه دنبــال راه انــدازی 
آمــاده ورود  کنــون  ا کــه ظاهــرا  بــوده  بنیــاد خیریــه و انسان دوســتانه ای شــخصی 
کشــور چیــن اســت. در میــان ده هــا نقل قــول و  بــه فعالیت هــای جــدی در ســطح 
گفت وگــوی بنیان گــذار خرده فروشــی بــزرگ علی بابــا پیرامــون بازنشســتگی اش، یــک 
ــه  ــاره ب ــل تامــل اســت: »مــن روزی در آینــده ی بســیار نزدیــک دوب ــه بســیار قاب جمل
کار، خیلــی بهتــر از  حرفــه ی معلمــی مشــغول خواهــم شــد. تصــور می کنــم در ایــن 
مدیرعامــل بــودن در علی بابــا باشــم.« »جــک مــا« پیــش از تاســیس شــرکت علی بابــا، 
کــرده و آخریــن شــغل او، معلمــی زبــان انگلیســی بــوده اســت.  چندیــن شــغل عــوض 
و  جــذاب  بســیار  دنیــای  بــه  ایــده  صاحــب  و  کارآفریــن  رهبــر  ایــن  حالــی  در 
کــه در اوج دوران مدیریتــی و پختگــی خــود  شــهرت برانگیز فنــاوری پشــت می کنــد 
کم کــم  کــه  قــرار دارد و بی شــک می توانســت تــا 10 ســال دیگــر ســکان دار شــرکتی باشــد 
آمــازون و ای بــی ام را بــه زانــو درمــی آورد. چــرا »جــک مــا« این قــدر بــرای خداحافظــی 
گــر بــه زندگــی بزرگ تریــن رهبــران موفــق  و بازنشســتگی عجلــه داشــت؟ در جــواب، ا
کنیــم؛  تجــاری دنیــا نگاهــی بیندازیــم و رشــته ی تصمیم هــای بــزرگ آن هــا را دنبــال 
متوجــه می شــویم اهــل درجــا زدن، راحتــی و موفقیت هــای بیشــمار از یــک نــوع 
نیســتند. آن هــا ایــده و برنامــه دارنــد و می خواهنــد مشــکلی از مشــکالت دنیــا را حــل 
ــزرگان همیشــه  ــه ب ک ــد. معــروف اســت  ــه ســوی چالش هــای جدیــدی برون کننــد و ب
ــه ســایه می روند.»جــک  ــد و در موفقیت هــا ب در بحران هــا و شکســت ها حضــور دارن
کــرده و همــگان  مــا« بــرای خــروج اش از علی بابــا چندیــن ســال پیــش مقدمه چینــی 
کــرد. او هــم ماننــد دیگــر رهبــران و رؤســای بــزرگ  از جملــه جانشــینان خــود را آمــاده 
کــی و چگونه  که  کنــد ولــی مهــم ایــن اســت  کــه خداحافظــی  دنیــا، بــه فکــر روزی بــوده 
ایــن اتفــاق بیفتــد. بنابرایــن؛ بــه جــای تــک صدایــی، انحصارطلبــی، دیکتاتــوری در 
کــردن مدیــران جــوان، بــه آن هــا بهــا می دهــد  مدیریــت، ســرکوب اســتعدادها و طــرد 
کــه  و زمینــه رشدشــان را فراهــم می کنــد. ســاختارهای شــرکت را طــوری می ســازد 
ــم  ــه می توان ک ــزی  ــا چی ــد: »تنه ــا« می گوی ــک م ــد. »ج ــی نیفت ــچ اتفاق ــودش هی در نب
ــه جــک مــا خالصــه نمی شــود. امــا جــک  ــز ب ــا هرگ ــه علی باب ک قــول دهــم ایــن اســت 
بــود.« بنیان گــذار علی بابــا هــم جــزو آن  بــه علی بابــا خواهــد  مــا همیشــه متعلــق 
کــه عاشــق بازنشســتگی هســتند؛ چــون یــک شــروع دیگــر  دســته از مدیرانــی اســت 
ــال  ــا دنب ــر! آن ه ــئله ای دیگ ــل مس ــره و ح ــش و مخاط ــک چال ــت و ی ــان اس منتظرش
کنونــی و یافتــن راه حل هــا هســتند؛ بــه جــای اینکــه دنبــال افــزودن  مشــکالت جهــان 
ثــروت و دارایــی و شــهرت خــود برونــد. در خداحافظــی »جــک مــا« درس هــای مهمــی 

ــا نفهتــه اســت. کســب وکارهای دنی ــران رده اول  ــرای همــه مدی ب

فهرست
اخبــار

گوگل بر قوی ترین ابررایانه  جهان  ▪ کوانتومی  کامپیوتر  چیرگی 
سیسکو در زیرساخت 5G جهان  ▪
ضریب نفوذ اینترنت در ایران: بیش از ۹٠ درصد  ▪
 5G در نزدیکی ایران  ▪

2

اینفوگرافی
کز داده مدرن امروزی نیاز به رویکردهای جدید در امنیت   ▪ مرا

دارند

3

مقاله فنی
که روی زیرساخت   ▪ کز داده در سال ۲٠۱۹   مهم ترین تازه های مرا

و عملیات تاثیرگذار هستند

4

مقاله مدیریتی
۱٠ قانون عادت های اتمی  ▪ 6

مقاله مدیریتی
کننده  ▪ اهمیت تبلیغات دهان به دهان بر رفتار مصرف 

8
اینفوگرافی

 معرفی مرکزداده سیار  ▪
11

مقاله فنی
12 ۴ دلیل عمومی خرابی مرکز داده  ▪

گفته ها نکته ها، 
 چگونه اسپاتیفای با ارزش ترین استارتاپ استریم موسیقی   ▪

جهان شد؟

14

سرگرمی 16



اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

کوانتومــی  کامپیوتــر  چیرگــی   ◄
ــان ــه  جه ــن ابررایان ــر قوی تری ــوگل ب گ

کوانتومی  کامپیوتر  کــرد  گــوگل اعالم 
پیچیده تریــن  کــه  اســت  ســاخته 
جهــان  محاســباتی  مســئله های 
می کنــد.  حــل  ثانیــه  چنــد  در  را 
ابــر  ســریع ترین  کــه  مســئله هایی 
رایانه هــای جهــان در ده هــا ســال 
کننــد.  حــل  را  آن هــا  نمی تواننــد 
گــوگل  کوانتومــی  کامپیوتــر  ایــن 
موفــق شــده اســت در مــدت زمانــی 
کمتــر از 3 دقیقــه )دقیقا 2٠٠ ثانیه( 
سیســتم  یــک  عملکــرد  صحــت 
را  تصادفــی  اعــداد  تولیدکننــده 
قدرت مندتریــن  کنــد.  بررســی 
 Summit کــه  جهــان  کامپیوتــر 
شــرکت آی بــی ام اســت ایــن مســئله 
را در 1٠ هــزار ســال انجــام می دهــد. 
اعــالم  مقالــه ای  طــی  گــوگل 
کوانتومــی  چیرگــی  مــرز  بــه  کــرد 
quantum کوانتــوم سوپرماســی یــا( 
و  اســت  رســیده   )supremacy
کوانتومــی  کامپیوترهــای  کنــون  ا
می کننــد  حــل  را  مســئله هایی 
غیرممکــن  عــادی  حالــت  در  کــه 
از   2٠18 مــارس  در  گــوگل  اســت. 
کوانتومــی  کامپیوتــر  تراشــه  یــک 
کــرد  ــام Bristlecone رونمایــی  ــه ن ب
شــده  تشــکیل  کوبیــت   73 از  کــه 
کوانتومــی  کامپیوترهــای  بــود. 
و  فیزیکــی  شبیه ســازی های  در 
کاربــرد دارنــد و می تواننــد  شــیمی 
شــامل  محاســبات  پیچیده تریــن 
احتمــال  و  مقایســه  میلیون هــا 
دهنــد.  انجــام  ثانیــه  چنــد  در  را 
آینــده ای  در  می شــود  پیش بینــی 
کوانتومــی  کامپیوترهــای  نزدیــک 
دگرگــون  را  محاســبات  جهــان 

. کننــد

 5G زیرســاخت  در  سیســکو   ◄
جهان   

شــبکه های  اولیــن  راه انــدازی  بــا 
کنون شــرکت  موبایــل 5G در دنیــا، ا
پیاده ســازی  مجــری  سیســکو 
بســیاری  زیرســاختی  بســترهای 
ارتباطــی  پروژه هــای  و  اپراتورهــا  از 
کــه  گزارشــی  طــی  اســت.  شــده 
ســپتامبر  مــاه  در  شــرکت  ایــن 
قــرارداد  چندیــن  کــرد؛  منتشــر 
شــبکه های  توســعه  و  همــکاری 
ماننــد  اپراتورهایــی  بــا  ارتباطــی 
کــرده  ورایــزون و اســپرینت منعقــد 
موبایــل   IP شــبکه های  تــا  اســت 
را در  ثابــت آن هــا   IP و همین طــور 
همین طــور،  کنــد.  راه انــدازی   5G
 IP پروژه هــای  مجــری  سیســکو 
و  SoftBank شــرکت های  ثابــت 

IIiad شــده و قــرار اســت زیرســاخت 
آن هــا  شــبکه های  معمــاری  و 
آمــاده   5G بــه  اتصــال  بــرای  را 
بــا  سیســکو  دیگــر،  ســوی  از  کنــد. 
و   Telenor ماننــد  شــرکت هایی 
تــا  شــده  همــکاری  وارد   PLDT
روی  کالود  امنیتــی  پلتفرم هــای 
راه انــدازی  مشــتریان  بــرای  را   5G
ایــن  از  نمونــه  یــک  در  کنــد. 
بــرای  سیســکو  شــرکت  پروژه هــا، 
بــا  شــبکه ای  اســپرینت،  اپراتــور 
اســت  کــرده  راه انــدازی  روتــر   54٠
بــا  اتصال هایــی  و  ترافیــک  بــه  تــا 
روی  گیگابایــت   1٠٠ پهنای بانــد 
از  سیســکو  باشــد.  پاســخ گو   5G
محصــوالت  پیــش،  ســال  چنــد 
بــرای  را  خــود  فناوری هــای  و 
توســعه   5G موبایــل  شــبکه های 
ــرای  داده و پلتفرم هــای جدیــدی ب
شــرکت های در آســتانه اتصــال بــه 

اســت. کــرده  معرفــی   5G

◄ ضریــب نفــوذ اینترنــت در ایــران: 
بیــش از ۹٠ درصــد

و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
آمــار  آخریــن  رادیویــی  ارتباطــات 
در  اینترنــت  وضعیــت  بــه  مربــوط 
ایــران تــا خــرداد امســال را منتشــر 
تعــداد  گــزارش،  ایــن  طبــق  کــرد. 
در  باندپهــن  اینترنــت  مشــترکان 
کشــور بــه 74 میلیــون و 518 هــزار 
و 595 نفــر رســیده و ضریــب نفــوذ 
کشــور 9٠/78 درصــد  اینترنــت در 
ــت  ــود اینترن ــب نف ــن ضری ــت. ای اس
 ،xDSL مصرف کننــدگان  شــامل 
 ،4G و   3G موبایــل  اینترنــت 
 TD-LTE و  وای فــای  اینترنــت 
گفتــه ســازمان تنظیــم  بــه  اســت. 
رادیویــی،  ارتباطــات  و  مقــررات 
اینترنــت  نفــوذ  86 درصــد ضریــب 
 12 موبایــل،  کاربــران  بــه  متعلــق 
 ADSL مصرف کننــدگان  درصــد 
اینترنــت  بــه  مربــوط  درصــد   2 و 
TD-LTE اســت. بــه ایــن ترتیــب، 
کاربــِر اینترنــت  بیــش از 64 میلیــون 
ــه ضریــب نفــوذی  ک ــم  موبایــل داری
می دهــد.  نشــان  را  درصــدی   8٠
ضریــب نفــوذ اینترنــت باندپهــن در 
بــوده  ثابــت  هــم  اخیــر  ســال های 
اســت  نداشــته  چندانــی  رشــد  و 
اســت.  درصــد   12/65 حــول  و 
پایین تریــن ضریــب نفــوذ اینترنــت 
وای فــای  اتصال هــای  بــه  مربــوط 

اســت. 

