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فصلنامه 

فرهنگی - اقتصادی

20 صفحه  |  قیمت 2۵00 تومان

مدیران هزاره سوم اینجا هستند:

چگونه نسل جدید مدیران جوان 
کنند؟ کسب وکارها را دگرگون  می توانند 

که دیگر جان ندارد! نمایشگاهی 

ضعیف ترین تلکام تاریخ

 در سکوت خبری برگزار شد

کاالی  مصرف 
داخلی

عدم وابستگی به 
درآمدهای نفتی

۸ ترفند بهینه سازی سیستم 
کزداده سرمایشی مرا

۵  درس مدیریتی بزرگی 
کرونا  که باید از ویروس 

آموخت!



-15° C

+48° C
+27° C

+18° C

سیستم های سرمایشی مرکزداده

PLC مجه� به سیستم کن��ل صنعتی •
 (EC) مجه� به سیستم فن دور متغیر •
• قابل ارائه در دو تکنولو�ی گا�ی و آبی

• امکان اتصال به انواع سیستم های مانیتو��نگ مرک�ی
• طراحی برای کارکرد در شرایط آب و هوایی مختلف

7x24 امکان کارکرد بدون وقفه •

In-Row Cooling Systems

In-Rack Cooling Systems 

Side Air Flow Cooling Systems

Enclosure Cooling Systems

Data Center Cooling Systems
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گرانــی  گذاشــتیم. ماجــرای  کشــور پشــت ســر  روزهــای پرتالطمــی را در 
و ســهمیه بندی بنزیــن، قطعــی اینترنــت بین الملــل، آلودگــی هــوا در 
کثــر شــهرهای بــزرگ و تعطیلــی مکــرر مــدارس و دانشــگاه ها، ســیل ها،  ا
کــرد و چندیــن اتفــاق دیگــر  کــه برخــی مناطــق را درگیــر خــود  باران هــا و زلزله هایــی 
کردیــم. احتمــاال، دربــاره چرایــی و چگونگــی ایــن رویدادهــا و تاثیــرات  را تجربــه 
ــر شــرکت های  کســب وکارها و خســارات وارده ب آن هــا روی جامعــه، ناامنــی ذهنــی 
تجــاری مطالبــی خواندیــد و تحلیل هــای زیــادی در رســانه ها شــنیده اید. همــه 
ایــن اتفاق هــا یــک پیغــام شــفاف داشــتند و آن نبــود مدیــر و مدیریــت بحــران بــود. 
کشــورهای توســعه یافتــه و پیشــرفته، مدیریــت بحــران نــه یــک عبــارت بــا شــیک  در 
گزارش نویســی؛ بلکــه یــک شــاخه  گرفتــن و  و پــر طمطــراق بــرای پــز دادن و بودجــه 
ــت بحــران در آن ســرزمین ها مبتنــی  علمــی و فنــی بســیار تخصصــی اســت. مدیری
ــر دانــش، مهــارت و آمــوزش پیوســته اســت. ســال ها مطالعــه و تحقیــق می کننــد  ب
کننــد و تمــام  تــا راه کاری بــرای برون رفــت از یــک بحــران احتمالــی در آینــده پیــدا 
کــه  جوانــب آن را ســنجیده، زمینــه پیاده ســازی اش را فراهــم می کننــد. همان طــور 
کاربلــد  ــر  غ التحصیــل می شــود؛ مدی از دانشــگاه های آن هــا مهنــدس و پزشــک فار
کلیــدی قــرار می گیرنــد.  بــرای عبــور از بحــران اســتخراج شــده و در راس پســت های 

کنــون و پــس از وقایــع فصــل پاییــز بیشــتر احســاس می شــود. کــه ا کمبــودی 
کــه هیــچ، بــا  کــرد هنــوز الفبــای مدیریــت بحــران را هــم نمی دانیــم  بایــد اعتــراف 
مفهــوم »بحــران« هــم بیگانه ایــم. تعریــف مــا از بحــران هنــوز مشــخص نیســت و 
گفتــه می شــود. اساســا قطعــی  نمی دانیــم بحــران چیســت یــا بــه چــه وضعیتــی 
کشــور یــا تعطیلــی  اینترنــت دو هفتــه ای )در برخــی اســتان ها ســه هفتــه( در سراســر 
کــه بخواهیــم برایــش  دو هفتــه ای مــدارس بــه خاطــر آلودگــی را بحــران نمی دانیــم 
دنبــال چــاره ای باشــیم و بــه مدیریــت بحــران بیندیشــیم. ایــن وضعیــت نــه در 
کشــور، بلکــه در مدیریــت خــرد شــرکت ها و نهادهــا نیــز دیــده  کالن  ســطح مدیریــت 
کــه هیــچ ایــده،  کار هســتیم  ــه  کســب وکاری مشــغول ب می شــود. بســیاری از مــا در 
گــر بحرانــی  ح، برنامــه و راهــکاری بــرای بحران هــای احتمالــی پیــش رو ندارنــد و ا طــر
کــه  کنشــی و انفعالــی در پیــش می گیرنــد. این گونــه اســت  خ داد، یــک مدیریــت وا ر
یــک اتفــاق غیرمنتظــره باعــث آشــفتگی و بــه هــم ریختگــی در آن شــرکت و ســازمان 

می شــود و خســارات جبران ناپذیــری بــر جــای می مانــد. 
کســب وکارها بایــد موضــوع مدیریــت  کشــور و   بــه نظــر می رســد بدنــه مدیریتــی 
گذشــته  بحــران و آمــوزش مدیــر آشــنا بــه بحــران و مدیریــت آن را خیلــی جدی تــر از 
کــه غیرممکــن و ناشــدنی قابــل قبــول نیســت و  کننــد. در عصــری هســتیم  دنبــال 
کمتریــن خرابــی و خســارت  کشــتی ســازمان  خــود را امــن و بــا  مدیــران بایــد بتواننــد 
ــود؛  ــاز ش ــما آغ ــن و ش ــک راه کار از م ــاید ی ــد. ش ــور دهن ــا عب ــا و طغیان ه از طوفان ه
کنیــم  کســب  گاهــی خــود را افزایــش داده و مهارت هــای جدیــدی  اینکــه دانــش و آ

کــه در هنــگام بــروز بحــران از مــا انتظــار مــی رود.

سرمقاله
بی مدیر و مدیریت بحران
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اخبار فناوری اطالعات ایران و جهان

ح سیسکو برای اینترنت آینده ◄ طر

در یــک دهــه آینــده، تجربه هــای دیجیتالــی بــا 
موجــی از فناوری هــای پیشــرفته درهــم آمیختــه 
خواهــد شــد. اینترنــت در آینــده میزبــان واقعیــت 
 ،16K اســتریم  افــزوده،  واقعیــت  و  مجــازی 
پهنای بانــد بــا  ارتباطــات  مصنوعــی،   هــوش 
کوانتومی، اینترنت  گیگابیت، محاسبات   5 و 1۰ 
اشــیای هوشــمند، حمــالت ســایبری پیچیــده 
نشــدند؛  اختــراع  هنــوز  کــه  فناوری هایــی  و 
فناوری هــا  ایــن  پیاده ســازی  بــود.  خواهــد 
در  پیچیده تــری  زیرســاخت های  نیازمنــد 
شــرکت  کنــون،  ا اســت.  اینترنــت  پــرده  پشــت 
برنامــه  و  ح  طــر از  رونمایــی  بــا  سیســکو 
»Internet for the Future« می خواهــد صنعــت 
ــدی  ــل جدی ــوی نس ــه س ــبکه را ب ــات و ش ارتباط
شــبکه  تجهیــزات  و  ســوییچ ها  معماری هــا،  از 
هدایــت  آینــده  اینترنــت  ســاخت  بــرای  مــدرن 
ح »اینترنــت بــرای آینــده« سیســکو،  کنــد. در طــر
 Silicon+Optics+Softwareاســتراتژی شــاهد 
 Silicon از معمــاری  بــار  اولیــن  بــرای  هســتیم. 
یــک معمــاری  کــه  اســت  رونمایــی شــده   One
هــای  شــبکه  اجــرای  بــرای  ســیلیکونی 
اســت. ســوییچ های جدیــد ســری  کامپیوتــری 
جدیــد  مدل هــای  بیزینــس  سیســکو،   8۰۰۰
و  اینترنــت  توســعه  بــرای  انعطاف پذیــر  و 
مخابراتــی  شــرکت های  بــا  گســترده  همــکاری 
از  اینترنــت  ســرویس های  تامین کننــده  و 
ح »اینترنــت بــرای آینــده«  بخش هــای دیگــر طــر

. هســتند

کزداده به نروژ ◄ کوچ مرا

بــه  نــروژ  کــزداده  مرا اخیــر،  ســال های  در 
کردنــد.  پیــدا  افزایــش  چشــم گیری  طــرز 
گــوگل،  ماننــد  بزرگــی  شــرکت های 
حــال  در  فیســبوک  و  اپــل  مایکروســافت، 
شــهرهای  بــه  خــود  کــزداده  مرا انتقــال 
از  قبــل  تــا  هســتند.  کشــور  ایــن  مختلــف 
مایکروســافت  میــالدی  جــاری  ســال  پایــان 
قصــد دارد دو دیتاســنتر جدیــد را در نزدیکــی 
شــهرهای اســتاوانگر )Stavanger( و پایتخــت 
گــوگل  کنــد.  کشــور یعنــی اســلو مســتقر  ایــن 
در  را  هکتــار   194 مســاحت  بــه  زمینــی  نیــز 
ســاحل  در   )Skien( شــین  شــهر  نزدیکــی 
کــرده اســت.  کشــور خریــداری  جنوبــی ایــن 
کــه در  گــن شــرکت بعــدی اســت  فولکــس وا
مــاه ژوئــن دو مرکــز داده از نــوع محاســبات بــا 
کارایــی بــاال )HPC( را در تشــکیالت شــرکتی 
ــام Green Mountain  در شــهرک  نــروژی بــه ن
کــرد. مــاه ســپتامبر  ریــوکان )Rjukan( مســتقر 
ســال جــاری میــالدی شــرکت نــروژی دیگــری 
بــه نــام DigiPlex  از آغــاز عملیــات احــداث 
دو دیتاســنتر پــرده برداشــت. افزایــش تقاضــا 
چنــد  نــروژ  در  مرکــزداده  راه انــدازی  بــرای 
آب وهــوای  دارد. نخســت،  دلیــل مشــخص 
هزینه هــای  کــه  اســت  کشــور  ایــن  ســرد 
کاهــش می دهد. کــزداده را   خنک کنندگــی مرا
اســت.  انــرژی  و  بــرق  پاییــن  هزینــه  دوم، 
از  خانگــی  کاربــران  و  مــردم  کــوچ  ســوم، 
بــه  خانگــی  ذخیره ســازی  سیســتم های 
اســت.  داده  کــز  مرا شــرکت های  خدمــات 
رونــق  بــرای  نــروژ  دولــت  این هــا،  بــر  افــزون 
کشــور قوانیــن بســیار  کــزداده در ایــن  بــازار مرا
کاهــش قوانیــن  کــرده اســت.  خوبــی وضــع 
گســترش  انــرژی،  هزینه هــای  و  مالیاتــی 
بخش هــای  بــه  نــروژ  اتصــال  و  فیبرنــوری 
مختلــف اروپــا از جملــه ایــن اقدامــات دولــت 

اســت.

کزداده ایران ◄ رتبه بندی مرا

سـامـــان دهــــی  و  رتـبـه بــنـــدی  تـــوافــق نـــامـــه 
صنفــی  نظــام  ســازمان  میــان  کــزداده  مرا
اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  و  ایــران  رایانــه ای 
کــز داده،  امضــاء شــد. هــدف از رتبه بنــدی مرا
ســطح  از  خدمات گیرنــدگان  و  کاربــران  گاهــی  آ
اســت.  شــده  دریافــت  ســرویس های  کیفــی 
نبــود  در  می گویــد  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان 
کاربــران نمی داننــد  ایــن سیســتم رتبه بنــدی، 
چــه  بــا  مرکــزداده ای  از  را  خــود  ســرویس های 
براســاس  چقــدر   و  کــرده  دریافــت  رتبــه ای 
ایــن  طبــق  هســتند.  جهانــی  اســتانداردهای 
مجــوز  گرفتــن  بــرای  کــه  کــزداده ای  مرا ح،  طــر
و  رتبه بنــدی  ح  طــر در  و  باشــند  کــرده  اقــدام 
دریافــت  بــه  قــادر  کننــد؛  ســامان دهی شــرکت 
کــزداده  کــه بــه دیگــر مرا تســهیالتی خواهنــد بــود 
اعطــا نمی شــود. یکــی از مشــکالت نبــود ســامانه 
اطالعــات  و  آمــار  نبــود  کــزداده،  مرا رتبه بنــدی 
میــزان  همچنیــن  و  پردازشــی  قــدرت  از  کمــی 
شناســایی  اســت.  ذخیره ســازی  حافظــه  
کــزداده ایــران و معرفــی آن هــا بــه نهادهــای  مرا
کــزداده  مرا احــداث  از  جلوگیــری  بــرای  دولتــی 
ظرفیت هــای  از  کثــری  حدا اســتفاده  و  جدیــد 
ایــن  اهــداف  دیگــر  از  موجــود،  کــزداده  مرا
متشــکل  کارگروهــی  اســت  قــرار  اســت.  ح  طــر
از 9 عضــو )6 عضــو بخــش خصوصــی و از بدنــه 
کشــور( وظیفــه رتبه بنــدی  کــزداده  صنعــت مرا
کــه  کــزداده ای  کــزداده را داشــته باشــد. مرا مرا
هنــوز  نکننــد؛  شــرکت  رتبه بنــدی  ح  طــر در 
می تواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد ولــی از 
ح برخــوردار نخواهنــد  مزایــا و تســهیالت ایــن طــر

