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کار زياد يا مديريت زمان و بهره وری؟
"خودتان را غرق كار نکنید، همه زندگی كار نیســت".

"كار می تواند لذت بخش باشــد، اگر دوســتش داشته 

باشــید و درســت انجامش بدهید و همه زندگی شما 
نباشد."

دو خط باال، عموماً بین همه كارمندانی كه در شركت ها 
مشــغول هســتند، یادآور خروج به موقع از محیط كار 
اســت! زیرا بدیهی اســت كه فقط خط اول با جدیت 
بیشــتری مطالعه می شــود و هیچ گاه بــه خط دوم، 
مخصوصاً قســمت »كار می تواند لذت بخش باشد، اگر 
دوستش داشته باشید و درست انجامش بدهید« دقت 
نمی شــود؛ علت این اســت كه اصوالً انتخاب شغلی كه 
مورد عالقه و البته با تخصص باشــد، دشــوارتر از ترک 

به موقع محیط كار است!

امــا واقعیتی كه همــواره كارفرمایان و مدیران را آزار 
می دهــد، عــدم بهره وری بــاال در كار و یا همان عدم 
دریافــت خروجی مطلــوب )و نه حتی عالی( از كاری 

است كه كارمندانشان انجام می دهند. 
البتــه نبایــد فراموش كــرد كه برخی از شــرایط در 
محیط هــای كاری، عامل این بی انگیزگی و بهره وری 
كــم اســت، اما قطعــاً این ما هســتیم كــه همواره 
تعیین كننــده ی شــرایط و البته خــط دهنده اصلی 
خواهیم بود. تصور كنید در یک شركت تعداد كارمندان 
باكیفیت آن بیشــتر از كارمندان بی كیفیت باشــد، آیا 
سوددهی شــركت افزایش پیدا نمی كند؟ آیا مدیران 
ارشد كاری جز ایجاد امکانات و امنیت شغلی برای این 

دســته از كارمندان می توانند انجام دهند؟ آیا ســایر 
كارمندان بی كیفیت توانایی ادامه دادن به مســیری را 
كــه در گذشــته طی می كردند دارنــد؟ آیا كارمندان 
جدید، كارمندان قبلی را از جهت لذت بردن از كاری 
كه انجام می دهند، سرلوحه قرار نمی دهند؟ و هزاران 

آیای دیگر كه همگی اثبات می كنند
 "شرايط را دستان من و شما رقم می زند"

این موضوع گاهی از طریق یک برنامه ریزی، مدیریت 
توقعات و بیان شفاف درخواست ها قابل حل و بررسی 
خواهد بود. مواردی كه هزینه انجام آنها بسیار پایین تر 
از خســارتهای احتمالی ناشــی از دوری از آنها خواهد 

بود.



محــول کردن يکــی از مهم ترين 
مهارت هاســت. کارشناسان فنی، 
رهبــران تیم ها و کســب وکارها، 
مديران، و مديران اجرايی، همه نیاز 
دارند که مهارت های محول  کردن و 
واگذاری کار را در خود تقويت کنند. 
قوانین و تکنیک های بسیاری هست 
که به مردم در واگذاری کارها کمک 
می کنند. با محول  کردن به شــیوۀ 
درست، پول و زمان حفظ می شوند، 
مهارت هــای افــراد و تیم تقويت 
می شــود، راه برای آينــدگان باز 
می شود و افراد انگیزه می يابند. اما 
محول  کردن غلط نتايج اســف باری 
دارد. از هر کارفرمايی بپرسید، خوب 
می داند! موجب وحشــت و تنش، 
انگیزه ُکشی و ســردرگمی افراد و 
تیم ها می شــود؛ ازاين رو آموختن و 
تقويت مهارت محول  کردن پراهمیت 
است. اين 12 قانونی که در زير معرفی 
می شوند به کسب مهارت واگذاری و 

محول کردن امور کمک می کنند: 

بــرای  قانـون 
محول کردن کار 

12
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محول كردن یک خیابان 
دوطرفه است؛ بله درست 01

شــنیدید! هدف از محول 
كردن پیشرفت توأمان شما و افرادی 
اســت كه با آن ها كار می كنید. تأمل 
كنید: چه چیــز را محول می كنید و 
چــرا این واگذاری را انجام می دهید؟ 
آیــا بــرای تیم ســازی كار را محول 
كرده اید یا خالص شدن از كاری كه 
دوســتش ندارید؛ یا برای پیشرفت 

كسی؟

هیــد  ا می خو گر ا
محول كننــدۀ خوبــی 02

باشید باید واگذار كردن 
را یــاد بگیرید. نمی توانید همه چیز را 
كنترل كنید، پس كار را واگذار كنید 
و به دیگرانی كه قرار اســت انجامش 
بدهند اعتمــاد كنید. آن وظایفی را 
كــه مانــع دســتیابی شــما به كل 
پتانســیلتان می شــود بــه دیگران 

بسپارید.

برای محول  كردن برنامه 
داشته باشید. یک ماتریس 03

واگذاری داشته باشید كه 
افراد و اجزای اصلی آن وظیفه، و نحوۀ 
آموزش افراد برای كسب توانایی الزم 
آن كار را نشــان بدهد. به این شــیوه، 
انتظــارات  می تواننــد  كاركنــان 

تعیین شده را بفهمند.

وظایفی را كه قرار اســت 
انجام شوند تعریف كنید. 04

مطمئن شوید كه وظیفه 
قابلیــت محول شــدن دارد و برای 
واگذاری مناسب است. بعضی كارها 
را خودتان باید انجام بدهید و برخی 
دیگــر را دیگــران می تواننــد انجام 
بدهند. دربارۀ اینکه وظیفه شــامل 

چیســت و شــامل چه نیست شفاف 
باشــید. وقتی كاری به مردم واگذار 
می شــود شــفافیت را دوست دارند. 
بنابراین حتماً شــفاف باشــید. اگر 
شفاف نیستید آن ها هم با شما شفاف 
نخواهند بود و ناامید خواهید شــد؛ 
بدتر از آن، آن ها احســاس شکست 
خواهنــد كرد. واقعــاً تجربۀ خوبی 

نیست.

تیم یــا افرادی را كه باید 
وظیفه را به عهده بگیرند 05

انتخاب كنید. دالیلتان را 
برای واگذاری وظیفه به تیم یا شخص 
به وضوح بیان كنید. با خودتان صادق 
باشــید. حتماً به آن ها پاسخ بدهید 
كه قرار است از این كار چه عایدشان 
شــود و شــما قرار است چه عایدتان 
شــود؟ ایــن گفت وشــنود را مثل 
 WII-FM ایســتگاه های رادیویــی
درنظــر بگیریــد. انگیزانندۀ خوبی 

است. 

حتماً نیازهای آموزشی و 
درنظــر 06 را  ظرفیت هــا 

بگیرید. شــاید الزم باشد 
كه اهمیت وظیفه توضیح داده شود. 
آیــا تیم یا افــراد می توانند وظیفه را 
انجــام بدهند؟ آیا می فهمند كه الزم 
اســت چــه انجــام بشــود؟ اگر نه، 
نمی توانید كار را به آن ها واگذار كنید. 
اگر مشــکل منابع دارید، باید تیم را 
بــی كار بگذاریــد و خودتان كارها را 
انجام بدهید، یا یک برنامۀ پشتیبانی 
و مربیگــری تنظیم كنید و افرادتان 

را توانمند سازید. 

با شفافیت علت وظیفه و 
كاری را كــه بایــد انجام 07

بشــود توضیــح بدهید. 

توضیح بدهید كه چرا كار واگذار شده 
اســت و چطور با طرح و برنامۀ امور 
هماهنگ می شــود. اگر الزم است، از 
مذاكــره دربــارۀ نکات بحث شــده 
رویگردان نشوید. نگویید باید این كار 
بکنیم زیرا به ما گفته شده است. برای 
اینکــه افــراد تیمتــان وظیفه ای را 
عهده دار شوند، اول شما باید عهده دار 
آن شــوید. بــرای فهمیــدن ایــن 
عهــده داری بایــد آن را مجــدداً 
چارچوب بندی و عبارت بندی كنید. 

نتایــج و خروجی هــای 
موردنیــاز را مشــخص 08

كنید. به سؤال هایی مانند 
اینکه »قرار است به چه دست یابیم« 
پاســخ بدهید، اینکه چــه اقداماتی 
خواهیم داشت، دربارۀ نحوۀ سنجش 
و تعریف موفقیت كار شفاف ســازی 

كنید.

دربــارۀ منابــع موردنیاز 
حاضــر به بحث با افراد یا 09

تیم باشید. با هر فرد، تیم 
متشــکل از افــراد، محــل، زمان، 
تجهیزات، مــواد و پول چالش هایی 
به وجــود خواهند آمد. این دغدغه ها 
اهمیت دارند و باید با خالقیت بحث 
و حل شــوند. بااین حال گاهی فقط 
باید انجامشــان داد. آمادگی داشته 

باشید.  

دربارۀ گاهشــمار )خط 
موعدهــای 10 و  زمانــی( 

تحویــل توافــق كنید. با 
گزارش های وضعیت مطمئن شوید 
كه امور به انجام می رســند. كار قرار 
است چه موقع انجام شود؟ وظایف كه 
اكنون در عملیات اند چه هســتند؟ 
تاریــخ گــزارش وضعیــت و زمان 

سررسید چه موقع است؟ حتماً موارد 
قبلــی را بشناســید. خالصــه ای از 
كارشان بخواهید. برای انجام وظیفه 
تضمیــن بخواهیــد. هــر خالئی را 
برطــرف كنیــد و اعتقادتان را به كار 
افراد و تیم مستحکم كنید. بدانید كه 

به شما اعتماد كرده اند. 

را  دوطرفــه  خیابــان 
فرامــوش نکنیــد؛ البته 11

تقاطــع  یــک  بیشــتر 
چندجهتی اســت. اطراف را بررسی 
كنید، پشتیبانی كنید و ارتباط برقرار 
كنیــد. با افرادی كه نیاز دارند بدانند 
چــه اتفاقــی درحال رخداد اســت 
صحبت كنید. لیست ذی نفعان خود 
را بررسی كنید و حتماً به آن ها اطالع 
بدهیــد كــه افــراد یا تیــم چگونه 
مســئولیت را انجام می دهند. تیم و 
افراد را پــس از واگذاری رها نکنید. 
و  وظیفــه  پروفایــل  و  اهمیــت 
سیاست های مربوط به آن را درخاطر 

داشته باشید. 

بــه افراد یــا اعضای تیم 
بازخورد )فیدبک( بدهید 12

و از آن ها بازخورد بگیرید. 
بســیار مهم است كه دیگران بدانند 
كارشــان چطور اســت، آیا به هدف 
نزدیک شده اند؟ هم دیگر را سرزنش 
نکنید. باید علل شکست را بفهمید و 
محیطی ایجاد كنید كه شکســت را 
فرصتــی بــرای آموختن و رشــد و 
اعتباربخشی می داند. خیرتان به همه 
برســد.  واگــذاری یــا محول كردن 
ابزاری است برای ترقی شما و تیمتان. 
هرچه بهتر كارها را محول كنید، افراد 
اطراف شــما یا تیمتــان بهتر عمل 
می كننــد. محــول كــردن یکی از 
مهارت های پرارزش، برای واگذاری 
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ده شــرکت برتر برون سپاری ده شــرکت برتر برون سپاری 
خدمات فناوری اطالعات ســالخدمات فناوری اطالعات ســال

چهار شرکت برتر رتبه بندی ساالنه
چهار شــرکت برتر در رتبه بندی ساالنه Everest Group از بهترين ارائه دهندگان 
خدمات فناوری اطالعات در رتبه بندی جديد، سرجای خود باقی ماندند. Accenture برای 
ســومین ســال متوالی برترين شرکت اين لیست باقی ماند. با اين حال سرمقاله واقعی ممکن 
اســت خوِد بازار برون سپاری باشــد که در سال گذشته حدود 9 درصد با نرخ ثابت ارز رشد 
داشته است. معاون گروه Everest يعنی Abhishek Singh می گويد" اين لحظه رشد برای 
هر چهار رتبه برتر دســته بندی خدمات فناوری اطالعات که توسط گروه Everest ارزيابی و 
تخمین زده شــده بود قابل مشــاهده بود." اما برون سپاری تنها عامِل پیشرفت چهار شرکت 
برتر يعنی Accenture, TCS, Cognizant, and Wipro نبود. او ادامه می دهد"چهار شرکت 
برتر اين لیســت ســرمايه گذاری قابل توجهی در افزايش قابلیت ها و توانمندی ها )از طريق 
مالکیت معنوی(، ارتقا مدل اســتعداد و افزايش حضورفیزيکی درجهان کرده بودند". اما هر 
 Accenture .کدام از اين شــرکت های برون سپار رويه کمی متفاوت را در پیش گرفته است
خودش را به عنوان شريک تجاری اطالعاتی جاکرده است در حالی که TCS روی مدرن سازی 
سیســتم ها تمرکز کرده اســت. در همین حال شرکت های Cognizant و Wipro برندهای 
محکمی در دو انتهای اين طیف ســاخته اند. او ادامه می دهد" برای حفظ موقعیت هايشان در 
حالی کخ نقش های متفاوتی در بازار برعهده دارند، رفتاری اســت در پاسخ به تقاضای زيادی 

که برای خدمات ديجیتال و فناوری اطالعات وجود دارد.

10 رشکــت برتر فراهم کننده خدمات فناوری 

ســال اطالعــات 

 1. Accenture
 2. TCS
 3. Cognizant
 4. Wipro
 5. HCL
 6. Capgemini
 7. IBM
 8. Infosys
 9. DXC Technology Company
 10. NTT DATA
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شرکت Capgemini رتبه اش را ارتقا داد و به رتبه 6 رسید. Signah می گويد" 
تالش های اين شرکت ها برای سازمان دهی دوباره در کنار اهداف کلیدی و ايجاد 
يک بازار متحد در سطح جهانی منجر به کار ارزشمندتر و پذيرش بهتر در سطح 

بازار شد. "
او ادامه می دهد "از طرف ديگر شرکت IBM در رتبه بندی به علت موقعیت های 
 IBM .ترکیبی از بین رفته و استراتژی های ناسازگار از پنجم به هفتم سقوط کرد
واتســون فراز و نشیب داشت. داستان )فضای( ابری آن ها با بادهای مخالفی از 
AWS، Azure و گوگل روبرو شــد." در نتیجه IBM در برابر رقبای سختی مثل 
Accenture، TCS و Cognizant در مواجه با تغییرات نیازهای سازمانی دست 
خالی به نظر می رســید. شرکت Infosys هم به همین ترتیب از هفتم به هشتم 
ســقوط کرد برخالف ســال خوبی که داشت و رد پايدار و پیشرفت هايی که در 

قابلیت هايش کرده بود. 

همچنین قابل توجه است به جز 10 رتبه برتر، شرکت LTI در رتبه 
يازدهم قرار دارد. حرکت رو به باال LTI ثابت می کند که اندازه در 
مورد برون سپاری فناوری اطالعات نیز اهمیت ندارد. اين بازيکنی 
که برای مدت طوالنی در ســطح متوســط بوده است يک رقیب 
 LTI" می گويد Signah  .محکم در بازار فناوری اطالعات اســت
اشــتیاق خوب و اعتبارنامه هايی برای معامالت بزرگ متمرکز بر 
مدرنیزاســیون، تحول و ديجیتال نشان داده است." در يک بازار 
که لنزهای خريد ســازمانی از يک روش متداول ‘3-2-1’ به يک 
روش مبتنی بر نقش تغییر می کندف حضور رو به رشد LTI موردی 
حدوداً کوچک است اما سازمان های کوچک و اليق و توانا در حال 

تبديل به ســازمان های بزرِگ بسیار مرتبط هستند." در حالی که 
داستان سال 2018 رشد شديد بود، سال 2019 ممکن است سالی 
باشــد که مشتريان و ارائه دهندگان آستین های خود را واقعًا باال 
بزننــد و بدهی های فنیو مدرنیزه کردن سیســتم را رفع کنند. 
Signah می گويد "به طرق مختلف فشار در جهت ديجیتال سؤال 
مدرن ســازی را ســرگردان رها کرد. آنچه بازار متوجه شده اين 
اســت که ديجیتال حقیقتًا نمی تواند بــا فّناوری زيرمجموعه و 
وضعیت داده موفق شود. در سال 2019-2020 اين جايی است که 

تمرکز فناوری اطالعات –بايد باشد- قرار خواهد داشت.

Signah ادامه می دهد" شــتابی که از ديگران 
 Capgemini مشاهده شــد بخصوص شرکت
موجب سقوط آن ها در رتبه بندی شد." شرکت 
همچنیــن دوره گذار مديريتــی با مديرعامل 
 Accenture جديد در شروع سال داشت. شرکت
توســط گروه Everest رهبر سال نامیده شد، 
رتبه ای که برای چند ســال گذشته حفظ کرده 
بود و هیچ رقیبی در افق نداشــت به جز شرکت 
TCS که قیمت های بسیار متفاوتی را پیشنهاد 
می دهد. Signah می گويــد" تنها عاملی که 
می توانــد Accenture را از رتبه اولی پايین 
بکشــید اين اســت که ماهیت تقاضا به طور 
محسوسی به ســمت ابتدا مدرن سازی، يعنی 
موردی که TCS در آن قوی تر است، انتقال پیدا 
کند" او ادامه می دهد " اســتراتژی اول-تحوِل 
شرکت Accenture به آن ها سود سهام خوبی 
می دهــد و ما نمی بینیم که آن ها اين موضوع را 
عوض کنند برخالف واقعیتی که آن ها پیشنهاد 
قیمتی مدرن ســازی قوی دارند." از سوی ديگر 
 Everest به عنوان ســتاره ســاز گروه TCS

نامگذرای شد.