◄ نمایشــگاه تلــکام ۹۸ بــه تعویــق 
افتاد

بیســتمین  بــود  قــرار  درحالی کــه 
نمایشــگاه بین المللــی تلــکام ایــران 
برگــزار  مهرمــاه   11 الــی   8 تاریــخ  در 
شــود ولــی به فاصله چنــد روز مانده 
ســهامی  شــرکت  تاریــخ،  ایــن  تــا 
بین المللــی  نمایشــگاه های 
نمایشــگاه  ایــن  کــرد  اعــالم  ایــران 
نمی شــود.  برگــزار  تاریــخ  ایــن  در 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
عــدم  دلیــل  ایــران  بین المللــی 
در   98 تلــکام  نمایشــگاه  برگــزاری 
تعییــن  پیــش  از  تاریــخ  و  مهرمــاه 
شــده را آمــاده نبــودن فعــاالن حــوزه 
کــرده اســت. دو هفتــه  ICT عنــوان 
مانــده بــه شــروع ایــن نمایشــگاه، 
بــه  حضــور  از  ارتباطــات  وزارت 
و  داد  انصــراف  غرفــه دار  صــورت 
اعــالم  هــم  مخابــرات  ســندیکای 
کــرد در تلــکام 98 حاضــر نمی شــود. 
مجــری  اختالفــات  می شــد  گفتــه 
و  ارتباطــات  وزارت  بــا  نمایشــگاه 
و  مخابــرات  صنــف  همین طــور 
عــدم  علــت  ارتباطــی  تجهیــزات 
اســت.  تلــکام  نمایشــگاه  برگــزاری 
ایــن  کال  بــود  قــرار  کــه  صورتــی  در 
نمایشــگاه در ســال 98 برگــزار نشــود 
کیفیــت  تــا ســر فرصــت بــرای بهبــود 
و اثربخشــی آن تصمیم گیــری شــود 
و بــا ظرفیــت باالتــری دوبــاره برگــزار 
شــود ولــی آخریــن خبرهــا از اعــالم 
خبــر  آن  برپایــی  جدیــد  تاریــخ 
جدیــد  تقویــم  طبــق  می دهنــد. 
نمایشــگاه های  ســهامی  شــرکت 
ــرار اســت ایــن  ــران، ق بین المللــی ای
 29 الــی   26 تاریــخ  در  نمایشــگاه 

شــود. برگــزار  آذرمــاه 
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بــا  چندانــی  شــباهت  امــروزی  داده  کــز  مرا
و  ندارنــد  پیشــین  نســل های  مین فریم هــای 
از تجهیــزات و امکانــات پیشــرفته محاســباتی، 
چگالــی  بــا  ســرویس دهنده های  و  سرمایشــی، 
ایــن،  بــر  افــزون  می شــوند.  ســاخته  بــاال 
وســیعی  طیــف  امــروزی  مــدرن  کــزداده  مرا
ارایــه  مختلفــی  حوزه هــای  در  را  خدمــات  از 
اوقــات  گاهــی  کــه  به گونــه ای  می کننــد؛ 
یــا اســتارتاپ ها هــم  کســب وکارها  کوچک تریــن 
ــزداده باشــند.  می تواننــد یــک مشــتری ایــن مرک
ــد  ــه می کنن ــرویس هایی عرض ــز داده س ک ــن مرا ای
بــود  تصــور  غیرقابــل  گذشــته  دهه هــای  در  کــه 
بــرای  نوآوری هایــی  و  فناوری هــا  بــر  مبتنــی  و 
سفارشی شــده  غالبــا  و  بهتــر  راه حل هــای  ارائــه 
نتیجــه،  در  هســتند.  محاســباتی  و  شــبکه ای 
کســب وکارها  کنار  کــزداده امــروزی همیشــه در  مرا
هســتند تــا خدمــات مناســب و مــورد نیازشــان را 
کننــد. در ایــن  کــرده و رو بــه جلــو حرکــت  دریافــت 
بــا  کــزداده  مرا ســازگاری  و  همگام ســازی  فضــا، 
جدیدتریــن فناوری هــای ایــن صنعــت ضــروری 
اســت. چــون فقــط یــک مرکــزداده مــدرن و بــه روز 
ــه ســوی  کســب وکارها و ســازمان ها را ب ــد  می توان
کنــد. در ایــن مطلــب، نگاهــی بــه  خــود جلــب 
کــز  مهم تریــن رویکردهــا و تازه هــای صنعــت مرا
البتــه  انداخــت؛  خواهیــم   2019 ســال  در  داده 
زیرســاخت ها و عملیــات  بیشــتر  کــه  تازه هایــی 

کزداده را تحت تاثیر قرار می دهند.  مرا

زیرساخت های نرم افزارمحور
ــد  ــرد جدی ــر و رویک ــن تغیی ــاید هیجان انگیزتری ش

کــز داده، حرکــت به ســوی  در یــک دهــه اخیــر مرا
software-( نرم افزارمحــور  زیرســاخت های 
defined infrastrutures( باشــد. یک زیرساخت 
مرکــز داده بــه جــای اینکــه در نــگاه ســنتی فقــط 
یــک مخــزن بــرای نگهــداری اطالعــات باشــد؛ 
محاســبات  از  متشــکل  مجــازی  محیــط  یــک 
ســرویس های  ارائــه  بــرای  ذخیره ســازی  و 
مختلــف بــه شــکل نرم افــزار خواهــد بــود. ایــن 
ــران اجــازه می دهــد اطالعــات و  کارب رویکــرد بــه 
ســرویس های خــود را روی یــک ســرور فیزیکــی 
ــی  ــه تداخل ــدون اینک ــد ب کنن ــت  ــب و مدیری نص
یــک  دارای  هریــک  چــون  کننــد  احســاس 
ایــن  اســت.  مجازی سازی شــده  کامــل  ســرور 
ــرورها  ــر س ــده از دیگ ــرورهای مجازی سازی ش س
نرم افــزار  و  ســاختار  امنیــت،  در  و  بــوده  مجــزا 
بســیار منعطــف هســتند. هــر مشــتری می توانــد 
براســاس  و  خریــداری  اختصاصــی   SDI یــک 
نیــاز خــود مقیاس بنــدی، پیکربنــدی و مــورد 

استفاده قرار دهد.  
شــگفت انگیزی  تاثیــر  ســرورها  مجازی ســازی 
اســت.  داشــته  کــزداده  مرا بهــره وری  روی 
زیرســاخت های نرم افزارمحــور اجــازه می دهنــد 
ارزان  ســرویس هایی  ارائــه  بــرای  امکاناتــی 
قیمــت بــه همــراه سیســتم سرمایشــی و تامیــن 
کــه  انــرژی بــه مشــتری عرضــه شــود. هنگامــی 
چندیــن مشــتری از یــک ســرور فیزیکی اســتفاده 
سرمایشــی،  عملیاتــی  هزینه هــای  می کنــد؛ 
نگهــداری آن سرشــکن شــده  و  انــرژی  تامیــن 
و  درک  قابــل  مشــتریان  از  یــک  هــر  بــرای  و 

ارزش آفرین است. 
 

کولوکیشن
کــزداده  مرا کــه هزینه هــای ســاخت  از آن جایــی 
شــخصی بســیار زیــاد بــوده و هــر ســاله هــم افزایــش 
شــخص  داده  کــز  مرا طرفــی  از  و  می کنــد  پیــدا 
شــرکت های  باشــند؛  هــم  همــه کاره  بایــد  ثالــث 
 )Collocation( کولوکیشــن بیشــتری راهکارهــای 
خودشــان  آی تــی  زیرســاخت  بــرای  ایــده ای  را 
اجــاره  برســد  نظــر  بــه  شــاید  می گیرنــد.  نظــر  در 
فضــا در یــک مرکــزداده بتوانــد مشــکالت را حــل 
کســب وکارها فراتــر از  کنــد ولــی نیازهــای امــروزی 
ذخیره ســازی ســاده اطالعــات هماننــد دهه هــای 
امــروزی  مــدرن  داده  کــز  مرا و  اســت  گذشــته 
اتفاقــا  کــه  می کننــد  ارائــه  متفاوتــی  خدمــات 
کســب وکارها ســودمند و ضــروری هســتند.  ــرای  ب
زیرســاخت  در  فضــا  اجــاره  فقــط  کولوکیشــن 
یــک مرکــزداده نیســت؛ بلکــه اســتفاده از قــدرت 
کــزداده  مرا در  انــرژی  و  ســرمایش  محاســباتی، 
جــاری  زیرســاخت  هزینه هــای  کاهــش  بــرای 
کولوکیشــن انــواع خدمــات و اتصال هــای  اســت. 
ــری  ــور انعطاف پذی ــه ط ــازمان ها را ب ــاز س ــورد نی م
ســرویس  هــر  بتواننــد  تقریبــا  تــا  می کنــد  فراهــم 
در  کننــد.  عرضــه  مشــتریان  بــه  را  دیجیتالــی 
کولوکیشــن ابزارهایــی  کــز داده  بیشــتر مــوارد، مرا
زیرســاخت های  بــر  نظــارت  و  مدیریــت  بــرای 
خــود بــه مشــتریان می دهنــد. ایــن ابزارهــا بســیار 
مشــتریان  خــود  کــه  هســتند  چیــزی  از  فراتــر 
خــود  اختصاصــی  داده  کــز  مرا در  می تواننــد 
 ،24 در   7 پشــتیبانی  خدمــات  باشــند.  داشــته 
نرم افزارهــای  انــواع  و  دور  راه  از  منابــع  مدیریــت 
کمــک  کولوکیشــن بــه  گزارش گیــری در  رهگیــری و 

مقــــاله فنی

مهرنوش غفوری

که روی  کز داده در سال ۲٠۱۹  مهم ترین تازه های مرا
زیرساخت و عملیات تاثیرگذار هستند
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لبــه می توانــد ذخیره ســازی محلــی و پــردازش 
جمــع آوری  محــل  همــان  در  را  اطالعــات 
اطالعــات انجــام دهــد تــا ســرعت پاســخ گویی 
کنــد. هرچــه  تــا حــدود زیــادی افزایــش پیــدا 
شــوند؛  بیشــتر  اشــیا  اینترنــت  دســتگاه های 
اطالعــات بیشــتری جمــع آوری شــده و نیــاز بــه 
پــردازش ایــن اطالعــات در محــل و لبــه شــبکه 
افزایــش می یابــد. در معمــاری محاســبات در 
مــکان  همــان  در  محلــی  پردازش هــای  لبــه، 
انجــام می شــود ولــی اطالعــات بــرای نگــه داری 
طوالنی مــدت بــه ســرور و مرکــزداده اصلــی راه 
اخیــر،  ســال های  در  می شــوند.  منتقــل  دور 
ــه تجهیــزات و زیرســاخت های  ــادی ب توجــه زی
کســب وکارها بســیار  محاســبات در لبــه شــده و 
بــه توســعه چنیــن فناوری هایــی در  مشــتاق 

محل استقرارشان هستند. 

کز داده در مقیاس بزرگ مرا
ســوی  بــه  بیشــتری  ســازمان های  هرچــه 
می کننــد؛  مهاجــرت  ابــری  محاســبات 
زیرســاخت های  توســعه  بــرای  درخواســت 
کــز  مرا بحــث  و  شــده  بیشــتر  داده  کــز  مرا
 Hyperscale Data( بــزرگ  مقیــاس  در  داده 
ح می شــود. در واقــع، بســیاری  Centers( مطــر
کنونــی  اســتاندارد  و  ســنتی  داده  کــز  مرا از 
ــزرگ تبدیــل  ــز داده در مقیــاس ب ک ــه مرا ــد ب بای
کــز داده شــامل هــزاران ســرور  شــوند. ایــن مرا
شــرکت های  بزرگ تریــن  توســط  و  هســتند 
گــوگل، مایکروســافت،  فنــاوری در دنیــا ماننــد 
اداره  و  تاســیس  آمــازون  و  فیســبوک  اپــل، 
از  نوعــی  کــزداده  مرا ایــن  چــون  می شــوند. 
بــه  کــه  می دهنــد  ارائــه  را  ابــری  محاســبات 
چنیــن زیرســاختی نیــاز دارد. در یــک مثــال، 
Quincy مایکروســافت بیــش از  در مرکــز داده 
کابــل شــبکه اســتفاده شــده  24 هــزار مایــل 
آمــازون  رودخانــه  شــش  معــادل  کــه  اســت 
ــه افزایــش حجــم اطالعــات  ــا توجــه ب اســت.  ب
ــران اینترنــت در ســال های اخیــر و توســعه  کارب
شــبکه های اجتماعــی بــا چنــد صــد میلیــون 
بــزرگ  کــز داده در مقیــاس  بــه مرا نیــاز  کاربــر، 
عظیمــی  ســرمایه گذاری  بایــد  و  شــده  بیشــتر 
گیــرد. در ســال 2018،  در ایــن زمینــه صــورت 
بــزرگ  مقیــاس  در  داده  مرکــز   430 از  بیــش 
بودنــد  تکمیــل  یــا در حــال  شناســایی شــده 
ولــی در ســال 2019 نزدیــک بــه 132 مرکــز داده 

دیگر اضافه خواهد شد. 