بــود.
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مقــــاله فنی

پررنگــی  نقــش  آی تــی  غیــر  زیرســاخت های 
از  بزرگــی  بخــش  دارنــد.  کــزداده  مرا کارایــی  در 
کــزداده  هزینه هــا و ســرمایه گذاری در صنعــت مرا
معطــوف زیرســاخت هایی ماننــد تامیــن انــرژی 
و خنک ســازی اســت. نگــه داری و بهره بــرداری 
هــم  و  اســت  هزینه بــر  هــم  سیســتم ها  ایــن  از 
کثــر رســاندن بازدهــی و بهــره وری  روی بــه حدا
کــه  مرکــزداده ای  اســت.  تاثیرگــذار  مرکــزداده 
سرمایشــی  سیســتم های  و  انــرژی  مصــرف  در 
باشــد؛  داشــته  بهینــه ای  و  مطلــوب  وضعیــت 
گرفتــه و بــه اهــداف  قطعــا در مســیر درســتی قــرار 
ــه همیــن دلیــل،  چشــم اندازی خــود می رســد. ب
کارآمــدی بــاال  یکــی از رویکردهــای دســتیابی بــه 
و  روش هــا  بهتریــن  از  اســتفاده  کــزداده،  مرا در 
مکانیزم هــا بــرای بهینه ســازی مصــرف انــرژی و 
خنک ســازی سیســتم ها و تجهیــزات اســت. در 
ایــن مطلــب، بــه 8 روش و ترفنــد بهینه ســازی 
کــزداده اشــاره می کنیــم  سیســتم سرمایشــی مرا
شــرکت  تجربیــات  ســال  ده هــا  حاصــل  کــه 
و  تعمیــر  حــوزه  در   FlaktGroup فرانســوی 
درون  سرمایشــی  سیســتم های  نگــه داری 
کارایــی بهتــر  ســازمانی بــرای دســت یافتــن بــه 

اســت. 

۱- شارژ صحیح
کولرهــای واحدهــای ســرمایش از اهمیــت  شــارژ 

روش هــای  اســت.  برخــوردار  باالیــی  بســیار 
بــرای  چشــمی  اندازه گیــری  ماننــد  قدیمــی 
سیســتم های سرمایشــی فعلــی جوابگــو نیســت 
و بایــد روش هــای مهندســی  و دقیق تــری ماننــد 
اســتفاده  ســاب کولد،  ســوپرهیت،  خوانــدن 

شــود. 
کمپرســورها و سیســتم های  شــارژ بیــش از حــد 
کزداده  سرمایشــی بــه یــک امــر رایــج در میــان مرا
بــه  تبدیــل شــده در حالی کــه می توانــد منجــر 
عملکــرد نامناســب شــود. ایــن اتفــاق بــه دلیــل 
بایــد  و  می دهــد  خ  ر دانــش  و  تجربــه  عــدم 
شــرکت های  سرمایشــی  محصــوالت  دانســت 
بــه  دارنــد.  تفاوت هایــی  یکدیگــر  بــا  مختلــف 
همیــن دلیــل، بســیاری از شــرکت های ســازنده 
سرمایشــی،  سیســتم های  تامین کننــده  و 
و  ســرویس  دقیــق  برنامه هــای  و  ابزارهــا  از 
نگــه داری متناســب بــا نیازهــای هــر مرکــزداده 

می برنــد. بهــره 

کویل ها ۲- تمیزکاری 
یــک  کندانســورها  کویل هــای  کــردن  تمیــز 
بهینه ســازی  و  نگــه داری  بــرای  اساســی  کار 
محیطــی  هــر  در  سرمایشــی  سیســتم های 

. ســت ا
کویل هــا، ســه  کثیفــی و آلودگــی  ــوع  ــه ن بســته ب
در  آن هــا  تمیــزی  و  ک ســازی  پا بــرای  روش 

دســترس اســت: تمیــزکاری بــا مــواد شــیمیایی، 
ــا اســتفاده از شست وشــوی پرفشــار. ــرس زدن ی ب
بســیاری  ولــی  عملیــات  ایــن  ســادگی  وجــود  بــا 
سیســتم های  و  کــزداده  مرا تکنســین های  از 
کویل هــا در ایــن  سرمایشــی بــه نقــش بســیار مهــم 
آن هــا  خرابــی  باعــث  و  نبــوده  واقــف  محیط هــا 
کــردن بــه موقــع  می شــوند. در صــورت عــدم تمیــز 
کویل هــا، دریچه هــای آن هــا مســدود  و درســت 
گــردش هــوا و خرابــی  شــده و در نتیجــه فشــار زیــاد 

سیســتم را بــه همــراه دارنــد.

۳- تعویض قطعات
و  معیــن  دوره هــای  در  کــه  اســت  واضــح 
برنامه ریــزی  شــده ای بایــد برخــی قطعــات ماننــد 
مرطوب کننــده  ســیلندرهای  و  هــوا  فیلترهــای 
مرطوب کننــده  ســیلندرهای  شــوند.  تعویــض 
سیســتم  در  بهینــه  کارایــی  ارائــه  از  قدیمــی 
و  زیــاد  انــرژی  باعــث مصــرف  و  کــرده  جلوگیــری 

می شــوند.  بیشــتری  هزینه هــای  تحمیــل 
فیلترهــای هــوای مســدود شــده هــم می تواننــد 
هــم  بــاز  کــه  شــوند  سیســتم  خرابــی  بــه  منجــر 
هزینــه ســرباری بــرای مرکــزداده اســت تــا دوبــاره 
کنــد. بــه توصیــه  ایــن سیســتم را تعمیــر و ســرپا 
 ،FlaktGroup تیــم نگهــداری و ســرویس شــرکت
تعویــض  ســال  در  بــار  دو  بایــد  هــوا  فیلترهــای 

شــوند.

۸ ترفند بهینه سازی سیستم 
کزداده سرمایشی مرا

روزبه خادمی
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خــودش بایــد ســراغ منبــع تغذیه هایــی ماننــد 
یوپــی اس، ژنراتــور، سیســتم برق رســانی ثانویــه 
و نظایــر این هــا بــرود تــا هیــچ گاه حتــی بــرای 
سرمایشــی  سیســتم های  بــرق  ثانیــه  چنــد 
قطــع نشــود. در سیســتم های جدیــد اســتقرار 
دریافــت  محــض  بــه  کــزداده،  مرا انــرژی 
ســیگنالی مبنــی بــر نوســانات برقــی، بــه طــور 
ــه دوم وارد مــدار می شــود  خــودکار منبــع تغذی
یــک  کامــل  و حتــی فرصــت خامــوش شــدن 

شــد. نخواهــد  داده  دســتگاه 

۷- سرمایه گذاری در بهترین ها
آی تــی  زیرســاخت های  نگــه داری  و  کارایــی 
شــرکت  بــا  مســتقیمی  طــور  بــه  کــزداده  مرا و 
ســرمایه گذاری  و  تجهیــزات  ایــن  ســازنده 
برخــی  اســت.  ارتبــاط  در  گرفتــه  صــورت 
شــرکت ها، عــالوه بــر اینکــه بهتریــن سیســتم ها 
می کننــد؛  عرضــه  مشــتری  بــه  را  قطعــات  و 
دقیــق  هــم  نگــه داری  و  ســرویس  بخــش  در 
شــرکت ها  ایــن  هســتند.  برنامه ریــزی  بــا  و 
خدمــات  و  دارنــد  دوره ای  بازرســی های 
در  و  خرابــی  بــروز  از  مانــع  آن هــا  پشــتیبانی 
می شــود.  سیســتم  بــرای  خســارت  نتیجــه 
بــر  مبتنــی  شــرکت ها  برخــی  راه کارهــای  امــا 
گــون  گونا برندهــای  از  متفــاوت  محصــوالت 
بــازار اســت و در بخــش ســرویس و پشــتیبانی 
آموزش هــای  یــا  نمی کننــد  عمــل  خــوب  هــم 
ــه تکنســین ها نمی دهنــد. در نتیجــه،  الزم را ب
بهینه ســازی  نخســت  گام  اوقــات  گاهــی 
سیســتم های سرمایشــی، انتخــاب یــک برنــد 
خدمــات  همــراه  بــه  کیفیــت  بــا  محصــول  و 
اســت. مطلــوب  ســرویس دهی  و  پشــتیبانی 

کردن بارکاری ۴- پخش 
سیســتم  هــر  بــرای  بایــد  معمــول  طــور  بــه 
سرمایشــی یــک یــا دو واحــد پشــتیبانی نصــب 
بایــد  مرکــزداده  نصــاب  تیــم   باشــد.  شــده 
ــورت  ــتیبان در ص ــای پش ــود واحده ــن ش مطمئ
و  شــده  مــدار  وارد  راحتــی  بــه  می تواننــد  لــزوم 
کننــد. در برخــی  کمــک  بــه ســرمایش سیســتم 
کاری  ــار  ــا مشــاهده افزایــش فشــار ب ــزداده ب ک مرا
روی یــک سیســتم سرمایشــی، واحدهــای دیگــر 
کل بــار را از روی  کــرده و ســعی می کننــد  را روشــن 
ــد و در میــان سیســتم های  یــک سیســتم بردارن
بــار  پخــش  کننــد.  توزیــع  دیگــر  سرمایشــی 
ــی واحــد سرمایشــی اصلــی  ــد خطــر خراب می توان
کاهــش و طــول عمــر مفیــد آن را باالتــر ببــرد.  را 
در  کاری  بــار  فشــار  کاهــش  از  پــس  مجــددا 
و  اضافــی  واحدهــای  می تــوان  سیســتم،  کل 
کــرد تــا سیســتم سرمایشــی  پشــتیبان را خامــوش 

کار عــادی خــود را انجــام دهــد. اصلــی 

۵- امنیت شبکه
در  سرمایشــی  واحــد  هــر  اینکــه  بــر  افــزون 
دارد؛  پشــتیبان  واحــد  یــک  بــه  نیــاز  مرکــزداده 
ــد هماننــد تمــام بخش هــای دیگــر از امنیــت  بای
کافــی هــم برخــوردار باشــند. در ســال های اخیــر، 
ماننــد  کــزداده  مرا زیرســاختی  سیســتم های 
منابــع  تامیــن انــرژی، سیســتم های سرمایشــی 
اســتراتژیک  و  مهــم  هــدف  یــک  بــه  کابل هــا  و 
خرابــکاران تبدیــل شــدند. یــک رویکــرد، اتصــال 
زیرســاخت  کل  بــه  سرمایشــی  سیســتم های 
مدیریتــی  و  کنترلــی  نظــر  از  اطالعــات  فنــاوری 
اســت تــا بتــوان برخــی قوانیــن و سیاســت های 
کــرد.  پیاده ســازی  را  دسترســی  محدودســازی 
مشــخص   IP آدرس  تعــداد  یــک  فقــط  مثــال، 
کنترلرهــای خنک کننــده را  ــه  اجــازه دسترســی ب
ــوند.  ــور ش ــم مانیت ــور دای ــه ط ــند و ب ــته باش داش
یکــی از روش هــای بهینه ســازی زیرســاخت های 
مرکــزداده، ایمن ســازی آن هــا در برابــر حمــالت 

اســت. ســایبری 

۶- محافظت از منبع تغذیه
سرمایشــی  سیســتم  یــک  تغذیــه  منبــع  گــر  ا
قطــع شــود؛ همه چیــز تمــام شــده اســت چــون 
کمپرســورها، رطوبت ســازها و قطعــات  فن هــا، 
راه کار  بهتریــن  می افتنــد.  کار  از  همــه  دیگــر 
دوم  منبع تغذیــه  پیش بینــی  کــزداده،  مرا در 
یــا اتصــال همــه  بــرای هــر سیســتم سرمایشــی 
سیســتم های سرمایشــی بــه یــک منبــع تغذیــه 
آشــیل  پاشــنه  تغذیــه  منبــع  اســت.  سراســری 
ســاله،  هــر  و  اســت  سرمایشــی  سیســتم های 
و  خرابــی  بابــت  دالر  میلیون هــا  کــزداده  مرا
می بیننــد.  خســارت  منبع تغذیه هــا  قطعــی 
طراحــی  و  معمــاری  تناســب  بــه  مرکــزداده  هــر 

۸- آموزش نیروی انسانی
و  تعمیــر  تیــم  شــناخت  و  دانــش  هرچقــدر 
نگــه داری مرکــزداده از سیســتم های سرمایشــی 
کنــد؛ بــه همــان میــزان احتمــال  افزایــش پیــدا 
هــر  می کنــد.  پیــدا  کاهــش  آن هــا  خرابــی  بــروز 
مرکــزداده یــک نــوع سیســتم سرمایشــی دارد و 
از فنــاوری و رویکــردی مختــص خــودش بــرای 
بهــره  تجهیــزات  گرمــای  مدیریــت  و  کنتــرل 
تکنســین  هــر  اســت  ضــروری  پــس،  می بــرد. 
کامــال بــه تجهیــزات و نحــوه  تعمیــر و نگــه داری 
قطعــات  سرمایشــی،  هــای  سیســتم  عملکــرد 
نگــه داری  و  ســرویس  مهارت هــای  آن هــا، 
باشــد. داشــته  تســلط  مرتبــط  دســتگاه های 
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مقاله مدیریتی