 TCS توضیح می دهد که "توانايی Sinagh
برای گسترش روابط موجود با استفاده از با 
استفاده از مدارک محرمانه قوی، برای مدتی 
مورد بحث گذاشــته شد." رويکرد پلتفرم 
برای مشتريان کششی قوی به وجود آورد 
و شــرکت را قادر ساخت تا روابط موجود را 
فراتر از ساختار قراردادی سنتی گسترش 

دهد.
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مفاهیم اساسی هوش مصنوعی
طبــق گفته پدر هوش مصنوعــی John McCarthy "علم و 
مهندســی اجزا ســازنده ماشین های هوشــمند هستند به خصوص 
برنامه های كامپیوتری هوشمند". هوش مصنوعی روش ساختن یک 
كامپیوتر اســت، یک ربات كنترل شــده با كامپیوتر یا نرم افزاری كه 
هوشــمندانه فکر می كند، به همان شــیوه فکر كردنِ انســان های 
هوشــمند. هوش مصنوعی بامطالعه اینکه چگونه مغز انســان فکر 
می كند و چگونه انسان ها در تالش برای حل یک مسئله یاد می گیرند، 
تصمیم می گیرند و كار می كنند و ســپس با اســتفاده از نتایج این 
مطالعه به عنوان پایه توســعه نرم افزار و سیستم های هوشمند انجام 
می شود. هنگام استفاده از قدرت یک سیستم كامپیوتری، كنجکاوی 
انسان او را به تعجب وا می دارد،"آیا یک دستگاه می تواند مثل انسان 

فکر و رفتار كند؟"
بنابراین توســعه AI )هوش مصنوعی( باهدف ایجاد اطالعات مشابه 
در ماشین ها آغازشده است كه ما آن را پیداكرده و در انسان ها اهمیت 

زیادی دارد.

ضرورت يادگیری هوش مصنوعی
اگرچه می دانیم مفهوم هوش مصنوعی چیســت اما تعدادی 
دلیل هم برای مطالعه AI وجود دارد. دالیلی كه در زیر آمده است:

1- هوش مصنوعی از طريق داده ياد می گیرد
در زندگی روزمره ما با حجم زیادی داده سروكار داریم و مغز انسان 
نمی تواند این حجم از داده را دنبال كند. به همین دلیل است كه ما 
باید مسائل را به شکل خودكارسازی و ماشینی درآوریم. برای انجام 
اتوماســیون و ماشــینی شــدن، ما باید به مطالعه هوش مصنوعی 
بپردازیــم، چراكــه می تواند از داده یــاد بگیرد و وظایف تکراری را با 

دقت و بدون خستگی انجام دهد.
2- هوش مصنوعی می تواند خودش بیاموزد

اینکه سیســتم خودش یاد بگیرد خیلی ضروری اســت چراكه خوِد 
داده همواره در حال تغییر اســت و دانشــی كه از این داده به دســت 
می آید باید مدام به روزرسانی شود. ما می توانیم برای رسیدن به این 
هدف از هوش مصنوعی اســتفاده كنیم چراكه سیســتمی كه هوش 

مصنوعی داشته باشد می تواند خودش یاد بگیرد.
3- هوش مصنوعی می تواند در زمان واقع )به شــکل محاوره، آنالين( 

پاسخ دهد
هوش مصنوعی با كمک شبکه های عصبی می تواند داده را عمیق تر 
تحلیــل كنــد. با در نظر گرفتن این قابلیت، هوش مصنوعی می تواند 
در موقعیت هایی كه بر اساس شرایط زمان واقع هستند، فکر كند و 

پاسخ دهد.
4-هوش مصنوعی دقت باالی دارد

با كمک شبکه های عصبی عمیق، هوش مصنوعی دقت خارق العاده ای 
پیداكرده اســت. هوش مصنوعی به كمک شــاخه داروســازی برای 
تشخیص بیماری های مانند سرطان از عکس های MRI بیماران آمده 

است.
5- هوش مصنوعی برای کســب بیشترين بهره از داده می تواند آن را 

تحلیل کند
داده برای سیســتم هایی كه از الگوریتم های خود یادگیری استفاده 
می كننــد، خصیصــه ای عقالنی اســت. ما برای فهرســت كردن و 
دســته بندی داده به طریقی كه همیشــه بهترین نتیجه را بدهد، به 

هوش مصنوعی نیاز داریم.

اخــــتراع  زمــــان  از 
کامپیوترهــا يا ماشــین ها، 
توانايــی آن ها بــرای انجام 
رشــدی  مختلف  وظايــف 
است.  داشــته  چشــمگیر 
انســان هـــا قـــــدرت 
دســتگاه های کامپیوتری را 
ازلحــاظ دامنه هــای کاری 
گوناگون، افزايش ســرعت و 
کاهش اندازه نسبـت به زمان 
از  شاخه ای  دادنــد.  توسعه 
کامپیوتــر بــه نــام هوش 
مصنوعـــی، به دنبال ايجاد 
ماشیــن  يا  کــــامپیوتر 
هـــوشمند به عنوان انسان 

است.

ســری مطالب هوش ســری مطالب هوش 
مصنوعی بــا پايتون مصنوعی بــا پايتون 
پایــه -مفاهیــم  اول  پایــهبخــش  -مفاهیــم  اول  بخــش 
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گــرگ كالرک وزیــر بازرگانــی و جرمی رایت وزیر 
ارتباطــاِت بریتانیــا  اعــالم كردند هــزاران نفر از 
فارغ التحصیالن در حال تبدیل به متخصصان هوش 
مصنوعی به عنوان بخشــی از بسته جدید مشترک 
دولتی برای افزایش مهارت در بخش فناوری اطالعات 
هســتند. بریتانیا برنامه ای ملی در رشته های ارشد 
هوش مصنوعی كه توسط صنعت تأمین مالی شده 
بــه همراه اقامت مبتنی بــر محل كار ارائه می دهد. 
بسته های مهارت و استعداد جدید بخشی از معامله 
بخش AI استراتژی صنعتی دولتی است كه در آوریل 
2018 راه انــدازی شــد. این پروژه توســط صنعت 
حمایت مالی می شــود و تــا 110 میلیون پوند هم 
كمک هــای تحقیقاتــی دولتــی دارد كه شــامل:

 تا 200 مکان كارشناسی ارشد هوش مصنوعی 
در دانشــگاه های بریتانیا كه توســط كمپانی هایی 
 BAE و Deepmind،QuantumBlack، Cisco ماننــد
سیستم، حمایت مالی می شوند. برنامه كارشناسی 
ارشــد اولین تــالش ملی برای شناســایی فقدان 
مهارتی در این سطح است كه در همکاری با صنعت 
و انجمن كد نویســی و كامپیوتر بریتانیا اجراشــده 

است.
 1000 دانشجو فرصت دارند تا مهارتشان را در 
رشــته های دكترا و در 16 مركز تحقیق و نوآوری 
هــوش مصنوعی )برای آموزش دكترا( در ســطح 

كشور افزایش دهند.

 تا پنج بورس تحصیلی تحقیقاتی هوش مصنوعی 
در همکاری با موسســه آلن تورینگ و برای جذب 
و حفظ بهترین اســتعدادهای تحقیق از سراســر 

جهان ساخته شده است.
 Tech این اطالعیه به همراه طرح جدیدی كه برای
Nation توسط كمپانی Dealroom آماده شده، افشا 

كرد كه تعداد ســرمایه گذاران بزرگ در بریتانیا در 
بخش هوش مصنوعی نســبت به سال قبل جهشی 

17 درصدی داشته است.
وزیــر بازرگانی گرک كالرک می گویــد:" بریتانیا 
همیشه ملتی نوآور بوده است. این پروژه تحقیقاتی 
هــوش مصنوعــی به پــرورش رهبــری بریتانیا و 
اســتعدادهای جهانی كمک خواهد كرد تا مطمئن 
شــویم كه ما در شــهرت تحقیق و توسعه در جهان 

پیشگام باقی بمانیم.
“ هــوش مصنوعی توان بالقوه ای در جهش تولید و 
بــاال رفتن بهره وری در سراســر اقتصاد ما دارد. از 
ســامانه های مؤثرتر تشــخیص بیماری ها گرفته تا 
ســاخت خانه های هوشــمند. اعالمیــه امروز در 
حقیقت اقدام عملی ما در جهت استراتژی صنعتی 
مدرن، تحقیق در مهارت و استعداد برای راه اندازی 
مشــاغل بامهارت باال، رشــد و بهره وری در سراسر 

بریتانیا. “
وزیر ارتباطــات جرمی رایت افزود" بریتانیا نه تنها 
محــل تولد پدر علم هوش مصنوعی، آلن تورینگ 

اســت بلکه ما در این مســیر پیشــگام هســتیم تا 
اطمینان حاصل كنیم نوآوری های هوش مصنوعی 

مالحظات اخالقی را رعایت می كند. "
“ ما می خواهیم این حركت را ادامه دهیم و اعتبار 
خود را به عنوان پیشــگام در هوش مصنوعی حفظ 
كنیــم. با كاركردن در كنار مؤسســات آكادمیک 
كالس جهانی و صنعت، ما می خواهیم قادر باشیم 
تا نســل بعد اســتعدادهای برتر هوش مصنوعی را 
آموزش دهیم و شــهرت بریتانیا را به عنوان دنبال 
كننــده ادغام فناوری ها حفظ كنیم." “ همان گونه 
كه شركت های سراسر بریتانیا به طور فزاینده ای در 
حال استفاده از هوش مصنوعی در فرآیندها از تولید 
گرفته تا مد و ساخت وســاز و تصویرسازی پزشکی 
هستند، ارتقا مهارت های مردم برای توسعه و حفظ 
مهارت های جدید برای حفظ تکنولوژی های جدید 
و افزایش بهره وری حیاتی است. این بخشی از تالش 
دولت برای رهبری جهانی در بهره گیری از مزایای 
اقتصــادی AI و انقــالب داده ای به عنوان جزئی از 
استراتژی صنعتی است. طرح هایی كه افراد مراحل 
مختلف تحصیالت عالی را در اختیار پژوهشــگران 
در ســطوح مختلــف قــرار می دهنــد، بــه ایجاد 
مهارت هــای پیشــرفته هــوش مصنوعی در تمام 
سطوح كمک می كند و یک تعهد كلیدی در بخش 

AI است.

==

وزیران برای آینده هوش مصنوعی 

وزیران برای آینده هوش مصنوعی 

رسمایه گذاری می کنند
رسمایه گذاری می کنند
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گوگل اندرويد Q Beta 4 را عرضه کرده اســت که 
شــروِع اين عرضه با قول گوگل مبنی بر نهايی بودِن 

API ها در نسخه ای که منتشر می شود همراه بود. 

معرفی رســمی API29 برای اين نسخه اختصاص 
داده شده اســت و  برای توسعه دهندگانی مناسب 
اســت که مايل به دريافت و بررسی آخرين تغییرات 
اندرويد هستند. توسعه دهندگان اآلن می توانــند 
از مزيـــت هایAndroid  Q مانند حالت تاريِک پهن 
سیستم، پاسخ ها/کنش های هوشمند برای اعالن ها 
و طرح بندی های گوشــی هوشمند تاشو  استفاده 
کنند. اين ويژگی ها را می توان با خیال راحت و بدون 

نگرانی بابت شکسته شدن يا حذف شدن در نسخه 
نهايی اســتفاده نمود. گوگل توصیه می کند که اپ 
 Android های خودتان را هر چه سريع تر در شبیه ساز
Q تست کنید. خصوصًا Mountain View توصیه می کند 
به دنبال تأثیــر تغییرات حريم خصوصی، پیمايش 
درگوشی و ژســت های پیمايشی و باال پايین رونده 
گوشــی و تغییر مســیر لینک هــای دينامیک 
کتابخانه هــای Bionic باشــید.  طبیعتــًا Beta روی 
دستگاه های Pixel عرضه شده است. سازنده شخص 
ثالث، ضرورتًا می تواند حتی امروز به روزسانی ها را 
برای اين نســخه انجام دهد. بروزرســانی هايی از 

دوازده ســازنده ديگــر در برنامه Android Q Beta به 
زودی منتشــر خواهند شد.  با API هايی که اکنون 
نهايی هم شــده اند، می توانیم فرض کنیم که نسخه 
نهايی به زودی منتشر خواهد شد. اگرچه گوگل برای 
انتشــار دو نسخه Beta بیشتر قبل از انتشار اندرويد 
Q 10  آماده اســت.  يکی از آخرين سواالت در مورد 
Android Q نام آن پس از عرضه است، نام Q  در سیستم 
نام گذاری معمول گــوگل محدوديت زيادی دارد، 
شــايد نامش شیرينی ايرانی قطاب قرار داده شود، 

کسی چه می داند.

  Q Beta 4Q Beta 4  اندرويداندرويد
با  با  APIAPI   های نهايی منتشر شد های نهايی منتشر شد
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با انتشار نسخه جدید ios10.3 از اپل، عناوین خبری 
برای توسعه دهندگان روشن شده است: صدای شما 
باالخره شــنیده شــد! نهایتًا این نســخه جدید به 
توســعه دهندگان اجــازه می دهد تــا آن ها هم در 
بررســی های مربــوط به مشــتریان شــرکت کنند. 
توســعه دهندگان مدتی اســت که ایــن کار را برای 
اندرویــد انجام می دهند اما این حرکت iOS جدید 
است. TechCrunch گزارش می دهد که" سیستم 
مرور و بررسی و رتبه بندی اپل کهنه و منسوخ شده بود 
و به همین نسبت هم برای توسعه دهندگان و کاربران 
مایه یاس و ناامیدی شده بود. زمانی که یک مشتری 
نظری منفی می دهد، توسعه دهندگان نمی توانند به 
آن انتقاد پاسخ دهند- که البته برخی اوقات ناعادالنه 
است- به طریقی که مشتریان دیگِر App Store هم 
بتوانند نظر آن ها را ببینند. برای مثال، مشتری ممکن 
اســت یک ویژگی بخصــوص را به خوبی نفهمد، یا 
ممکن است در مورد باگی )خطای برنامه نویسی( که 
در نســخه های بعدی رفع شده انتقادی مطرح کرده 

باشد.
عــاوه بر ایــن TechCrunch گزارش می دهد که" 
عاوه بر این قابلیت شفاف سازی موقعیت طوری که 
موردپذیرش عموم باشــد می تواند به بقیه مشتریان 

بالقوه برای امتحان کردن app کمک کند."
این مشــکلی اســت که توسعه دهندگان )و حامیان 
 Mac Observer .آن هــا( قویًا حس کــرده بودند
نوشــته اســت:" اگر می خواهید مطمئن شوید که 
 توســعه دهندگان بــه شــما پاســخ می دهند، اول
iOS 10.3 یا نسخه های بعدِی آن را روی آیفون، آی 
 mac OS 10.6.6 پد یا آی پاد لمسی نصب کنید و یا
یا نسخه های بعدی آن را نصب کنید. توسعه دهندگانی 
که می خواهند در مورد پاســخ دادن به کامنت های 
App Store بیشــتر بدانند می توانند وب ســایت 
توســعه دهندگان اپل را بررســی کنند." بنا بر گفته 
Forbes عملکرد و ســاختار دیگری نیز وجود دارد:" 
 app توسعه دهندگان تازه وارد می توانند آیکون های
را در هرزمانــی بدون نیاز به ارســال به روزرســانی، 
به روزرسانی کنند. این موضوع بخصوص زمانی مفید 
افــزودِن  اســت کــه توســعه دهندگان قصــد 
به روزرسانی های فصلی روی آیکون هایشان رادارند 

مثل گذاشتن کاه بابانوئل روی آیکون."

چرا چرا ios 10.3ios 10.3 به توسعه  به توسعه 

دهندگان خدمات مشتری دهندگان خدمات مشتری 

جدید ارائه می دهدجدید ارائه می دهد
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 PMO خودکارســازی و پیاده ســازی ابزار
چگونه انجام می شود و چه دستاوردی دارد؟
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آیا این همان ســؤال چنــد میلیون 
دالری اســت که امروزه بســیاری از 
دفترهای مدیریت پروژه می پرسند؟ 
راهــکار ســاده و یک راســتی برای 
پیاده ســازی موفق ابــزار دفترهای 
مدیریــت پروژه یا حتی انتخاب ابزار 
مناسب برای برنامه ها و سازمان های 
پروژه  وجود ندارد. پیاده ســازی ابزاِر 
مناســب دشــوار به نظر می رسد اما 
تصمیم به ایــن کار روزبه روز ضرورت 

بیشتری می یابد.  
PMOها برای اینکه کارکرد خود را بهتر 
کننــد نیاز دارند که هرچه را که ممکن 
است خودکار کنند، تا زمانشان را برای 
ارزش افزایی بــه حوزه هایی که فعاًل 
امکان خودکارسازی ندارند آزاد کنند. 
خودکارســازی، ظرفیــت و فرصت 
بیشتری برای حوزه های غیرخودکاِر 
امــور مدیریتی، ماننــد برنامه ریزی 
سناریو، کارگاه های مدیریت ریسک و 
جمع آوری نیازمندی ها ایجاد می کند. 
این هــا حوزه هایــی هســتند کــه 
ســازمان ها توقع دارنــد دفترهای 
مدیریــت پــروژه در آن هــا کارایی 
بیشــتری داشته باشند؛ اما PMOها 
به دلیل زمان و تالش بسیاری که برای 
گزارش دهی،  حوزه هایی همچــون 
هدایــت و به کارگیــری معیارهای 
ســنجش الزم است، دستشان بسته 

است.
دفترهــای مدیریــت پــروژه باید 
بــا  کار  از  بیــش  قدم هایــی 
ه ها  د صفحه گســتر
)spreadsheet( در انتهــای مــاه 
بردارند و خودشــان را بالغ تر کنند. کاِر 
بالدرنــگ و فراهم کردن بی دردســِر 
»نســخه ای از واقعیت پروژه« فقط 
یکی از قدم های الزم PMOهاست که 
بــه فناوری نیــاز دارد. PMOها باید 
کاربــرد فناوری را در کار روزانۀ خود با 
آغــوش باز بپذیرند و این نگرش را که 
استفاده از فناوری دشوار است تغییر 
بدهنــد تا با به کارگیــری فناوری به 
ســطح باالتری از بلوغ دست بیابند و 
بتواننــد ارزش افزودۀ بیشــتری را 

فراهم کنند. 
 Bestoutcome دیوید والتسون از

دربــارۀ چالش هایی صحبت می کند 
کــه امروزه، وقتی که خودکارســازی 
درحــال وقــوع اســت، دفترهای 
مدیریت پروژه با آن مواجه می شوند؛ 
او توضیــح می دهد کــه چگونه باید 
بــرای این »پروژۀ تغییر ســازمانی« 

آماده شد.   
Bestoutcome سازمانی است که 
ابزار مخصوص PMO عرضه می کند؛ 
ماننــد ابــزار PM3 کــه امــکان 
گزارش دهی داشبوردی دارد. به عالوه 
Bestoutcome بــرای برخــی از 
مشــتریان خود مثل یک PMO بوده 
اســت؛ بنابراین وقتی پیشنهادها و 
مشــاورۀ آن ها به مشتری هایشان را 
بررســی می کنیم، به ما بینش درستی 
از برنامــۀ تغییــر ابــزاِر ســازمان یا 

شرکتمان می دهد. 
پروژۀ تغییر ابزار PMO را می توان بر 
یک برنامۀ هفت بخشی استوار کرد. 
معرفی ابزار جدید به یک دپارتمان یا 
ســازمان بزرگ تر بی شــک پروژه ای 
اســت که تغییراتی بــرای نیروی کار 
به همــراه دارد و بایــد آن را مثل یک 
پروژه اجرا کــرد. نمایی از این برنامۀ 

هفت بخشی به قرار زیر است:   
1. تعریف اهداف

2. تعریف حوزه
3. بررسی بازار راهکارها، نه ابزار

4. اجرای فرایند گزینش فروشنده 
5. اجــرای آزمایشــی به  صورت یک 

پروژه
6. مذاکره و توافق برای قرارداد

7. برنامه ریزی و راه اندازی ابزار جدید 
به عنوان یک پروژۀ تغییر

اولین قدم در هر پروژه  ایجاد تمرکز بر 
خروجی های موردنظر و خواسته های 
ذی نفعــان و نیازهای کســب وکار 
شــیوۀ  ازایــن رو  اســت. 
Bestoutcome  بــرای تغییر ابزار 
سازمان شــایان توجه است. یک راه 
فوق العاده برای متمرکز ماندن بر این 
خروجی هــا یک تکنیــک مدیریت 
پروژه با نام MoSCoW است. فنونی 
که غالبًا در پروژه های توسعۀ نرم افزار 

به کار می روند عبارت اند از: 
ضــرورت:  نمایانگــر   M-Must

ویژگــی ای را توصیف می کند که برای 
موفقیــت راهکار نهایــی حتمًا باید 

اضافه شود. 
S-Should نماینگر بایســتگی: یک 
ویژگــی اولویت دار اســت که اگر با 
بودجــه و منابــع و زمــان موجــود 
امکان پذیر باشد، باید لحاظ شود اما 
می توان بدون اثرگذاری بر موفقیت 
راهــکار آن را حــذف کرد یا به تعویق 

انداخت.   
C-Could نمایانگــر ممکــن بودن: 
معرف یک ویژگی است که اگر با زمان 
و منابع و بودجۀ موجود شدنی بود یا 
باشــد، می توانست یا می تواند برای 
راهکار مفید باشد؛ اما می توان بدون 
اثرگــذاری بر موفقیــت راهکار آن را 

حذف کرد یا به تعویق انداخت.    
W-WON’T نمایانگر محتمل بودن: 
معرف یک ویژگی است که ذی نفعان 
بر پیاده سازی نشدنش توافق کرده اند 
اما شاید در آینده درنظر گرفته شود. 