زیرساخت های سرمایشی خالقانه
بــه  متکــی  داده  کــز  مرا کــه  اســت  ســال ها 
مطبــوع  تهویــه  سرمایشــی  سیســتم های 
هســتند. سیســتم سرمایشــی مصرف کننــده ی 
 40 )تــا  اســت  کــزداده  مرا در  انــرژی  عمــده 

ــرده و  ک ــا رشــد  ــد ت کوچــک می آی کســب وکارهای 
شــوند. ظاهــر  قدرتمندتــر 

ابر ترکیبی و معماری چند ابری
محاســبات ابــری یکــی از مهم تریــن رویکردهــای 
کــه روی مشــاغل  کــز داده مــدرن بــوده  جدیــد مرا
کــه  هنگامــی  اســت.  داشــته  عمیــق  تاثیــری 
محاســبات  ســرویس های  بــار  اولیــن  بــرای 
بســیاری  شــدند؛  عرضــه  کــزداده  مرا در  ابــری 
خــود  آی تــی  زیرســاخت  تمــام  کســب وکارها  از 
کــرده و بــه بازطراحــی و بازمعمــاری  را دگرگــون 
روی  را  خــود  شــبکه  کل  تــا  شــدند  مشــغول 
کــزداده ابــری  کننــد. مرا ســرویس های ابــری بنــا 
شــرکت های  امنیتــی  نگرانی هــای  توانســتند 
و  ســربار  هزینه هــای  کننــد؛  رفــع  را  تجــاری 
فقــط  تــا  دهنــد  کاهــش  را  آن هــا  عملیاتــی 
متمرکــز  خــود  محصــوالت  و  خدمــات  روی 
فضاهــای  از  شــرکت ها  از  برخــی  امــا  باشــند. 
ایــن  حتــی  و  نبودنــد  راضــی  عمومــی  ابــری 
کولوکیشــن  ســراغ  و  کردنــد  تــرک  را  محیط هــا 
کــزداده  بنابرایــن، مرا ابــر خصوصــی رفتنــد.  یــا 
و   )Hybrid Cloud( ترکیبــی  ابــر  راهکارهــای 
معمــاری چنــد ابــری )Multi-Cloud( را توســعه 
ــای امنیــت و  ــا شــرکت ها همچنــان مزای ــد ت دادن
کنتــرل یــک شــبکه خصوصــی را داشــته باشــند 
عمومــی  ابــری  ســرویس های  قــدرت  از  ولــی 
ترکیبــی،  ابــر  معمــاری  باشــند.  برخــوردار  نیــز 
اطالعــات حســاس و بــا ارزش را در یــک شــبکه 
خصوصــی ذخیــره می کنــد ولــی در عیــن حــال 
اتصــال بــه یــک ســرویس ابــری عمومــی برقــرار 
بــرای  وضعیــت  بهتریــن  راهــکار  ایــن  اســت. 
شــرکت ها اســت تــا دوبــاره بــا اطمینــان خاطــر بــه 
ــری بیاینــد و راهکارهــای  ســراغ ســرویس های اب
مختلفــی بــرای دسترســی بــه خدمــات مبتنــی 
کاربــران داشــته باشــند. بــر اطالعــات خصوصــی 

محاسبات در لبه
صنعــت  گذشــته،  دهــه  ابــری  محاســبات  گــر  ا
اســت؛  کــرده  تحــول  دســتخوش  را  کــزداده  مرا
دهــه   )Edge Computing( لبــه  در  محاســبات 
ــبات  ــاری محاس ــد. معم ــون می کن ــده را دگرگ آین
ابــری  شــبکه های  می کنــد  ســعی  لبــه  در 
مبتنــی بــر محاســبات را در لبــه شــبکه توســعه 
جمــع آوری  اطالعــات  کــه  همان جایــی  دهــد؛ 
ســنتی،  ابــری  محاســبات  در  می شــوند. 
مرکــز  بــه  بایــد  جمــع آوری  از  پــس  اطالعــات 
و  ذخیره ســازی  تــا  شــوند  منتقــل  اصلــی  داده 
افزایــش  باعــث  رویکــرد  ایــن  گردنــد.  پــردازش 
مبتنــی  ســرویس های  ســرعت  کاهــش  تاخیــر، 
ــر محتــوای بی درنــگ، دســتگاه های پزشــکی،  ب
دســتگاه های  ســایر  و  صنعتــی  اســکنرهای 
نیازمنــد پــردازش آنــی می شــود. محاســبات در 

کــه در ســال های  درصــد( و جــای تعجــب نیســت 
اخیــر، انــواع تالش هــا بــرای یافتــن روش هایــی 
گرفتــه  کــزداده صــورت  کارآمدتــر در ســرمایش مرا
و  بــه ســرورها  نیــاز  امــروزی  کــز داده  مرا اســت. 
گرمــای  کــه  دارنــد  قدرتمندتــر  پردازنده هــای 
بیشــتری هــم تولیــد می کننــد ولــی از ســوی دیگــر 
نیســت.  سرمایشــی  سیســتم  افزایــش  امــکان 
هزینه هــای مصــرف انــرژی هــم اجــازه نمی دهــد 
تــا سیســتم های سرمایشــی قوی تــری اســتفاده 
بــزرگ  شــرکت های  خوش بختانــه،  شــود. 
پیــدا  دســت  تــازه ای  روش هــای  بــه  فنــاوری 
کردنــد تــا سیســتم های سرمایشــی هوشــمندتری 
نرم افزارهــای  از  اســتفاده  بــا  آن هــا  بســازند. 
وضعیــت  می کننــد  ســعی  مصنوعــی  هــوش 
را  مرکــزداده  راهروهــای  و  ر ک هــا  درون  هــوای 
و  نظــارت  رصــد،  لحظــه ای  و  دایمــی  طــور  بــه 
تــا همیشــه راه حل هــای ایده آلــی  کننــد  پایــش 
گــوگل پــس از چندیــن ســال  ارائــه دهنــد. اخیــرا 
کنتــرل  سیســتم  موفقیت آمیــز،  آزمایش هــای 
برنامــه  بــه  را  داده  کــز  مرا درون  محیــط  هــوای 
ایــن  کمــک  بــه  DeepMind AI ســپرده اســت. 
مصــرف  نخســت،  مــاه  چنــد  در  فقــط  برنامــه، 
کاهــش پیــدا  ــی  ــه طــرز بســیار باورنکردن ــرژی ب ان
کــرده اســت. سیســتم های سرمایشــی مایــع نیــز 
کــز داده بــزرگ پیــدا می کننــد  کم کــم راهــی بــه مرا
چــون نســبت بــه سیســتم های سرمایشــی هــوا 

مقرون به صرفه تر هستند. 

استعدادهای جوان
صنعــت مرکــزداده بــا یــک بحــران بــزرگ اســتعداد 
مدیــران  گفتــه  بــه  اســت.  روبــرو  خالقیــت  و 
صنعــت  ایــن  کار  نیــروی  گــوگل،  کــزداده  مرا
کار افتــاده هســتند. مطابــق یــک  عمدتــا پیــر و از 
کارمنــدان  نظرســنجی در ســال 2018، 56 درصــد 
کــزداده بیــش از 20 ســال تجربــه دارنــد و تنهــا  مرا
کمتــر از 5 ســال تجربه انــدوزی  5 درصــد از آن هــا 
کار  نیــروی  درصــد   6 از  کمتــر  زنــان  کردنــد. 
همیــن  از  می دهنــد.  تشــکیل  را  کــزداده  مرا
نیروهــای  اســتخدام  داده  کــز  مرا مدیــران  رو، 
ــرار  ــود ق کار خ ــتور  ــتعداد را در دس ــا اس ــوان و ب ج
کــزداده مــدرن و جدیــد امــروزی نیــاز  دادنــد. مرا
کارمنــدان  کــه دیگــر در  بــه مهارت هایــی دارنــد 
خدمات رســانی  نمی شــود.  یافــت  قدیمــی 
کســب وکارهای  و  بــزرگ  ســازمان های  بــه 
کار قدیمــی  کوچــک بــه صــورت تــوام بــا نیــروی 
و ارتقاءنیافتــه میســر نیســت. یکــی از تغییــرات 
ورود خیــل  آن هســتیم؛  آســتانه   در  کــه  بزرگــی 
کار جــوان، بــا اســتعداد و  عظیمــی از نیروهــای 
کــه احتمــاال بتواننــد  کــزداده اســت  خــالق در مرا
ســطح نــوآوری را افزایــش دهنــد و پیشــرفت های 

چشم گیری رقم بخورد. 
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اشاره
 )Atomic Habits( اتمــی«  »عادت هــای  کتــاب 
روی  مطالعــه  طوالنــی  ســال های  حاصــل 
توســط  انســان ها  بــزرگ  و  کوچــک  عادت هــای 
»عادت هــای  کتــاب  در  اســت.  کلیــر«  »جیمــز 
کوچــک در زمانــی  ــاره  تاثیــر عادت هــای  اتمــی« درب
طوالنــی و رســیدن بــه نتایــج عالــی در اثــر همیــن 
می شــود؛  صحبــت  ســاده  و  کوچــک  عادت هــای 
کــه در شــروع تغییراتــی  کوچــک و ســاده ای  کارهــای 
گــر تکــرار شــوند و ســال ها  را نشــان نمی دهنــد؛ امــا ا
کوتاهــی نشــود،  به صــورت مســتمر در انجــام آن هــا 
نشــان خواهنــد داد.  را  کالنــی  و  واضــح  تغییــرات 
کوچــک  کلیــر« می گویــد برخــی عادت هــای  »جیمــز 
بــه دســت می آینــد. مثــال، ســه هفتــه  بــه ســختی 
یــک  از نهــار  پــس  کنــد  تــا عــادت  طــول می کشــد 
تــا  می کشــد  طــول  روز   ۶۶ یــا  بنوشــد  آب  لیــوان 
کمی بــدود. او اعتقاد  کار،  کنــد پــس از پایــان  عــادت 
می خواهــم  کســی  چــه  »بــه  بیــن  اختــالف  دارد 
کســی هســتیم؟« فقــط  تبدیــل شــوم؟« و »االن چــه 
ــدازی یــک سیســتم عــادت برطــرف  ــا راه ان و فقــط ب
کــه  هســتند  کوچــک  عادت هــای  ایــن  می شــود. 
شــخصیت شــما را شــکل می دهنــد و بعــد موفقیــت 
حاصــل می شــود. در ادامــه بــه ۱۰ قانــون ذکــر شــده 

می کنیــم: اشــاره  اتمــی«  »عادت هــای  کتــاب  در 

بــرای ایجــاد یــک شــخصیت جدیــد بایــد   -۱
عادت های خوب بسازید  

چــه  شــما  می دهــد  نشــان  کوچــک  عــادت  هــر 
گــر شــما هــر روز ورزش  نــوع شــخصیتی داریــد. ا
بــدن  ســالمتی  و  تندرســتی  بــه  پــس  می کنیــد؛ 

فائزه یوشانی

کنیم! کوچک مان تمرکز  برای رسیدن به موفقیت های بزرگ روی عادت های 

۱٠ قانون عادت های اتمی

گــر هــر روز نمــاز می خوانیــد؛  اهمیــت می دهیــد. ا
پــس یــک فــرد مذهبــی هســتید.

پــس  می کنیــد؛  گــوش  پادکســت  روز  هــر  گــر  ا  
گــر در پــی  ا یــک پادکســتر هســتید. بنابرایــن، 
جدیــد  کارکتــر  و  شــخصیت  یــک  ســاختن 
از  مجموعــه ای  بایــد  هســتید؛  خودتــان  از 
و  ح ریــزی  طر را  خــوب  کوچــک  عادت هــای 

کنیــد. تکــرار 
ــادت،  ــک ع ــر ی ــای تغیی ــه ج ــراد ب ــیاری از اف  بس
آن را انــکار می کننــد ولــی بایــد بدانیــم بــا انــکار 

هیــچ شــخصیت مثبتــی ســاخته نمی شــود.

کنید ۲- تکرار 
بــازه  یــک  در  تصادفــی  نقطــه  یــک  کیفیــت 
ــه  ک ــت  ــی اس ــداد تکرارهای ــه تع ــبت ب ــی نس زمان
داده ایــد.  انجــام  نقطــه  آن  بــه  رســیدن  بــرای 
حرفــه ای  عــکاس  می خواهیــد  گــر  ا یعنــی 
گرفتــن 2٠٠ عکــس، بــه هــدف  شــوید؛ قطعــا بــا 
عکــس.   1٠٠ گرفتــن  بــا  تــا  شــده اید  نزدیک تــر 
حرفــه ای  بسکتبال لیســت  می خواهیــد  گــر  ا
شــوید؛ بایــد هــزاران بــار تــوپ را بــه ســوی تــور 
گــر می خواهیــد نویســنده خوبــی  کنیــد و ا شــوت 
کلمــه در ســال نوشــته  شــوید بایــد یــک میلیــون 
کوچــک و اتمــی  گیــری عادت هــای  باشــید. فرا
تکــرار  فرمــول  بــا  جــز  هــم  زندگــی  در  تاثیرگــذار 
گاهــی اوقــات بــرای یــک  بــه دســت نمی آینــد. 
عــادت اتمــی ســاده بایــد ماه هــا تــالش و تکــرار از 

خــود داشــته باشــید.

۳- خودتان را به چالش بکشید
گــر زندگــی شــما را بــه چالــش نمی کشــد؛ شــما  ا
کــردن  بــا طــی  بــه چالــش بکشــید.  خودتــان را 
کــه  کارهایــی  مســیرهای چالش برانگیــز و انجــام 
کارهایــی  کنــون نمی کردیــد و پرهیــز از انجــام  تــا 
داشــتید؛  انجام شــان  بــا  عــادت  همیشــه  کــه 
کنیــد عادت هــای بــد را تــرک و عادت هــای  ســعی 
کنیــد یــک  خــوب را پــرورش دهیــد. مثــال تمریــن 
گوشــی تلفــن  ســاعت پیــش از خــواب اصــال ســراغ 
همــراه خــود نرویــد؛ هــر روز صبــح 5 دقیقــه زودتــر 
کنیــد یــا اینکــه  کمــی فکــر  از خــواب بیــدار شــده و 
ــک  ــفارش ی ــای س ــه ج ــد. ب ــرد بگیری دوش آب س
و  بپزیــد  غــذا  یــک  خودتــان  فســت فود،  غــذای 
ــا  ــز برایتــان مهی ــه همه چی ک ــد  ــه ســفرهایی بروی ب

نباشــد.