بدنــه  بــه  ورود  حــال  در  جــوان  نیروهــای 
ــکا  ــتند. در امری ــور و شــرکت ها هس کش ــی  مدیریت
ســال های  متولدیــن  بــه   Millennials اروپــا،  و 
کنــون  ا کــه  می شــود  اطــالق   1996 تــا   198۰
یــک  و  داشــته  قــرار  ســالگی  چهــل  آســتانه  در 
در  هســتند.  کارآمــد  مدیریتــی  و  کاری  نســل 
تــا   1355 متولــد  نســل  بــه  می توانیــم  ایــران، 
کــه در حــال نشســتن روی  کنیــم  137۰ اشــاره 
کســب وکارها  رهبــری  و  صندلی هــای مدیریتــی 
هســتند. بســیاری از پســت های مدیریــت میانــی 
ــه تســخیر ایــن  ــزرگ ب ســازمان ها و شــرکت های ب
نســل درآمــده و برخــی از آن هــا حتــی باالتریــن 
کردنــد.  اشــغال  را  تصمیم گیــری  جایگاه هــای 
ایــن نســل نســبت بــه مدیــران قبلــی رویکــرد و 
نگــرش بســیار متفاوتــی دارنــد. بــه عنــوان نســلی 
هســتند؛  ارزش محــور  و  دیجیتــال  بومــی  کــه 
در حــال تغییــر قوانیــن و مناســبات مربــوط بــه 
مدیریــت  و  تیم ســازی  بازخوردهــا،  ارتباطــات، 
آن هــا  نگــرش  کار هســتند.  فرآیندهــا در محــل 
نســبت بــه مشــکالت متفــاوت اســت و در نتیجــه 
می دهنــد.  ارائــه  هــم  متفاوتــی  راه حل هــای 
جــوان  نســل  دارای  کاری  محیط هــای  غالبــا، 
پویاتــر  و  دارنــد  بهتــری  کارآمــدی  تازه نفــس،  و 
نشــان می دهنــد. در ایــن مطلــب می خواهیــم 
بــه دالیــل ایــن وضعیــت بپردازیــم و اینکــه عمومــا 
ایــن نســل جدیــد مدیــران، چگونــه باعــث تغییــر 

می شــوند: کار  محیــط 

۱- بازخوردهای مداوم
 SHRM نشــریه  در  مقالــه ای   2۰15 ســال  در 
کــه روی بازخوردگیــری خــط بطالنــی  منتشــر شــد 
کارشناســان در ایــن مقالــه خاطرنشــان  کشــید. 
رویکــرد  یــک  مــداوم  بازخوردگیــری  کــه  کردنــد 
وقت گیــر و بــدون دســتاورد اســت. آن هــا عقیــده 
داشــتند هیــچ تناســبی میــان بازخوردهــا و نتایــج 
کنــون، 5 ســال پــس از  ــت. ا واقعــی تجــاری نیس
نســل  کــه  شــاهدیم  مهــم،  مقالــه  ایــن  انتشــار 
جــوان تمــام فرضیــات ایــن مقالــه را زیــر ســوال 
بازخوردهــای  گرفتــن  آن هــا  اولویــت  و  بــرده 
ارزیابی هــای  و  مکــرر  و  مــداوم  بررســی  منظــم، 

مبتنــی بــر پــروژه اســت.
ایــن نســل از مدیــران دوســت دارنــد هــر هفتــه یــا 
کــرده و  دو هفتــه ای یــک بــار جلســاتی را برگــزار 
کارمنــدان  کننــد تــا  همه چیــز را بررســی و ارزیابــی 
ندهنــد  دســت  از  را  خــود  عملکــردی  اهــداف 
منحــرف  یــا  متوقــف  پــروژه  حرکــت  مســیر  و 
ایــن  بــه  ارزیابی هــا  نشــده باشــد. بازخوردهــا و 
می تواننــد  کــه  می دهنــد  فرکانس هایــی  نســل 
دنبــال  و  کننــد  تصمیم گیــری  آینــده  بــرای 
کارآمــدی  ــرای افزایــش بهــره وری و  راه کارهایــی ب
کارایــی  امــروزی،  کاری  برونــد. در محیط هــای 
ماننــد  بخش هایــی  در  و  اســت  تعیین کننــده 

را مشــخص  کارمنــدان  فــروش، حقــوق  بخــش 
کارآمــدی  و  کارایــی  افزایــش  پــس،  می کنــد. 
کارمنــد راضــی و موفــق باشــد  باعــث می شــود هــم 
کســب وکار در باالتریــن ســوددهی قــرار  و هــم یــک 
بگیــرد. بــه نظــر می رســد یــک رویکــرد سراســر بــرد 

بــرای همــه اســت.
همیشــه  اســت.  بازخوردهــا  کیفیــت  چالــش: 
غ از ســن آن هــا  ــار ــران ف ــرای مدی ایــن موضــوع ب
بــه  قبلــی  مدیــران  شــاید  اســت.  بــوده  ح  مطــر
پیگیــری  از  بازخوردهــا،  نبــودن  واقعــی  دلیــل 
آن هــا منصــرف شــدند. نســل جــوان هــم ایــن 
بــرای  روش هایــی  دنبــال  بــه  و  دارد  را  دغدغــه 
فرصت هــای  بــه  بازخوردهــا  کــردن  نزدیــک 
ــک  ــد ی ــا می خواهن ــت. آن ه ــا اس ــود فرآینده بهب
تــا  کارمنــدان داشــته باشــند  کامــل از  بازخــورد 
براســاس آن روی موفقیــت آن هــا در چشــم انداز 
تغییــر  کننــد.  برنامه ریــزی  کسب وکارشــان 
گزارش گیــری و دریافــت بازخوردهــا را  روش هــای 
می تــوان در برخــی شــرکت های جــوان مشــاهده 

کــرد.

۲- مدیریت مجازی
کــه بتوانیــم در هــر مــکان و هــر زمانــی  در دنیایــی 
کارهــای خــود را انجــام دهیــم؛ توانایــی ســاخت 
و مدیریــت تیم هــای مجــازی یــک مهــارت مهــم 
اســت. نســل هــزاره جدیــد بــه عنــوان بومی هــای 

چگونه نسل جدید مدیران جوان 
کنند؟ کسب وکارها را دگرگون  می توانند 

مدیران هزاره سوم اینجا هستند:

مهرنوش غفوری
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دنیــای دیجیتــال بــا انــواع ارتباطــات و پلتفرم هــا 
راحــت هســتند. بــه ســادگی از ارتباطــات مجــازی 
کارهــا، شــرکت در  ــد اجــرای  ــر رون ــرای نظــارت ب ب
ــروژه و  گرفتــن بازخوردهــا، مدیریــت پ جلســات، 
دادن راه کارهــا ســود می برنــد و توانایــی مدیریــت 
غ از مــکان جغرافیایــی  تیم هــای مختلــف را فــار
بررســی  براســاس  دارنــد.  مشــخص  زمــان  یــا 
موسســه Upwork در ســال 2۰19، نســل جدیــد 
عالقــه  پیشــین،  مدیــران  نســل  بــا  مقایســه  در 
اســتخدام  و  دورکاری  بــه  بیشــتری  تمایــل  و 
نســل  ایــن  دارنــد.  دورکاری  بــرای  کارمندانــی 
را  کارهــا  از  برخــی  کارمنــدان  می دهنــد  اجــازه 
بیــرون از دفتــر شــرکت انجــام دهنــد و خودشــان 

کارهــا نظــارت دارنــد. از راه دور روی رونــد 
چالــش: غــرق شــدن در ارتباطــات اســت. روزانــه 
اعالن هــای  نشــده،  پاســخ داده  ایمیــل  صدهــا 
شــبکه های  بــه  زدن  ســر  نرم افزارهــا،  مختلــف 
مدیریــت  و  پیام رســان ها  خوانــدن  اجتماعــی، 
کارایــی و  کاهــش  ایــن ارتباطــات می توانــد باعــث 
بهــره وری شــود. نســل جــوان بایــد بتوانــد تمرکــز 
و مدیریــت بســیار خوبــی روی زمــان و ارتباطــات 
و  کارهــا  الویت بنــدی  باشــد.  داشــته  خــود 
ــای  ــدر نیازه ــر در ص ــای بزرگ ت کاره ــراغ  ــن س رفت

مدیــران جــوان اســت.

۳- همکاری به جای رقابت
گی هــای نســل هــزاره، تمایــل  یکــی دیگــر از ویژ
کاری مشــترک و  گروهــی و محیط هــای  کار  بــه 
ــه جــای رقابــت و درگیــری  ــر همــکاری ب مبتنــی ب
اطالعــات  بــا  دنیایــی  در  نســل  ایــن  اســت. 
بی نهایــت در نــوک انگشــتان خــود بــزرگ شــدند 
و تنــوع، جنســیت، نــژاد، تفــاوت و حتــی ســن 
پذیرفته انــد.  کاری  محیط هــای  و  تیم هــا  در  را 
کســب وکارها اســت  ایــن خبــر بســیار خوبــی بــرای 
هماهنــگ  کامــال  گروه هایــی  می تواننــد  چــون 
کــه هــم نــوآوری دارنــد و هــم  و همگــن بســازند 
کیفیــت الزم را بــه دســت می دهنــد.  بهــره وری و 
هــم در تصمیم گیری هــا از پختگــی و تجربــه الزم 
برخــوردار هســتند و هــم عملکردهــای ســازمانی 
فراتــر از انتظــار دارنــد. نســل جدیــد و جــوان بــه 
گرفته  خوبــی تعامــل و همــکاری بــا دیگــران را یــاد 
اســت و می دانــد در ســایه ایــن ارتباطــات درســت 
کنــد و بــه موفقیــت برســد. ارزش  می توانــد رشــد 
می دانــد  خــوب  را  امــروز  دنیــای  در  ارتباطــات 
همــراه  تیم هــا  چشــم انداز  بــا  می کنــد  ســعی  و 

ــود. ش
همیشــه  اســت.  تعــارض  مدیریــت  چالــش: 
غ از ســن، حــل  اختالف نظــر وجــود دارد ولــی فــار
دشــواری  بســیار  کار  اختالف هــا  ایــن  فصــل  و 
گی هــا دارد  اســت. هــر نســل یــک مجموعــه از ویژ
مــورد  و  پذیرفتــه  دیگــر  نســل  توســط  بایــد  کــه 

احتــرام واقــع شــود. نســل جدیــد بایــد بــه تجربــه 
گذاشــته  احتــرام  قبلــی  نســل های  نظــرات  و 
و  روش هــا  بــه  بایــد  هــم  پیشــین  نســل های  و 
ایده هــای نســل جــوان اعتمــاد داشــته باشــند. 
بــه ســوی  تیمــی  یــا  کار  یــک محیــط  هنگامــی 
کــه هــر  فضــای مشــارکتی ســازنده حرکــت می کنــد 
کــردن دیگــری نباشــد؛  نســل بــه دنبــال متهــم 
ــز  بلکــه روی اهــداف و چشــم اندازها بیشــتر تمرک

کیــد شــود. و تا

۴- برتری ارزش محور
دوســت  قبلــی  نســل  هــر  از  بیــش  هــزاره  نســل 
کــه منعکس کننــده  کننــد  کار  دارنــد بــرای شــرکتی 
ارزش هــای آن هــا اســت. از آن جایی کــه مرزهــای 
محــو  حــال  در  همچنــان  زندگــی  و  کار  میــان 
دارنــد  تمایــل  جدیــد  نســل  هســتند؛  شــدن 
کــه برایشــان اهمیــت دارد  کارهایــی برونــد  ســراغ 
کارهــا، آن هــا را ارزیابــی  بــا ایــن  و دیگــران هــم 
کارهــای  رویکــرد،  ایــن  نتیجــه  در  می کننــد. 
روزمــره و وظایــف ســازمانی خــود را بــا اهــداف و 
می کننــد  ســعی  می زننــد.  گــره  بزرگ تــر  تصاویــر 
ــه در راســتای  ک کارهایــی را انجــام بدهنــد  فقــط 
اهــداف و محورهــای زندگــی آینده شــان اســت. 
کارش  بــا  مدیــر  یــک  ارزش هــای  کــه  هنگامــی 
کنــد؛ منجــر بــه یک رهبــری و لیدری  تطابــق پیــدا 
تیــم  کل  بــه  کــه  می شــود  انگیــزه  و  انــرژی  پــر 
کمــک می کنــد تــا در ســطح جدیــدی از موفقیــت 
قــرار بگیــرد. دقیقــا ماننــد ســرمربی های فوتبــال 
گرفتنــد و بــا  کــه در جــای درســتی قــرار  جوانــی 
شــور و هیجــان زیــادی تیم  شــان را بــه پیــروزی 
می رســانند. البتــه، ایــن نگــرش همــراه بــا ریســک 
گاهــی اوقــات مدیــران جــوان،  بــاال هــم هســت. 
کــه  می کننــد  هدایــت  جهتــی  در  را  تیــم  کل 
بــرای خودشــان ســود و درآمــد بیشــتری دارد در 