همیشــه وسوســه می شــویم که از 
گســترده ترین محدوده شروع کنیم؛ 
امــا قوانیــن MoSCoW مــا را به 
محدوده هــای حیاتــی و ضــروری 

متمرکز می کند. 
وقتی که PMO متحمل پروژۀ تغییر 
ابزار یا نرم افزار می شــود، بیشتر وقت 
خود را صرف ِاعماِل دیدگاه های بسیار 
ذی نفعــان مختلف کســب وکار به 
اهداف و محدوده می کند. در بسیاری 
از موارد معمواًل اولین باری اســت که 
PMO مجبور شــده که، به جای پروژۀ 
دیگران، پروژۀ خودشان را پشتیبانی 
کند و تمام نگاه ها به سمت آن است. 
ســرمایه گذارِی زودهنــگاِم زمانی و 

کاری معقول است. 
با پیاده ســازی های موفق ابزار، وقت 
دفترهای مدیریت پروژه آزاد می شود 
تا بتوانند خدمات جدیدی عرضه کنند 
و بــه خدماتی که هیچ گاه وقتی برای 

آن نمی یافتند مشغول شوند. 

وقتی که PMOها خودکار می شــوند 
چه فرصت هایی می یابند؟  

دفترهــای مدیریت پــروژه باید به 
خدمات ارزش افزوده، که مستقیمًا بر 

تحویــل پــروژه و برنامه هــای یک 
ســازمان اثرگذار اســت، تمرکز کنند. 
دفتــر مدیریت پــروژه باید عملکرد 
مربیگــری و نظارتی خــود را بهبود 
بدهد. بایــد بتواند به مدیران پروژه 
برای تصمیم گیری برمبنای داده های 
واقعی کمک کند؛ مثــاًل برنامه ریزِی 
ســناریو یکی از این حوزه هاســت. 
PMO بایــد نقشــش را در مدیریت 
تغییر کارآمد ســازد. باید بررسی کند 
که به چه خدماتی نیاز است؟ آیا تمرکز 
PMO فقــط بــر بهبــود جلســات 
روش های مناســب مدیریت تغییر 
اســت یا قدم فراتر می گذارد و نظارت 
می کند که آیــا در برنامه های پروژه، 
مدیریت تغییر انجام شود؟ و مدیران 
پروژه را آموزش می دهد که چه موقع 

به مدیریت تغییر الزم است.
PMO با آزاد کردن وقتش، به موجِب 
خودکارسازی، می تواند خدمات خود 
را بازنگــری کند، فرصت ها و خدمات 
جدیدی را بررســی کند و برای تحویل 
آن هــا از زمان و منابع کافی برخوردار 

شود.  

از یــک PMO ِ ایدئال در آینده انتظار 
می رود که:

1. مملــؤ از کاروران باتجربــۀ ابــزار 
مدیریت پروژه )PPM( باشد؛

و  ســبدپروژه  را  اولویت بنــدی   .2
برنامه ریزی به کار گیرد؛

3. بــا تمرکز بــر خروجی هــا دائمًا 
مشــغول فرایندهــای گزارش دهی 

باشد؛
4. ســالمت سبدپروژه ســازمان را 

بررسی کند؛
5. بــرای مدیریــت تغییر یک نقش 

ماهرانه  ایجاد و اجرا کند.  
با خودکار شــدن کارهای یکنواخت، 
دفترهــای مدیریت پــروژه فرصت 
بی پایانی برای ارائۀ خدمات در آینده 
می یابند. شاید این بزرگ ترین چالش 
دفترهــای مدیریت پــروژه در آینده 
باشد؛ اما چالش مطلوبی خواهد بود. 
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متوقف کردن تحوالت:

 چگونه تغییرات ناگهانی 

)خزش محدوده( را 

ت کنید
مدیری
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او ترســناک و دلهره آور است، گويی از 
سايه ها می آيد.

حضــور موذيانــه و آزاردهنده ی او، 
می توانــد برای تمام کارهايی که انجام 

می دهیم تهديدکننده باشد.
او... خزش محدوده يا ســندرم سینک 

آشپزخانه است!
خــزش محدوده، تمايــل پروژه های 
نرم افزاری به رشــدی فراتر از مرزهای 
متعارف اســت. اين سندرم به صورت 
طبیعی به وجود می آيد. به عنوان مثال، 
يک مشــتری، خدمات بیشــتری را 
باقیمتی يکسان می خواهد و يک مدير 
پروژه می خواهد خط ســیر هزينه ها و 
تأخیر زمانــی را حفظ کند. اين حالت 
اغلب زمانی اتفاق می افتد که مشتريان 
نمی دانند چگونه نیازهای خود را دقیق، 

شفاف و واضح بگويند.
جلوگیــری از خزش محدوده، فرصت 
اتمــام و تکمیِل به موقع پروژه باهمان 
بودجه ی تعريف شــده را افزايش می-
دهد. ازآنجاکــه پروژه های کوچک تر 
معموالً شانس موفقیت بیشتری دارند، 
مديران پروژه اغلب کارهای سنگین و 
بزرگ را به قطعات کوچک تر تقســیم 
می کننــد تا از بروز خــزش محدوده 

جلوگیری کنند.
در زير هشت پیشنهاد ديگر ارائه شده 
تــا بدانید چگونه از خزش محدوده در 

پروژه ی خود پیشگیری نمايید.

از روز اول هوشــیار و آگاه  باشــید. به محــض اینکــه 01
درخواستی داده می شود، به آن پاسخ 
مثبــت یا منفی بدهید. اگر در ابتدای 
پــروژه این عادت را آغاز كنید و آن را 
تا تکمیل پروژه ادامه دهید، می توانید 
خــزش محدوده را به شــکلی مؤثر و 

كارآمد كنترل و مدیریت كنید.

چشم انداز و ديدگاه مشتری  خود را دريابید. پیش از اینکه 02
بــه الزامات پروژه دســت پیدا كنید، 
مطمئــن شــوید كه هم شــما و هم 
مشــتری تان، اهداف پروژه را به خوبی 
درک كرده اید. مشــتری می خواهد به 
چه هدفی دســت یابد؟ چرا این هدف 

مهم است؟

الزامــات پــروژه را دريابید.  تمامــی اهداف را در مرحله ی 03
برنامه ریزی اولیه شفاف سازی كنید. 
مــوارد تحویــل دادنی دقیق و كاربرد 
آن ها را بشناســید. پیچیدگی پروژه را 
به طــور كامــل درک كنید و آن را در 
برابر مهلت نهایی و دسترسی به منابع 
خود بسنجید. مواردی كه باید تحویل 
دهیــد را در وظایــف خــاص و قابل 
مدیریــت خود جداســازی نمایید و 
زمان های تکمیل تخمین زده شــده را 
به عنــوان كارهای اصلــی و فرعی در 

پروژه فهرست كنید.

فرآيندی را برای تغییر دادن  محــدوده ی کار خود در نظر 04
بگیريــد. هر زمان كه با درخواســتی 
مبنــی بر ایجــاد تغییر در محدوده ی 
كاریتــان مواجه می شــوید، جداول 
زمانی را به روزرســانی و نقاط ضعف را 
مرور و بررســی نمایید. به تعداد كمی 
از افراد، اختیار و قدرت دهید تا بتوانند 
درخواست تغییر محدوده  كنند و برای 
اجــرای آن هــا تعداد كمتــری را نیز 
مدنظر قرار دهید. یک فرآیند پرداخت 
برای تغییرات محدوده ها تعیین كنید. 

 Gold Plating از بــروز پديده ی جلوگیری کنیــد. اطمینان 05
یابید كه تیم توســعه ی شــما كارها و 
خدمات را بیش ازاندازه ی متعارف ارائه 

نکننــد و قابلیت هایــی كــه مــورد 
درخواســت نیســت را به بســته ی 
خدمــات نیفزاینــد. تنها بــه ارائه ی 
خدمــات در محــدوده ی از پیــش 

تعریف شده ی پروژه بسنده كنید.

پروژه ی  مديريت  نرم افــزار  آنالين را به کار ببريد. نرم افزار 06
مدیریت پروژه ی شما یکی از مهم ترین 
ابزارهــا در مدیریت خزش محدوده به 
شــمار می رود. اطمینان یابید كه این 
نرم افزار، بینش خوبی نســبت به تیم 
نرم افــزاری و مشــتریانتان به شــما 
می دهد. تمامی تغییر محدوده ها را در 
ابزار مدیریــت پروژه تان اعمال كنید 
بنابراین آن تغییرات با اطمینان برنامه 
و پالن كاری، جدول زمان بندی پروژه 
و وظایــف تیم تــان را به روزرســانی 

می كنند.

زماِن نه گفتــن را بیاموزيد.  تمامــی تغییــرات محدوده 07
مانند هم ســاخته نمی شوند، بنابراین 
شــما بایــد در متوقــف ســاختن 
و  غیرمعقــول  درخواســت های 
غیرمنطقی ثابت قدم و جدی باشــید. 
تمامی تغییرات محدوده می بایست با 
دقــت مدنظر قرار بگیرند، اما تغییراِت 
مرتبط با مســیر حیاتی و حساسی كه 
ســایر بخش هــای كار را متوقــف 

می سازد، باید جدی گرفته شوند.

گزينه های موجــود برای نه  گفتن را بشناسید. اگر چیزی 08
باید در محدوده جای گیرد، اطمینان 
داشته باشید كه یک چیز دیگر باید از 
محدوده خارج شــود. درخواست های 
رد شــده را در جای مشخصی ذخیره 
و انباشته كنید و در پروژه ی بعدی، به 

آن مراجعه كنید.
خزش محدوده، زمانی كه به درســتی 
مدیریت شــود، گاهی اوقات می تواند 
گزینه ی مناســبی باشــد. با نوشتن 
صحیح قــرارداد، قابلیت های افزوده 
می توانند درآمد جدیدی ایجاد كنند. 
اگر اجازه دهید یک مشتری تغییرات 
محدوده شــان را بشناســد، ساعات 
كاری اضافــی در صورتحســاب مالی 
ثبــت می شــوند، درنتیجــه خزش 

8 روش مديريت خزش محدوده
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9 ابزار ضروری 
برای تیم های چابک 

)Agile( توسعۀ محصول

نرم افزاِر شــما دنیــا را تغییر نمی دهد، مگر اینکه 
 New Relic .كاربراِن شما تجربۀ خوبی داشته باشند
بــرای تیم ها امــکاِن پیگیرِی اجــراِی بالدرنِگ 
نرم افزارشــان را فراهــم می كنــد. به این ترتیب 
می توانند مشــکالت را رفع كنند و راه هایی برای 

پیشرفت روزانۀ نرم افزار بیابند. 

New Relic 

ازآن جهت كه توســعه دهندگان بیشتر وقت 
خــود را صــرف كد نوشــتن می كنند، یک 
ویرایشگر متنی، كه عملکرد مناسب و قابلیت 
 سفارشی سازی دارد، فناوری باارزشی است. 
به موجــب ابزاِر Guard در Sublime Text، تیم 
می تواند با افزایه هایی كه عملکرد و ســرعت 
كدنویســی را بهتــر می كنــد كدهای زیبا و 

كاربردی بنویسد.

Sublime
Text Editor 

ارتباطات و مدیریت پروژه ها امور دشــواری 
هســتند اما كار را باید، دیر یا زود، انجام داد. 
درادامه چندی از ابزار موردنیاز تیم توســعه، 
برای انجام كارهای روزانه، معرفی می شوند.

برخــی از كارآفرینان بــا خلق فناوری هایی 
توانســته اند بازِی رقابت را به  نفع خود تغییر 

دهند؛ اما ابزار این كارآفرینان چیست؟ 
بی شــک، یــک تیم پربازده و مؤثِر توســعه. 
بهتریــن ویژگــی كســب وكارهای نوپــا 
)اســتارتاپ(، بــرای رقابــت بــا غول های 
كســب وكار، شــتاب و توانمندِی آن ها در به 
بــازار رســاندن ایده هاســت. از طرفــی، 
كســب وكارهای نوپا معمــوالً با بودجه های 
كمتر و منابع ناچیز كار می كنند؛ ازاین رو این 
عملکرد تیم توســعه اســت كه تعیین كنندۀ 
شکســت و پیروزی آن هاست. درهرصورت، 
همیشه »تحویل« مركز تالش های آن هاست.    
برای كســب بیشــترین بازدهی از تیم پروژه 
نیاز اســت كه بر ابزار درستی سرمایه گذاری 
شود. این ابزار پلتفرم های دیجیتالی هستند 
كه تیم توســعۀ محصول از آن ها برای ابتکار 
و خالقیــت و عرضــۀ محصوالت اســتفاده 

می كنند.  

توسعۀ محصول 

18



ایــن صفحه نمایــش در كارهــای نرم افزاری 
به خوبی باSlack  ســهیم می شــود )Slack اخیراً 
مالک آن شــده اســت(. با Screen Hello اعضای 
تیــم می توانند صفحه نمایش خــود را به طور 
بالدرنگ به اشــتراک بگذارند و امکان چندین 
نشانگر بر صفحه وجود دارد تا اعضای تیم بتوانند 

برنامه ها را در دستگاه یکدیگر جفت كنند. 
با تیم توسعۀ خود دربارۀ ابزار موردنیاز برای كار 
مؤثر و ارتباط بهترشان با یکدیگر صحبت كنید. 
یکی از بهترین ســرمایه ها یی كه می توانید در 
كســب وكار خود از آن بهره بگیرید اطمینان از 

كارایِی ابزار موردنیاز مهندسان است.

با Google Drive اســتارتاپ شــما راه آسانی 
برای ساختن ویکی های داخلی می  یابد. تیم 
توســعه یک روال عملیاتی اســتاندارد برای 
آزمون ویژگی ها قبل از عرضۀ آن ها به كاربران 
دارد. با این روال مجبور نیســتند كه بارها و 
بارها دربارۀ رواِل آزمون ســؤال های تکراری 
بپرســند؛ درنتیجه به روزرسانی ها سریع تر 

عرضه می شوند. 

Screen Hero 

Google Docs

رشــد شــگفت آوِر Slack بی دلیل نیســت. 
استفاده از آن آسان است و به ارتباطاِت آساِن 
تیم كمک می كند. صرف نظر از اینکه اعضای 
تیم كجا كار می كنند، می توانند به آســانی و 
به سرعت ایده ها را باهم درمیان بگذارند و اگر 
دربارۀ باگ یا ویژگِی بخصوصی به مشــکلی 

برخوردند، درخواست كمک كنند. 

Slack 

با GitHub تیم توســعه می تواند به آسانی كد 
را در یــک ابــر )cloud( ذخیره كند. این ابزار 
برای بررســی ها و بحث های عمیق دربارۀ كد 

نیز به كار برده می شود.

بــرای اجتنــاب از تگناها در فرایند توســعۀ 
محصول، الزم است كه زودهنگام و به دفعات 
محصــول را آزمــون كنید. بــا Wercker تیم 
توســعه می تواند آزمون های خودكار انجام 
بدهد و ویژگی های جدیدی را توسعه دهد.  

GitHub 

Wercker 

ارتباطات همیشه یک چالش است، خصوصاً 
وقتــی كه اعضای تیم توســعه  از راه  دور كار 
می كنند. مادام  اینکه ابزار ارتباطی صحیح و 
بجایــی دارید، تیم شــما ذره ای از كار عقب 

نمی افتد. 

ارتباطات

با ترلو، كه از روش كانبان در شــركت تویوتا 
گرفته شده، می توان روند پروژه ها را، از ایده 
 Trello .تا عرضه، به طور تصویری پیگیری كرد
كاركردهای بسیاری برای تیم های توسعه ای 
كه ســعی در تحویل سریع تر ویژگی ها دارند 
فراهم می كند. یکی از این ویژگی ها یک ریسۀ 
ارتباطی  )thread( مختص پروژه اســت. تیم 
توسعه ای كه از هیچ نرم افزاری برای پروژه ها 
اســتفاده نکند، نمی تواند آن قدركه باید مؤثر 

باشد. 