۴- متا عادت ها: ورزش و خواندن
و  هســتند   »Meta« اصطالحــا  عادت هــا  برخــی 
اتمــی در  از عادت هــای  برابــر بیشــتر  بایــد چنــد 
کلیــر« از  طــول روز یــا هفتــه تکــرار شــوند. »جیمــز 
ورزش و تمرین هــای روزانــه بدنــی بــه عنــوان یــک 
آزادی  باعــث  می گویــد  و  می بــرد  نــام  متاعــادت 
روح و جســم شــده و افســردگی، غــم، اضطــراب 
ــرد. متاعــادت دیگــر  و افــکار منفــی را از بیــن می ب
کــردن اســت. یادگیــری و حــل  خوانــدن و مطالعــه 
حــس  افزایــش  و  ذهــن  تقویــت  باعــث  مســئله 

کنجکاوی می شود.  
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ــه صــورت تجربــی ســعی می کنــد  ــی ب اســت ول
روز  هــر  و  دهــد  توســعه  را  خــود  تخصــص 
پخته تــر و حرفه ای تــر شــود. افــراد بــا توســعه 
حرکــت  جلــو  بــه  می تواننــد  خــود  تخصــص 
کنــار  کوچــک بــد را  کننــد و برخــی عادت هــای 

بگذارنــد.

۸- محیط خود را تغییر دهید
باشــید؛  خــود  محیــط  قربانــی  نیســت  الزم 
بلکــه می توانیــد معمــار آن باشــید. همیشــه 
محیــط  و  ذهنــی  فضــای  یــک  در  را  خــود 
کــه  کارهایــی  دهیــد.  قــرار  مناســب  بدنــی 
بایــد انجــام دهیــد را در مســیر روزانــه خــود 
گــر همیشــه فرامــوش می کنیــد  قــرار دهیــد. ا
قرص هــای ویتامیــن خــود را بخوریــد؛ آن هــا را 
گــر فرامــوش  کنــار قهوه ســازتان قــرار دهیــد. ا
می کنیــد هــر هفتــه خــودروی خــود را بشــورید؛ 
درب  کنــار  را  ماشــین  کــردن  تمیــز  لــوازم 
کلیــر« در  گاراژ قــرار دهیــد. »جیمــز  پارکینــگ و 
اتمــی« می گویــد تجربــه  کتــاب »عادت هــای 
نشــانم  عادت هــا  روی  مطالعــه  ســال ها 
داده اســت هرگــز افــراد در محیط هــای بــد و 
نامناســب نمی تواننــد عادت هــای بــد را تــرک 
گــر مــردم دایمــا بــا چیزهــای بــد روبــرو  کننــد. ا
شــوند؛ مثــال همــکاران بــد، غــذای بــد، محیــط 
امــکان  ...؛  و  بــد  دوســتان  بــد،  خانوادگــی 

نــدارد برنــده شــوند.

۹- هویت خود را تغییر دهید
شما می گوید: »باید این طوری شوم.«

من می گویم: »خوب این طوری بشوید.«
کــه می خواهیــد؛ تبدیــل  ــه آنچــه  ــد ب شــما بای
کــه بــه تغییــر  شــوید ولــی بــا تغییــر عادت هــا 
می خواهــد  گــر  ا می انجامــد.  شــخصیت 

بــه  بایــد  شــوید؛  شــهرتان  بدن ســاز  بهتریــن 
کنیــد و تمرین هــای  متخصــص تغذیــه مراجعــه 
بگیریــد.  خــود  بدن ســاز  مربــی  از  اختصاصــی 
کســلی و تنبلــی و تصمیم هــای ضعیــف  هرگــز بــا 
نمی رســید.  می خواهیــد  کــه  چیــزی  بــه 
و  عقایــد  رفتارهــا،  اقدامــات،  ســخنان،  همــه 
بــرای رســیدن  عادت هــای شــما در طــول روز 
اهمیــت  دارای  می خواهیــد؛  کــه  چیــزی  بــه 
آن چــه  بــه  شــدن  تبدیــل  راز  آن هــا  هســتند. 

می خواهید بشوید؛ هستند. 

۱٠- سیستم گرا باشید
کــردن و  تنهــا بــرای رســیدن بــه هــدف تــالش 
کــردن صــرف روی آن همه چیــز نیســت.  ــز  تمرک
تیم هایــی  کــه  شــنیدید  فوتبــال  در  حتمــا 
موفقیت هــای  دارنــد؛  درســتی  ســاختار  کــه 
ــه  ک ــا تیم هایــی  ــد ت ــه دســت می آورن بیشــتری ب
یــک شــبه پیــروز شــده و بعــد بــرای ســال های 
طوالنــی دیگــر نمی تواننــد آن پیــروزی را تکــرار 
کنیــد یــک سیســتم و ســاختار در  کننــد. ســعی 
امــور  همــه  و  ســرگرمی  کار،  شــخصی،  زندگــی 
سیســتم  ایــن  بــه  و  کنیــد  پیاده ســازی  خــود 
تکــرار  بــه  بیشــتر  سیســتم ها  باشــید.  پایبنــد 
بــد  عادت هــای  تــرک  و  خــوب  عادت هــای 
عادت هــا  پرورش دهنــده  و  دارنــد  گرایــش 
هســتند. تمرکــز روی یــک هــدف و تنهــا دنبــال 
کــردن آن هــدف شــاید مفیــد باشــد ولــی همــراه 
دیگــری  چیزهــای  دادن  دســت  از  خطــر  بــا 

اســت.

۵- برنامه داشته باشید و آن را بنویسید
و  نمی شــوید  موفــق  زندگــی  در  شــما  چــرا 
گــی یــا عــادت خــوب داشــته  نمی توانیــد یــک ویژ
و  شــفافیت  فاقــد  آن  دربــاره  چــون  باشــید؟ 
چــه  نیســت  مشــخص  یعنــی  هســتید.  برنامــه 
کجــا بایــد ایــن عــادت را فــرا  زمانــی و چگونــه و 
داده  نشــان  تجربــه  دهیــد.  انجــام  یــا  بگیریــد 
برنامه ریــزی  هفتگــی  طــور  بــه  کــه  افــرادی 
کاغــذ می آورنــد  را روی  برنامــه  ایــن  می کننــد و 
تــا  قــرار می دهنــد؛  و همیشــه پیــش روی خــود 
در  کــه  هســتند  افــرادی  از  موفق تــر  درصــد   9۰
کــرده یــا دایمــا در فکــر  ذهن شــان برنامه ریــزی 
ــد. ثابــت شــده اســت  ــه ســر می برن ــای آن ب و روی
و  برنامــه  بــه  نســبت  کمتــری  اهمیــت  انگیــزه 
اجــرای آن دارد. داشــتن شــفافیت و جزئیــات 
ســه  را  موفقیــت  شــانس  هــدف  یــک  دربــاره 
برنامه هــای  بهتریــن  می دهــد.  افزایــش  برابــر 
جزئیــات  بــا  کــه  هســتند  برنامه هایــی  روزانــه، 
کاغــذ نوشــته  زیــاد و حتــی دقیقــه و ثانیــه روی 

شــده اند. 

۶- از دست عادت های بد خالص شوید
کلــی  ــاز هســتید و هــر مــاه  گجت ب مشــکل: شــما 
گجت هــای بی فایــده هزینــه  پــول بــرای خریــد 

می کنیــد؟ 
فیلم هــای  و  ســایت ها  ســراغ  کمتــر  راه کار: 
گجت هــای  فنــاوری یــا آشــنایی بــا محصــوالت و 

برویــد. جدیــد 
مشکل: شما زیاد فست فود می خورید؟

کمتــر غذاهــای فســت فودی بــرای خانــه  راه کار: 
بــه  کمتــر  داریــد.  نگــه  یخچــال  در  و  بخریــد 
کــه  کنیــد  رســتوران برویــد یــا از مســیرهایی عبــور 

هســتند. آن  در  خــوب  فســت فودی های 
گاهــی اوقــات بــرای تــرک یــک عــادت بــد، بایــد 
کنیــد. برخــی افــراد  زمینه هــای بــروز آن را رفــع 
مقاومــت  بــد  عــادت  یــک  برابــر  در  می تواننــد 
گــر شــما جــزو ایــن دســته نیســتید؛  کننــد امــا ا
فراهــم  را  بــد  عــادت  بــروز  زمینــه  اســت  بهتــر 

. نکنیــد

۷- توسعه تخصص
دوران  در   JamesClear.com ســایت  چگونــه 
میلیــون  یــک  بــه  کلیــر«  »جیمــز  گمنامــی 
رســید؟  روز  در  منحصربه فــرد  بازدیدکننــده 
و  دوشــنبه  هــر  نویســنده  ایــن  ســاده:  خیلــی 
جمعــه ســعی می کــرد دربــاره عادت هــا بنویســد. 
ح  روش هــای جدیــد یادگیــری یــک عــادت را مطــر
تئوری هــای  مــی داد.  گــزارش  بعــد  هفتــه  و 
ح و بــا همــکاری بازدیدکننده هــا  جدیــدی را مطــر
مــورد آزمایــش قــرار مــی داد. او هیــچ تخصــص یــا 
دوره مهارتــی خاصــی را در دانشــگاه نگذرانــده 



را  خــود  اطالعــات  و  عقایــد  اغلــب  مــردم 
بــه  دارنــد،  اجتماعــی  پیونــد  کــه  کســانی  بــا 
تعطیالتشــان  مــورد  در  می گذارنــد.  ک  اشــترا
گــپ می زننــد، از فیلم هــا انتقــاد می کننــد یــا در 
مــورد رســتوران ها اظهــار نظــر می کننــد. پشــت 
همکارانشــان غیبــت می کننــد، در مــورد مســائل 
مهــم سیاســی بحــث می کننــد و در مــورد آخریــن 
گذشــته  شــایعات ورزشــی صحبــت می کننــد. در 
کالمــی بــوده،  ایــن ارتباطــات بیشــتر حضــوری و 
فیس بــوک،  ماننــد  فناوری هایــی  امــروزه  ولــی 
ســهولت  و  ســرعت  پیام رســان ها،  و  توییتــر 

داده انــد. افزایــش  را  ارتباطــات 
گ، میلیون هــا   هــر روز، هــزاران مطلــب در وبــال
توییــت و میلیاردهــا ایمیــل نوشــته می شــوند. 
چنیــن ارتبــاط میــان فــردی می توانــد بــه عنــوان 
غیررســمی  »ارتباطــات  یــا  کالمــی«  »تبلیــغ 
در  مصرف کننــدگان  دیگــر  بــه  شــده«  هدایــت 
یــک  گی هــای  ویژ یــا  اســتفاده  مالکیــت،  مــورد 
فروشندگان شــان  خدمــات  و  خــاص  کاالی 
ــه ســزایی  کالمــی، تاثیــر ب توصیــف شــود. تبلیــغ 
ــزی  ــه چی ــا چ ــدگان دارد، ام ــار مصرف کنن ــر رفت ب
ارتباطــات میان فــردی را هدایــت می کنــد و چــرا 
افــراد در مــورد مســائل خاصــی صحبــت می کننــد 

و در مــورد دیگــر مــوارد خیــر؟ 

کالمی اهمیت دارد؟ چرا تبلیغ 
 3.3 حــدود  روزه  همــه  اجتماعــی  گفت وگــوی 
فیلمــی  از  برندهــا می گــذارد،  بــر  تاثیــر  میلیــارد 

تــا  می کننــد  تماشــا  مصرف کننــدگان  کــه 
ــط  ــد می کننــد. رواب ــه بازدی ک وب ســایت هایی 
افزایــش  را  محصــول  از  گاهــی  آ میان فــردی 
کــه همــه  می دهــد و افــراد را متقاعــد می کنــد 
انجــام  یــک تحقیــق  کننــد.  امتحــان  را  چیــز 
شــده در ســال 2010 نشــان می دهــد »تبلیــغ 
از  درصــد   50 تــا   20 اولیــه  عامــل  کالمــی، 
تصمیمــات بــرای خریــد اســت و دو برابر بیشــتر 
ــه  ــر ب ــات هزینه ب ــق تبلیغ ــه از طری ک ــی  از فروش
می شــود.« فــروش  موجــب  می آیــد،  دســت 

را »موثر تریــن  کالمــی  تبلیــغ  برخــی  اصــل  در 
اســتراتژی  ناشــناخته ترین  حــال  عیــن  در  و 

نامیده انــد. دنیــا«  بازاریابــی 
مســتقیم  تبلیــغ  برابــر  در  مــردم  از  بســیاری   
مداخله گــر  رفتــاری  را  آن  و  می گیرنــد  جبهــه 
کالمــی  تبلیــغ  برابــر  در  ولــی  می شناســند، 

هســتند. مطلــق  تســلیم 
کالمــی اهمیــت دارد؛  کــه بیشــتر از تبلیــغ  آنچــه 
چرایــی ســخنگویی مــردم و دربــاره چیســتی 
می شــود  باعــث  چیــزی  چــه  اســت.  آن هــا 
ک  اشــترا بــه  را  خــود  ســخن های  افــراد  کــه 
بگذارنــد؟ چــرا برخــی از داســتان ها، شــایعات 
گفتگــو قــرار  یــا برندهــا بیشــتر از ســایرین مــورد 
صحبــت  آنهــا  بــا  کــه  افــرادی  و  می گیرنــد؟ 
و  آشــنایان(  یــا  دوســتان  )ماننــد  می کننــد 
کــه از طریــق آن ارتبــاط برقــرار می کننــد  کانالــی 
)مثــال رو در رو یــا آنالیــن( چگونــه بــر آنچــه مــورد 

تاثیــر می گــذارد؟ واقــع می شــود،  بحــث 

کالمــی  ــه، تبلیــغ  ــه عقیــده نویســنده ایــن مقال ب
ک  می توانــد در قالــب پنــج عملکــرد اصلــی ادرا
کالمــی خدمــات  کــه بــه فرســتنده تبلیــغ  شــود 
تنظیمــات  تاثیر گــذاری،  مدیریــت  می دهنــد: 
کســب اطالعــات، پیونــد اجتماعــی  احساســات، 