حالی کــه ممکــن اســت لزومــا همگــن بــا اهــداف و 
نباشــد. شــرکت  چشــم انداز 

چالــش: تنظیــم ســطوح جذابیــت اســت. یــک 
بی پروایــی  مدیــر  بــه  می توانــد  انــرژی  پــر  رهبــر 
کار برکنــار  گــر هــم ایــن مدیــر از  تبدیــل شــود. ا
کل تیــم پاییــن  ــرژی و انگیــزه در  شــود؛ ســطح ان
آســیب  گــروه  کارآمــدی  و  کارایــی  بــه  و  آمــده 
بهتریــن  می تواننــد  کســب وکارها  می زنــد. 
منفعــت را از مدیــران پــر شــور و هیجــان ببرنــد؛ به 
شــرط اینکــه منافــع شــخصی مدیــر جوان شــان 
تنظیــم  گــروه  و  را دقیقــا روی منافــع ســازمانی 
کننــد. از ســوی دیگــر، بایــد مواظــب تصمیم هــای 
باشــند.  جدیــد  نســل  بی پــروای  و  رادیکالــی 
می توانــد  نســل  ایــن  زیــاد  شــور  و  بلندپــروازی 
ک زیــاد در ســطوح  چالش آفریــن و باعــث اصطــکا
کل شــرکت شــود. مختلــف مدیریتــی و رهبــری 
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مقــــاله فنی

کزداده کاهش هزینه های عملیاتی مرا ۵ روش 

یــک  داشــتن  نگــه  ســرپا  اخیــر،  ســال  های  در 
ایــن  اســت.  شــده  ســخت  بســیار  مرکــزداده 
بــا  ایــران  در  ولــی  اســت  جهانــی  چالــش  یــک 
وضعیــت  بــازار،  اقتصــادی  شــرایط  بــه  توجــه 
دولتــی  نهادهــای  بی پولــی  و  کســب وکارها 
اســت.  شــده  جــدی  بحــران  یــک  بــه  تبدیــل 
کــزداده هزینه هــای عملیاتــی زیــادی از جملــه  مرا
رســیدگی  و  سرکشــی  تعمیــر،  ســوخت،  تامیــن 
متفرقــه  هزینه هــای  و  نوســازی  تجهیــزات،  بــه 
ج  مخــار ایــن  پــس  از  غالبــا  و  دارنــد  دیگــری 
انــدازه  ای  بــه  آن هــا  درآمدهــای  یــا  برنیامــده 
اســتانداردهای  و  اصــول  تمــام  کــه  نیســت 
ــذا،  کننــد. ل کــزداده را پیاده ســازی  نگــه داری مرا
شــروع بــه حــذف برخــی از روال هــا، پیاده ســازی 
و  امنیتــی  اســتانداردهای  از  برخــی  نکــردن 
نگــه داری، تعویــض نکــردن دســتگاه ها و غیــره 
بــه  منجــر  می توانــد  نهایــت  در  کــه  می کننــد 
خرابــی مرکــزداده و خســارت های بســیار بزرگــی 
یــک  دقیقــه  چنــد  تنهــا  شــدن  قطــع  شــود. 
تومانــی  میلیــارد  ضررهــای  می توانــد  مرکــزداده 
بــرای صاحبــان آن مرکــزداده بــه همــراه داشــته 
قطــع  هزینــه  متوســط   ،2۰16 ســال  در  باشــد. 
شــدن 9۰ دقیقــه ای یــک مرکــزداده حــدود 7۰۰ 
ایــن  در  اســت.  شــده  زده  تخمیــن  دالر  هــزار 
کاهــش هزینه هــای ســربار و عملیاتــی  وضعیــت، 
ــه عــدم اجــرای  مرکــزداده راه کار بهتــری نســبت ب

اســت. روال هــا  و  اســتانداردها  برخــی 
مرکــزداده   1۰۰ از  بیــش  هزینه هــای  مطالعــه  بــا   
کاهــش  در ســال 2۰18، ایــن 5 روش زیــر بــرای 

اســت: شــده  پیشــنهاد  عملیاتــی  هزینه هــای 

۱- تجهیزات با اندازه مناسب
نصــب  کــزداده  مرا در  کــه  تجهیزاتــی  اغلــب 
و  ســرورها  ماننــد  می شــود؛  اســتفاده  و 
بارگــذاری  هنــگام  سیســتم های سرمایشــی؛ در 
آن هــا  کارایــی  هرچــه  هســتند.  کارآمدتــر  زیــاد 
بهــره وری  بــه 1۰۰ درصــد بیشــتر نزدیــک شــود؛ 
به صرفه تــر  و  داشــته  بیشــتری  کارآمــدی  و 
کــه  اســت  مهمــی  نکتــه  بنابرایــن،  هســتند. 
ســرورها  و  رک هــا  ظرفیــت  تمــام  از  چگونــه 
گاهــی اوقــات ســه ســرور در یــک  اســتفاده شــود. 
کــه در مجمــوع بــه انــدازه  مرکــزداده نصــب شــدند 
همیشــه  ولــی  نمی کننــد  کار  کامــل  ســرور  یــک 
ک و خرابــی  روشــن بــوده و مصــرف انرژی،اســتهال
اطالعــات  از  بســیاری  کــه  شــرکت هایی  دارنــد. 
از  ج  خــار ابــری  ســرویس های  روی  را  خــود 
کردنــد؛ شــاید نیــازی بــه عمــده  ســازمان منتقــل 
تجهیــزات مرکــزداده خــود نداشــته باشــند و بایــد 

کننــد. خامــوش  را  آن هــا 
تجهیــزات  ایــن  می توانیــم  اوقــات  اغلــب  در 
منتقــل  دیگــری  جــای  بــه  یــا  خامــوش  را 
انجــام  می تــوان  کــه  کاری  حداقــل  کنیــم. 
بــرای  مرکــزداده  معمــاری  بهینه ســازی  داد؛ 
به کارگیــری و اســتفاده از تمــام قــدرت یــک ســرور 
کاســتن  و  اطالعــات  ذخیره ســازی  دســتگاه  و 
در  تــا  اســت  دیگــر  روشــن  ســرورهای  تعــداد  از 
هزینه هایــی ماننــد مصــرف بــرق و خنک ســازی 

شــود. صرفه جویــی  فضــا 

۲- ارزیابی استراتژی نگه داری
در عصــر اینترنــت اشــیا، بایــد در نحــوه عملکــرد 
گیــرد.  سیســتم مرکــزداده بازنگری هایــی صــورت 
و  اتصــاالت  جزئی تریــن  و  بخــش  هــر  تقریبــا 
کــزداده امــروزی می تواننــد بــه  تجهیــزات در مرا
کنتــرل و مدیریــت متمرکــز متصــل  یــک سیســتم 
گزارش گیــری  و  بــوده  نظــر  زیــر  دایمــا  تــا  شــوند 
کمــک  گزارش هــا می توانــد  شــوند. بررســی ایــن 
بســیار  نگــه داری  و  تعمیــر  تصمیمــات  کنــد 
شــود. گرفتــه  کم هزینه تــری  و  هوشــمندانه تر 

و  تعمیــر  اســتراتژی  گرفتــن  پیــش  در  گرچــه،  ا
نگــه داری مبتنــی بــر شــرایط اضطــراری می توانــد 
پــی  در  را  نگــه داری  و  تعمیــر  هزینــه  کمتریــن 
داشــته باشــد ولــی بــه شــدت سیســتم را مســتعد 
کاهــش آپ تایــم یــا افزایــش دان تایــم  خرابــی و 
می کنــد. اســتراتژی بهتــر در ایــن زمینــه، تعمیــر 
و نگــه داری خــودکار یــا رعایــت یــک برنامــه زمانــی 
تعمیــر و نگــه داری اســت. اجــزای سیســتم مرتبــا 
ســازنده،  توصیه هــای  و  پیشــنهادها  براســاس 
تعمیــر و بــا قطعــات جدیــد جایگزین می شــود. در 
کــزداده، ایــن رویکــرد باعــث دســتیابی  غالــب مرا

بــه یــک هزینــه عملیاتــی متوســط می شــود. 
و  نظــارت  ابزارهــای  و  فناوری هــا  به کارگیــری 
ارزیابــی، تجزیــه و تحلیــل وضعیت سیســتم شــما 
را بــه ســوی پیاده ســازی یــک الگــوی مشــخص 
در  هیــچ گاه  سیســتم  و  می بــرد  پیــش  شــده 
کامــل قــرار نمی گیــرد.  معــرض شکســت و خرابــی 
بــه  نیــاز  واقعــا  کــه  هنگامــی  الگوهــا،  ایــن  در 
قطعــه  بــا  قطعــه  یــک  جایگزینــی  و  تعویــض 

مینا حیدری
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دیگــری اســت؛ اقدام هــای الزم صــورت می گیــرد 
جلوگیــری  اضافــی  یــا  بی هــدف  تعمیــرات  از  و 

شــد. خواهــد 

گردش مالی کاهش  کارمندان راضی،   -۳
مســتلزم  موثــر،  نگــه داری  برنامــه  یــک  اجــرای 
کمتریــن  تــا  اســت  مجــرب  پرســنلی  داشــتن 
کــه یــک  گــردش مالــی را داشــته باشــید. هــر بــاری 
هزینه هــای  بــرود؛  مرکــزداده  از  انســانی  نیــروی 
اضافــی اســتخدام و آمــوزش و جایگزینــی منتظــر 
همــان  جدیــد  کارمنــد  بــه  بایــد  اســت.  شــما 
قبلــی  کارمنــد  بــه  کــه  بیاموزیــد  را  چیزهایــی 
آمــوزش داده بودیــد ولــی در پایــان روز، شــما در 
و  کــه احتمــاال دانــش  کارمنــدی هســتید  کنــار 
کــه تصــور  کمتــری دارد. برعکــس آنچــه  تجربــه 
عملیاتــی،  هزینه هــای  کاهــش  راه کار  می شــود؛ 
یــا  و مجــرب  باتجربــه  بســیار  نیروهــای  کاســتن 
کاهــش حقــوق و  کاهــش تعــداد نیروهــا نیســت. 
دســتمزدها هــم می توانــد نارضایتــی بــه همــراه 
داشــته باشــد. داشــتن یــک مســیر شــغلی شــفاف 
ــد باعــث مضاعــف  ــا آینــده ای مشــخص می توان ب
کارکنــان شــود. آن هــا بایــد  شــدن انگیــزه و انــرژی 
حقــوق و مزایــای مناســبی داشــته باشــند تــا برای 
پیچیــده  سیســتمی  کارآمــدی  و  بهینه ســازی 
تشــخیص  کننــد.  تــالش  مرکــزداده  ماننــد 
کارمنــد می توانــد همــه  خــوب و بــه موقــع یــک 
کنــد و بــه افزایــش  پرداختی هــای شــما را جبــران 

محبوبیــت برنــد شــما منجــر شــود.

۴- آموزش های اختصاصی
شــما  انســانی  نیروهــای  اســت  ممکــن 
نگــه داری  و  تعمیــر  بــرای  الزم  مهارت هــای 
تجهیــزات مختلــف مرکــزداده را داشــته باشــند 
و بــا فناوری هــای روز ایــن صنعــت آشــنا باشــند 
ولــی بایــد دربــاره ســایت و محیــط مرکــزداده ای 
کار هســتند هــم آموزش هــای  کــه در آن مشــغول 
طــور  بــه  بایــد  کارمنــدان  ببیننــد.  اختصاصــی 
و  کننــد  درک  را  شــما  خــاص  مرکــزداده  کامــل 
آشــنا  آن  زوایــای  و  جوانــب  تمــام  بــا  اصطالحــا 
بــا  ارتبــاط  در  الزم  آموزش هــای  بایــد  باشــند. 
طــی  را  مرکــزداده  در  شــده  نصــب  تجهیــزات 
از  یــک  هــر  کار  نحــوه  دقیــق  طــور  بــه  و  کــرده 
اســت  صــورت  ایــن  در  تنهــا  بفهمنــد.  را  آن هــا 
عمــر  افزایــش  بــه  می تواننــد  نیروهــا  ایــن  کــه 
کاهــش  باعــث  تــا  کننــد  کمــک  دســتگاه ها 
گــر بتوانیــد عمــر  هزینه هــای عملیاتــی شــوند. ا
از  را  مطبــوع  تهویــه  یــا   UPS واحــد  یــک  مفیــد 
1۰ ســال بــه 12 ســال افزایــش دهیــد؛ یعنــی 2۰ 
ــد.  کردی ــداز  ــرمایه پس ان ــا و س ــد در هزینه ه درص
عملکــرد  نحــوه  چــه  مختلــف  آموزش هــای 
دســتگاه ها و چــه مدیریــت بحــران و عیب یابــی 

یــک  در  همیشــه  بایــد  اضطــراری  شــرایط  در 
انســانی دایمــا  نیــروی  و  بــوده  برقــرار  مرکــزداده 
در حــال افزایــش مهارت هــا و دانــش خــود بــرای 