Trello 

آیا تیم شــما پربازده است و كارها را به انجام 
می رساند؟ یک تیم مؤثر توسعه برای مدیریت 
پروژه ها یک روند تعریف می كند و با اطمینان 
می دانــد كــه ویژگی هــا به موقــع و طبق 

مشخصات تحویل داده می شوند. 

مدیریت گردش کار
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هم زمان که نرم افزارها پتانسیل به عهده 
گرفتــن کار حســابداران و وکیــان را 
می یابند، در بحث های مربوط به قدرت 
درحال رشد رایانه ها، اتوماسیون اداری 
به یک لغت باب روز بدل شــده اســت. 
متخصصــان هــوش مصنوعی گوگل 
ســعی می کنند که وظایــف کارمندان 

حقوق باال را  خودکار کنند. 
در پــروژه ای با نام AutoML، محققان 
گــوگل بــه نرم افزار یادگیری ماشــین 
آموخته اند که نرم افزار یادگیری دیگری 
بســازد. در برخی از مواقع خروجی این 
نرم افزارها از بهترین سیســتم هایی که 

خــود محققــان طراحــی می کننــد 
قدرتمندتــر و مؤثرتــر اســت. گوگل 
می گوید که سیســتم اخیــرًا به رکورد 
91درصــدی در دســته بندی عکس ها 
برحســب محتوایشان دســت یافته 
اســت. در وظیفۀ دشوار عامت گذاری 
محل چندین شــیء در یک تصویر، که 
وظیفۀ مهمی بــرای ربات های خودکار 
است، سیستم خودتولیدکننده به امتیاز 
43درصد رســید. این در حالی است که 
بهترین سیستم های ساخت بشر امتیاز 

39درصد می گیرند.
اهمیت این نتیجه بســیار اســت زیرا 

ســاخت سیســتم های نوین و مدرن 
هــوش مصنوعی با کمبود منبع مواجه 
است، حتی در گوگل. سال گذشته )اکتبر 
2017( ساندار پیچای، مدیرعامل گوگل 
در رویدادی که برای معرفی گوشی های 
هوشــمند جدید و دیگر ابزاره ها برگزار 
شــده بود، مختصرًا به AutoML اشاره 
کــرد و گفت: »امروزه این سیســتم ها 
دست ســاختۀ دانشــمندان یادگیری 
ماشــین هســتند و فقط چنــد هزار 
دانشــمند در دنیا هســتند که قادر به 
ســاخت آن ها هستند. ما می خواهیم 
صدها هزار توسعه دهنده  را قادر به این 

کار کنیم.«
AutoML یــک پروژۀ تحقیقاتی باقی 
می مانــد. جالــب اســت کــه حتی 
همین اکنــون، باید متخصصان نادری 
داشــته باشــند که کارکرد آن را خودکار 
کنند. اما محققان بسیاری خارج از گوگل 
نیز بر این فناوری کار می کنند. اگر هوش 
مصنوعِی ساخِت هوش مصنوعی عملی 
شود، آموزش ماشین می تواند خارج از 
صنعت فناوری گســترش یابد، مثًا در 

حوزۀ سامت و بهداشت و مالی.  
AutoML می توانــد به راهبرد پیچای 
مبنی بر »اول، هوش مصنوعی« شتاب 

نرم افزار یادگیری گـــوگل می آموزد 
کــه نرم افــزار یادگیری بنویســد
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بدهد؛ به موجب این راهبرد اســت که 
شــرکت از یادگیری ماشــین برای ادارۀ 
مؤثرتر و ســاخت محصــوالت جدید 
اســتفاده می کند. به طورمثال محققان 
گــروه تحقیقاتــی Brain در گوگل یا 
لندنــِی  تحقیقاتــی  آزمایشــگاه 
DeepMind، که در ســال 2014 گوگل 
مالک آن شــد، توانســتند به تفکیک 
صورت حســاب ها در مرکــز داده های 
شــرکت کمک کنند و توانایی گوگل را در 
 AutoML .نقشه کشی شهرها باال ببرند
می توانــد بازدهی ایــن متخصصان را 
بیشــتر کند و به مهندسان کم مهارت تر 
کمک کند که خودشــان سیســتم های 

قدرتمند هوش مصنوعی بسازند. 
گــوگل فقــط 1300 نفــر را در وبــگاه 
تحقیقاتی اش لیســت کــرده، که همۀ 
آن هــا در هــوش مصنوعی متخصص 
نیستند. هزاران مهندس نرم افزار دیگر 
دارد. گوگل مســئول Alphabet است 
کــه طبق یکی از آخریــن بایگانی های 
ســالیانۀ مالــی اش، 27169 کارمند در 

حوزۀ تحقیقات و توسعه دارد. 
گوگل از معرفی کســی برای پاسخگویی 
بــه بحــث AutoML اجتناب می کند. 
محققان خارج از این شــرکت معتقدند 
که ایدۀ خودکارســازِی بخشــی از کار 
متخصصــان هــوش مصنوعی به یک 
موضوع داغ تحقیقاتی بدل شده است؛ 
و مســتلزم پیچیدگی بیشــتر هوش 

مصنوعی است. 

هــدف بیشــتر کاری کــه درخصوص 
»فرایادگیری« یا »آموختِن آموختن« 
انجام می شود، ازجمله کار گوگل، سرعت 
دادن به فرایند توسعۀ شبکه های عصبی 
مصنوعی اســت. این تکنیک شــامل 
خورانــدن داده ها ازطریق شــبکه های 
عملیــات ریاضی اســت و تــا حدی از 
تحقیقــات در زمینۀ نرون های مغز الهام 

گرفته شده است. 
شاید شدیدًا پیچیده و هوشمند به نظر 
برسد، اما به کارگرفتن شبکه های عصبی 
در ترفندهــای مفیــدی چون پردازش 
صوت، به کار خسته کننده و دشواری نیاز 
دارد که مستلزم دستمزد های باالست. 
متخصصــان بایــد از حــس غریزی و 
خطاو آزمون اســتفاده کنند تا معماری 
درستی را برای یک شبکۀ عصبی بیابند. 
ُرِبرتو کاالندرا، محقق دانشگاه کالیفرنیای 
برکلی، معتقد اســت: »بخش اعظم کار 
مهندْس وظیفه ای بســیار خسته کننده 
اســت؛ او باید چند پیکربندی را بررسی 
کنــد تا ببیند کدام بهتر کار می کنند.« او 
می گوید که این چالش سخت تر خواهد 
شد؛ زیرا محققان شبکه های بزرگ تری 
می سازند که موجب مشکات دشوارتر 

خواهد بود. 
کاالندرا بعد از گذران دو هفتۀ وحشتناک 
در ســال 2013 کــه بــرای تحقیقــات 
دکترایــش باید یک ربات را به راه رفتن 
وامی داشت، تحقیق دربارۀ فرایادگیری 
را آغاز کرد. او یک تکینیک آزمایشگاهی 

را برای تنظیم خودکار نرم افزار به کار برد؛ 
ایــن تکنیــک برحســب تکنیک های 
یادگیری ماشــین اســت و پیچیدگی 
کمتری از شــبکۀ عصبی دارد. ماشــیِن 
سرســخت بعداز یک هفته به راه رفتن 

افتاد.
مهریار ُمهری، پرفسور و استاد دانشگاه 
نیویورک، می گوید که تولید یک سیستم 
شــبکۀ عصبــی از ابتــدا از تنظیم یک 
سیستم موجود دشــوار است. اما این 
تحقیق نشــان می دهــد که به عملی تر 

شدن آن نزدیک می شویم. 
ُمهــری در همکاری بــا محققان دفتر 
نیویــورک گــوگل، بر سیســتمی با نام 
AdaNet کار می کنــد. وقتــی به این 
سیســتم مجموعــه ای از داده هــای 
برچســب خورده داده شد، الیه به الیه 
یک شــبکۀ عصبی می ســازد و عاوه بر 
طراحی، هر الیه را برای اطمینان از بهبود 
 Adanet .عملکــرد آزمــون می کنــد
می تواند یک شبکه های عصبی که قادر 
بــه انجام یک وظیفه اســت و نیز یک 
شبکۀ استاندارد و دست ساخته دوبرابر 
بزرگ تر بســازد. مهری معتقد است که 
نتیجــۀ امیدوارکننــده ای اســت؛ زیرا 
بســیاری از شرکت ها تاش می کنند که 
بــا منابع محدودشــان، تــا می توانند 
نرم افــزار هوش مصنوعِی قدرتمند را در 

وسایل تلفن همراه بگنجانند. 
 

مهریار مهری

اســتاد علوم رایانه در مؤسســۀ علوم 
ریاضی کورانت دانشگاه نیویورک

متخصــص یادگیری ماشــین، نظریۀ 
خودکاره ها و پردازش زبان

آسان کردن تولید و استقرار سیستم های 
پیچیدۀ هوش مصنوعی ممکن اســت 
که معایبی داشته باشد. تحقیقات اخیر 
نشــان می دهد که می توان به سادگی 
سیستم هایی ساخت که با هدف ترویج 
دیدگاه هــای متعصبانه باشــند، مثل 
توهین هــا یــا جانبداری های نژادی و 
جنســیتی. مهری معتقد اســت که با 
کاهش امور خسته کنندۀ دستی موردنیاز 
شــبکه های عصبــی، می تــوان این 
مشکات را آشکار کرد و از آن ها اجتناب 
نمود. او می گوید »با خودکار کردن این 
امور مردم فرصت بیشــتری می یابند تا 
به جنبه های دیگر مشــکات رسیدگی 
کنند.«اگــر گــوگل AutoMl  را آن قدر 
خــوب راه اندازی کند که بتواند یک ابزار 
عملی برای برنامه نویسان باشد، تأثیرات 
آن فرای خود شــرکت احساس خواهد 
شــد. پیچای اشاره کرده که می خواهد 
ایــن ابزار را خارج از گوگل در دســترس 
عموم قرار بدهد. او گفت: »می خواهیم 
این ابزار دموکرات شــود«. این گفتۀ او 
پژواک ســخنان مغرورانه ای او است که 
از ارتقــای خدمات هــوش مصنوعی 
توســط واحد محاسبات ابری اش خبر 

می دهد.
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پنج گام برای 

به انجام رساندن پروژه

شما به شدت مشتاق شروع پروژه جديد 
هســتید و بدون اينکــه ترتیب کارها را 
مشــخص کرده يا معنی تمام کارهايی که 
بايد انجام شــود، درک کنیــد پروژه را 
استارت می زنید. در اين حالت وقت زيادی 
صــرف اينکه چه کاری بايد انجام دهید و 
از کجا شروع کنید می شود. داشتن برنامه 
خــوب مهمترين اســتراتژی به انجام 
رســاندن پروژه است. در اين مقاله 5 گام 
برای سازماندهی کارشما آمده است، تا در 
کمترين زمان ممکن چرخه تکمیل پروژه 

به اتمام برسد.

متام آیتم های کاری 
ممکن را جمع آوری کنید

تمام آيتم های کاری را که بخشــی از 
پروژه شما هستند، )شامل ايمیل ها، 
تســک های انجام نشــده در ابزار 
مديريــت پروژه و يادداشــت های 
کوتاه( شناسايی کنید سپس تمام اين 
آيتم ها را به عنوان بخشــی از پروژه، 
سازمان دهی و اولويت بندی کنید. اگر 
اولويت بندی مشــکل  در بخــش 
داشــتید، از خودتان اين سؤاالت را 

بپرسید:
 کدام تسک فوراً بايد اجرا شود؟

کدام تسک به محض اتمام بیشترين 
تأثیر مثبت را دارد؟

آيا هرکدام از تســک ها به تسکی که 
اول تکمیل شده وابستگی دارد؟

آيا پیش از آنکه شروع به فعالیت کنید 
به فرد ديگری بــرای تکمیل کاری 

وابسته هستید؟
آيا تســکی وجود دارد که ذهنتان را 
مشغول کرده باشد و تا به انجام نرسد 

نتوانید روبه جلو حرکت کنید؟

یک فرآیند را توسعه دهید
تمام مراحل الزم را برای تکمیل 
هر کار انجام دهید. اين سؤاالت 

را از خودتان بپرسید
تمام تســک ها و تسک های 
کوچکی که برای تکمیل اين کار 

بايد انجام شوند چه هستند؟
چــه کســی بايــد در پروژه 
حضورداشــته باشد، مشارکت 
کند، بررســی تضمین کیفیت 
انجام دهد يا از کار کنار گذاشته 

شود؟
آيا ايــن مؤثرترين روش برای 
تکمیــل تمام مراحــل در اين 

پروژه خاص است؟
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کارها را سازمان دهی کنید
ســعی کنیــد تــا حداکثر 
سازمان دهی را داشته باشید و 
ساختاری پیدا کنید که مناسب 
شما، تیم شما و پروژه باشد. اين 
کار می تواند شامل آزمون وخطا 
باشد اما ســازمان يافته بودن، 
يــک فرآيند اســت. يکی از 
کارهای مفید اســتفاده از ابزار 
است  مشترک  پروژه  مديريت 
که امکان زندگی، سازمان يافتن 
و قابل دسترس بودن برای ساير 
اعضای تیم را می دهد. شــما 
به جايی نیاز داريد که خودتان و 
همه اعضای تیم بتوانند پروژه و 
تمام کارهای درگیر در آن را در 

هر زمان ارزيابی کنند.

زمانی را به مرور و بررسی اختصاص دهید
خاطرات ما برای ســازمان دهی به بازســازی نیاز دارند به عالوه مرور به ما کمک می کند تا ديد 
تازه ای نسبت به کارهايی که بايد انجام شود، دوباره اولويت بندی يا سازمان دهی شود پیدا کنیم. 
هر هفته زمانی را مشــخص کنید )مثل هر جمعه عصر يا دوشــنبه صبح( تا آيتم ها را مرور کنید. 
اين کار نه تنها به طراوت ذهن شما کمک می کند بلکه باعث می شود تا همه کارهايی که بخشی 
از يک پروژه بزرگ تر هســتند و ديد وســیع تری می خواهند ببینید. تغییرات اتفاق می افتند 
بنابراين شــما احتماالً در طول هفته به روزرســانی های بسیاری خواهید داشت. پروسه مرور و 

بررسی کمک می کند تا همیشه همگام با پیشرفت کار حرکت کنید.

فقط پروژه را انجام دهید.
حــاال که هــر 5 گام اول را انجام داده ايد، 
وقتش رســیده که اقدام کنید. ماشــه را 
بکشــید، مقاالت را منتشر کنید و نهايتًا 
محصول تولیدشــده را عرضه کنید. شما 

اکنون در حال انجام چه کاری هستید؟
بر اســاس متدولوژی به انجام رســاندن 
کارهــای David Allen، اين 4 مورد را در 

نظر داشته باشید.
1- مفــاد: اکنون چه کاری می توانید انجام 

دهید؟
2- زمان در دســترس: در حال حاضر زمان 

کافی برای انجام چه کارهايی راداريد؟
3- انــرژی در دســترس: در حال حاضر 

توانايی انجام چه کاری راداريد؟
4- اولويت: پس از پاســخ به سه سؤال اول، 
روی آيتمی که باالتريــن اولويت را دارد 

کارکنید.
برای ســازمان دهی تیم و خودتان راه های 
زيــادی وجود دارد. روش ســازمان دهی 

موردعالقه شما چیست؟
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مدرک مدیریت پروژه APM، مدرک میانی از ســه 
ســطِح APM است و به عنوان معیار دانش مدیریت 
پــروژه دقیق در طیف وســیعی از موضوعات عمل 
می كند. مدرک PFQ كه ســطح پایین تر آن اســت 
برای كسانی است كه باكارهای مرتبط با پروژه تازه 
آشــنا شــده اند یا به خاطر نوع كارشان به طریقی با 
مدیریــت پــروژه در ارتباط هســتند. این مدرک 
مفاهیــم كلیــدی و اصطالحــات PM را پوشــش 
می دهد. مدرک PPQ كه ســطح باالیِی آن اســت، 
آزمــون و ارزیابی عمیقــی از توانایی های مدیریت 
پروژه ای باتجربه برای رســیدگی به پروژه در عمل 
اســت. PMQ درک شــما از دانش مدیریت APM را 
افزایــش می دهــد. )یعنی BoK( اغلــب افراد اگر 
ســرفصل های این دوره را ببینند درخواهند یافت 
كه بر مبنای دانشــی كه دارند بناشــده است و فقط 
تعاریفی را به مفاهیمی كه به شکل دقیق فهمیده 
شــوند می افزاید و دانش آن ها را گسترش می دهد. 
بنابراین این دوره به این افراد دید می دهد و موجب 
اعتمادبه نفس خودشــان و كســانی كه با آن ها كار 
می كنند می شــود. این دوره در سراسر انگلستان و 
در بخش های مختلف صنعتی شناخته شــده است 
و اغلــب بــرای القای گام رســمی مدیریت پروژه 
اســتفاده می شــود. این طوالنی ترین مدرک برای 
APM است و همچنین ازنظر تعداد نامزدها و جوایز، 

هرساله محبوب ترین است. فراتر از این سه سطح، 
موقعیتــی پیشــرفته تر و منصفانه تر بــرای افراد 
حرفه ای پروژه در نظر گرفته شده است كه می توانند 
برخــالف 5 بُعــد حرفه ای گــری، می توانند با آن 
ضروریات APM را تأمین كنند. به طور خالصه یعنی 
تعهد به حرفه و افراد حول آن با عمیق شــدن در 

فعالیت های كاری و كیفیت ها.
این موضوع برای كارفرمایان و استخدام كنندگانی 
كه مایل به شناســایی باالترین كیفیت متخصصان 

پروژه هستند، اهمیت بیشتری دارد. PMQ به عنوان 
یــک معیار عملی و مفیــد )در نوع خودش( و یک 
اســتاندارد از دانش، یک دوره مقدماتی و آمادگی 
بســیار عالی برای كسانی است كه مسیر ذكرشده 

را در ذهن دارند.