کــردن دیگــران. و متقاعــد 

 Impression( 1-مدیریت تاثیرگذاری
)Management

)مصرف کننــدگان(  مــردم  اینکــه  دلیــل  یــک 
کالمــی می کننــد، شــکل دهی بــه تاثیراتــی  تبلیــغ 
تعامــالت  می گذارنــد.  دیگــران  بــر  کــه  اســت 
نمایــش  یــک  عنــوان  بــه  می تواننــد  اجتماعــی 
کــه در آن افــراد خودشــان را بــه  دیــده شــوند، 
بــه  تــا  می دهنــد  نشــان  مختلفــی  شــکل های 

یابنــد.  دســت  مطلــوب  تاثیــرات 
خــود  انتخاب هــای  در  اغلــب  مصرف کننــدگان 
ارتبــاط  مطلــوب  افــراد  بــا  تــا  می کننــد  تــالش 
کننــد. بــرای  برقــرار و از افــراد نامطلــوب اجتنــاب 
مثــال، یــک دلیــل اینکــه درخواســت دهندگان 
خــوب  لبــاس  مصاحبــه  هنــگام  در  کار،  بــرای 

مقــــاله مدیریتی
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کننده اهمیت تبلیغات دهان به دهان بر رفتار مصرف 



می خواهنــد  کــه  اســت  ایــن  می پوشــند، 
طــور  بــه  بفرســتند.  بــودن  حرفــه ای  ســیگنال 
کالمــی،  تبلیــغ  ک گذاری  اشــترا بــا  مشــابه، 
ــه  ک ــا  ــتند ی ــه هس ک ــراد  ــد اف ــان ده ــد نش می توان

باشــند.  می خواهنــد 
مدیریــت  عملکــرد  در  فــردی  میــان  ارتباطــات 
نشــان  شــکل  ســه  بــه  را  خــود  تاثیرگــذاری، 
ســیگنال  ارســال  خــود،  بــردن  بــاال  می دهــد: 

مکالمــه. فضــای  کــردن  پــر  و  هویتــی 
کــه  می دهنــد  نشــان  هــم  کنــار  در  اجــزا  ایــن 
کــه  را  آنچــه  تاثیرگــذاری،  مدیریــت  چگونــه 
ک  مــردم در مــورد آن حــرف می زننــد و بــه اشــترا
می گذارنــد را شــکل می دهــد. مطالعــات صــورت 
تاثیرگــذاری  مدیریــت  می دهــد  نشــان  گرفتــه 
کنــد تــا چیزهــای ســرگرم  بایــد افــراد را تشــویق 
شــخصی،  مفهــوم  بــا  مرتبــط  مفیــد،  کننــده، 
دارای  فــرد،  بــه  منحصــر  وضعیــت،  بــا  مرتبــط 
در  و  دســترس  قابــل  مشــترک،  زمینه هــای 
عیــن حــال انگیزش هــای تصادفــی برجســته را 
بــه  بــر ارزش محتــوای  ک بگذارنــد و  بــه اشــترا

بگذارنــد.  تاثیــر  گذاشته شــده،  ک  اشــترا

 Emotion( 2- تنظیمات احساسات
)Regulation

بــه  کمــک  کالمــی،  تبلیــغ  دوم  کاربــرد 
احساساتشــان  تنظیــم  بــرای  مصرف کننــدگان 
گفتــه  روشــی  بــه  احساســات  تنظیــم  اســت. 

دارنــد،  کــه  را  احساســی  افــراد  کــه  می شــود 
مدیریــت  دارنــد،  را  حــس  آن  کــه  زمانــی  در 
ابــراز  و  تجربــه  چگونــه  را  آن  و  می کننــد 
یــک  )ماننــد  خارجــی  عوامــل  می کننــد. 
افــراد  کــه  احساســی  بــر  بــد(  خیلــی  پــرواز 
تجربــه می کننــد تاثیرگــذار اســت. امــا تنظیــم 
کــه از  ح می دهــد  احساســات، فرآینــدی را شــر
طریــق آن مصرف کننــدگان احساســات خــود 
تاخیــر  پــرواز  گــر  ا مثــال  را مدیریــت می کننــد. 
اســت  ممکــن  افــراد  باشــد،  داشــته  زیــادی 
یــادآوری  بــا  را  خــود  خشــم  تــا  کننــد  تــالش 
اینکــه ایــن مســاله بــه زودی حــل می شــود، 

دهنــد.  کاهــش 
دیگــران  بــا  احساســات  ک گذاری  اشــترا بــه 
تنظیــم  می توانــد  مختلفــی  روش  هــای  بــه 
کنــد. حداقــل 6 روش  احساســات را تســهیل 
شــده  شــناخته  احساســات  ک گذاری  اشــترا
خالــی  اجتماعــی،  پشــتیبانی  ایجــاد  اســت: 
کاهــش  کــردن خــود، تســهیل درک احســاس، 
گرفتــن و تشــویق بــه تکــرار.  ناســازگاری، انتقــام 
وقتــی  داریــم.  را  تجربیــات  ایــن  مــا  همــه 
دیگــران  بــا  ســریعا  می شــود،  لغــو  پــروازی 
ح  شــر را  ماجــرا  کل  و  می گیریــم  تمــاس 
می دهیــم، نــه بــه خاطــر اینکــه آن هــا دقیقــا 
بفهمنــد چــه اتفاقــی بــرای مــا افتــاده اســت، 
بــا  شــاید صحبــت  کــه  ایــن خاطــر  بــه  بلکــه 
ــم  ــه داری ک ــه منفــی  دیگــران باعــث شــود تجرب
کمــی از یــاد بــرده و احســاس آرامــش پیــدا  را 
کنیــم و دلســوزی دیگــران نســبت بــه خــود را 
کــردن بــا دیگــران اجــازه  برانگیزیــم. صحبــت 
بهتــر  و  کنیــم  خالــی  را  خودمــان  می دهــد 
تاییــد  در  کنیــم.  تنظیــم  را  احساســات مان 
ایــن تئــوری، 90 درصــد افــراد بــر ایــن باورنــد 
ک گذاری یــک تجربــه احساســی،  کــه بــه اشــترا

اســت.  تســکین دهنده 
ک گذاری  اشــترا کارکردهــای  از  دیگــر  یکــی 
ــدن  ــرای فهمی ــراد ب ــه اف ــک ب کم ــات،  احساس
محرک هــای  اســت.  خــاص  حــس  یــک 
احساســی اغلــب احساســات مبهمــی را نشــان 
کار خــود اخــراج شــده  کــه از  کســی  می دهنــد. 
اســت؛ ممکــن اســت احســاس منفــی داشــته 
کــه عصبانــی اســت،  باشــد امــا مطمئــن نباشــد 
غمگیــن اســت یــا هــر دو؟ صحبــت بــا دیگــران 
کــه بفهمنــد چــه حســی  کنــد  کمــک  می توانــد 

ــرا. ــد و چ دارن
ک گذاری  اشــترا بــا  افــراد  همچنیــن، 
کاهــش  در  ســعی  خــود  احساســات 
اختالف نظرهــا دارنــد یــا بــا بیــان احساســات 
را  شــرکتی  و  برنــدی  یــا  فــردی  می خواهنــد 

کنند.   تنبیه و انتقام گیری 
افــراد  می شــوند  باعــث  عوامــل  ایــن  همــه 
را  باالتــر  لذت بخشــِی  ارزِش  بــا  ایمیل هــای 

کننــد، حکایــات اجتماعــی احساســی را  فــوروارد 
ــانه های  ــد و افس ک بگذارن ــترا ــه اش ــران ب ــا دیگ ب
کــه انزجــار، عالقــه، تعجــب،  کننــد  محلــی را بازگــو 
می دهــد.  نشــان  بیشــتر  را  تحقیــر  یــا  شــادی 
ناراضــی،  بســیار  و  راضــی  بســیار  مشــتریان 
تبلیــغ  کــه  دارد  وجــود  بیشــتری  احتمــال 
کــه تنظیــم  کــرد  کننــد. نبایــد فرامــوش  کالمــی 
ک گذاری  اشــترا متوجــه  بیشــتر  احساســات 

اســت. منفــی  احساســات 

 Information( 3-کسب اطالعات
 )Acquisition

اطالعــات  کســب  کالمــی،  تبلیــغ  ســوم  کارکــرد 
اســت. مصرف کننــدگان اغلــب از آنچــه می خرنــد 
حــل  را  خــاص  مشــکل  یــک  کــه  روشــی  یــا 
می کنــد، نامطمئــن هســتند. بــرای همیــن بــه 
کالمــی  کمــک دیگــران نیــاز دارنــد. آنهــا از تبلیــغ 
اســتفاده  اطالعــات  فعــال  جســتجوی  بــرای 
کــه نیــاز دارنــد،  کســب اطالعاتــی  می کننــد. بــرای 
خودشــان در مــورد محصــول یــا ایده شــان حــرف 
می زننــد و بحثــی بــه راه می اندازنــد. مــردم غالبــا 
بــا جســت وجوی مشــاوره و حــل مســائل، ســعی 

کنند.   کسب  می کنند اطالعات الزم را 
ــا چنــد  ــد را بپذیــرم ی ــد ایــن فنــاوری جدی ــا بای آی
ببینــم،  بایــد  را  فیلــم  کــدام  کنــم؟  صبــر  مــاه 
تبلیــغ  از  افــراد  کشــن؟  ا یــا  عاشــقانه  کمــدی 
بگیرنــد،  کمــک  تــا  می کننــد  اســتفاده  کالمــی 
کننــد؟ بــرای پیشــنهاداتی در مــورد اینکــه چــه 

بــا  غیبــت  مــورد  در  گرفتــه  صــورت  تحقیقــات 
می دهــد  نشــان  و  اســت  ســازگار  دیــدگاه  ایــن 
کاربردهــای اصلــی غیبــت، یادگیــری  کــه یکــی از 
بــه  اســت.  اطرافشــان  دنیــای  مــورد  در  افــراد 
از طریــق  کســب اطالعــات  بــرای  تــالش  جــای 
یــا مشــاهده مســتقیم دیگــران  آزمــون و خطــا 
کــردن،  )کــه ممکــن اســت دشــوار باشــد( غیبــت 
ــه می کنــد  شــکلی از یادگیــری مشــاهده ای را ارائ
مرتبــط  اطالعــات  می دهــد  اجــازه  افــراد  بــه  و 
را بــه ســرعت و ســهولت دریافــت دارنــد. بــرای 
مثــال، شــنیدن یــک داســتان در مــورد خدمــات 
دیگــر  بــه  اســت  ممکــن  بــد،  خیلــی  مشــتریان 
برنــد  ایــن  از  کــه  کنــد  کمــک  مصرف کننــدگان 

کنند.  اجتناب 
کســب  کالمــی از طریــق آن  کــه تبلیــغ  راه دیگــری 
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کمــک بــه دیگــران  اطالعــات را تســهیل می کنــد، 
انتخاب هــا ممکــن  اســت.  بــرای حــل مســئله 
کار  شــده اند  برنامه ریــزی  کــه  آنگونــه  اســت 
محصــوالت  و  کننــد  تغییــر  اولویت هــا  نکننــد، 
دیگــران،  بــا  صحبــت  بــا  شــوند.  خــراب 
در  توصیه هایــی  می تواننــد  مصرف کننــدگان 
حــل  و  مســائل  ایــن  بــا  برخــورد  نحــوه  مــورد 
یــک  بــا  کننــد. مثــال حــرف زدن  پیــدا  مشــکل 
کفش هــای مشــکل دار ممکــن  دوســت در مــورد 
کــه افــراد بفهمنــد شــرکتی،  کنــد  کمــک  اســت 
کاالی بــدون پرســش 30 روزه  سیاســت برگشــت 

دارد.