باشــد. خرابی هــا  کاهــش 

۵- مدیریت روزانه
کــزداده ای موفــق  در دهــه ســوم قــرن حاضــر، مرا
کــه بتواننــد یــک مدیریــت روزانــه  خواهنــد بــود 
ــاس  ــی براس ــند. یعن ــته باش ــتم داش کل سیس ــر  ب
ــد  ــه خــود تصمیــم بگیرن ــارکاری روزان ترافیــک و ب
کدام یــک خامــوش  و  روشــن  کــدام دســتگاه ها 
قــرار  بخش هــا  کــدام  روی  بــارکاری  یــا  باشــند 
ســاخته  طــوری  کــزداده  مرا از  بســیاری  گیــرد. 
کــه چندیــن برابــر ظرفیــت و نیازهــای  شــده اند 
ممکــن  ولــی  باشــند  پاســخ گو  را  خــود  فعلــی 
اســت در برخــی مقاطــع حتــی ظرفیــت در نظــر 
کامــل اســتفاده نشــود.  گرفتــه شــده هــم بــه طــور 
کــه بایــد ســعی شــود از هــر رک و ســرور  همان طــور 
کل یــک مرکــز  کارایــی اســتخراج شــود؛  بیشــترین 
کارایی  کاری و  داده هــم بایــد همیشــه در اوج بــار 
گــر مدیــران مرکــزداده نمی تواننــد؛  خــود باشــد. ا
گرفتــه و ظرفیت هــای بالقــوه  مشــتریان جدیــدی 
بــا مدیریــت  بایــد  کننــد؛  مــدار  وارد  را  سیســتم 
ــه  ــد هم کنن ــعی  ــد س ــک و پهنای بان ــه ترافی روزان
ــود.  ــدود نش ــرویس مح ــد س ــر چن ــزداده درگی مرک
در هــر زمــان، تیــم عملیاتــی مرکــزداده بایــد بــار 
واقعــی سیســتم را محاســبه و براســاس ظرفیــت 
کنــد.  مدیریــت  را  آن  شــده،  نصــب  تجهیــزات 
بخــش  یــک  بــه ســوی  ترافیکــی  بــار  کل  بــردن 
سیســتم های  و  انــرژی  مصــرف  کاهــش  بــرای 
سرمایشــی هــم مناســب اســت. ایــن اســتراتژی 
بایــد هــر روز در مرکــزداده پیاده ســازی شــود نــه 
ــار محــدود باشــد.  ــه ســالی چنــد ب اینکــه فقــط ب

 9  سال سوم / شماره 9 / زمستان 1398



��داده ��ای د���ی ����  �� ��ز�����ی ��ا
��� و��� �� آ���ه ���ه �� ����؛ �� و���� ای ����� �� ��� �� ��رد؟ د����� را �����ه �� ���� �� ����� از �� ز��ن د���ی 

���� ا��. از ����������ی ���� ����زی ��ه در ���������ی ����� ����� �� ��درو��ی ������ �� ��دران ����� و �� 
������ د����� از ا����ت را �����، ���ف، ����� و ��دازش �� ����.

��ا��داده ا��وزی �� ���� ��رگ دار��:

آ���ه ای �� ����ر زود�� از آن �� ��� �� ���� از راه �� ر��:

���� ��ای ذ���ه داده ��ی ������ در آ���ن آ��ده ����

������� ��د را ��ای ا����ار ������ت آی �� �� ���ر���� ����
ا������� ��ی ��د را ��ای ا��ای ����� ��ی ا��ی ����� ���ی ����

����� ���� �����ی ��ا��داده ��� �� �����ی �� و ����� ��ی ���� ��ز���ی دارد.

 ��ور���� �� �����د ����
���� ا����ف ����ی و ���ه وری �� د��� 

��� ا��ار��ی ���ا�� �� ��ای ��ر��ی 
��ری ���ا ا����ده �� ����.

ز������ ��ی ������
����� ����� و ا��ار�� ��ای ا����ده از ���م 

ا����ت ����ر ��� �� �� ��د.

داده �� روی ������ �����
ا���رت ��ن �� و د��� د���� ه ��ی ���اه 

���� ����ه ��ی ا������ �����

������ت ا��ی و ����� ��ن داده �� ��ا��� راه ��ری ��ای �� ��� ����� ����� �����.

از د�� دادن ������ ا����ده از ���م 
��ا��ی ��و�� ��ی ا��ی 

ا������� ��ی ا����

2013  2014  2015  2016  2017  2018

 ��ا��� داده ��ی ������ در ��ل ٢٠١۹

 ��ا��� داده �� از ��ی د����ه ��ی 
������ ����� �� ��د

10X

88%

�����ن ا���رت ��ن62.5 
��ا����1 ١۶ ���������  ا

= ا����ت

=

ا�� ���اد ا���رت ��ن �� ��ا��� ����� دو ��� �����رک 
�� د���و�� را ��ش ����؛ ������ ۴٩٣ �����

د���و�������رک

��ا��� ��ود ������ از ��ل ۲۰۱۳ �� ۲۰۱۸:

دو ��م
��ا��داده در 

%67��ل ۲۰۱۹
of cloud traffic

�� ��ل ۶۴ در�� ا��ا�� دارد

12x
growth

��داده ��د را ��ای آ���ه آ��ده ����. ���� ��ا 
د��ر���ن آی �� ��د را ��ای �����ت  و ����� ��ی ���� آ��ده ����.

ز������ �� ���� ����� ��د��ر، ا����ف ���� و ���� ���� ���� ���� �����. د��ر���ن آی �� روی ��و�� ��ی ���� و ����� ��ی ����� ��ای ����ری �� 
��� و��ر�� ����� ���.

اینفوگرافی
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ضعیف ترین تلکام تاریخ در سکوت خبری برگزار شد

که دیگر جان ندارد! نمایشگاهی 

گزارش

تــا   26 از  امســال  تلــکام  نمایشــگاه  ســرانجام 
شــد.  برگــزار  ســالن   2 در  فقــط  و  آذرمــاه   29
برگــزار  بــود در 8 مهرمــاه  قــرار  کــه  نمایشــگاهی 
ــی بــه فاصلــه چنــد روز مانــده بــه شــروع  شــود ول
کــه امســال برگــزار  آن؛ لغــو شــد و در اخبــار آمــد 
در  تلــکام  مدتــی،  از  پــس  دوبــاره  نمی شــود. 
گرفــت و بــه تاریــخ  تقویــم نمایشــگاهی ایــران قــرار 
فعلــی منتقــل شــد؛ البتــه بــا نامــی دیگــر و مجــری 

تــازه!
و  مخابــرات  بین المللــی  نمایشــگاه  بیســتمین 
راه حل هــای نوآورانــه CIT بــا رویکــردی متفــاوت 
ایــران  مخابــرات  صنعــت  ســندیکای  توســط  و 
مخابــرات  صنعــت  صادرکننــدگان  اتحادیــه  و 
حضــور  بــا  و  مترمربــع   5۰۰۰ مســاحت  در  ایــران 
ــه ســال  ــا حتــی نســبت ب ــزار شــد ت 11۰ شــرکت برگ
عمــال  و  شــده  کوچک تــر  بســیار  نیــز  گذشــته 
ــده نگــه داشــتن یــک نمایشــگاه  ــرای زن تالشــی ب

شــود.  محســوب  تخصصــی 
جالــب اینکــه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
کنــد و دبیــر  حاضــر نشــد ایــن نمایشــگاه را افتتــاح 
شــورای عالــی فضــای مجــازی و معــاون فنــاوری 
را  افتتاحیــه  روبــان  ارتباطــات  وزارت  نــوآوری  و 

بریدنــد. 
کار رســانه ای و خبــری نیــز در  تلــکام 98 از نظــر 
کوتــاه  کامــل برگــزار شــد و جــز چنــد خبــر  ســکوت 
حــوزه  تخصصــی  رســانه های  غالــب  کلــی،  و 
و  آی تــی  ســایت های  ارتباطــات،  و  مخابــرات 
حتــی صداوســیما بــدان نپرداختنــد و شــاید اصــال 
از برگــزاری چنیــن نمایشــگاهی اطــالع نداشــتند. 
در ایــن نمایشــگاه از 32 محصــول نرم افــزاری و 
رونمایــی شــد  نیــز  36 محصــول ســخت افزاری 

اســت.  داشــته  دســتاوردهایی  دهــد  نشــان  تــا 
را  بیســتم  تلــکام  در  حاضــر  شــرکت های  غالــب 
شــرکت های ســرویس دهنده اینترنــت، اپراتورهــا 
تشــکیل  مخابــرات  صنعــت  قدیمــی  فعــاالن  و 

دادنــد.

چرا تلکام بی جان شد؟
امیــد  چشــم  روزگاری  روزی  کــه  نمایشــگاهی 
ــود و بزرگ تریــن  ــرات و ارتباطــات ب صنعــت مخاب
رویــداد در ایــن حــوزه محســوب می شــد؛ آخریــن 
نفس هــای خــود را می کشــد. چنــد ســال پیــش، 
ارتباطــی،  و  مخابراتــی  شــبکه ای،  شــرکت های 
اپراتورهــای موبایــل و تولیدکننــدگان محصــوالت 
مخابراتــی بــرای آغــاز نمایشــگاه تلکام روزشــماری 
ســرمایه گذاری  ســال  یــک  البتــه  و  می کردنــد 
و  بــزرگ  مشــتریان  میزبــان  تــا  برنامه ریــزی  و 
بین المللــی باشــند و بــار و بنــه یــک ســال آتــی 

خــود را ببندنــد. 
پــی  در  و  پیــش  ســال  ســه  الــی  دو  از  امــا 
جابه جایــی نمایشــگاه الکامــپ از فصــل پاییــز بــه 
فصــل تابســتان و دقیقــا اواخــر تیرمــاه یــا اوایــل 
ــت  ــیبی اف ــکام در سراش ــگاه تل ــاه، نمایش مردادم
گرفــت. برخــی از شــرکت های  کیفــی قــرار  کمــی و 
آی تــی  و آی ســی تی ترجیــح دادنــد در نمایشــگاه 
کــه فصــل داغ صنعــت آی تــی اســت؛  تابســتان 
شــرکت داشــته باشــند و در نمایشــگاهی دیگــر بــه 

فاصلــه دو مــاه بعــد آن حضــور نیابنــد. 
و  کشــور  کل  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  شــورای 
صنف هــای دیگــر ایــن صنعــت نیــز تمــام توجــه 
الکامــپ  نمایشــگاه  روی  را  خــود  ســرمایه  و 
و  برگزارکننــده  و  متولــی  خــود  چــون  گذاشــتند؛ 

ــوی  ــه س ــا ب ــام توجه ه ــم تم کم ک ــد.  ــری بودن مج
اپراتورهــا  اینکــه  تــا  رفــت  الکامــپ  نمایشــگاه 
از  را  خــود  برنامه هــای  و  هزینه هــا  بیشــتر  هــم 
همیــن  در  کردنــد.  منتقــل  الکامــپ  بــه  تلــکام 
در  تلــکام  نمایشــگاه  ادغــام  زمزمه هــای  ایــام، 
نمایشــگاه الکامــپ شــنیده شــد و حتــی رئیــس 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای پیشــین وعــده 
ایــن ادغــام را در 1397 داد. اپراتورهــا و دولتی هــا 
کردنــد ولــی برخــی از بدنه  از ایــن ادغــام اســتقبال 
مخابــرات و همین طــور مجــری نمایشــگاه تلــکام 
کــرده و دالیلــی بــرای آن برشــمردند.  مخالفــت 
نمایشــگاه تلــکام 97 نیــز بــا هــر وضعیتــی بــود؛ 
کــه دیگــر آن تاثیرگذاری  برگــزار شــد ولــی پــر واضــح 
نــدارد.  را  ارتباطــی  صنعــت  بدنــه  در  نفــوذ  و 
ایــاالت  تحریم هــای  کشــور،  اقتصــاد  وضعیــت 
مخابراتــی  بــزرگ  شــرکت های  خــروج  متحــده، 
کاهــش شــدید ســرمایه گذاری در ایــن  چینــی و 
پروژه هــای  از  بســیاری  شــدن  متوقــف  حــوزه، 
تنــگ  و  مخابــرات  صنعــت  توســعه ای  بــزرگ 
شــدن حلقــه فعالیت هــای رو بــه رشــد در ایــن 
ــا  ــد ت زمینــه هــم دســت بــه دســت همدیگــر دادن
در همــان تابســتان 98 زمزمه هــای برگــزار نشــدن 

تلــکام شــنیده شــود. نمایشــگاه 
ایــن  دوره  آخریــن  تلــکام،  بیســتمین  احتمــاال 
نمایشــگاه تخصصــی خواهــد بــود و از ســال آینــده 
یــا تصمیــم  بــا نمایشــگاه الکامــپ ادغــام شــده 
گرفتــه می شــود. نمایشــگاهی  دیگــری بــرای آن 
کــه در روزگاری نــه چنــدان دور، بســیار پــر رونــق و 
شــکوفا بــود و جلــوه ای از قــدرت ایــن صنعــت بــه 
ــاد  کل اقتص ــد  ــون همانن کن ــی ا ــد ول ــمار می آم ش

کشــور بی جــان و از رمــق افتــاده اســت.
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مقاله مدیریتی

مدیریتــی  درس هــای  امــا  اســت  حاضــر  قــرن 
بزرگــی بــرای مــا بــه همــراه دارد و قطعــا در آینــده 
گفتنی هــای بیشــتری دراین بــاره منتشــر خواهــد 

ــد. ش
فعــال، می تــوان بــه 5 درس مدیریتــی زیــر اشــاره 
گســترده یــک  کرونــا در آن حجــم  کــه ویــروس  کــرد 

بحــران بــه مــا می آمــوزد:

۱- صداقت در بحران
پیرامــون  مجــازی  فضــای  در  زیــادی  شــایعات 
کرونــا  اولیــه شــروع و تشــخیص ویــروس  زمــان 
منتشــر شــده اســت. برخــی شــایعات می گوینــد 
را  ویــروس  ایــن  مــاه  یــک  تــا  چیــن  دولــت 
گســترده  مخفــی نــگاه داشــته و بعــد بــا شــیوع 
آن و بــاال رفتــن آمــار تلفــات و از ســوی دیگــر بــه 
خطــر افتــادن جــان میلیون هــا انســان در شــهر 
ووهــان، آن را علنــی می کنــد. ایــن آزمــون بــرای 
کشــورهای دیگــر هــم تکــرار می شــود و بایــد  همــه 
صداقــت در مواجهــه بــا بحــران داشــته باشــند.
حقیقــت  کتمــان  و  پنهــان کاری  دروغ گویــی، 
از  یــا  کــم  را  یــک بحــران  نمی توانــد پیامدهــای 
ــت چیــن در روزهــای  ــار آن بکاهــد. البتــه، دول آث
و  داده  بــروز  خــود  از  باالیــی  صداقــت  بعــدی 
وجــه  داد؛  صــورت  کــه  اقداماتــی  مجموعــه  بــا 
کل جهــان  دیگــری از مواجهــه بــا بحــران را بــه 

کــرد.  مخابــره 
کــه  هنگامــی  می آمــوزد  مــا  بــه  کرونــا  ویــروس 
مجموعــه  و  ســازمان  در  بحــران  از  نشــانه هایی 
نشــانه ها  ایــن  بــه  اســت  بهتــر  یافتیــد؛  خــود 

یــک   )Coronavirus( کرونــا  ویــروس  بحــران 
پدیــده چندوجهــی نــادر در قــرن 21 اســت. 