چرا UCL؟
در UCL ما اعتقادداریم كه تحقیق و دانش 
ما برای همه قابل دسترسی است. به عنوان رهبران 
آموزش و پژوهش، ما قصد داریم به افراد و سازمان ها 
كمک كنیم خود و جهان اطرافشان را بهبود بخشند. 
ما رهبران جهان هســتیم. UCL چهارمین دانشگاه 
در انگلستان و دهمین دانشگاه در رتبه بندی جهانی 
دانشــگاه ها QS ســال 2019 اســت. با استفاده از 
 ،UCL آخرین دانش و تحقیقات از موسسه آموزشی
این دانشــگاه به شــما اطمینان می دهد كه چگونه 
خــود و كارمنــدان شــما بهتریــن كارایــی را از 
قابلیت هایی كه دارند داشــته باشــند. در جامعه 
مدیریــت پــروژه، UCL به مدت چندین دهه فعال 
بــوده اســت و در حال حاضــر از طریق روش های 
مختلــف ازجمله ریاضیات، مشــاوره، برنامه های 
مدرک و دوره های CPD با این رشــته درگیر است. 
دوره PMQ در UCL در حال حاضر از ســال 1998 
تأسیس شــده اســت و در كنار تغییرات در حرفه و 

دانش PM توسعه یافته است.

من در اين دوره چه چیزی ياد می گیرم؟
اساتید این دانشگاه متخصصان حرفه ای در 
رشــته های مختلف ازجمله مهندســی، مدیریت، 
ساخت وساز و حتی علوم قضایی هستند. با كاركردن 
در ســطح جهانی در حوزه های ذكرشــده، دانشگاه 
برای دهه ها در توســعه و برنامه سازی رویکردهای 
مدیریت پروژه تجربه داشــته اســت. در این دوره 

اساتید مختلفی در طول هفته تجربیات خود را در 
اختیار شما قرار خواهند داد. تجربه تدریس اساتید 
ایــن دانشــگاه شــامل دوره های كارشناســی و 
كارشناسی ارشد است تا دانشجویان در تمام مراحل 
كاری و همچنیــن دوره هــای اجرایی و CPD برای 
كسانی كه در مسئولیت های كاری در این حوزه ها 
دارند. متد تدریس این دانشــگاه بر مبنای توســعه 
قابلیت های گســترده تر شــما بنانهاده شده است و 
تنها محدود به كیفیت ها نیست. دانشگاه چگونگی 
یکپارچه ســازی دانش كسب شــده در تمرین های 
كاری عملی را در نظر می گیرد. هنگامی كه به كسب 
دانش بیشتر عالقه داشته باشید، حال چه در دوره ها 
و رشــته های اضافه شــده یا با همــکاری دیگران، 
دانشــگاه با خوشحالی برای گام های بعدی به شما 
مشــاوره خواهد داد. شبکه های حرفه ای متعلق به 
دانشگاه چه در دانشگاه و فراتر از آن، به UCL كمک 
می كنند تا به پیشرفت و رشد بیشتر شما كمک كند 
و از شــما در برابر ســؤاالت مرتبط با مدیریت پروژه 
حمایــت می كند. كالس هــا به اندازه كافی كوچک 
هستند و به شما اجازه می دهند تا به راحتی با اساتید 
ارتبــاط برقرار كنیــد و در زمان موردنیاز از توجه و 
كمک آن ها بهره مند شــوید و به اندازه كافی بزرگ 
هســتند تا دانشــجویان از گروه های كاری كوچک 
لذت ببرند. تجربه اساتید به این معنی است كه آن ها 
می توانند خود را با نیازهای هر دانشجو وفق دهند. 
 CPD عــالوه بــر كالس درس، همراه بــا دوره های
خدمــات آنالین هم ارائه می شــود. این موضوع به 
دانشجویان امکان رؤیت موضوعات درسی و سؤاالت 
دیگر و ابزارهای مطالعه شــخصی و تعامل با دیگر 
دانشجویان و كارمندان پیش از رفتن به كالس در 
انجمن ها را می دهد. كســانی كه امتحان دارند این 
روش را برای حل ســؤاالت مرتبط با PMQ پیش از 

امتحان مفید می دانند.

  UCLUCL اخذ مدرک مديريت پروژه از دانشگاه اخذ مدرک مديريت پروژه از دانشگاه
)دانشگاه بین المللی لندن()دانشگاه بین المللی لندن(
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مهم نیســت كه از چه زاویه ای به 
موضوع نگاه كنید، تغییر پیکربندی 
تنظیمات در وینــدوز 10 می تواند 
به سرعت پیچیده شود. چه پیچاندن 
تنظیماِت سیستم برای كارایی بهتر 
باشد چه پیکربندِی تنظیمات برای 
شخصی ســازی Desktop، هزاران یا 
دســت كم صدها مالحظــات برای 
تنظیم كــردن وجود دارد. در اینجا 
20 حقه، ترفند و هک ســاده آمده 
است كه به شما در افزایش كارایی و 
شخصی ســازی كمــک می كند تا 
نیازهایتــان را بــرآورده ســازید. 
درنهایت آیا كسی هم وجود دارد كه 
بــه تنظیماِت پیش فرض تمام موارد 

در ویندوز 10 عالقه داشته باشد؟

2020 راهکار برای بهینه سازی  راهکار برای بهینه سازی 
ويندوز ويندوز 1010 به هر شکلی که بخواهید به هر شکلی که بخواهید

CPU ماکزيمم کردن کارايی اگر از كامپیوترهای رومیزی یا نوت 1
بوک هایی اســتفاده می كنید كه دائماً به برق 
متصل هستند، ممکن است بخواهید كه كارایی 
CPU را با تعویض گزینه های Power، ماكزیمم 

كنید. روی دكمه استارت در گوشه چپ پایین 
 Win صفحه كلیک راست كنید )یا كلید میانبر
x +( و به گزینه منو Power Options بروید. روی 
گزینه High Performance Radio كلیک كنید. 
به یاد داشــته باشــید، تغییر این گزینه موجب 
مصرف سریع باتری می شود، لذا پیش از انتخاب 

این گزینه خوب فکر كنید.

File Explorer یکــی از قدرتمندتریــن ویژگی های 2
وینــدوز File Explorer 10 اســت كــه توانایی 
ذخیره كردِن جســت وجوها را دارد. زمانی كه 
شما هم مانند من فایل های.Doc زیادی داشته 
باشــید )فایل های نوشــتاری( این جست وجو 
خیلــی بــدرد می خــورد. اگرچــه اگــر این 
جســت وجوها به منو استارت pin شوند، كار را 
 File .راحت تــر و ســریع تر هم خواهند كــرد
 User Folder را بازكــرده روی گزینه Explorer

بروید و ســپس Subfolder هــا را بازكنید )زیر 
پرونده هــا(، روی گزینــه Saved Search كلیک 
راســت كنید و آن را برای دسترسی ساده تر به 

استارت منو pin كنید.

Bing تعويض جست وجوگر مایکروسافت و دستیار شخصی شما 3
Cortana به شــما پیشنهاد اســتفاده از موتور 

جست وجوی Bing و نه Google و ...را می دهند. 
شما می توانید Cortana را مجبور به استفاده از 
موتور جست وجوی دیگری كنید اما او. ل باید 
مرورگــر پیش فرض خود را تغییر دهید. اگر در 
ویندوز Firefox ،10 مرورگر پیش فرض شــما 
 Google از موتور جست وجوی Cortana ،اســت
اســتفاده خواهــد كرد. اگــر Chrome مرورگر 
پیش فرض شــما باشد شــما باید بسته اضافی 
Chrometana را نصــب كنیــد و به پیش فرض 

 Cortana تغییــر دهیــد. در غیر این صــورت
لجبــازی كــرده و همچنان از Bing اســتفاده 

می كند.

محــدود کــردِن دسترســی  4
Cortana

اگر بازهم قصد تغییر رفتاِر بیشتِر جست وجوی 
Cortana را داشتید، می توانید خوِد پارامترهای 

جســت وجو را تغییر دهید. برای مثال می توان 
به Cortana گفت كه اصاًل جست وجویی انجام 
ندهد. بر روی box جســت وجوی Cortana در 
 Cortana Setting تســک بار كلیک كرده و روی
screen بروید. در انتها باید تنظیماتی باشــد كه 

 Search Online And Include Web می گویــد
Result، آن را بــه وضعیت خاموش تغییر دهید 

و Cortana دیگر نمی تواند نتایج جســت وجوی 
وب رانشــان دهد و مهم نیست كه كدام موتور 

جست وجو پیش فرض باشد.

25 مديريت پـروژه ازتـئوري تا عمل
شـمــاره 16  تیر مـاه 1401



OneDrive Fetch بهره بردن از زمانی كه اكانت مایکروسافت می سازید، 5
یکــی از ویژگی هایــش این اســت كــه فضای 
ذخیره ســازی ابری OneDrive را بدون پرداخت 
هزینــه اضافی به دســت می آوریــد. اما ویژگی 
كوچکی كه كم هم اســتفاده می شود و Fetch نام 
دارد حتی می تواند بهره وری آن را افزایش دهد.

 OneDrive for Business نکته: این مورد ربطی به
ندارد. روی آیکون OneDrive كلیک راست كرده 
و روی تنظیمات بروید. در صفحه نمایش داده شده 
بعــدی روی تــِب Setting كلیک كنید و به دنبال 
 Let Me Use OneDrive To گزینــه تیــک خورنده
Fetch Any Of My Files On This PC باشــید. این 

بــه شــما اجازه می دهد تا به هــر فایلی روی آن 
كامپیوتــر از هــر كامپیوتــری و با هر مرورگری، 
 OneDrive به ســادگی و با ورود بــه ورژن آنالیِن

دسترسی داشته باشید.

تغییر مکان نصب برنامه ها بســیاری از كامپیوترها ایــن روزها با 6
تركیبــی از SSD و ظرفیت هــارد داده مکانیکِی 
زیاد، تولید می شوند. ایده خیلی خوبی است، اما 
نیاز به كمی مدیریِت بیشتر دارد.، بخصوص زمانی 
كه به بحث مکان نصب برنامه ها برسیم. در بیشتِر 
موارد، شما عالقه دارید كه برنامه های جدید روی 
درایوهای داده نصب شــوند نه روی درایوی كه 
ویندوز بر روی آن نصب شده و ظرفیت كمی دارد. 
بــرای اینکه درایِو پیش فــرض نصب برنامه ها را 
تغییر دهیم، بر روی كلید استارت كلیک كرده و 

مسیر زیر را دنبال كنید.
All Apps | Setting | System | Storage

صفحه جدیدی می بینید و از این صفحه می توانید 
مکان پیش فرض نصب برنامه ها، اسناد، موسیقی، 

تصاویر و ویدئو را تغییر دهید.

يک پوشه میانبر سفارشی ايجاد کنید اگــر از اســتارت منو وینــدوز 10 برای 7
دسترسی به برنامه ها استفاده می كنید، این ترفند 
می تواند مناســِب شــما باشد. شما می توانید یک 
اســتارت منوی سفارشــی ایجاد كنید كه شامل 
میانبرهای تمام برنامه ها، اســناد و ... اســت كه 
می خواهید داشــته باشــید. سپس می توانید آن 
 File .كنید Pin پوشه را به استارت منو یا تسک بار

Explorer را بازكرده و روی این پوشه بروید:

C :\Users\mark .MRKM11X\AppData\
Roaming\Microsoft\Windows\Start 
Menu\Programs

نکته: AppData فایلی پنهان اســت بنابراین باید 

 Show Hidden Files تیک خورنده Box از طریــق
در نوار باالیی آن را به حالت عادی درآورید. البته 
نام كاربری شــما با بنده متفاوت خواهد بود. در 
پوشــه Programs می توانید زیرپوشه خودتان را 
A_ اضافه كنید. در مثالی كه آورده شــده، من از

Custom_ Start_Folder برای نام پوشــه استفاده 

كردم تا در بخش"A" اســتارت منو نمایش داده 
شود. شما می توانید هر میانبری به برنامه ها را در 

پوشه ای كه می خواهید قرار دهید.

Windows.old پاک کردن پوشه فضای ذخیره ســازی هــارد دیگر مثل 8
سابق، محدود و گران نیست، اما این به این معنی 
نیســت كه اگــر مجبور نباشــید حافظه را هدر 
می دهید. اگر شما از ویندوز 7 یا 8 به ویندوز 10 
ارتقا یافته باشــید، احتماالً پوشه ای در هاردتان 
دارید كه شامل ورژن های قدیمی ویندوز است. 
فــرض بر این اســت كه هرگز بــه ویندوز 7 یا 8 
برنمی گردید، می توانید آن پوشــه را پاک كرده و 
فضای هاردی را كه اشــغال كرده بود آزاد كنید. 
برای پاک كردن ویندوز قدیمی، File Explorer را 
بازكنیــد و بــه محل نصب ویندوز بروید )معموالً 
در درایو C نصب شده است( و رویش كلیک راست 
كنیــد. حاال روی منــو Properties كلیک كرده و 
روی دكمه Disk Cleanup كلیک كنید تا شــروع 
 Clean Up به اســکن نموده و ســپس روی دكمه

System Files button كلیک كنید.

افزودن مکان های بیشتر جهت ذخیره  فايل ها9
زمانی كه در حال كار با File Explorer هســتید و 
روی فایل كلیک راست كرده و روی آیتِم منویی 
Send To رفتــه و لیســت كوچکــی از مکان های 

پیشنهادشده را می بینید كه می توانید فایل را به 
آن مکان هــا Send كنیــد. اگر به جای جمله قبل 
دكمه Shift را فشــار داده و ســپس كلیک راست 
كنید و ســپس روی آیتم منویی Send To بروید، 
می توانید لیستی بزرگ تر از مکان هایی كه امکان 

ارسال آن فایل رادارید ببینید.

 Snap گـــــزيـــنــــه هـــای Assist بیشتری دريافت کنید10

اكثــر كاربران بــا عملکرد Snap Assist در ویندوز 
10 آشنا هستند. جایی كه كشیدِن پنجره به هر 
یک از دو طرف صفحه، موجب نصف شدِن اندازه 
آن نســبت بــه صفحه نمایش می شــود. اگرچه 
 Snap Assist بسیاری از كاربران از افزایش عملکرد
برای ویندوز 10 بی خبر هستند. نه تنها می توانید 

صفحه را بکشــید و اندازه اش را نصف كنید، بلکه 
می توانید با كشــیدن صفحه به گوشه ها، به طور 
هم زمــان 4 صفحه داشــته باشــید كه هركدام 
یک چهارم صفحه اصلی را گرفته باشند. می توانید 
 System setting را در Snap Assist تمام تنظیمات
پیدا كنید. برای یافتِن آن ابتدا روی دكمه استارت 

كلیک كنید و به مسیر زیر بروید:
All Apps | Settings | System | Multitasking

و بر اســاس نیازتان دكمه های sliding را تنظیم 
كنید.

استفاده از درايو سنج میزان ذخیره ســازی در هارد به اندازه 11
قبل محدودیت ندارد، اما هنوز هم دانستِن اینکه 
روی درایوهــا چقــدر فضا داریــد و كدام فایل ها 
بیشــترین فضا را اشغال كرده اند، مفید است. در 
ویندوز 10 با رفتن به تنظیمات مناسب می توانید 
ایــن اطالعــات را پیــدا كنیــد. روی آیکــون 
Notifications در گوشــه پایین ســمت راست از 

دســکتاپ پیش فرض ویندوز 10 كلیک كنید. بر 
روی دكمه All Setting كلیک كنید، سپس روی 
سیســتم كلیک كرده و بعد روی Storage در نوار 
جهت یابی كلیک كنید. با این اطالعات می توانید 
ببینید كه برخی از فایل ها حجم بیشتری را ازآنچه 
باید اشغال كرده اند یا خیر. برای مثال شاید بهتر 
باشــد تمام عکس هایی را كــه "مثاًل برای ناهار" 
گرفته ایــد به جای دیگری برای ذخیره ســازی 
منتقــل كنید. یا ممکن اســت موزیک هایتان از 
میزان گنجایش فراتر رفته باشــد. مشکل هرچه 
كه باشــد این ابزار به شــما نشان می دهد كه چه 
چیزی باید جابجا شود. فقط روی آن بخش كلیک 
كنیــد تا بتوانید فایل های اضافی را پاک یا جابجا 

كنید و فضای ازدست رفته را به دست آورید.

جابجايی برنامه ها اگر كشــف كردید كه فضای درایوی در 12
حال اتمام است، می توانید برنامه ها را با استفاده 
از خصوصیــت Move Apps، برنامه هــا را به مکان 
دیگری انتقال دهید. روی آیکون Notification در 
گوشــه سمت راست صفحه پیش فرض دسکتاپ 
 All ویندوز 10 كلیک كنید و ســپس روی دكمه
 Apps & Feature سپس روی ،System و بعد Setting

كلیــک كنید. در مرحله آخر روی برنامه هایی كه 
می خواهید جابجا شــود، كلیک كنید. این ترفند 
بیشتر برای كامپیوترهای مدرن كه دو هارددرایو 
دارند مفید است. یک حافظه با حجم كم SSD كه 
درایو سیستم است و یک هارد با ظرفیت استاندارِد 
بــاالی مکانیکی كه برای برنامه ها طراحی شــده 
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است. درایو پیش فرض نصب بسیاری از برنامه ها، 
درایو سیســتم اســت اما در چیدمان دو درایوی، 
درایو دوم كه ظرفیت باالیی دارد، انتخاب صحیح 
است كه به معنی جابجایی گاه و بی گاه برنامه ها 

خواهد بود.

محدود کردن کاربران راه دیگــر برای ذخیــره فضای هارد، با 13
تنظیمات ســهمیه بندی داده برای هر كاربر روی 
كامپیوتــر رومیزی شــما اســت. می توانید این 
محدودیت را از طریق بازكردن Explorer، كلیک 
راســت كردن روی درایوی كه می خواهید با آن 
كاركنید و انتخاب Properties اعمال كنید. در آن 
 Show و سپس دكمه Quota صفحه باید روی تِب
Quota Setting كلیــک كنیــد. فقط گزینه تیک 

خورنــده Enable Quota Management را انتخاب 
كرده و ســپس تنظیمــات را طبق ترجیحی كه 

دارید، تنظیم كنید.

تنظیم نماها 14 File ،با استفاده از تنظیمات پیش فرض
Explorer در منــو Quick Access بازخواهد شــد. 

بــرای تغییر این رفتار، File Explorer را بازكرده و 
روی تب File در گوشــه باالیی كلیک كنید. روی 
Change Folder و Search Option Menu كلیــک 

 To Box Open كرده و سپس روی دكمه پایینی در
File Explorer كلیک كرده تا لیستی از گزینه های 

ممکــن را ببینید. از همین جا می توانید تغییراتی 
 Quick در بخــش اینکه چــه فایل هایی در منوی
Access نمایش داده شوند، تغییراتی اعمال كنید.