)Social Bonding( ۴-پیوند اجتماعی
کالمــی، ارتبــاط بــا دیگــران  کارکــرد چهــارم تبلیــغ 
جــای  بــه  کــه  می کنــد  کمــک  زبــان  اســت. 
بــه ســرعت و ســهولت  کارهــا،  کــردن  پیچیــده 
بــا مجموعــه ای از افــراد در اجتمــاع در تمــاس 
ارتباطــات  بــه  اساســی  تمایــل  افــراد  باشــیم. 
فــردی  میــان  ارتباطــات  و  دارنــد  اجتماعــی 
کمــک می کنــد. مــا را بــا  بــه بــرآوردن ایــن نیــاز 
کــه  کمــک می کنــد  و  دیگــران متصــل می کنــد 
از آنهــا و آنچــه در زندگی شــان می گــذرد، اطــالع 

باشــیم. داشــته 
چســبی  ماننــد  فــردی  میــان  ارتباطــات 
کنــار  را  افــراد  کــه  می کننــد  عمــل  اجتماعــی 
ــد و اتصال هــای اجتماعــی  یکدیگــر نگــه می دارن

می کنــد.  قوی تــر  را  آنهــا 
درصــد   59 می دهــد  نشــان  مطالعــات  برخــی 
و  هســتند  فانتــزی  ماهیتــا  متنــی،  پیام هــای 
نشــان  کــه  می شــوند  ارســال  ایــن  بــرای  تنهــا 
گیرنــده فکــر می کنــد. بــه  دهنــد فرســتنده بــه 
پیونــد  ک گذاری  اشــترا بــه  کــه  می رســد  نظــر 
دیدگاه هــای  تقویــت  طریــق  از  اجتماعــی 
محرومیــت  و  تنهایــی  کاهــش  و  مشــترک 

می کنــد.  پیــدا  نمــود  اجتماعــی، 
کــه  صحبــت بــا یــک دوســت در مــورد برنــدی 
موضــوع  مــورد  در  یــا  دارنــد  دوســت  دو  هــر 
آن  مــورد  در  مشــابهی  احســاس  کــه  سیاســی 
چیزهــای  کــه  می دهــد  را  حــس  ایــن  دارنــد، 
تبلیغــات  مــورد  در  صحبــت  دارنــد.  مشــترکی 
محبــوب، بــه نوجوانــان زمینــه مشــترک و نوعــی 
جریــان اجتماعــی می دهــد تــا بــا همتایــان خــود 
کننــد. همین طور،  گاه جلــوه  هماهنــگ شــده و آ

اجتماعــی  پیوندهــای  دنبــال  بــه  مــردم 
محرومیت هــای  و  تنهایــی  تــا  هســتند 

ببرنــد. بیــن  از  را  خــود  اجتماعــی 

 Presuading( کردن دیگران ۵- متقاعد 
)Others

کالمــی،  تبلیــغ  پنجــم  عملکــرد  نهایــت،  در 
کــه  ایــن  بــا  اســت.  دیگــران  کــردن  متقاعــد 
خ  ایــن مســاله مشــخصا در مفهــوم فــروش ر
می دهــد، در ســطح میــان فــردی هــم اتفــاق 
مــورد  در  اســت  ممکــن  همســران  می افتــد. 
ــان  ــا شریک ش ــد ت ــوب بگوین ــتوران خ یــک رس
یــا  برونــد،  بــه آن رســتوران  کننــد  را متقاعــد 
یــک فیلــم  ممکــن اســت دوســتان در مــورد 
بــد بگوینــد زیــرا می خواهنــد فیلــم دیگــری را 

ببیننــد. 
می تواننــد  متقاعد کنندگــی  انگیزش هــای 
کــه افــراد بــه روش هــای مختلــف بــه  آنچــه را 
طــور  بــه  دهــد.  شــکل  می گذارنــد،  ک  اشــترا
افــراد  انگیزش هــای متقاعدکنندگــی  خــاص، 
ک  اشــترا بــه  را  کــه چیزهایــی  وا می دارنــد  را 
کــه از نظــر احساســی متضــاد و ماهیتا  بگذارنــد 
افــراد  بــه زبــان ســاده،  برانگیزاننــده باشــند. 
حاضــر می شــوند یــک ســری اطالعــات بســیار 
ک  ــه اشــترا ــا دیگــران ب ــد را ب ــا بســیار ب خــوب ی

کننــد.  بگذارنــد تــا او را راضــی یــا ناراضــی 
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حرف آخر
کالمــی  کــه تبلیــغ  ایــن مقالــه نشــان می دهــد 
کلیــدی خدمات رســانی  کارکردهــای  بــه برخــی 
کــه یــک فرآینــد  می کنــد، امــا بــدان معنــا نیســت 
اســت.  جریــان  در  آزادانــه  و  گاهانــه  آ انتخــاب 
کالمــی را بــه عنــوان یــک  تحقیقــات اغلــب تبلیــغ 
کــه نشــان می دهــد  فعالیــت انگیزشــی می بیننــد 
چــرا مصرف کننــدگان چیزهــای خاصــی را بــرای 
را  اهدافــی  چــه  و  می کننــد  انتخــاب  صحبــت 
کار بــه دســت آورنــد. می خواهنــد بــا انجــام ایــن 
و  خــودکار  فرآینــد  یــک  بــه  کالمــی  تبلیــغ 
تکرارشــونده بیشــتر شــبیه اســت تــا یــک تفکــر 
باعــث  کالمــی  تبلیــغ  خودخدمــت.  و  گاهانــه  آ
می شــود مــردم چیزهــای خــاص و مختلفــی را 
موضوع هــای  دربــاره  و  بگذارنــد  ک  اشــترا بــه 
کننــد، ولــی لزومــا بــه معنــای  گونــی صحبــت  گونا
ممکــن  گرچــه  ا نیســت؛  گاهانــه  آ کارکــرد  یــک 
اســت فرآیندهــای انگیزشــی هــم داشــته باشــد و 
مــردم بــا طراحــی از پیــش، شــروع بــه صحبــت بــا 

کننــد. دیگــران 
وجــود  موقعیت هایــی  مســلما  حــال،  ایــن  بــا 
نقــش  گاهانــه  آ انتخاب هــای  آن  کــه در  دارنــد 
یــک  یــا  قــرار  اولیــن  در  وقتــی  مثــال،  دارنــد. 
مصاحبــه شــغلی، افــراد بــه طــور فعــال چیــزی 
کــه می گوینــد را در نظــر می گیرنــد تــا بــه هــدف 
حتــی  یابنــد.  دســت  تاثیرگــذاری  مدیریــت 
ممکــن اســت مراقــب آنچــه می گوینــد باشــند تــا 
بــه تاثیرگــذاری مطلــوب برســند، ولــی بــه نظــر 
گاهانــه  آ دیگــر  موقعیت هــای  بیشــتر  می رســد 

نباشند. 

برگرفته از مقاله: 

 Berger J., Word of mouth and interpersonal
 communication: A review and directions
 for future research, Journal of Consumer
Psychology 24, 4 )2014( p586- 607
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بســیاری از عوامــل و دالیــل می تواننــد یــک مرکــز 
دالیــل  ایــن  از  برخــی  بیندازنــد.  کار  از  را  داده 
تــا حــدودی آشــنا و شــناخته شــده  متــداول و 
کــه ممکــن  هســتند؛ ماننــد خطاهــای انســانی 
ولــی  دهــد  خ  ر داده ای  مرکــز  هــر  بــرای  اســت 
ــادر  ــیار ن ــی، بس ــت و خراب ــل شکس ــی از دالی برخ
کــدام  هســتند. در وهلــه نخســت، مهــم نیســت 
شــده  داده  مرکــز  خرابــی  باعــث  علــت  و  عامــل 
کاهــش  اســت:  یکســان  نتیجــه  چــون  اســت 
احیانــا  و  درآمــد  کاهــش  داده،  مرکــز  آپ تایــم 
کاهــش  خســارت،  جبــران  و  مالــی  ضررهــای 
کــوچ آن هــا  بهــره وری، عــدم رضایــت مشــتریان و 
گذشــته میــالدی،  کــز داده دیگــر. در ســال  بــه مرا
برنامه ریــزی  خرابی هــای  هزینــه  میانگیــن 
هــر  در  دالر   8.85۰ حــدود  داده  کــز  مرا نشــده 
دقیقــه بــوده اســت. در ایــن مطلــب می خواهیــم 
خرابــی  متــداول  و  عمــده  علــت   4 بــه  نگاهــی 

باشــیم: داشــته  داده  کــز  مرا

۱- خطاهای انسانی
موسســه Uptime Institute می گویــد نزدیــک بــه 
می تــوان  را  کــزداده  مرا قطعی هــای  درصــد   7۰
ــه خطاهــای انســانی مرتبــط دانســت. خطاهــا  ب
نگهــداری  و  نصــب  طراحــی،  در  اشــتباهاتی  و 
جــدی  خرابــی  یــک  بــه  منجــر  کــه  کــزداده  مرا
می شــوند. خرابی هایــی ماننــد عــدم الیه بنــدی 
کابل هــا و تجهیــزات  درســت، عــدم برچســب زنی 
یــا برچســب زنی ضعیــف و اشــتباه، عــدم آمــوزش 
کافــی بــرای نگهــداری تجهیــزات، عــدم  درســت و 
نگــه داری و رســیدگی درســت و بــه موقــع همگــی 

فاجعه آفریــن  مرکــزداده  یــک  در  می تواننــد 
و  نظارت هــا  ســاده ترین  حتــی  باشــند. 
بازرســی ها می توانــد از وقــوع یــک خرابــی بــزرگ 

کنــد. گــزاف جلوگیــری  و هزینه هــای 
باعــث  کــه  انســانی  رایــج  از خطاهــای  برخــی   
کــز داده می شــوند: کار افتــادن مرا خرابــی و از 

اضطــراری     خامــوش  ســوییچ  فعال ســازی 
 )EPO(

تنظیم دما از فارنهایت به سلسیوس    
درون     از  بــرق  ســیم های  کشــیدن  بیــرون 

دستگاه 
وارد آمدن بار بیش از اندازه به مدار   
و     اســتانداردها  از  پیــروی  و  رعایــت  عــدم 

رویه های مشخص 

بــرای بــه حداقــل رســاندن خطاهــای انســانی 
کار ضــروری  کــز داده بایــد حداقــل چنــد  در مرا

ــر انجــام شــود: زی

تعامل هــای     مستندســازی،  آمــوزش،  بــرای 
کافــی بگذاریــد. کاری و هماهنگی هــا وقــت 

برخــی از مالکیت هــا و وظایــف خــاص تعریــف    
. کنید

تکــرار     و  تمریــن  را  بحــران  از  عبــور  و  خرابــی 
کنیــد.

اســتاندارد     راه حل هــای  از  امــکان  حــد  تــا 
کنید.  استفاده 

کابــل و درگاه و تجهیــزات و غیــره     همه چیــز از 
کــرده، مرتــب و تمیــز نگــه  را برچســب گذاری 

روزبه خادمی

داریــد.
بــرای     جدیــد  رویکردهــای  و  فناوری هــا  از 

کنیــد. اســتفاده  کارهــا  خودکارســازی 

۲- خطاهای سیستم سرمایشی
گرمــای بیــش از حــد می توانــد یــک مرکــز داده را از 
گــرم شــوند؛  کار بینــدازد. وقتــی تجهیــزات خیلــی 
و  می گــذارد  تاثیــر  عملکردشــان  روی  حــرارت 
بــرای  یــا  شــود  خــراب  دســتگاه  اســت  ممکــن 
هــر  بــه  شــود.  خامــوش  خرابــی  از  جلوگیــری 
کــز  گرمــا دشــمن شــماره یــک مرا حــال، حــرارت و 
داده هســتند و بــه طــور مســتقیم روی آپ تایــم 

تاثیرمی گذارنــد. 
ــز  گرمــا و حــرارت در مرک برخــی از دالیــل افزایــش 

ح زیــر اســت: داده بــه شــر
کافــی وارد سیســتم تهویــه هــوا     هــوای ســرد 

ســرد  کافــی  انــدازه  بــه  راهروهــا  و  نمی شــود 
. نیســتند

جریــان هــوا وجــود نــدارد یــا یــک تهویــه هــوای    
غیرمتقــارن صــورت می گیــرد. 

ــا     افزونگــی سیســتم سرمایشــی خــراب اســت ی
ــت. ــده اس ــی نش ــال پیش بین اص

مرکــزداده     و  رک هــا  درون  از  حــرارت  و  گرمــا 
نمی شــود. ج  خــار

ــز داده  ــد مرک کنی ــل  ــان حاص ــه اطمین ــرای اینک ب
گرمایشــی یــا سرمایشــی نــدارد؛ باید  شــما مشــکل 
تــا  کنیــد  تجهیــزات سرمایشــی را مرتبــا بررســی 
اطمینــان حاصــل شــود همه چیــز طبــق اصــول، 
کار می کنــد. افــزون  اســتاندارد و پیش بینــی شــما 
دینامیــک  مدل ســازی  از  اســت  بهتــر  ایــن،  بــر 
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در  کابل کشــی  سیســتم  گــر  ا اســت.  داده 
صــورت  بــه  ابتــدا  همــان  از  مرکــزداده  یــک 
نگیــرد؛  اســتانداردی صــورت  و  ســاختاریافته 

اســت.  محتمــل  داده  مرکــز  در  خرابــی 
می توانــد  کابل کشــی  در  احتمالــی  مشــکالت 

یکــی از مــوارد زیــر باشــد:
محکــم     بســیار  حســاس  کابل هــای 

باشــند. شــده  متصــل  و  بســته بندی 
یــا     خــورده  تــا  شــده،  خــم  بــرق  کابل هــای 

باشــند. شکســته 
از     بخــش  یــک  بــرای  اشــتباه  کابلــی  از 

باشــد. شــده  اســتفاده  اتصــاالت 
بخش هایــی     یــا  انتهــا  در  کــه  کابلــی  از 

ضعیــف و فرســوده شــده اســت، اســتفاده 
باشــد. شــده 

کابل هــا  بــرای جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه 
و زخمــی شــدن آن هــا، مطمئــن شــوید بهتریــن 
را  کابل هــا  و مدیریــت  کابل کشــی  روش هــای 
زمــان  آیــا  کنیــد  بررســی  می کنیــد.  اســتفاده 
کابل هــا و اســتفاده از یــک سیســتم  تعویــض 
نرســیده  فــرا  کابل کشــی جدیــد در مرکــز داده 

کابل کشــی  راه کارهــای  بهتریــن  روی  اســت؟ 
داده  مرکــز  کابل کشــی  و  کنیــد  ســرمایه گذاری 
تــا مطمئــن شــوید  کنیــد  ارزش گــذاری  را  خــود 
ــد.  ــاال داری کارایــی ب ــا  کابل کشــی ب یــک سیســتم 
فناوری هــای  از  اســتفاده  آمادگــی  همیشــه 
را  داده  مرکــز  کابل هــای  مدیریــت  در  جدیــد 
کابل هــا را بــرای طوالنــی  داشــته باشــید و هرگــز 

مــدت بــه حــال خــود رهــا نکنیــد.