کشــور خــاص  محصــور و محــدود بــه یــک 
کل جهــان در تــب و تــاب آن  نیســت و 

کــه  گرفتنــد. بــه همــان انــدازه  قــرار 
بایــد  کشــورها  مقامــات  و  مدیــران 

در قبــال آن مســئولیت پذیر باشــند؛ 
بایــد  کشــورها  و  شــهرها  شــهروندان  تــک  تــک 
کــرده و بــا نیروهــای  از خــود و دیگــران مراقبــت 
داشــته  همــکاری  و  صداقــت  صحنــه  در  فعــال 
و  عکس هــا  کــه  انــدازه  همــان  بــه  باشــند. 
کشــور چیــن  فیلم هــای شــهرهای در قرنطینــه 
برمی انگیــزد؛  را  آدمــی  عواطــف  و  احساســات 
مــورد  آینــده  در  چینــی  مســئولین  اقدامــات 
پرســتار  یــک  گرفــت.  خواهــد  قــرار  قضــاوت 
بیمارســتان، همزمــان مــادر هــم هســت و بایــد 
از یــک ســو بــه وظیفــه خطیــر شــغلی خــود عمــل 
کنــد و از ســوی دیگــر اســترس ها و اضطراب هــای 
دور نگــه داشــتن فرزندانــش از خطــر ایــن ویــروس 
کــه تــازه زندگــی  را بــه جــان بخــرد. زن و شــوهری 
ــا یکدیگــر  ــد ب ــد؛ بای کردن مشــترک خــود را شــروع 
کــرده و نمی داننــد چــه سرنوشــتی منتظــر  وداع 
آن هــا اســت؛ چــون زن امدادگــر اســت و بایــد وارد 
ــده ای  یــک شــهر قرنطیــه شــده شــود.درباره پدی
کــه بــه طــور مســتقیم بــا جــان  حــرف می زنیــم 
میلیون هــا انســان ســروکار دارد. ثانیــه ای تعلل یا 
کــم کاری می توانــد  کوچک تریــن ســهل انگاری و 
کام مــرگ بکشــاند و درد و رنجــی بــه  شــهری را بــه 
کــه بی پایــان اســت. هنــوز  مــردم تحمیــل شــود 
ــا مهــار نشــده و ســازمان بهداشــت  کرون ویــروس 
کــرده  اعــالم  اضطــراری  وضعیــت  نیــز  جهانــی 
اســت؛ بیــش از 3۰۰ قربانــی و 15 هــزار بیمــار در 
کشــور دیگــر جهــان )تــا لحظــه نگارش  چیــن و 26 
گــزارش شــده و هــر روز بــر ایــن تعــداد  ایــن مقالــه( 
ــی  ــت یک گف ــوان  ــک می ت ــود. بی ش ــزوده می ش اف
شــاید  و  اخیــر  دهــه  یــک  بــزرگ  بحران هــای  از 

اهمیــت داده و بــا صداقــت، موضــوع را 
الزم  پیش گیرانــه  اقدامــات  و  بررســی 
گاهــی اوقــات همــان  کنیــد.  را آغــاز 
بــه  می توانــد  اولیــه  اقدامــات 
و  باشــد  از بحــران  مثابــه عبــور 
گســترش آن  جلوی پیشــرفت و 
خ دادن فاجعــه ای  را بگیــرد و از ر
ــر  ــه فک ــران ب ــر مدی گ ــی ا ــد ول کن ــری  ــزرگ جلوگی ب
یــا حفــظ  تنبلــی  از روی  و  باشــند  آبــروی خــود 
کــردن  ســمت و جایــگاه خــود ســعی در پنهــان 
نشــانه های اولیــه بحــران داشــته باشــند؛ شــاید 
و  کــرد  مهــار  را  بحــران  ایــن  نشــود  هرگــز  دیگــر 
خــود ایــن مدیــران هــم نداننــد چــه چیــزی در 

اســت. انتظارشــان 

۲- سرعت تصمیم گیری در بحران
و  ثانیه هــا  بحــران،  یــک  وقــوع  هنــگام  در 
تعیین کننــده  و  ارزشــمند  میلی ثانیه هــا 
تجــاری  رهبــران  گی هــای  ویژ از  یکــی  هســتند. 
موفــق در دنیــا، قــدرت تصمیم گیــری در لحظــه 
چنیــن  بــرای  دیدنــد  آمــوزش  آن هــا  اســت. 
از  و  کننــد  تصمیم گیــری  چگونــه  لحظاتــی 
شــدن  مواجــه  مختلــف  ســناریو  ده هــا  پیــش 
آن هــا  کرده انــد.  تمریــن  را  بحــران  یــک  بــا 
منتظــر تاییــد دیگــران، شــنیدن نظــر مقامــات 
تصمیم شــان  آثــار  و  نتایــج  بررســی  باالدســت، 
از پذیرفتــن مســئولیت و تصمیم گیــری  فــرار  یــا 
کــه درســت اســت را انجــام  کاری  نمی ماننــد و آن 
کــردن شــهری بــا 11 میلیــون  می دهنــد. قرنطینــه 
ــزار  ــزرگ ه ــتان ب ــک بیمارس ــاخت ی ــت، س جمعی
کلیــه  و  پروازهــای خارجــی  لغــو  و  تخت خوابــی 
کارخانه هــا  ترددهــای حمــل و نقلــی، تعطیلــی 
شــدن  جمــع  محــل  کــه  بزرگــی  شــرکت های  و 
برنامه هــا،  همــه  لغــو  و  هســتند  کارگــر  هــزاران 
رویدادهــا و جشــن های ملــی و مذهبــی از جملــه 
در  چینی هــا  کــه  هســتند  بزرگــی  تصمیم هــای 

که باید ۵  درس مدیریتی بزرگی 
کرونا آموخت!  از ویروس 
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بریــده  کــه  زیبایــی  و  بلنــد  گیس هــای  کنیــد. 
شــدند؛  انداختــه  آشــغال  ســطل  در  و  شــده 
لباس هــای  تــا  شــدند  زده  تیــغ  کــه  ســرهایی 
گیرنــد؛ نوشــتن  یکپارچــه راحــت روی ســر قــرار 
تشــخیص  دیگــران  از  تــا  لباس هــا  روی  نــام 
باعــث  کــه  مفــرط  خســتگی های  شــوند؛  داده 
کجــای بیمارســتان ولــو شــده و بــه  می شــوند هــر 
ــر و  ــا همس ــتاران ب ــای پرس ــد؛ وداع ه ــواب برون خ
رفتــن  و  طوالنــی  قرنطینه هــای  بــرای  فرزنــدان 
ــده  ــر زن ــاعتی دیگ ــاید س ــه ش ک ــی  ــار بیماران کن در 
نباشــند بــرای حداقــل امیدهــا و رمق هــا؛ همگــی 
بــه مــا می گوینــد بــرای عبــور از بحــران بایــد بــه 
و  داشــت  مســئولیت پذیری  رفــت؛  بحــران  دل 
بی شــباهت  بحران هــا  کــرد.  خودگذشــتگی  از 
میــدان  در  نیســتند.  جنــگ  میدان هــای  بــه 
ــده خــود  ــه فرمان ک جنــگ، لشــکری پیــروز اســت 
را در نزدیک تریــن نقطــه بــه دشــمن ببینــد، نــه 
کیلومتــر دورتــر از صحنــه نبــرد.  در عقبــه و ده هــا 
کســب وکارهایی در مواجهــه بــا بحران هــا موفــق 
را  خــود  مدیــران  خودگذشــتگی  از  کــه  هســتند 
و  بــرای حــل چالش هــا  آن هــا  عــزم  و  مشــاهده 
کننــد. مدیــران راحت طلــب،  مشــکالت را حــس 
نمی تواننــد  مغــرور  و  خودخــواه  عافیت طلــب، 
ســخت  روزهــای  بــرای  خوبــی  لیدرهــای 
کارزارهــای ســخت اســت  شــرکت ها باشــند. در 
می دهنــد  نشــان  را  خــود  جوهــره  مدیــران  کــه 
رقبــا  از  کسب وکارشــان  و  خــود  تمایــز  باعــث  و 

. ند می شــو

۵- مسئولیت پذیری در بحران
بــه  نــه تنهــا  کرونــا  کــه ویــروس  آخریــن درســی 
مدیــران بلکــه هریــک از انســان ها و شــهروندان 
کــی می آمــوزد؛ انجــام وظیفــه  کــره خا روی ایــن 
کــه دارد؛ مســئولیت اش  کاری  اســت. هرکــس هــر 
کنیــد  را بپذیــرد و بــه خوبــی انجــام دهــد. تصــور 
نمی شــدند؛  حاضــر  ســرکار  چینــی  پرســتاران 

گرفتنــد؛ بــدون اینکــه  کرونــا  مواجهــه بــا ویــروس 
بــه آثــار و نتایــج آن هــا بیندیشــند یــا منتظــر آینــده 
کــه  اقتصــادی  ضربه هــای  کنــون  هم ا باشــند. 
بــزرگ بین المللــی وارد  بــه چیــن و شــرکت های 
کل  شــده را نمی تــوان تخمیــن زد؛ به طوری کــه 
ولــی  می بــرد  ســر  بــه  شــوک  در  جهــان  اقتصــاد 
قطعــا نجــات جــان انســان ها اهمیــت بیشــتری 

دارد.

۳- قدرت اجرا در بحران
هــزار  بیمارســتان  یــک  ســاخت  صحنه هــای 
بــه  مبتــال  بیمــاران  مخصــوص  تخت خوابــی 
کرونــا در شــهر ووهــان چیــن طــی 1۰ روز،  ویــروس 
بهتریــن نمونــه از قــدرت اجــرا و ســرعت اقــدام در 
زمــان بــروز یــک بحــران اســت. مدیــران و رهبــران 
کســب وکارها بایــد یــاد بگیرنــد عــالوه بــر اینکــه در 
مواجهــه بــا بحــران صداقــت در پیــش بگیرنــد و 
قــدرت تصمیم گیــری در لحظــه داشــته باشــند؛ 
اســتعدادها،  همــه  کشــیدن  میــدان  بــه  تــوان 
کــردن تصمیم ها  نیروهــا و امکانــات برای اجرایی 
را از خــود بــروز دهنــد. مــرور صحنه هــای ســاخت 
ملــت  و  دولــت  اراده  و  عــزم  بیمارســتان،  ایــن 
)بخوانیــد  ویــروس  ایــن  بــا  مبــارزه  بــرای  چیــن 
بحــران بــزرگ انســانی( را نشــان می دهــد. صدهــا 
و  کنــدن  مشــغول  شــبانه روز  مکانیکــی  بیــل 
کــردن زمیــن هســتند و همزمــان صدهــا  صــاف 
دســتگاه مکانیکــی دیگــر دیوارهــای بیمارســتان 
را بــاال می برنــد. الزمــه ایــن قــدرت اجرایــی نیــز 
پیش بینــی بحــران، آمــوزش نیروهــای انســانی، 
راه  نقشــه  و داشــتن  ابزارهــا  و  امکانــات  تجهیــز 

اســت.