فعال سازی پیمايِش پس زمینه 15
یکــی از ترفندهــای موردعالقه من در 
ویندوز 10، فعال سازی پیمایش پس زمینه برای 
برنامه های ویندوزی اســت كــه در حال حاضر 
تمركزی رویشان نیست. برای مثال گاهی اوقات 
نیــاز اســت كه من صفحه نمایش داده شــده در 
مرورگــرم را پیمایش كنم هم زمان كه در برنامه 
Word در حال تایپ و نوشــتن هســتم و در این 

حالت تمام كاری كه باید انجام دهم این است كه 
اشــاره گر موس را روی پنجره مرورگر نگه دارم و 
به ســمت پاییــن پیمایــش )scroll( كنم. برای 
 Notification فعال سازی این قابلیت، روی آیکون
در پوشــه پایین سمت راست صفحه پیش فرض 
دســکتاپ ویندوز 10 كلیک كرده و سپس روی 
 Mouse & و ســپس Devices و All Setting دكمه
Touchpad در پنجــره جهت یابــی كلیک كنید. 

 Scroll Inactive را بــرای تنظیماِت Slider دكمــه

Window When I Hover Over Them روشن كنید.

تغییر هشدارها Action Center وینــدوز 10 ایده خوبی 16

اســت، اما پیکربندی پیش فرض می تواند تعداد 
بســیار زیادی هشــدار را ســر راهتان قرار دهد. 
می توانید اینکه چه برنامه هایی برای شما هشدار 
 Notification می فرستند، تنظیم كنید. روی آیکون
كلیک كرده و سپس روی دكمه All Setting كلیک 
كنید، ســپس روی System كلیک كنید و سپس 
روی Notifications & Actions كلیــک كنیــد. به 
 Notifications پایین صفحه برای تغییر تنظیماِت

بروید تا نیازهای بخصوصی كه دارید رفع شود.

بررسی حريم خصوصی 17
ویندوز 10 به داشتِن حفره های امنیتی 
)چه دقیق باشد یا نه( معروف است. مایکروسافت 
از ایــن موضــوع اطالع دارد و بــرای كاهش آن 
قدم هایی برداشــته است. اگر قد دارید ببینید كه 
چه اطالعات خصوصی از شــما در حال حاضر در 
cloud ذخیره شده است، مرورگر خود را به آدرِس 

داشــبورد  و   account.microsoft.com/privacy

رایگانی كه در آنجا قرار داده شده است را بررسی 
كنید. می توانید تاریخچه ثبت شده، ورودی های 
دفترچه یادداشــِت Cortana و بســیاری از موارد 
دیگر را بررسی كنید. شما همچنین اگر خواستید 
می توانیــد اطالعــات را پاک ســازی كنید. اگر 
نمی خواهید كه تمام این اطالعات شــخصی در 
اینجا پخش باشــد، می توانیــد روی دكمه های 
داشبورِد زیرش در هر دسته بندی كلیک كنید و 
اطالعــات را پاک كنیــد. برای مثــال، من واقعاً 
نمی خواهــم و نیاز نــدارم كه اطالعات مکانی در 
cloud ذخیره شــود چراكه از Cortana اســتفاده 

نمی كنــم. بنابراین لحظه ای را انتخاب می كنم و 
آن اطالعــات را از Cortana پــاک می كنم. برای 
Restart كــردِن Cortana هــم از همیــن آدرس 

اســتفاده كنید. چراكه شمارا خوب می شناسد یا 
اگر شمایی كه می شناسد آن شمایی نباشید كه 
بخواهید بشناســد. دســتیار دیجیتالی شخصی 
ماننــد Cortana خوب كار می كنند و تنها زمانی 
كه اطالعاتی كه جمع آوری كرده اند شناســایی 
شــود، گاهی اوقات مجبورید كه دوباره شــروع 

كنید.
OneDrive 18

 OneDrive طرفــداران زیادی دارد كه 
برخــی از آن ها از این امکان برای ذخیره ســازی 
اســناد و مطالب نوشتاری استفاده می كنند. من 
 Sync واقعاً نیاز ندارم كه هر فایلی با هر وسیله ای

)همگام سازی( شود، شــما می توانید تنظیمات 
 Sync این بخش را بااینکه كدام فایل ها و پوشه ها
شــوند، تغییر دهید. برای ایــن كار روی آیکوِن 
OneDrive در system tray در دســکتاِپ ویندوز 

10 كلیک كنید و بر روی آیتم های Setting روی 
تِب Account كلیک كنید. 

روی Choose Folder كلیک كنید تا به فهرســتی 
 از پوشــه های جاری كه همگام ســازی شده اند، 

برسید.

Office حذف سريع خط 19 Do You Want To Try اغلــب كاربران با
Microsoft Office? آشنا هستند. خط سریعی كه 

خیلی رایج و معمول با OEM های نصب شده روی 
ویندوز 10 كامپیوترهای شــخصی كار می كند. 
اگرچــه بعد از حــدود هزار یــادآوری، اغلب ما 
عالقه ای نداریم كه سیستم در این مورد پیغامی 
دهد و می خواهیم از شــرش خالص شویم. برای 
این هدف راهکار ســاده ای وجود دارد. روی منو 
اســتارت در گوشه سمت چپ دسکتاپ ویندوز 
10 كلیک كنید و روی میانبر get Office App در 
منــو All Apps كلیــک كنید. روی آیکون كلیک 

راست كنید و گزینه
 Uninstall to remove the application, and by

extension, the prompt كلیک كنید.

تعويض دستگاه های پخش بســته به اینکه كجا هستید و چه كاری 20
انجام می دهید ممکن اســت برای تغییر دستگاه 
پخــش پیش فــرض از بلندگوهــای داخلی به 
بلندگوهــای خارجی یا شــاید هدفون ها دلیلی 
داشــته باشید. می توانید دستگاه پخش را طوری 
تنظیم كنید كه بسته به وسیله ای كه به دستگاه 
وصل اســت تنظیمات پخِش خودش را داشــته 
باشــد، مگر اینکه به دســتگاه هدفون وصل شده 

باشد. 
بــرای تغییر تنظیمــات پیش فرض، روی آیکون 
بلندگو در تســک بار سیستم كلیک راست كرده 
و Playback Devices را انتخــاب كنیــد. ســپس 
پنجره ای نمایش داده خواهد شد كه از این پنجره، 
می توانید دستگاه های پیش فرض خود را انتخاب 
كــرده و خروجی را بســته بــه تنظیمات خود، 

پیکربندی )تنظیم( كنید.

27 مديريت پـروژه ازتـئوري تا عمل
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انتشــارات سمت، نرش دانشگاهی، گروه های تحقیقاتی، 

گروه های مؤلفان و مرتجامن ما نیازمند الگویی منسجم 

و برنامه ریزی شده برای تألیف و حتی ترجمۀ آثار کاربردی 

و درعین حال ســلیس و خواندنی هســتند. با بررسی نحوۀ 

تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ مدیریت پروژه ســعی 

می کنیم که الگویی را برای تألیف کتاب های علمی-عملی 

داخلی معرفی کنیم.   

کتاب جدیدی در زمینۀ برنامه ریزی از 

APMG
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انتشــارات سمت، نشــر دانشگاهی، 
گروه های تحقیقاتی، گروه های مؤلفان 
و مترجمان ما نیازمند الگویی منســجم 
و برنامه ریزی شــده برای تألیف و حتی 
ترجمــۀ آثــار کاربــردی و درعین حال 
ســلیس و خواندنی هستند. با بررسی 
نحوۀ تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ 
مدیریت پروژه سعی می کنیم که الگویی 
را برای تألیــف کتاب های علمی-عملی 
داخلی معرفی کنیم.   نائب رئیس انجمن 
مدیریت پــروژه )APM(، تام تیلور، از 
تاش هایــی که بــرای عرضــۀ کتاب 
»برنامه ریــزی، زمان بنــدی، نظارت و 
کنترل )PSMC(« در اگوســت صورت 
گرفت قدردانی کرد و از گروِه مؤلفان این 
کتاب خواســت که تواضــع بریتانیایی 
خود را کنار بگذارند و به جهان اعام کنند 
کــه چه کار فوق العاده ای انجام داده اند. 
مؤلفــان ایــن کتاب با انگیزۀ نوشــتن 
بهتریــن کتابی که تابه حــال در زمینۀ 
مدیریت پروژه نوشــته  شده آغاز به کار 

تألیف این کتاب کردند.  

موضوع
 »راهنمــای PSMC« خــأ موجود در 
کتاب هــای منتشرشــدۀ APM را پــر 
می کند. APM کارهای غنی و فراوانی از 
معرفی هــا، راهنماهــا و مقاالت دربارۀ 
مهارت یافتن در مدیریت پروژه منتشر 
کرده است. اما در دنیای واقعی مدیریت 
پــروژه، اجرای برخی از اصول مدیریت 
پروژه با مشکاتی روبه رو می شود. این 
کتاب راهنما هم راهنمای مناسبی برای 
اصول اولیه اســت و هــم جدیدترین 
 BIM و )Agile( پیشرفت ها در چابک
را پوشــش می دهد. APM دریافت که 

با یک گروه متشــکل از مؤلفان از تمام 
زمینه های صنعت و چند تکنیک مرسوم 
ســنجش کیفیت تألیــف می تواند اثر 

بهتری داشته باشد. 
در این کتاب ســعی شده که سبک های 
مختلف آموزشــی درنظر گرفته شــود؛ 
به طورمثــال برخــی متــن را ترجیح 
می دهنــد و برخی تصاویر را. همتایان 
ایــن مؤلفان از داخــل و خارج از پروژه 
بخش های اول و دوم این اثر را بررســی 
می کردند و بازخورد )فیدبک( می دادند 
تا مشخص شود کدام بخش بیشترین 
توجه کدام خواننده را جلب کرده است! 
نتیجــۀ کار تألیف این کتاب، 150 تصویر 
و جــدول بــود، کــه برخی بــا دقت از 
سازمان های خود مؤلفان اتخاذ شده و 

برخی واقعی و اصیل اند.  
محور کار این مؤلفان شفاف نویســی و 
ساده نویســی است. امیلی تیلور، دختر 
ســیمون تیلور که یکی از مؤلفان است، 
آزمون ســنجش سلیسی متن را هنگام 
نوشــتن و بررسی و نهایی سازی کلمات 
عهده دار بوده است، که مؤلفان به مزاح، 
این بررسی را »تست امیلی« می نامند.  
این آزمــون زبان متظاهر و پرطمطراق 
برخی از مؤلفان را به چالش می کشید و 
مؤلفان را به این وامی داشت که به شیوۀ 
مختصرومفیدتــری  و  قابل فهم تــر 

بنویسند.
مطمئنــًا کتاب نهایی برای ده ســاله ها 
آزمــون  از  امــا  نیســت  مناســب 
 ،Flesh-Kincaid خوانش پذیــری 
آزمونی برای نشان دادن میزان  دشواری 
فهمیــدن یک متن به زبان انگلیســی، 
اســتفاده کردند تا مطمئن شــوند که 
نوشــته باالتر از سطح علمی کارشناسی 

نباشــد. تقریبًا تمــام فصل ها را با این 
آزمــون ســنجیدند؛ تا برای ســطوِح 
پایین تِر آموزشــی مناسب باشد. هدف 
مؤلفان این بوده که چیزی بنویسند که 

برای همه مناسب و مفید باشد. 
ایــن کتــاب را باید با چــه معیارهایی 

سنجید؟

می توان چهار معیار سنجش )متریک( 
برای این کتاب و مانند آن درنظر گرفت: 

آیــا عملی اســت؟ از ایــن لحاظ که  ��
استفاده کننده از آن بتواند راهنمایی ها 

را به کار گیرد؟

آیا عملی است؟ از این لحاظ که مبنای  ��
رئوس مطالب درســی و مجموعه ای از 
کیفیــات موردنیــاز مدیران یــا افراد 

شرکت کننده در آزمون ها باشد؟
آیــا عملی اســت؟ ازایــن لحاظ که  ��

هرکسی که آن را بخواند بتواند مفاهیم 
درون آن را درک کند؟

و درنهایت آیا جالب است؟ ��
در معیــار آخری احتمــااًل جواب منفی 
اســت. اما حس اشــتیاق و کار گروهی 
مؤلفان می تواند جالب بودن تألیف این 

اثر را به مخاطب آن انتقال بدهد. 
 Keith این گروه مؤلفان متشکل بود از 
 Haward، Jenn Browne،
 Carolyn Limbert، Simon
 Taylor، Mike Prescott،
 Stephen Jones، Guy Hindley،
Franco Pittoni، Ewen Mclean و 

بسیاری دیگر. 
این راهنما را گروه های همتای مؤلفان، 
متشــکل از 30 نفر از داخل و خارج این 
پروژه، بررســی کردند و می توان آن را از 
فروشــگاه APM و  کتاب هــای تجاری 
APMG تهیــه کرد. ایــن راهنما برای 
 Project  با عنــوان APMG مــدرک
Planning & Control™مناسب است  
و در همکاری با APM تألیف شده است. 
گواهــی و راهنمــای APMG  توأمان 
بینش مناســبی را از دیدگاه کارشناسان 
پــروژه فراهــم می کند؛ به طــوری که 
می توان فهمید که چرا و چگونه پروژه ها 
شکســت می خورند و چگونه می توان 
بهترین شــیوه های تحویل موفق پروژه 
را با جزئیات شــناخت و عوامل کلیدی 
موفقیــت در مدیریت پــروژه را به کار 

گرفت.  

انتشارات سمت، نشر دانشگاهی، 
گروه های تحقیقاتی، گروه های 
مؤلفان و مترجمان ما نیازمند 

الگویی منسجم و برنامه ریزی شده 
برای تألیف و حتی ترجمۀ آثار 

کاربردی و درعین حال سلیس و 
خواندنی هستند. با بررسی نحوۀ 
تألفی کتاب جدید APM در زمینۀ 
مدیریت پروژه سعی می کنیم که 
الگویی را برای تألیف کتاب های 

علمی-عملی داخلی معرفی کنیم.   

29 مديريت پـروژه ازتـئوري تا عمل
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برنامه نويسی Functional چیست؟
اگر پیش زمینه ای در رياضیات داشــته 
 Functional يادگیــری  بــرای  باشــید، 
Programming جلوتر هستید. اين موضوع به 
 functional اين خاطر اســت که برنامه نويسِی
عمل محاســبات را با توابع رياضی انجام می دهد. 
اگر پیش زمینه ای در رياضیات نداشته باشید، اين 
مبحث می تواند باعث گیج شدن شما شود. برنامه 
نويسی functional  با توابع و داده ها مانند ثوابت 
برخورد می کند. شما داده را به تابع رد می کنید و 
اين تابــع می تواند داده را تغییر دهد يا برخی از 
انــواع داده را بازگردانــد. در برنامه نويســی 
 state خوِد تابع نبايد داده اصلی يا functional
برنامه را تغییر دهد. در اينجا شــباهتی با فلسفه 
يونیکس وجود دارد که هر برنامه حداقل بايد يک 
کار را به درستی انجام دهد. يک تابع نبايد با همه 
قســمت های برنامــه درگیر باشــد بلکه بايد 
ورودی هايش را گرفته و به شما يک خروجی دهد. 
در حالــت ايده آل توابع بايد هر زمانی که ممکن 
باشــد در برنامه نويسی functional به صورت 
pure باشند. اين موضوع به اين معنیست که تابع 
با ورودی داده شــده همیشــه خروجِی يکسان 

خواهد داد.

برنامه نويسی Functional و برنامه نويسی 
شی گرا

برنامــه نويســی functional مثــل يک کوچ 
دراماتیک از چیزی مثل برنامه نويسی شی گراست. 
در برنامه نويسی شی گرا، شما اغلب يکشی پايه با 
متدهــای متنوع که بــرای تغییر داده يا وضعیت 
بخشــی از پروژه به آن اختصاص يافته داريد. يک 
متد ممکن است حتی داده يا وضعیت را تغییر دهد، 
اگر به صراحت اعالن نشــده باشد. در برنامه های 
کاربردی و عملی، گاهی اوقات اين موضوع با عقل 
جــور در می آيد. اين موضوع نگهداری برنامه ها را 
ســخت تر می کند چرا که همیشه مشخص نیست 
چــه چیزی state يا داده را تغییر می دهد. برنامه 
نويســی functional اساســاً در محیط هــای 
آکادمیک استفاده می شود اما می تواند به جلوگیری 

از اين مشکالت کمک کند.

JavaScript -1
برخی از زبان های برنامه نويســی اجازه 
برنامه نويسی functional را می دهند در حالی 
که برخی ديگر ممکن اســت بــه اين نوع برنامه 
نويسی تشويق کنند يا حتی وادار به اين نوع برنامه 
نويسی نمايند. جاوا اسکريپت در دسته اول جای 
می گیرد. در حالی که شما می توانید از نمونه های 
برنامه نويســی functional در جاوا اسکريپت 
استفاده کنید، به راحتی می توانید از رويکردشی 
گرايی هم اســتفاده کنید. با در نظر گرفتن جمله 
قبل، نمونه های برنامه نويسی functional زيادی 
در جاوا اســکريپت ساخته شده است. برای مثال 
توابع higher-order. اين ها توابعی هستند که 
می توانند توابع ديگر را به عنوان آرگومان بپذيرند. 
جاوا اســکريپت تعدادی تابــع ديگر دارد که با 
 map)( reduce)( filter)(آرايه ها کار می کنند. مانند
 higher-order و ديگر توابــع که همگی توابع
هستند. اين به شــما اجازه می دهد تا سريعًا و با 
اســتفاده از يک آرايه چیزها را زنجیر کنید. در 
حالی که نسخه های اولیه جاوا اسکريپت مشکالتی 
با تغییــر ناپذيری داشــتند، ورژن های تازه تر 
اســتاندارد ECMAScript اين مشکالت را رفع 
 catch-all Var کرده است. به جای کلمه کلیدی
برای تعريف کردن متغیرها، اکنون کلمات کلیدی 
const و let استفاده می شوند. اولی به شما اجازه 
می دهد تا ثوابــت را تعريف کنید همانطور که از 
نامش هم مشخص است و دومی يعنی کلمه کلیدی 
let حــوزه يک متغیر را محدود به تابعی که در آن 

تعريف شده )اعالن شده( می کند.