۴- مسایل امنیتی
تهدیــدات امنیتــی و حمــالت ســایبری یکــی از 
کــز داده  عوامــل مهــم ولــی خامــوش خرابــی مرا
داخــل  از  می توانــد  امنیتــی  مشــکالت  اســت. 
بــه طــور  کــه  )کارمنــدی  آغــاز شــوند  مرکــز داده 
فیشــینگ  حملــه  یــک  طعمــه  ســهوی  کامــال 
و  داشــته  بیرونــی  عامــل  اینکــه  یــا  می شــود( 
کار بینــدازد.  هکــری بخواهــد شــبکه شــما را از 
کنیــد تمــام  در وهلــه نخســت، اطمینــان حاصــل 
دارایی هــای IT مرکــز داده در هــر ســطحی، بــه 
ــدات  ــرض تهدی ــده و در مع ــت ش ــی محافظ خوب
گزارش گیــری  و  نظــارت  ندارنــد.  قــرار  امنیتــی 
کنــد  کمــک  شــما  بــه  می توانــد  هوشــمند 
زودتــر جریان هــای نشــتی اطالعــات در داخــل 
کنیــد. ایــن سیســتم ها  کشــف و رفــع  مرکــزداده را 
بــه چــه چیــزی  کســی  بــه شــما می گوینــد چــه 
بــه آن دسترســی  دسترســی دارد و چــه زمانــی 

کــرده اســت. پیــدا 
امنیــت مرکــز داده را بــه صــورت چنــد ســطحی 
گــر در یــک  کنیــد تــا ا و الیه بنــدی پیاده ســازی 
کــرد؛  ســطح و الیــه ضعــف یــا آســیب پذیری بــروز 
ــر یــک  گ گرفتــار نکنــد. ا دیگــر ســطوح و الیه هــا را 
انداختــه  کار  از  و  هــک  داده  مرکــز  در  ســوییچ 
کل  بــه تمــام مرکــز داده و  شــود؛ نبایــد خرابــی 

بکشــد. اجــرا  ســرویس های در حــال 

آزمایــش  بــرای   )CFD( محاســباتی  ســیاالت 
سیســتم سرمایشــی مرکــز داده در ســناریوهای 
ــه  ــد چ ــا ببینی ــد ت کنی ــتفاده  ــی اس ــف خراب مختل
اتفاقاتــی می افتــد و ایــن اتفاقــات بــا چــه ســرعتی 

می دهنــد.  خ  ر
کــه بایــد انجــام شــود؛ ســرمایه گذاری  کار دیگــری 
مانیتورینــگ  سیســتم  یــک  راه انــدازی  بــرای 
محیــط اســت تــا ســریعا بــه شــما تغییــر درجــه 
حرارتــی محیــط را هشــدار دهــد. ایــن سیســتم ها 
و  محیــط  دمــای  آنــی،  و  ســاعت   24 رصــد  بــا 
ــه  ــر درج ــه تغیی ــض اینک ــه مح ــا، ب کتوره ــر فا دیگ
حــرارت شــروع شــد و بــه ســوی منطقــه ناامــن 
رفــت؛ هشــدارهای خــود را می دهنــد. اطمینــان 
داده  مرکــز  رک هــای  و  راهروهــا  کنیــد  حاصــل 
بیــرون  و  هــوا  تهویــه  حــال  در  همیشــه  شــما 
شــدن  جایگزیــن  و  گــرم  هــوای  جریــان  رانــدن 

هــوای خنــک هســتند.

کابل کشی ۳- مشکالت 
رســیدن  بــرای  زیرســاختی  کار  یــک  کابل کشــی 
کارایــی بــاال و بهــره وری زیــاد در یــک مرکــز  بــه 
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نکته ها و گفته ها

چگونه اسپاتیفای با ارزش ترین استارتاپ استریم موسیقی جهان شد؟
اســتارتاپ  باارزش تریــن  اســپاتیفای  چگونــه 

شــد؟ جهــان  موســیقی  اســتریم 
گــوش  ــه اهــل  ک ــری اســت  کارب کمتــر  ایــن روزهــا 
دادن بــه موزیــک و اســتریم موســیقی باشــد ولــی 
بــا ســرویس اســپاتیفای آشــنا نباشــد. اســتارتاپی 
شــهر  در  پیــش  ســال   11 حــدود  کــه  ســوئدی 
بزرگ تریــن  کنــون  ا و  راه انــدازی شــد  اســتکهلم 
ــا  ــیقی دنی ــتریم موس ــرویس اس ــن س و با ارزش تری
ــر از اپــل موزیــک، ســاندکالود،  اســت؛ حتــی باالت
کنون اســپاتیفای  آمــازون موزیــک و پانــدورا! هم ا
ــر 30  ــغ ب ــر و ارزشــی بال کارب بیــش از 250 میلیــون 
غــول  یــک  موســیقی  صنعــت  در  دالر،  میلیــارد 
ــل و  ــد اپ ــرکت هایی مانن ــود و ش ــوب می ش محس
ــه  ــن مقال ــت. در ای ــو درآورده اس ــه زان ــازون را ب آم
اســتارتاپ  یــک  چگونــه  ببینیــم  می خواهیــم 
یونیکــورن  ســال   10 از  کمتــر  مدتــی  در  کوچــک 
کل صنعــت موســیقی دنیــا را دگرگــون  می شــود و 

می ســازد.

آشنایی با اسپاتیفای
دقیقــا  نداننــد  کــه  باشــند  افــرادی  شــاید 
اســپاتیفای چیســت و چــه کار می کنــد یــا مــدل 
درآمدزایــی آن چگونــه اســت. اســپاتیفای یــک 
اســت.  قانونــی  موســیقی  اســتریم  ســرویس 
کــه روی ایــن ســرویس عرضــه  تمــام محتوایــی 
توزیــع  حــق  و  کپی رایــت  دارای  می شــود؛ 
و  دارد  نمایندگــی  جهــان  کشــور   65 در  اســت. 
کــه البتــه بــا  کثــر خدمــات آن رایــگان هســتند  ا
همــراه  تبلیغاتــی  بــا  دادن  گــوش  یــا  مشــاهده 
هزینــه   پرداخــت  بــا  کاربــران  بــود.  خواهنــد 
از خدمــات بیشــتر  عضویــت می تواننــد ماهانــه 
کیفیــت باالتــر پخــش و  ایــن ســرویس همچــون 
کاربران  کنند.  قابلیت دانلود موســیقی اســتفاده 
ســرویس های  بــه  می تواننــد  جهــان  سراســر  در 
بــرای  باشــند.  داشــته  دسترســی  شــرکت  ایــن 
اپلیکیشــن  سیســتم عاملی  پلتفرم هــای  انــواع 
قابــل  خانگــی  کنســول های  روی  حتــی  و  دارد 
موســیقی  هزینــه   پرداخــت  روش  اســت.  اجــرا 
ســرویس های  بــا  هنرمنــدان  و  شــرکت ها  بــه 
دیگــر متفــاوت اســت. آن هــا به جــای پرداخــت 
مبلــغ ثابــت بــرای هــر آهنــگ یــا آلبــوم، یــک حــق 
کــه  امتیــاز را بــه صاحــب اثــر پرداخــت می کننــد 
نســبتی از تعــداد آهنگ هــای پخــش شــده از ایــن 
کل آهنگ هــای پخــش شــده اســت.  هنرمنــد بــه 

اســپاتیفای از 14 فروردیــن 1397 )ســوم آوریــل 
یــک شــرکت  بــه  عنــوان  ســال 2018 میــالدی( 
ــورک حضــور دارد. ــورس نیوی ــازار ب عمومــی در ب

حل یک مشکل بزرگ
ســال  در  اســپاتیفای  نرم افــزار  توســعه  شــرکت 
ایــن  کار  شــروع  اســت.  شــده  تاســیس   2006
اســتکهلم  در    Spotify ABنــام بــا  شــرکت 
دنیــل  اســپاتیفای،  بنیان گــذاران  بــود.  ســوئد 
دو  هــر  هســتند.  لورنتــزون  مارتیــن  و  ک  ا
شــرکت ها  در  اســپاتیفای،  تاســیس  از  پیــش 
کــرده و مدیــران  کار  و اســتارتاپ های دیگــری 
فنــاوری آن جــا بودنــد. دنیــل می گویــد آپارتمانی 
کامپیوتــر  یــک  و  اســتکهلم  شــهر  حومــه  در 
اســت.  داشــته  خانگــی  ســینمای  مخصــوص 
ســاعت ها او و مارتیــن در ایــن آپارتمــان نشســته 
بــا  مختلفــی  موضوع هــای  و  ایده هــا  دربــاره  و 
یکدیگــر صحبــت می کننــد. در نهایــت، متوجــه 
می شــوند دنیــای موســیقی بــا چالــش تامیــن 
محتــوای قانونــی روبــرو اســت. دقیقــا هماننــد 
هــم  آن هــا  جهــان،  بــزرگ  شــرکت های  اغلــب 
کننــد.  می خواهنــد یــک مشــکل بــزرگ را حــل 
غیرقانونــی  ک گذاری  اشــترا نــام  بــه  مشــکلی 

اینترنــت! در  موســیقی  فایل هــای 
ــه  کلم ــک  ــتباه ی ــظ اش ــارت »Spotify« از تلف عب
بعــدا  ولــی  می گیــرد  نشــات  مارتیــن  توســط 
ایــن دو دوســت بــرای توجیــه نام گــذاری خــود 

کردنــد. انتخــاب  را   Identify و   Spot ترکیــب 
فرآینــد تحقیــق و توســعه ســرویس اســپاتیفای 
نزدیــک بــه دو ســال طــول می کشــد تــا ســرانجام 
کتبــر 2008( اولیــن  در 16 مهــر ســال 1387 )7 ا
و  رونمایــی  شــرکت  ایــن  اپلیکیشــن  نســخه 
ســری  یــک  شــروع،  بــرای  می شــود.  عرضــه 
صــورت  بــه  رایــگان  کاربــری  حســاب های 
کردنــد تــا هرچــه  دعوت نامــه در ســرویس ایجــاد 
کــرده و  کاربــران بیشــتری جــذب  زودتــر بتواننــد 
کننــد. امــا بــه طــور همزمــان، حســاب های  رشــد 
پولــی نیــز بــه ایــن اپلیکیشــن افــزوده شــدند. 
پــس از عرضــه اپلیکیشــن اســپاتیفای، ماموریت 
کــره بــا فعــاالن دنیــای  جدیــد ایــن شــرکت مذا
کســب مجوزهــای الزم فــروش  موســیقی بــرای 

آثارشــان بــود.
ــق  ــرمایه، موف ــذب س ــپاتیفای در دور اول ج اس
چهــار  از  دالر  میلیــون   21.6 مجمــوع  در  شــد 

کنــد. در  ســرمایه گذار بــزرگ و عمــده جمــع آوری 
بــه  دالر  میلیــون   50 ســرمایه،  جــذب  دوم  دور 
حســاب ایــن شــرکت واریــز شــد و در نهایــت در 
خ داد؛  کــه ســال 2010 ر دور ســوم جــذب ســرمایه 
ــر  ــرمایه گذار دیگ ــط دو س ــون دالر توس 161.1 میلی

بــه اســپاتیفای پرداخــت شــد. 

انفجار بازار موبایل
اپلیکیشــن و ســرویس اســپاتیفای از همــان ابتــدا 
نظــر مثبــت بــزرگان دنیــای فنــاوری را بــه خــود 
کــرد. به طوری کــه یکــی از اولیــن طرفــداران  جلــب 
کارآفریــن  اســپاتیفای،  ســرویس  آمریکایــی 
کربــرگ  زا مــارک  فیســبوک،  موســس  و  مشــهور 
کــه در صفحــه  شــخصی خــود آن را سرویســی  بــود 
کــرد. شــان پارکــر، موســس نپســتر  عالــی معرفــی 
مشــتری  اســپاتیفای  بنیان گــذاران  روزگاری  کــه 
او بودنــد و آرزو داشــتند سرویســی مشــابه آن هــا 
ایــن  ســوم  ســری  ســرمایه گذاران  جــزو  بســازند؛ 
ضبــط  شــرکت  مدیــر  همین طــور،  بــود.  شــرکت 
موســیقی یونیورســال پــس از مشــاهده ی اولیــن 
نمونه هــا از اپلیکیشــن اســپتافیای، شــیفته ی آن 

شــد. 
در فوریــه 2009 ثبت نــام بخش رایگان اســپاتیفای 
اســتقبال  ولــی  شــد  بــاز  بریتانیــا  منطقــه  بــرای 
کــه دوبــاره مجبــور شــدند  کاربــران بــه حــدی بــود 
از  عضویت هــا  و  کــرده  غیرفعــال  را  بخــش  ایــن 