۴- از خودگذشتگی در بحران
و  پرســتاران  تصاویــر  بــه  نگاهــی  اســت  کافــی 
بیندازیــد  چینــی  بیمارســتان های  پزشــکان 
کرونــا را دریافــت  بــزرگ دیگــر ویــروس  تــا درس 

اســت.  خطــر  در  جانشــان  کــه  دلیــل  ایــن  بــه 
ــا  ــتان ها و قرنطینه ه ــی در بیمارس ــکان چین پزش
آن هــا  دارد  احتمــال  چــون  نمی شــوند؛  حاضــر 
کارمنــدان  کرونــا مبتــال شــوند.  هــم بــه ویــروس 
ایمنــی  و  رفاهــی  خدماتــی،  شــرکت های 
کار خــود را تــرک می کردنــد؛  شــهرهای قرنطینــه 
و  اســت  دیوانگــی  شــهر  ایــن  در  مانــدن  چــون 
گســیل شــده بــه مناطــق بحرانی  نیروهــای امــداد 
مســئولیت  ایــن  پذیــرش  از  کرونــا؛  بــا  درگیــری 
کنیــد در آن صــورت چــه  ــد. تصــور  ســرباز می زدن
برابــر  هــزاران  و  صدهــا  انســانی،  بــزرگ  فاجعــه 
کشــور چیــن  بدتــر از وضعیــت فعلــی در انتظــار 
کل جهــان بــود. بایــد  و قطعــا بعدتــر در انتظــار 
یــاد بگیریــم وقتــی یــک مســئولیت را می پذیریــم؛ 
ــای  ــرای روزه ــم ب ــادی و ه ــای ع ــرای روزه ــم ب ه
ــام دهیــم. پذیــرش  بحرانــی وظیفــه خــود را انج
بحــران  بــا  مواجهــه  در  گام  اولیــن  مســئولیت 
اســت. قطعــا انســان ها ظرفیت هــای مختلفــی 
ــد  ــری چن ــه ای و دیگ ــک هفت ــخصی ی ــد و ش دارن
را تحمــل و در  هفتــه می توانــد شــرایط ســخت 
کنــد. ایــن مهــم  کاری غیرمعمــول تــالش  فشــار 
چــه  و  اســت  قوی تــر  کســی  چــه  کــه  نیســت 
بــه  هرکــس  اســت  ایــن  مهــم  ضعیف تــر؛  کســی 
کنــد و نشــان دهــد از زیــر بــار  وظیفــه خــود عمــل 

نکــرده مسئولیت  خالــی  شــانه 
اســت.



نکته ها و گفته ها

اشاره
»اتودســک«  برنــد  کاربــران  از  بســیاری 
اتوکــد  نرم افــزار  بــا  را   )AutoDesk(
برتریــن   از  یکــی  اتودســک  می شناســند. 
برندهــای دنیــای دیجیتــال در زمینــه صنایــع 
تولیــد،  ساخت وســاز،  مهندســی،  معمــاری، 
ده هــا  برنــد  ایــن  اســت.  ســرگرمی  و  رســانه 
میلیون هــا  کــه  دارد  گران قیمــت  نرم افــزار 
نرم افزارهایــی  البتــه،  دارنــد.  ثابــت  مشــتری 
ماننــد  نهایــی  مصرف کننــده  بــرای  هــم 
از  بســیاری  بــرای  دارد.   Sketchbook
و  رایــگان  نســخه های  خــود  نرم افزارهــای 
کــز  مرا تــا  اســت  کــرده  عرضــه  نیــز  آموزشــی 
غیرانتفاعــی بتواننــد از آن هــا بهــره بــرده و بــه 
کمــک و همــکار این موسســات باشــند.  نوعــی 
کالیفرنیا  دفتــر مرکزی اتودســک در ســن رافائــل 
شــرکت،  ایــن  ایــن،  بــر  افــزون  دارد.  قــرار 
نمایشــگاهی بــزرگ از آثــار طراحــی مشــتریان 
دفاتــر  دارد.  فرانسیســکو  ســان  در  نیــز  خــود 
ــر  ــف دای ــورهای مختل کش ــم در  ــادی ه کاری زی

اســت. کــرده 

یک فروشنده؛ یک مغز متفکر
»جــان  نــام  بــه  کامپیوتــر  برنامه نویــس  یــک 
کــر« در ســال 1982 اقــدام بــه خریــد نرم افــزار  وا
کــرد  »اتوکــد«  کامپیوتــر  بــا  طراحــی  مخصــوص 
و رســما شــرکت »اتودســک« را بنــا نهــاد. خالــق 
نــام »مایــکل ریــدل«  بــه  نرم افــزار اتوکــد فــردی 
نــام  بــا   197۰ دهــه  از  نرم افــزار  ایــن  اســت. 
Interact عرضــه شــده و تــا ســال 1982 چندیــن 
نســخه از آن وارد بــازار شــده اســت ولــی توفیــق 
»مایــکل  چــون  بــود  نکــرده  پیــدا  چندانــی 
ریــدل« هــم در فــروش و بازاریابــی ضعیــف بــود 
کامپیوترهــای بــا پردازنــده  و هــم در آن زمــان، 
و  نبــود  همــگان  دســترس  در  گرافیــک  کارت  و 

داشــتند.  باالیــی  بســیار  قیمت هــای 
کــر« و »مایــکل ریــدل« هماننــد  داســتان »جــان وا
ک«  وزنیــا »اســتیو  و  جابــز«  »اســتیو  داســتان 
اســت؛ یکــی فروشــنده خوبــی اســت و آن دیگــری 

برنامه نویــس و مغــز متفکــر خــوب!
کپی رایــت  شــد  موفــق  کــر«  وا »جــان  وقتــی 
و  کنــد  خریــداری  را  اتودســک  نرم افــزار 
بــه  دالر  یــک  فــروش  نســخه  هــر  بابــت  البتــه 
مجموعــه ای  ســریعا  بدهــد؛  ریــدل«  »مایــکل 
خــود  جملــه  از  حرفــه ای  برنامه نویس هــای  از 
ــام نرم افــزار را  گردهــم آورد. ن »مایــکل ریــدل« را 
از Interact بــه AutoCAD تغییــر داد و در اولیــن 
اقــدام، آن را روی دســتگاه Victor 9000 پــورت 
کامپیوترهــای بــا  کردنــد. ویکتــور، یکــی از اولیــن 
کــه از پردازنــده ی  گرافیکــی بــود  ظرفیت هــای 
16 بیتــی Intel 8086 اســتفاده می کــرد. »مایــکل 
کــه  می گویــد  خــود  مصاحبه هــای  در  ریــدل« 
جمــع آوری  در  کــر«  وا »جــان  بــاالی  هــوش 
تجاری ســازی  و  مختلــف  نرم افــزار  مهندســان 
ایــن نرم افــزار باعــث موفقیــت آن شــده وگرنــه 
بــه تنهایــی نمی توانســت اتوکــد را بــه جایــگاه 

برســاند. کنونــی اش 
اولیــن  عرضــه  و  اتودســک  شــرکت  تاســیس 
اوج  دوران  در  دقیقــا  اتوکــد  از  نســخه 
کامپیوترهــای شــخصی و اســتقبال مــردم عــادی 
از نرم افزارهــا بــود. بــه همیــن دلیــل، اتودســک از 
همــان شــروع بــا موفقیــت همــراه بــود و توانســت 
در  اتودســک  باشــد.  داشــته  باالیــی  درآمــد 
همــان ماه هــا و ســال های ابتدایــی، روندهــای 
ســنتی مدیریــت را در داخــل ســازمان، متحــول 
بــا  مدیرانــی  از  اســتفاده  به جــای  آن هــا  کــرد. 
کســب وکار  اســتراتژی  حوزه هــای  در  تجربــه 
مدیــران  از  تیمــی  مالــی،  برنامه ریزی هــای  و 
برنامه نویس هــای  شــامل  کــه  دادنــد  تشــکیل 

بــود. کــر  وا همچــون  کامپیوتــری 

از  نســخه  هــزار   4۰ از  بیــش   ،1985 ســال  در 
گران قیمــت اتوکــد فروختــه شــده بــود.  نرم افــزار 
عمومــی  صــورت  بــه  اتودســک  شــرکت  ســهام 
کــر« از ایــن شــرکت جــدا  عرضــه و خــود »جــان وا
شــد تــا بتوانــد بیشــتر روی عالقه منــدی خــود 
کنــد. و،  کــه همــان برنامه نویســی بــود؛ تمرکــز 
ساخت وســاز  حــوزه ی  بــر  متمرکــز  ضمیمــه ای 

کــرد. محصــول جدیــد هــم  بــرای اتوکــد طراحــی 
ــد  ــی می ش ــک معرف ــی اتودس ــم بازاریاب ــط تی توس
و بــه مهندســان ساخت وســاز امــکان مــی داد تــا 
را  قیمت گــذاری و طراحــی زمان بنــدی ســاخت 
کامپیوتــری خــود وارد  نیــز در پروژه هــای طراحــی 
فالپــی  روی   1/1 اتوکــد   ،1986 ســال  در  کننــد. 

دیســک عرضــه می شــد.
در ســال 1987، دور جدیــدی از عرضــه ســهام و 
خ داد. 2/5  جــذب ســرمایه بــرای ایــن شــرکت ر
هــر  بــرای  دالر   24 قیمــت  بــه  را  ســهم  میلیــون 
کردنــد. یــک ســال  ســهم، بــه بــازار بــورس عرضــه 
دالر  میلیــون   1۰۰ بــه  شــرکت  دارایی هــای  بعــد، 
رســید و درآمــد نیــز، رشــد 4۰ درصــدی را تجربــه 
بــازار  از  اتودســک  ســهم   ،1989 ســال  تــا  کــرد. 
کامپیوتــر، بــه  نرم افزارهــای طــراح اتوماتیــک بــا 
6۰ درصــد رســید. آمــار فــروش آن هــا، 117 میلیــون 

دالر بــود.
طریــق  از  شــرکت  درآمــد  غالــب   ،199۰ ســال  تــا 
فــروش نرم افــزار اتوکــد بــود. واحدهــای مختلفــی 
گرفتــه ولــی همــه بــه نوعــی  در ایــن شــرکت شــکل 
اتودســک  مدیــران  بودنــد.  اتوکــد  بــه  وابســته 
بــه شــدت نیــاز داشــتند وابســتگی ایــن شــرکت 
تولیــد  ســراغ  و  کنــد  پیــدا  کاهــش  اتوکــد  از 
ســال،  ایــن  در  برونــد.  هــم  دیگــر  نرم افزارهــای 
 Ithaca نرم افــزاری  شــرکت  ســهام  از  درصــد   2۰
Software خریــداری شــد. ایــن شــرکت محصولــی 
داشــت.   Hoops Graphics System نــام  بــه 
گرافیکــس  ترکیــب دو نرم افــزار "اتوکــد" و "هوپــس 
کاربــری اتوکــد  سیســتم" منجــر بــه بهبــود رابــط 
کل ســهام شــرکت  شــد. در نهایــت، ســال 1993 

شــد. خریــداری  کا  ایتــا

بــرای  بزرگــی  عطــف  نقطــه  بایــد  را   1992 ســال 
مدیرعامــل  ســال،  ایــن  در  نامیــد.  اتودســک 
کــرد و »کارول بارتــز« وارد اتودســک  شــرکت تغییــر 
کارشناســی دانشــگاه  غ التحصیــل  شــد. بارتــز، فار
ســان  معــاون  به عنــوان  و  بــوده  ویسکانســین 
ــی  ــود. او یک ــرده ب ک ــت  ــم فعالی ــتمز ه میکروسیس
صنعــت  در  کــه  می شــد  محســوب  زنــی   2 از 

امضای یک نرم افزار پای هر ساختمان
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فناوری هــای حرفــه ای در آمریــکا، وظیفــه ی مدیریــت را بــر عهــده داشــت. 
بــه اعتقــاد بســیاری، دوران شــکوه و اوج گیــری اتودســک در مدیریــت بارتــز 
کــرد:  بــود. ایــن زن ســریعا ســه هــدف اصلــی بــرای اتودســک مشــخص 
کاهــش  تــا ســال 1999،  یــک میلیــارد دالری  بــه شــرکتی  تبدیــل شــدن 
کمــک  وابســتگی درآمــدی شــرکت بــه اتوکــد و ورود بــه حــوزه ی ســاخت بــه 
کامپیوتــر، درکنــار طراحــی. او همچنیــن زیرســاخت های مدیریتــی را نیــز 
کــرد.  تغییــر داد و مدیریــت به صــورت ســنتی را در اتودســک پیاده ســازی 
کار شــدند و  تیمــی از مدیــران اجرایــی جدیــد در اتودســک مشــغول بــه 
ــرای رفــع نیازهــای عمــوم  ــد ب مهندســان نیــز بیش ازپیــش، توســعه ی اتوک

کار خــود قــرار دادنــد. را در دســتور 
در ســال 1994، اتودســک در سراســر جهــان یــک میلیــون بســته نرم افــزاری 
فروختــه بــود. 85 درصــد درآمــد شــرکت هنــوز از اتوکــد بــود و درآمــد خالــص 
از  آن  درصــد   58 تقریبــا  کــه  می رســید  دالر  میلیــون   4۰5/6 بــه  شــرکت 

ج از ایــاالت متحــده بــود. فــروش خــار
و  کــرده  را دنبــال  اتوکــد  از  تمرکززدایــی  بــه شــدت سیاســت  بارتــز  خانــم 
ماننــد  سیســتم عاملی  پلتفرم هــای  بــرای  مختلفــی  نرم افزارهــای  مرتبــا 
DOS، وینــدوز و مــک طراحــی می کــرد. در همــان زمــان و از میــان ده هــا 
کــه بــرای طراحــی، تولیــد، سه بعدی ســازی و مصــارف معمــاری  نرم افــزاری 
کــه بــرای  و مهندســی طراحــی می شــد؛ نرم افــزار 3D Studio متولــد شــد 