Python -2
مانند جاوا اسکريپت، پايتون زبان برنامه 
نويسی تعمیم يافته ای است که با آن می توانید به 
هر تعداد که خواستید نمونه برنامه نويسی بسازيد. 
البته پايتون هم معايب خودش را دارد اما مشکلی 
بــا برنامه نويســِی functional ندارد. حتی در 
مستندات رسمی پايتون مقدمه ای در مورد برنامه 
نويسِی functional وجود دارد. برای شروع، در 
ماننــد توابعــی  هــم   اينجــا 
)map)( reduce)( filter) و توابع مشابهی که در باال 

به آن اشاره کرديم در اينجا هم وجود دارند. مانند 
 higher-order جاوا اســکريپت اينها توايــع
هســتند که ديگر توابع را به عنــوان آرگومان 
می پذيرنــد. در پايتون مزايای برنامه نويســی 
 lambda در قالــب کلمه کلیدی functional
ظهور پیــدا می کند. شــما می توانید از عبارت 
lambda به چند طريق اســتفاده کنید. يکی از 
روش های اســتفاده از آن بــرای کوتاهتر کردن 
نوشتِن توابِع ساده اســت. مزيت اصلی عبارات 
lambda زمانی اســت که به عنوان توابع بی نام 
اســتفاده شوند. توابع بی نام در جاوااسکريپت و 
ديگر زبان های برنامه نويســی که در ادامه مقاله 
می آيد، استفاده می شــوند. اين توابع بخصوص 
higher- زمانی خوش دست هستند که با توابع

اگر زمانی را صرف خواندن مطالب مربوط به زبان های برنامه نويســی در اينترنت کرده باشــید، راجع به برنامه نويســِی functional حتمًا شنیده ايد. از اين اصطالح 
اغلب اســتفاده می شــود، اما به چه معنیســت؟ حتی اگر هم با اين اصطالح آشنا باشید، ممکن است ندانید که کدام زبان ها برای اين نوع برنامه نويسی مناسب تر 
هســتند. در نهايت همه زبان های برنامه نويســی يکســان ساخته نشده اند. با اينکه می توانید نمونه های برنامه نويسِی functional را در بسیاری از زبان ها استفاده 

کنید، هنوز هم کار با بعضی زبان ها راحت تر است.

functionalfunctional زبان های برنامه نويسی زبان های برنامه نويسی
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order بــه کار روند چرا که می توانید ســر وقت 
تعريفشــان کنید. بدون توابع بی نام، شما بايد با 
کوچکترين تغییر، توابع را از نو تعريف کنید، مانند 

توابع سفارشی.

Clojure -3
 clojure ،برخالف جاوااسکريپت و پايتون
ممکن اســت نام دهان پر کنی نباشد حتی در بین 
برنامه نويســان. در صورتی که با اين نام آشــنا 
نیستید، clojure زبان محلِی زبان برنامه نويسِی 
Lisp می باشد که به اواخر دهه پنجاه بر می گردد. 
اين اتفاق از راه خاصی انجام شــد که برای برنامه 
نويســِی functional عالی اســت. مانند ديگر 
زبان های برنامه نويســی محلِی Lisp، clojure با 
کد ماننِد داده برخورد می کند. اين بدان معنیست 
که کد می تواند به طــور موثری خودش را تغییر 
 Lisp، دهد. برخــالف ديگر زبان هــای محلِی
clojure روی پلتفرم جاوا اجرا می شود و به بايت 
کدهای JVM کامپايل می شود. اين موضوع به اين 
معنیست که می تواند با کتابخانه های جاوا کار کند، 
حال چه به زبان clojure نوشته شده باشند يا نه. 
برخالف زبان های قبلی در لیســت باال که به آنها 
اشاره شــد، clojure از ابتدا زبان برنامه نويسی 
functional بوده اســت. اين بدان معنیست که 
می تواند هر زمان که ممکن بود تغییرناپذير شود، 

خصوصًا درون ساختمان داده ها. clojure انتظار 
نــدارد که تمام برنامه ها از نظر رياضی قابل اثبات 
باشند، اما به استفاده از توابع خالص، هر زمان که 

ممکن بود تشويق می کند.

Elm -4
يکی از زبان های جديدتِر اين لیست است، 
 functional يکی از زبان های برنامه نويسِی elm
اســت که توسط Evan Czaplicki در سال 2012 
طراحی شده اســت. اين زبان در بین طراحان و 
توسعه دهندگان وب بخصوص برای ساخت واسط 
کاربری محبوب اســت. برخالف ديگر زبان های 
 Type checking از elm ،برنامه نويسِی اين مقاله
اســتاتیک اســتفاده می کند. اين موضوه کمک 
می کند تا وقفِه زمان اجرا نداشته باشیم و در عوض 
در زمــان کامپايل، error ها را گرفته و نشــان 
 error می دهد. اين بدان معنیست که برای کاربران
کمتری نمايش اداده خواهد شد که امتیاز بزرگی 
اســت. کامپايلِر زبان برنامه نويسی elm کدهای 
HTML، CSS و جاوااســکريپت را شناســايی 
می کند. به همان طريقی که در باال بیان شد و شما 
 clojure می توانســتید با اســتفاده از زبــان
برنامه هايی بنويســید که روی جاوا اجرا شوند، 
می توانیــد اپلیکیشــن هايی با اســتفاده از 
کتابخانه های جاوااســکريپت در elm بنويسید. 

يکــی از تفاوت های بزرگ elm و زبان های برنامه 
نويســــِی ديگری که در اينجا اشـــاره شد، 
)filter(عمومــــِی توابــع  وجود   عــــدم 
، )map(     و توابــــع مشابه است. در عوض اين 
 List.map   توابع را می توان با انواع داده ای مانند

يا  Dict.map تعريف کرد.

Haskell -5
haskell يکــی ديگر از زبان های خالِص 
 Type اســت که functional برنامه نويســِی
 elm، استاتیک دارد. برخالف زبان Checking
haskell مدت بیشــتری از زمــان اختراعش 
می گذرد. اولین ورژن از اين زبان برنامه نويسی در 
سال 1990 طراحی شــد. آخرين استاندارد اين 
زبان، haskell 2010 است، در حالی که ورژن بعدی 
برای سال 2020 برنامه ريزی شده است. همانگونه 
که قباًل هم اشــاره کرديم، طبیعِت خالِص برنامه 
نويســی functional زبــاِن Haskell به اين 
معنیســت که در طراحی اين زبان برنامه نويسی، 
توابع نبايد اثرات جانبی داشــته باشند. به همین 
علت، اين زبان برنامه نويســی برای حل مسائل 
جهان واقع مناسب اســت، برخالف آنچه که در 
دانشگاه ها در مورد ريشه های زبان برنامه نويسِی 
functional گفته می شــود. علــی رغم نبود 
محبوبت اصلی برای اين زبان، haskell در برخی 
از پروژه هايی که استفاده گسترده ای دارند به کار 
 ،Xmonad گرفته شده اســت. مديريت پنجره
تمام و کمال به زبان Haskell نوشــته شده است. 
Pandoc که انواع مختلف نشــانه گذاری ها به 
فرمت های ديگر و از فرمت های ديگــــر به هم 
تبديل می کند از اين زبان برنامــــه نويســی 
اســــتفاده کرده است. توابـــــع استاندارد 
)map(،)filter(،)reduce( و ديــگر تـــوابع 
higher-order هم در اين زبان وجود دارند که 
به شــما اجازه می دهند مفاهیم جاوااسکريپت يا 
پايتون را در haskell داشته باشید. اگر می خواهید 
در مورد زبان haskell بیشــتر ياد بگیريد، مقاله 
Learn You a Haskell for Great Good نقطه 

شروع مناسبی است.

آيا تازه وارد برنامه نويسی شده ايد؟
برخــی از اصطالحــات و زبان هــای 
برنامه نويســی، اگر برنامه نويس فصلی نباشید 
ممکن اســت ترسناک به نظر برسند. اين موضوع 
خوبی اســت چراکه دانســتِن اينکه چه چیزی 
نمی دانید از اولین قدم ها برای تبديل به يادگیرنده 
بهتر شدن، است. برخی از زبان های باال برای افراد 

تازه کار بهتر از بقیه هستند.
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برنامه ريزی برای حفظ تندرستی کارکنان ديگر 
تازگی ندارد و در بســیاری از سازمان ها هیجان 
اولیه اش از بین رفته اســت. کارشناسان سالمت، 
چگونگی حفظ سالمتی کارکنانی که در حال تالش 
برای پیشرفت هستند را با مثال های واقعی برای 
ما شرح داده اند.  در طول سال های اخیر، بسیاری 
از ســازمان ها اين يادداشت را دريافت کرده اند: 

کارمندان سالم، ســودمند هستند. چالش های 
ســالمتی جديد شــامل فّناوری هايــی مانند 
برنامه هــای تلفن همراه و Fitbit tracker ها )در 
انتهای متن بیان شــده است( هستند. بر اساس 
تحقیقــات مدير پژوهش های گارتنر، خانم آنجال 
مک اينتاير، تا سال 2018، تا 80 درصد برنامه های 
سالمتی شامل ثبت کننده های تندرستی می شوند 

که اين مسئله باعث تشويق استفاده ی يک سوم 
کارمندان آمريکايی از ثبت کننده های مچ بند يا 
شــکل های ديگر می شود. ســازمان ها چگونه 
می توانند مشــوق کارکنان خود برای شرکت در 
اين برنامه ها باشند؟ ســخنرانان و کارشناسان 
سالمتی در کنفرانس اخیر Fitbit اين مسائل را با 

ما در میان می گذارند.

پنج راه آسان برای حفظ پنج راه آسان برای حفظ 
سالمتی کارکنانسالمتی کارکنان

بخش اول
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سالم بودن را به سالمتی تبديل کنید برنامه هــای تندرســتی ســاده ی قدیمی، به 1
تشــویق كاركنان برای بهبود ســالمت جسمی خود 
اختصاص داده شــده بود. امروزه این برنامه ها به سمت 
برنامه هایی كه شــامل سالمت جســمی، احساسی، 
اجتماعی و اقتصادی افراد باشند، در حال تکامل است. 
"گفتمان برنامه های ســالمت ازآنجایی كه سازمان ها 

تشــخیص دادند سالمت جامع بسیار فراتر از سالمت 
فیزیکی افراد اســت، تغییر كرده اســت". این جمله را 
كریــس بویس مدیرعامل شــركت ویرجین پالس كه 
مجموعــه ای از محصوالت ســالمت كاركنان را ارائه 
می دهد، اظهار می كند. "دیگر كاهش هزینه بهداشت 
و درمان دلیل اصلی برای كمک به كاركنان برای سالم 

باقی ماندن ازنظر ذهنی ، جســمی و روحی نیســت. 
تندرســتی در حال استراتژیک شدن برای بسیاری از 
سازمان های پیشرفته است." بویس انتظار دارد كه این 
روند با گســترش تعاریف سازمان ها از سالمت و درک 
تأثیر ســالمت كاركنان در جنبه های دیگر زندگی بر 
تجارت و كسب وكار، ادامه پیدا كند. سیسکو یک مثال 
خوب از شــركتی جهانی اســت كــه به تازگی ارائه ی 
برنامه های سالمت ساده ی خود را به پلتفرمی از سالمت 
ارتقا داده است. بر اساس گفته های كیتلین جانسون، 
مدیــر بخش ســالمت یکپارچه ی سیســکو، مزایای 
شــبکه ی سالمتی شركت، شامل دسترسی به 7 مركز 
تندرستی با باالترین فّناوری در ایاالت  متحده می شود، 
كــه به كاربران اجازه ی اســتفاده از نرم افزار مبتنی بر 

حافظــه ی ابــری برای ثبت تمرینات، بحث با مربیان و 
تماشای تلویزیون هنگام تمرینات را می دهد. همچنین 
سیســکو یک رویــه ی BYOD را برای ثبــت فعالیت 
كاركنان در پیش گرفته است كه به آن ها اجازه ی اتصال 
Fitbit ها، Garmin ها ، اپل واچ ها و دیگر Device ها را به 

"ابر ســالمتی" می دهد. امروز، پلت فرم رفاه سیســکو 
شــامل چهارستون سالمتی: جسمی، عاطفی، سالمت 
اجتماعی و مالی اســت كه نرم افزار مبتنی بر ســالمت 
متمركز، اپلیکیشــن ها و فن آوری توسعه یافته توسط 
شركای سیسکو، فعالیت هر ستون را تضمین می كنند.

کمک به کارکنان در بهبود سالمت مالی برخی از برنامه های ســالمت، سالمت عاطفی 2
را در اجزای خود داشته اند، اما سالمت مالی برنامه ای 
است كه به تازگی به این روند اضافه شده است. داگالس 
چو، رئیس حساب های ملی استراتژی در شركت بیمه 
مــت الیــف، می گویــد: "برنامه های ســالمت مالی، 
ازآنجایی كــه نگرانی های مالی بین كارمندان در حال 
افزایش است، درخواست كننده های زیادی پیدا خواهد 
كرد". چو می گوید طبق مطالعات من الیف، 46 درصد 
از كاركنان باور دارند كه موقعیت مالی آن ها در ســال 
آینده بهبود می یابد كه این عدد در ســال 2014 برابر 
بــا 52 درصــد بود. "به طور مشــابه، در چهار ســال، 

نگرانی هــای كاركنان بــرای فراهم كردن هزینه های 
زندگــی به طــور ماهانه، از 38 درصد در 2012 به 53 
درصــد در 2015 نیــز افزایــش پیداكرده اســت."   
درحالی كه 53 درصد از كارمندانی كه من الیف آن ها 
را بررســی كرد معتقدند، ورک شــاپ های آموزشی 
مالی، به آن ها درک بهتر نیازهای مالی كمک می كند، 
در حالی ک فقط 38 درصد كارفرمایان این برنامه ها 

را ارائــه می دهنــد. سیســکو 
برنامه ی سالمت مالی خود 

را حدود یک سال پیش 
معرفی كرد كه شامل 
    WebEx   وبینارهای

 401K در موضوعات مختلف مانند چگونگی مدیریت 
بود. 

كارمندان می توانند با رفتن به میکرو سایت سیسکو، 
شخصیت مالی خاصی را انتخاب كنند و بر اساس آن 

از وبینارهای پیشنهادی مطلع شوند. 
سیســکو همچنین قصد دارد از مشــاوره های مالی بر 
روی ســایت اســتفاده كنند و همچنین بدین صورت 
كارمندان می توانند شخصاً با برنامه ریزان مالی مالقات 

كنند.
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پنج راه آسان برای حفظ پنج راه آسان برای حفظ 
کارکنــان کارکنــانســالمتی  ســالمتی 

به چالش کشیدن فعالیت مرتبط با اهداف  امور خیريه3
بــرای تشــویق تعامل بیشــتر كارمنــدان، تعداد 
فزاینده ای از ســازمان ها در حال گره زدن چالش 
تناســب اندام و دیگــر برنامه هــای تندرســتی به 
"مسئولیت اجتماعی" هستند. این گفته ی امی مک 

 ،Fitbit دونا، معاون رئیس و مدیركل گروه بهداشت
كــه ارائه دهنده ی ســخت افزار و نرم افــزار برای 

طرح های ســرمایه گذاری تناســب اندام اســت، 
می باشد.

در پاییز گذشــته، فروشگاه تارگت، اولین همکاری 
خود را در چالش سالمت به این صورت كه كاركنان 
توانایی خرید Fitbit به صورت رایگان یا باقیمت های 
یارانه ای، بســته به مدل انتخابی، را پیدا كردند، به 
نمایش گذاشــت. این موضوع بر اســاس گفته های 

كارا مک نالتی رئیس تیم برنامه ی سالمت كاربران 
تارگت است، كه در جلسه ی مراسم Fitbit درباره ی 

آن صحبت شد.
مــک نالتی گفت: هجده تیم مختلف چالش روزانه 
تارگت در طول یک دوره یک ماهه با پیشرفت باالتر 
از میانگین تعداد قدم های روزانه و ثبت آن با استفاده 
از Fitbit، را شــروع كردنــد. پاداش؟ هر تیم برنده، 

بخش دوم
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4. تأکید بر فعالیت های تیمی همان طــور كه موفقیت ها در تارگت و توكیو 4
الکترون نشــان داده، بســیاری از شركت ها "در حال 
حركت بیشــتر به ســمت جنبه تیمی تناسب اندام و 
ســالمتی هســتند" جان میلز معاون اجرایی توسعه 
 Rideau Recognition Solutions تجــارت شــركت
می گوید: "دســتاوردهای فردی هنوز هم بسیار مهم 
اســت و باید به رســمیت شناخته شود، اما بخشی از 

یک تیم بودن و تالش برای رسیدن به هدف مشتركی 
در فعالیت های ســالمت باعث افزایش میزان شركت 
كردن افراد در این برنامه ها اســت." كارمندان اغلب 
زمانی كه احســاس كنند بخشی از یک تیم هستند، 
انگیزه ی بیشــتری بــرای كار پیدا می كنند و تمایل 
كمــک بــه هم تیمی هــا می تواند ســطح تعامل در 

برنامه های تندرستی را افزایش دهد.

استفاده از شبکه های اجتماعی برای ترويج  سالمت5
دانشگاه سالمت ایندیانا كارمندان خود را برای انتشار 
عکس های خود در توییتر و دیگر شبکه های اجتماعی 
با هشــتک #healthyselfie تشویق می كند. بر اساس 
گفته های مارسی كوپر، مدیر بخش سالمت كاركنان، 
ســازمان می خواهــد كاركنان آن در این تابســتان 
عکس های خود در حال ورزش كردن و سالمت را با 
این هشــتک به اشــتراک بگذارند. این هشــتک به 
كاركنــان روحیه و انگیزه ی جدیدی می دهد. اتصال 
رسانه های اجتماعی با سالمتی در محل كار همچنین 

می تواند نتایجی در ساعت های بعد از كار نیز داشته 
باشــد. به عنوان مثــال كوپر از شــبکه ی اجتماعی 
Nextdoor برای پیدا كردن افرادی كه بتواند با آن ها 

ســاعاتی را بعد از ســاعات كاری قدم بزند، استفاده 
كرده اســت. گروه كوپر شــامل همسایگانی است كه 
قباًل آن ها را نمی شــناخته اما اكنون زمانی برای قدم 

زدن با آنان صرف می كند.
  Fitbit tracker: نرم افزارهایی كه میزان ســوزاندن و 
مصــرف كالــری در طــول روز بــر اســاس میزان 

فعالیت هایی كه دارید را نمایش می دهند.