باشــد.  ارســال دعوت نامــه  طریــق 
از  پــس  ســال  دو  یعنــی   ،2010 ســپتامبر  در 
راه انــدازی اســپاتیفای، حــدود 10 میلیــون قطعــه 
ایــن ســرویس وجــود داشــت در  موســیقی روی 
بــه  itunes اپــل نزدیــک  حالی کــه روی ســرویس 
اســپاتیفای  داشــت.  وجــود  آهنــگ  میلیــون   11
شــد  متحــده  ایــاالت  کشــور  وارد   2011 ســال  در 
نمایــش  بــا  همــراه  ماهــه   6 رایــگان  دوره ی  و 
ــه  تبلیغــات و اســتفاده  نامحــدود از موســیقی را ب
کاربــران امریکایــی پیشــنهاد داد. پیــش از ورود 
 6.67 اســپاتیفای  کاربــران  تعــداد  آمریــکا،  بــه 
کاربــر  کــه یــک میلیــون از آنهــا  میلیــون نفــر بــود 
 ،2012 ســال  در  بودنــد.  پولــی  ســرویس های 
ــر فعــال و 5  کارب ــه آمــار 20 میلیــون  ایــن شــرکت ب
کی رســید. در ایــن دوران،  کاربــر اشــترا میلیــون 
گوشــی های تلفــن همــراه بســیار  بــازار موبایــل و 
موســیقی  اســتریم  کاربــران  رشــد  و  شــده  داغ 
مدیــران  ســال،  ایــن  در  بــود.  ســریع  بســیار 
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گرفتنــد یــک جــذب ســرمایه دیگــر هــم داشــته باشــند  اســپاتیفای تصمیــم 
ــند.  ــل باش ــازار موبای ــد ب ــران جدی کارب ــم  ــل عظی ــوی خی ــد جوابگ ــا بتوانن ت
ــتند  ــل داش ــوال تمای ک کوکا ــد  ــا مانن ــناس دنی ــرکت های سرش ــیاری از ش بس
کننــد. در نهایــت،  در ایــن اســتارتاپ خــوش آتیــه ســوئدی ســرمایه گذاری 
ســرمایه ای 537.8 میلیــون دالری جمــع آوری شــد تــا رشــد ایــن شــرکت 
ــیقی  ــازار موس ــل در ب ــد اپ ــی مانن ــا غول های ــد ب ــود و بتوان ــف نش ــز متوق هرگ

کنــد. رقابــت 
اســپاتیفای در ســال 2014 یــک شــرکت هــوش مصنوعــی و یادگیــری عمیــق 
گــوش دادن بــه  بــه نــام The Echo Nest را خریــد تــا بهتــر بتوانــد عادت هــای 
 Seed Scientific کنــد. شــرکت دیگــری بــه نــام کاربرانــش را درک  موســیقی 
کــه در زمینــه تحلیــل داده هــای موســیقی فعالیــت داشــت.  را هــم خریــد 
کاربــر روزانــه داشــت و می خواســت اطالعــات آن هــا  اســپاتیفای میلیون هــا 
کنــد. اســپاتیفای در ســال 2015 و  را بــرای بهتــر شــدن تجزیــه و تحلیــل 
گام بعــدی بهبــود خدمــات خــود ســراغ خریــد شــرکت نســبتا معــروف  در 
هنــری  آثــار  تحلیــل  و  تجزیــه  جمــع آوری،  در  کــه  رفــت   CrowdAlbum

ــت. ــر اس ــان متبح ــتر مخاطب ــذب بیش ــدان و ج هنرمن

بروز چالش ها و موانع
را 4 میلیــارد دالر  ایــن اســتارتاپ  بازارهــا ارزش  از  در ســال 2015، برخــی 
اولیــن  ســال،  همیــن  در  زدنــد.  تخمیــن  دالر  میلیــارد   10 دیگــر  برخــی  و 
بازطراحــی برنــد انجــام و ســرویس موزیــک ویدیــو بــه اســپاتیفای افــزوده 
ک  کاربر اشــترا کاربــر فعــال و 12.5 میلیون  شــد. آنهــا تــا آن زمــان 50 میلیــون 
پولــی داشــتند. آن هــا در همیــن ســال ســراغ افزایــش محبوبیــت و بازاریابــی 
کردنــد و انــواع  رفتنــد. بیلبوردهــای بزرگــی در شــهرهای بــزرگ جهــان نصــب 

کمپین هــای تبلیغاتــی خــود را بــه راه انداختنــد.
توســعه و رشــد اســپاتیفای همیشــه ســریع نبــوده اســت. در ســوئد موانعــی 
کــه غالبــا قانونــی  بــر ســر رشــد ســرویس ها و محصــوالت آن هــا وجــود داشــت 
کاری از دســت مدیــران شــرکت برنمی آمــد. بــه همیــن دلیــل، در  بــوده و 
بــه دامــان دولــت شــدند و از سیاســت مداران ســوئدی  مقطعــی دســت 
ــی را برطــرف  ــه بازارهــای جهان ــع اصلــی توســعه و ورود ب ــا موان خواســتند ت

کننــد.
کنــون شــرکتی ســتبر شــده اســت؛ در ادامــه توســعه خود  کــه ا ایــن اســتارتاپ 
و رفــع چالش هــا و موانــع، دســت بــه خریــد چندیــن شــرکت و اســتارتاپ زد 
کنــد. در نهایــت، ســوم آوریــل 2018، ســهام  کمبودهایــش را رفــع  تــا برخــی 
ــرای ایــن  ــا IPO اســپاتیفای در بــورس عرضــه شــد و روز مهمــی ب عمومــی ی
شــرکت رقــم خــورد. قیمــت هــر ســهم ایــن شــرکت در ابتــدای روز 132 دالر 
اعــالم شــد و در پایــان آن، معامــالت بــا قیمــت 149/6 دالر بــرای هــر ســهم 
ــان رســید. در نهایــت ایــن عرضــه ی عمومــی ســهام ارزش شــرکت را  ــه پای ب

بــه 26/6 میلیــارد دالر رســاند.

بازی با بزرگان
بــا  مقابلــه  البتــه  و  بــازار  تصاحــب  و  خــود  توســعه  ادامــه  در  اســپاتیفای 
بزرگــی در جهــان همــکاری داشــت.  بــا شــرکت های  اپــل،  انحصارطلبــی 
اپلیکیشــن اســپاتیفای روی دســتگاه های پلــی استیشــن 3، پلــی استیشــن 
عرضــه  ســونی  کســپریای  ا ســری  هوشــمند  گوشــی های  همچنیــن  و   4
کاربــران  شــده اســت. بــا شــرکت مســیریابی ویــز نیــز قــراردادی امضــا شــد تــا 
گــوش دادن بــه موســیقی،  اپلیکیشــن اندرویــد ایــن ســرویس در هنــگام 
مســیر خــود را نیــز از ویــز دریافــت  کننــد. در ســال 1396، مایکروســافت نیز به 
کار ســرویس اســتریم Groove خــود خاتمــه داده و تمامــی موســیقی های 
کاربــران بــه اســپاتیفای منتقــل شــد. همــکاری بــا شــرکت تنســنت )غــول 
و   )Hulu( ویدیــوی هولــو  اســتریم  بــا ســرویس  بــزرگ چینــی(، همــکاری 
ــرای  ــپاتیفای ب ــای اس ــر حرکت ه ــز دیگ ــان Discord نی ــا پیام رس ــکاری ب هم

ــود. ــازار ب ــت در ب رقاب

گــر انســان بتوانــد محصولــی  بــه جــای شــغل، در پــی مشــتری باشــید، ا

نجات یافتــه  بیــکاری  از  باشــد،  داشــته  خواهــان  کــه  کنــد  عرضــه 

ــت. اس

گــر شــجاعت پیگیــری آن را  همــه رویاهــا بــه واقعیــت می پیونــدد، ا

داشــته باشــید. )والــت دیزنــی(

یــک هــدف  بــه ســوی  را  یــک ســازمان  کارکنــان  بتوانیــد همــه  گــر  ا

کنیــد، در هــر رشــته و در هــر بــازار و در برابــر هــر رقیبــی،  مشــترک بســیج 

ــی موفــق خواهیــد شــد. در هــر زمان

کــه  کثــر شــادی و خشــنودی انســان ها زمانــی بــه دســت می آیــد  حدا

گمــارده  کار  در شــغل هم راســتا بــا شــخصیت )هوشــمندی( خــود، بــه 

شــوند.

کــه حتــی وقتــی  یکــی از راه هــای پــرورش اعتمــاد بــه نفــس ایــن اســت 

)برایــان  کنیــد.  عمــل  شــجاعانه  کــرد،  عمــل  محتاطانــه  می تــوان 

تریســی(

کارکنان تــان بگوییــد هیــچ گاه اجــازه ندهنــد قربانــی واقــع شــوند؛  بــه 

کار  گــر چنیــن احساســی دارنــد بهتــر اســت برونــد جــای دیگــری  امــا ا

کننــد.

هــرگاه در بــازی شــطرنج در جــای باختــن هســتم، بــه طــور پیوســته از 

جــای خــود بلنــد شــده و ســعی می کنــم صفحــه را از پشــت ســر رقیبــم 

کــه انجــام داده ام پــی  گاه بــه حرکت هــای احمقانــه ای  کنــم، آن  نــگاه 

می بــرم

مدیریــت موفــق یعنــی رســیدن بــه دســتاوردهای فوق العــاده بــا بــه 

کارگیــری افــراد معمولــی. )برایــان تریســی(

کــردن چــاره ای  تفکــر و تعمــق قبــل از پاســخگویی راحت تــر از پیــدا 

بــرای تغییــر آنچــه عنــوان شــده می باشــد.

کــه انجــام آن فقــط از  کاری اســت  مــدام از خودتــان بپرســید :"چــه 

گــر آن را بــه خوبــی انجــام دهــم یــک تغییــر اساســی  مــن بــر می آیــد و ا

ــان تریســی( ــه وجــود خواهــد آمــد؟" )برای ب
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کارمنــدان فــروش شــرکتی موظــف می شــود محصــول جدیــد  یکــی از 
در  امــا  بفروشــد  تأثیرگــذار  و  مهــم  مشــتریان  از  یکــی  بــه  را  شــرکت 

می خــورد. شکســت  خــود  مأموریــت 
صــورت  بــه  را  خبــر  تــا  می فرســتد  پیامکــی  شــرکت  منشــی  بــه  او 
غیرمســتقیم بــه اطــالع رئیــس برســاند. در پیامــک نوشــته شــده بــود: 
کــن.« آمــاده  را  بــا شکســت مواجــه شــد، رئیــس  »فــروش محصــول 
کــه  کــرد  کارمنــد فــروش از منشــی پیامکــی دریافــت  چنــد لحظــه بعــد، 
کن.« در آن نوشــته شــده بــود: »رئیــس آمــاده اســت...خودت را  آمــاده 

پاسخ معمای مرد قاتل:  ردپاهای باقیمانده روی برف نشان می دهند قاتل سوار بر ویلچر بوده است.

شــما 2 ســطل آب بــا ارتفــاع یکســان داریــد، در داخــل ســطل اول دمــای آب 25 درجــه 
ســانتیگراد و در ســطل دوم دمــای آب 25 درجــه فارنهایــت اســت. شــما درون هــر ســطل 

کــدام ســطل زودتــر بــه تــه آن مــی رســد؟ یــک ســکه مــی اندازیــد، خــب ســکه در 

سرگرمی

حکایت کاریکاتور

کردن گوش  با جان و دل 
کمک  کــه دیگــر تحمــل مشــاجرات بــا همســر خــود را نداشــت، از اســتادی تقاضــای  مــردی 

کرد.
گفــت: »بــه محــض اینکــه یکــی از مــا شــروع بــه صحبــت می کنــد، دیگــری حــرف  بــه اســتاد 
کار مــا بــه مشــاجره می کشــد. بعــد هــم  او را قطــع می کنــد. بحــث آغــاز می شــود و بــاز هــم 
کــه یکدیگــر را بســیار دوســت داریــم، امــا نمی توانیــم  هــر دو بدخلــق می شــویم. در حالــی 

کــه چــه بایــد بکنــم.« بــه ایــن وضعیــت ادامــه دهیــم. دیگــر نمی دانــم 
کــردن بــه ســخنان همســرت را یــاد بگیــری. وقتــی ایــن اصــل را  گــوش  گفــت: »بایــد  اســتاد 

کــردی، دوبــاره نــزد مــن بیــا«. رعایــت 
گرفتــه اســت بــه تمام ســخنان همســرش  کــه یــاد  گفــت  مــرد ســه مــاه بعــد نــزد اســتاد آمــد و 

گــوش دهد. 
گــر می خواهــی زندگــی زناشــویی موفقــی  گفــت: »بســیار خــوب. ا اســتاد لبخنــدی زد و 

کنــی«. گــوش  کــه نمی زنــد هــم  داشــته باشــی بایــد یــاد بگیــری بــه تمــام حرف هایــی 

ح شر
گفتــه  کــه  کــر می گویــد: مهــم تریــن چیــز در ارتبــاط، شــنیدن چیزهایــی اســت  پیتــر درا

نمی شــود.
کافــی  کارهــای معمــول ارتبــاط بــا مشــتریان  بــرای داشــتن یــک شــرکت موفــق، ســاز و 
کنیــد و  نیســتند و بایــد بتوانیــد نیازهــای فعلــی و آینــده مشــتریان خــود را شناســایی 
کــه مشــتریان بــه زبــان  کنیــد. نیازهــا و خواســته هایی  بــرای محقــق ســاختن آنهــا اقــدام 

گاهــی ندارنــد. نمی آورنــد یــا بــه آن فکــر نمی کننــد و یــا نســبت بــه آنهــا آ

لطیفه

معما

�� ���� ��ی ���ع ����� ����.
��و ����� �و ا����ام �� �� ������ن ����وت ���� 

ا�� د���� ��� �� ��� �� ���!
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Uninterruptible Power Supply 
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شرکت تیــام شبــکه با ربع قرن سابقه در ارائه 
گارانتی، پشتیبانی و خدمات پس از فروش             
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