بــود. ســه بعدی  انیمیشــن های  طراحــی 
کاربردهــای متنوعــی  در شــروع قــرن 21 میــالدی، محصــوالت اتودســک، 
گــون داشــتند. از معمــاری تــا مهندســی، ساخت وســاز،  گونا در حوزه هــای 
بــرای  حتــی  و  مکانیکــی  طراحــی  جغرافیایــی،  اطالعــات  سیســتم های 
ســاخت ویدئــو از ابزارهــای اتودســک بهــره می بردنــد. شــرکت های بــزرگ 
کمپانی هــای چنــد ملیتــی ســاخت  عمرانــی، ســاخت فیلــم و انیمیشــن، 
پــای ثابــت مشــتریان اتودســک بودنــد.  کارخانه هــا  محصــوالت خانــه و 
مدیــران ایــن شــرکت سیاســت همــکاری بــا شــرکت های نرم افــزاری دیگــر 
بــه  و  گرفتــه بودنــد  را در پیــش  نرم افزارهــا  ابزارهــا و  انــواع  بــرای توســعه 
کنونــی اتودســک راضــی نبودنــد. آی بــی ام، مایکروســافت و  ایــن جایــگاه 
ــرن 21  ــروع ق ــه در ش ک ــد  ــرکت هایی بودن ــه ش ــس از جمل گرافیک ــیلیکون  س
ــه ایــن  ک ــود  ــا اتودســک همــکاری داشــتند. آمــوزش هــم حــوزه دیگــری ب ب
شــرکت بــه شــدت دنبــال می کــرد؛ به طوری کــه در ســال 1994 بیــش از 75۰ 

ــر جهــان داشــتند. ــی در سراس مرکــز آموزش

نقش و جایگاه اتودسک در دنیای امروز
ابزارهــای  از  اســتفاده ای  امــروز،  دنیــای  در  بشــر  ســاخته  هــر  در  تقریبــا 
دیجیتــال،  دنیــای  در  شــد  موفــق  شــرکت  ایــن  اســت.  شــده  اتودســک 
ارائــه  آمارهــای  آخریــن  دهــد.  تغییــر  را  مهندســی  و  طراحــی  فرهنــگ 
شــده، درآمــد اتودســک را در ســال 2۰17، بــه میــزان 2/۰3 میلیــارد دالر 
کارمنــد در سرتاســر جهــان دارنــد. عــالوه  عنــوان می کنــد. آن هــا 7 هــزار 
تــری دی  مکــس،  رنــدر معروفــی ماننــد مایــا،  بــر نرم افزارهــای طراحــی و 
اتوکــد و غیــره، در ده هــا پــروژه تحقیقاتــی دیگــر ماننــد بیوتکنولــوژی حضــور 
گردهمایــی بــزرگ در سراســر دنیــا  داشــته و ســالیانه چندیــن همایــش و 
غ التحصیــل دارد  برگــزار می کننــد. دانشــگاه اتودســک هــر ســال هــزاران فار
می دهــد.  پــرورش  نرم افزارهایــش  بــا  کار  بــرای  متخصــص  نیروهایــی  و 
محصــوالت  ســاخت  و  طراحــی  بــا  بهتــر  دنیایــی  ســاختن  بــرای  تــالش 
اســت.  جهــان  در  اتودســک  تأثیرگذاری هــای  و  اهــداف  دیگــر  از  بهینــه، 
بنیــاد اتودســک، در مســیر همــان اهــداف حرکــت می کنــد و بــا همــکاری 
کشــور جهــان، موضوعاتــی  کوچــک و بــزرگ در بیــش از 55  شــرکت های 
ــن  ــی تأمی ــاز و حت ــای ساخت وس ــازی فراینده ــتغال، بهینه س ــون اش همچ

گرفتــه اســت. آب آشــامیدنی را نشــانه 

موفقیــت اغلــب باعــث غــرور شــده و غــرور باعــث شکســت 

می شــود.
 
 

را می پذیرنــد،  کارکنــان  تفــاوت  تنهــا  نــه  برجســته  مدیــران 

گرد  شــا می کننــد.  ســرمایه گذاری  تفاوت هــا  ایــن  بــر  بلکــه 

کــه وجــود  تنبــل، احمــق یــا ضعیــف وجــود نــدارد، تنهــا چیــزی 

دارد معلــم خــوب یــا ضعیــف اســت.

 

از  تــر  شــفاف  همــواره  عقــب  آینــه  کار،  و  کســب  دنیــای  در 

)Warren Buffett وارن  )بافــت،  جلوســت.  شیشــه 

 

یــک  کــه  نــدارد  بــاور  و  گمــان  یــک مدیــر حقیقــی هیچــگاه 

و  جاودانــه  کارهــا  ی  همــه  دیگــر  شــد،  بــرآورده  کــه  هــدف 

اســت. شــده  راه  روبــه  و  منظــم 

 

در حقیقــت، هیــچ چیــزی بــرای فرمانبــران و زیردســتان آنقــدر 

کــه داشــتن  کار نمی شــود  باعــث دلســردی و دلســوختگی از 

یــک مدیــر سســت عنصــر و دو دل و دورو.

 

یــک مدیــر پــر توقــع و جــدی همیشــه بیــش از یــک مدیــر 

مــورد عالقــه و محبــت زیردســتان  انــگار و سســت،  ســهل 

اســت.

 

ک تریــن پدیــده خــود ســری مدیــر  عطــش قــدرت، خطرنــا

اســت.

 

فقــط  امــا  می بینیــم  پیمــودن  بــرای  را  راه  بهتریــن  همیشــه 

کرده ایــم. عــادت  آن  بــه  کــه  می پیماییــم  را  راهــی 

 

کارکنــان زیــر مجموعــه خــود  کمــک بــه  کارهــا بــرای  همــواره در 

و همــکاران پیشــقدم شــوید.

 

کارمنــدان بخواهیــد بــا مشــکالت شــان و راه حــل هــای  از 

بیاینــد. پیشــنهادی خــود پیــش شــما 
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ج شد و چون نیم ساعت وقت داشت  ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دالر توماس ساعت دو بعد از ظهر از محل کارش خار
که در جیب داشــت ناهار ارزان قیمتی بخورد و راهی شــرکت  گرفت با همان یک دالری  کار دوســتش برود، تصمیم  تا به محل 
که روی در آن نوشته شده بود: »ناهار همراه نوشیدنی فقط یک دالر.« کرد تا به رستورانی رسید  گران قیمت را رد   شود. چند رستوران 
گارسون برایش دو نوع سوپ، ساالد،  گتی و یک نوشابه برداشت و سر میز نشست.  توماس معطل نکرد، داخل رستوران شد و یک پرس اسپا
خ کرده، نوشابه اضافه، بستنی و دو نوع دسر آورد و به اعتراض توماس توجهی نکرد که گفت: »ولی من این غذاها رو سفارش ندادم.«  سیب زمینی سر

که من نخوردم!« گفت: »خودشان می فهمند  که رفت توماس شانه ای باال انداخت و  گارسون 
کــه رفــت جلــو صنــدوق و متصــدی رســتوران پــول همــه غذاهــا رو حســاب  کالهبــرداری اســت  کــه ایــن شــیوه آن رســتوران بــرای  امــا تومــاس موقعــی فهمیــد 

گفــت: »میشــه 15 دالر و 1۰ ســنت.« کــرد و 
کدوم رو نخوردم!« توماس معترض شد: »ولی من هیچ 

صندوقدار پاسخ داد: »ما آوردیم، می خواستین بخورین!«
کــه بابــت یــک  گفــت: »مــن مشــاوری هســتم  کــرد،  گذاشــت و وقتــی صندوقــدار اعتــراض  تومــاس ســری تــکان داد و یــک ســکه 1۰ ســنتی روی پیشــخوان 

گیــرم.« ســاعت مشــاوره 15 دالر مــی 
کــه اینجــا بــودم! مــی خواســتین مشــاوره بگیریــن!« و ســپس بــه آرامــی از  کــه مشــاوره نخواســتیم!« تومــاس پاســخ داد: »مــن  گفــت: »ولــی مــا  صندوقــدار 

ج شــد. رســتوران خــار

پاسخ معمای سطل و سکه:
کــه  ســکه در ســطل اول زودتــر بــه تــه ســطل می رســد؛ چــون آب در دمــای 25 درجــه ســانتیگراد مایــع اســت، در حالــی 

در دمــای 25 درجــه فارنهایــت بــه یــخ تبدیــل می شــود.

نگران نباش. رزومه تو درست جلوی منه

سرگرمی

لطیفه

کاریکاتور

حکایت

پیرمرد و پسربچه ها
یــک پیرمــرد بازنشســته، خانــه جدیــدی در نزدیکــی یــک دبیرســتان خریــد. یکــی دو هفتــه اول همــه 
کــه مدرســه هــا بــاز شــد. در اولیــن روز مدرســه، پــس  ــا ایــن  چیــز بــه خوبــی و در آرامــش پیــش میرفــت ت
ــا هــم حــرف  ــه بلنــد، بلنــد ب ک ــی  ــد و در حال ــان راه افتادن ــا پســر بچــه در خیاب کالس هــا ســه ت از تعطیلــی 
کــه در خیابــان افتــاده بــود شــوت می کردنــد و ســر و صــدای عجیبــی راه انداختنــد.  می زدنــد، هــر چیــزی را 
ــت  گرف ــم  ــه تصمی ک ــود  ــن ب ــود. ای ــده ب ــل ش ــاًل مخت کام ــرد  ــایش پیرم ــد و آس ــرار می ش ــر روز تک کار ه ــن  ای

ــد. کن کاری 
گفــت:  آنهــا  بــه  و  کــرد  صــدا  را  آنهــا  و  رفــت  هــا  بچــه  دنبــال  شــد،  تعطیــل  مدرســه  کــه  بعــد  روز 
جوانــی  نشــاط  اینقــدر  شــما  می بینــم  کــه  ایــن  از  مــن  و  هســتید  بامــزه  خیلــی  شــما  هــا  »بچــه 
حــاال  می کــردم.  را  کار  همیــن  بــودم  شــما  ســن  بــه  کــه  هــم  مــن  خوشــحالم.  خیلــی   داریــد 
کــه بیاییــد  کــدام از شــما می دهــم  ــه هــر  می خواهــم لطفــی در حــق مــن بکنیــد. مــن روزی 1000 تومــن ب

کارهــا را بکنیــد.« اینجــا، و همیــن 
کــه چنــد روز بعــد، پیرمــرد دوبــاره بــه  کارشــان ادامــه دادنــد. تــا آن  بچــه هــا خوشــحال شــدند و بــه 
گفــت: » ببینیــد بچــه هــا متأســفانه در محاســبه حقــوق بازنشســتگی مــن اشــتباه شــده  سراغشــان آمــد و 

و مــن نمی تونــم روزی 100 تومــن بیشــتر بهتــون بــدم. از نظــر شــما اشــکالی نــداره؟«
گــه فکــر می کنــی مــا بــه خاطــر روزی فقــط 100 تومــن حاضریــم اینهمــه  گفتنــد: » 100 تومــن؟ ا بچــه هــا 

کــور خونــدی. مــا نیســتیم.« کنیــم،  بطــری نوشــابه و چیزهــای دیگــه رو شــوت 
و از آن پس پیرمرد با آرامش در خانه جدیدش به زندگی ادامه داد.

معما

معمای مزرعه:

گــر  کــه هــر روز دو برابــر می شــود. ا در یــک مزرعــه، یــک تکــه چمــن جادویــی وجــود دارد 
می شــود  تکــه  دو  چمــن  ایــن  دوم  روز  باشــد؛  داشــته  وجــود  چمــن  تکــه  یــک  اول   روز 

کل زمین از چمن پوشیده شود. و حدود 10 روز طول می کشد تا 

سوال: چه مدت طول می کشد تا نیمی از زمین از چمن پوشیده شود.

25° F25° C

سطل شماره ١  سطل شماره ٢ 
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سان�ی متر 

قابلیت جابه جایی ��ل در عمق رک
 بدون نیا� به ابزار خاص
TOOL LESS

نصب پنل تو��ع ب�ق �وی ��ل مجزا 
بدون اشغال فضای مفید رک 

Zero Unit

برداشتن سقف رک بدون نیا� به ابزار خاص
TOOL LESS

دارای عمق
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سیستم های مدی��ت ��رساخت مرکز داده 

چرا باید DCIM را در مرا�ز داده نصب کنیم؟؟

iRACK DATA CENTER SOLUTIONS
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TDM-209G1/G3 TDM-213D1/D3 TDM-320A1/A3 TDM-428M TDM-612C TDM-830N TDM-830G TDM-840N TDM-T2M-8

DCIM برای: کن��ل اتوماتیک بخش  های مختلف ��رساخت مرکز داده

DCIM برای: ایجاد واسط کا���ی جهت مانیتو� وضعیت ��رساخت مرکز داده

DCIM برای: ذخیره اطالعات کمی و کیفی عملکرد ��رساخت مرکز داده 

DCIM برای: تهیه گزارش از عملکرد ��رساخت مرکز داده

DCIM برای: صدور هشدارهای الزم و ارسال پ�غام در شرایط خاص مرکز داده

Data Center Infrastructure  Management