توانایی اهدای 50000 دالر به موسسه ی خیریه ای 
به انتخاب خود داشــت. او همچنین اظهار كرد كه 
در شركت در طول ماه 13 میلیارد قدم و 6 میلیون 
مایل طی شــد، و همچنین درمجموع 50 میلیون 

كالری سوزانده شد.
چالــش تناســب اندام خیریه در امتــداد فرهنگ 
مسئولیت پذیری مشترک آن است، به همان صورت 
كه، سالیانه 5 درصد از سود خرد فروشی به اهداف 

مجمع اختصاص داده می شود. مک نالتی می گوید: 
"شــعار ما ساده اســت. ما برای خدمت به مهمانان 

خــود بر روی تیم خــود تمركز می كنیم تا بر روی 
اجتماع خود تأثیرگذار باشیم."

شــركت الکترونیک ژاپنی "توكیو الکترون"، كه در 
ســال 2010 اولیــن ســازمانی بود كــه به اجرای 
برنامــه ی فیت بیت كارمندان پرداخت و همچنین 
چالش های تناسب اندام را با اهداف خیریه گره زد. 

بر اســاس گفته های ویکی لی معاون ارشــد  منابع 
انســانی این شــركت : " برای هر قدمی كه در این 
چالش تندرســتی برداشــته شــد،  ما مقداری به 
صندوق كمک به زلزله زدگان ژاپنی كمک كردیم. 
شــركت كــردن در این برنامــه افزایش یافت زیرا 
كارمنــدان می دانســتند فقــط با قدم برداشــتن 
می تواننــد به همکاران آســیب دیده ی خود كمک 

كنند."
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چــه کنیم که بودجۀ يک پروژۀ 
آی تــی را بــه بــاد ندهیــم

بسیاری از دوستان، همکاران و مشتریان پیش بینی می كنند كه بودجه های آی تی در سال 2017 همچنان افزایش بیابند؛ اما مدیران ارشد فناورِی بسیاری 
در یک مصاحبۀ اخیر )در بریتانیا( گفته اند كه مدیریت و به كارگیری این بودجه ها دشــوارتر می شــود. دلیلی دارد. بودجه های بزرگ به معنی مســئولیت های 
بزرگ است و هر سازمانی بیشترین بازگشت سرمایه ممکن را می خواهد.  در مصاحبۀ Apptio با مدیران ارشد فناوری، 67درصد از آن ها و دیگر مدیران ارشد 
اجرایی آی تی انتظار دارند كه بودجه هایشــان یا افزایش بیابد یا در طول ســال ثابت بماند؛ اما بیشــتر از نیمی گفته اند كه این بودجه های زیاد چالش هایی را 
با خود به همراه می آورند. از هركسی كه تابه حال كاهش بودجه داشته بپرسید؛ تخصیص بیشتر دلیلی برای خوشحالی است نه ترسیدن! درادامه هفت راهبرد 

ارائه می كنیم كه هیچ وقت بودجۀ یک پروژۀ آی تی را به  باد ندهید. 

1
برای تغییر، يک بودجۀ جدا تخصیص بدهید

در این راهبرد ســاده، برای هر تغییِر تأییدشــده، یک بودجۀ ذخیره )Reserve Fund( ایجاد 
می شود. علت به دردسر افتادن بسیاری از پروژه ها این است كه هرگاه تغییری تأیید می شود 
مدیریــت پــروژه باید برای آن، بودجــه پیش بینی كند و موافقت آن را اخذ كند. به این ترتیب 
ازپیش با تأمین وجه موافقت می شود.  برای فراهم كردن بودجه برای تغییر باید درخواست های 
تغییر را برحسب تجربه و آگاهی تان از پروژه و منابع، طی حیات پروژه، تخمین بزنید. وقتی 
كه تأیید شــد معموالً به مدیر پروژه بســتگی دارد كه بودجه را تســهیم كند. بااین همه بعضی 
از پروژه ها كه فقط یک بودجه برای اتفاقات احتمالی )Contingency Fund( تخصیص می دهند، 
در تلۀ ســرگردانی بودجۀ تغییر گرفتار می شــوند و به زودی تمام شــدن آن را نظاره می كنند. 
ارتباطات نیز مثل دیگر جنبه های پروژه پراهمیت است. اگر پروژه از خارج از سازمان است، 
هربار كه برای هزینه ای، از بودجۀ تغییر اســتفاده می شــود باید به اطالع مشــتری برسد؛ و اگر 
پروژه داخلی است به اطالع ذی نفعان برسد. به این ترتیب در انتهای هر پروژه هركسی می داند 

چقدر از بودجه استفاده شده و چقدر در چنته مانده است.

2
بودجه را دائماً بررسی کنید

بودجه هــای پروژۀ آی تی مانند رژیم های غذایی می مانند. 
اگر دائماً مراقب هر لقمۀ خود نباشــید شکست منتظر شما 

می نشیند.  
اگــر مدیر پروژه ای بداند كه چطور رژیم بگیرد، می داند كه 
چطــور پروژه هــا را لقمه لقمه كند!  ذهنیت رژیم الغری بر 
»سالم خواری و ورزش بیشتر در همین امروز« استوار است؛ 
می تــوان این ذهنیت را در مدیریت پروژه های آی تی به كار 
برد. بارها شــده كه با رویکرد »همین امروز« ســه سایز كم 
كردند! در نظارت بر بودجه نیز این رویکرد درســت اســت. 
منابع را باید تفکیک كرد و برحسب اندازۀ هر لقمه، بودجه 
تخصیــص داد و با بررســی )حداقــل( هفتگی، بودجه را به 

لقمۀ بعدی هدایت كرد.  
آیا كار آسانی است؟ اگر وزن كم كردن آسان باشد، این كار 
نیز آسان است. اما وقتی كه عادت سازی می كنیم، عادت هایی 
كه با اهداف ما هم راستا هستند، چه با خوردن ساالد باشد 
و چــه بــا از پله باال رفتن یا پیش بینی هفتگی میزان مصرف 

بودجه، دشوار برای ما آسان می شود. 
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از زمان عرضۀ مانیفســت توســعۀ 
نرم افزار چابک در سال 2001 جنگ 
بین پرینس2 و چابک به تدریج شدت 
گرفته اســت. هر دو روش طرفداران 

و پشتیبانانی دارند. 
می  گوینــد: »چابکی بســیاری در 
پرینــس2 هســت« یــا »پرینس2 
درحال مرگ است«؛ »اصاًل چرا طرف 
یکــی را بگیریم؟«؛ »پــــرینس2 
آبشـــاری )Waterfall( اســت، پس 

چابک نیست.« 
 

مانیسفت توسعۀ چابک نرم افزار 
ما درعیِن اجرای توســعۀ نرم افزار و 
كمک به دیگران، راه های جدیدی را 
برای توسعۀ نرم افزار كشف می كنیم. 
درحیــِن این كار به چنین ارزشــی 

رسیده ایم:
افــراد و تعامل ها برترند از فرایندها  ��

و ابزار
نرم افــزار درحال كار برتر اســت از  ��

مستندهای كلیتگرا
همکاری با مشــتری برتر اســت از  ��

مذاكره دربارۀ قرارداد
پاســخگویی به تغییر برتر است از  ��

تبعیت از یک برنامه
هرچنــد موارد طرف راســت ارزش 
دارند، برای موارد طرف، بیشتر ارزش 

قائلیم.
اخیــراً این جنگ از پشــت پرده های 
مدیریــت پــروژه بــه محیط های 
عمومی تر كشــانده شده؛ این اظهار 
نظــرات و ماننــد آن در كانال هــای 
رســانه های اجتماعــِی مربــوط به 

كسب وكار مطرح می شوند. 
با تالش شركت ها  برای عقب نیفتادن 
و رقابت در جنگِل بی رحِم كسب وكار، 
روش هــای جدید كاری پیشــرفت 
كرده انــد و روش هــای نوینی برای 

مدیریت پروژه به وجود آماده اند. 
تردیدی نیســت كه  شركت ها برای 
استمرار حیات خود باید در پاسخ به 
نیازهای مشتری چابک تر باشند؛ اما 
آیا در پشت  پردۀ مدیریت پروژه، پایاِن 
حیــاِت پرینس2 صحــت دارد؟ آیا 
مرگــی در كار اســت و از ایــن پس، 

پروژه ها و مدیریت تغییرات تنها باید 
طبق رویکرد چابک انجام بگیرند؟

در سواحل آب های شمالی، جمعیت 
هلنــدی Agile كارگاهــی را بــرای 
بررســی بیشتر این موضوع در هلند 
برگــزار كردند. بیش از 60 چابک كار 
حاضر در این كارگاه، پاســخ برخی از 
این ســؤال ها را دریافتند؛ تاریخ این 
روش ها را بیشــتر بررســی كردند؛ و 
نمونه های مناســبی را از هردو روش 

كنــدوكاو كردند. این گروه برای این 
ســؤال پاســخ بالقوه ای یافتند: آیا 
پروژه هــا را همچنان باید با پرینس2 

انجام داد، یا خیر؟ 
اما پاسخ چه بود؟

در كمال تعجب، در گروهی كه بیشتر 
آن متشــکل از توســعه دهندگان 
نرم افزار، متخصصان DevOp، مالکان 
محصــول و مانند آن ها بود، فقط20 
درصد از گروه باور داشتند كه چابک 

پرينــس2 يــا چابــک؟
PRINCE2 or Agile? 

جالب ترین نتیجۀ جلسه، پاسخ به این 
ســؤال بود كه آیا حیــاِت پرینس2 
درحــاِل  یــا  رســیده  به پایــان 
به پایان رســیدن است؟ نتیجه دقیقاً 

نصف نصف بود!
بخش آخر این جلســه به این سؤال 
اختصاص یافت: »چرا بازهم به كار با 

پرینس2 ادامه بدهیم؟«

پاســخ ها به این سؤال به صورت مزایا 
و معایب بر دیواری نوشته شد. بدیهی 
بود كه هرچند چابک همچنان عنواِن 
»بهترین روش برای توسعۀ نرم افزار« 

را حفظ خواهد كرد، هنوز، درمجموع، 
اســتفاده از پرینس2 مزایایی دارد، 
به خصــوص زمانی كــه برای پروژه و 

كسب وكار شما مناسب باشد. 

 کدام یک بهتر است: پرینس2 یا چابک؟ 

آیا حیات پرینس2 به پایان رسیده یا می رسد؟
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همکاری را دست  کم گرفته ايم
در این عصِر هم وابستگی، هرچند كه 
همه چیز از مجموعه ای از همکاری ها 
نشئت می گیرد، همکاری همچنان 
و  مدیریت ناپذیــر  كیفیتــی 
ســنجش ناپذیر باقی مانده اســت.  
همکاری فقط كیفیتی نیســت كه 
خواهــان آن در اداره هــای خــود 
هستیم. اقتصادمان، حتی تمدن ها 
و نظام های سیاسی مان را می توانیم 
ازدیدگاه مجموعه ای از همکاری ها 
تحلیل كنیم. اینکه چگونه خودمان 
را تغذیــه می كنیم، می پوشــانیم، 
آموزش می دهیم، مفرح می كنیم، و 
سرگرم می سازیم، وام دار مجموعه ای 
از همکاری های پیچیده، و در كمال 
تعجب، به چشــم نیامده است.  ما در 
عصر هم وابستگی زندگی می كنیم. 
امــروِز ما، ماحصــِل كار فردی یک 
بازیگر نیست. همکاری، همکاران، و 
فناوری هــای موردانتخــاب آن ها 
بازی گردانان اصلی موجودیت مدرن 
امروزنــد. همکاری، چه در ســطح 
داخلــی و چــه در ســطح خارجی 
ســازمان، تعیین كنندۀ موفقیت آن 
در هر بازاری است كه عرضه می كند؛ 
بااین همــه در بیشــتر موقعیت ها 
و  مدیریت ناپذیــر  همــکاری 

سنجش ناپذیر است. 

وقت تغییر فرارسیده است 
اگر قصد داریم كه از نهایت ظرفیت 
ابزارهای همــکاری و تعاملی امروز 
بهره برداری كنیم )كه یک فهرست 
جالب و ناكامل این ابزار عبارت اند از 
 Asanat، Atlassian، Cisco Spark،
 Evernote، Igloo، Jabber، Google

 Docs، Google Drive G-Suite،
 OneDrive، Pipedrive، Office365
 Podio، Ryver، Sharepoint، Skype،
 Slack، Solstice، Trello، Volerro،
WebEx، Yammer(، مــا تیم هــای 

مدیریــت، باید به شــناخت و درک 
عمیق تر و گسترده ای از »مجموعۀ 

همکاری ها« نائل شویم. 
بعدازاینکه ضرورت عاجل همکاری 
را بــرای موفقیــت در دنیایی كه با 
شــتاب به سمت دیجیتالی و رقمی 
شــدن پیش می رود باور می كنیم، 

درمی یابیــم كــه اساســاً اثری از 
موجودیتی چون »همکاری« وجود 
نــدارد. هیچ جا در اســناد نظام مند 
ســازمانی )مثــاًل ترازنامه هــا یــا 
گزارش هــای k-10( ردپایــی از 
سنجش پذیری همکاری نمی یابیم.      
در لینکدیــن حــدود 500 میلیون 
متخصص وجود دارند كه موفقیت ها 
و مهارت هایشان را برشمرده اند؛ اما 
هیچ معیار سنجشــی )متریکی( كه 
عموماً پذیرفته شــده باشد و بتواند 
میزان توانمندی در همکاری را نشان 
بدهــد وجود ندارد. اقتصاد امروز ما، 
كه وســواس گونه بر مهارت استوار 
است، به این آگاهی دست یافته كه 
حتــی با برخورداری از جدیدترین و 
پرمطالبه ترین مهارت ها، مثاًل دانش 
داده ها یا استادی در امنیت اطالعات، 
بایســتگِی مهــارت همــکاری را 
نمی توان انکار كرد.  هر مدیر ارشــد 
امنیــت اطالعاتی )CISO( كه خبره 
باشد معترف است كه برای موفقیت 
برنامۀ امنیت اطالعات یک سازمان، 
به یک دســتورالعمل اساسی برای 
ایجاد همکاری مؤثر و حتی ترغیب 
افراد خارج از انتظام آن ســازمان به 
همکاری فعاالنه نیاز است. مرثیه های 
زیادی در ثنای همکاری، از هركسی 
كه با حجم زیادی از داده ها سروكار 
دارد، مثــل علم داده هــا یا تحلیل 
داده ها، می شــنویم. اما اگر ناظر بر 
جلسات كالبدشکافی  شکست های 
قطعــی ســازمان ها در تولید ارزش 
بــرای امنیت اطالعات و داده ها بوده 
 باشــید، درمی یابید كــه عملکرِد 
كم ترازانتظــار، ناگزیر بــه ناكامی 
همکاری ها و ترویج ندادن همکاری 
در جمعیت عمومی كاركنان نسبت 
داده می شــود.  همیشــه در روال 
تاریخِی این گونه مســئله ها، وقتی 
كاشف به عمل می آید كه به موضوع 
مهمی به قدر كفایت و شایستگی اش 
و  تحلیلگــران  نشــده،  توجــه 
دانشگاهیانی هستند كه نیاز به توجه 
 C به آن موضوع را به مدیران ســطح
گوشزد كنند. باوجوداین هنوز افراد 
زیــادی را در ســازمان های مدرن 
ندیده ایم كه خواستار مدیران ارشد 

CCO باشــند. اگر )CCO( همکاری
ها به زودی در نمودارهای ســازمانی 
ســربرآورند، بی تردیــد نیــاز بــه 
»ســنجش دقیق« و مدیریت جدی 

و فعال همکاری ها داریم. 

همکاری سنجش پذير است
حدود یک ربع قرن پیش، دكتر كاِرن 
استیفنسون برای یک تحلیل دقیق 
و ســامان مند و مملــؤ از ریاضیات، 
درخصــوص ارتباطات انســانی در 
سازمان های پیچیده، پیش قدم شد.  
محققان بــرای ایجاد زمینۀ تحلیل 
شبکه های اجتماعی )قابلیت نگاشت 
افرادی كه باهم همکاری می كنند، 
برای دســتیابی به اهــداف معین( 
قــدرداِن استفنســون هســتند. 
استفنسون از فنون تحلیل شبکه های 
اجتماعی، برای بهینه سازی استقرار 
فیزیکــی اداره ها و ادغام آن ها باهم، 
تحلیل تركیب بندی تیم های توسعۀ 
محصول، شناســایی و مرئی كردن 
تحکیم كننــدۀ  همکاری هــای 
 IC شــبکه های تروریســتی برای
)جمعیت اطالعاتی ایاالت متحده(، 
و نحوۀ ســرایت شخص به شــخص 
بیماری هــای همه گیر )اپیدمیک( 
برای كاركنان بهداشــت و سالمت 
عمومی استفاده كرده است. مدیران 
اجرائی باید از ابزار و فنون مشــابهی 
برای تشخیص و تقویت همکاری های 
عالــی )و معمــوالً مخفــی( مابین 

نیروهای كاری استفاده كنند. 
در یک سازمان، همکاری بر چگونگی 
جریان یافتــن اطالعات )یا جریان 
نیافتن آن( تأثیــر می گذارد؛ جای 
تعجب دارد كه بیشــتر ســازمان ها 
مجموعــۀ  تجزیه وتحلیــِل 
همکاری های مربوط به جریان های 
اطالعاتی مخرب یا ارزش ســاز را با 
جدیت دنبال نمی كنند. شــناخت 
بهتــر شــیوۀ همکاری بــه گردش 
اطالعــات و خروجی هــای مثبت 
كمــک می كند و راه مطمئنی برای 
افزایش بسامد خروجی های مثبت 
و اجتنــاب از تکــرار اشــتباه های 

پرهزینۀ قبلی است.  
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اعتماد کلید است
ظرفیــت همــکاری در ســازمان، 
پشتیبان شایستی برای اعتمادسازی 
در آن اســت؛ اعتماد به این معناست 
كــه كاركنان چقدر به ســازمان، و 
سازمان چقدر به كاركنان، و كاركنان 
چقدر به هم اعتماد دارند. این ســطح 
از اعتماد بر عملکرد تأثیر می گذارد؛ 
زیرا هم بســتگی مســتقیمی مابین 
»میــزان اعتماد بین یک ســازمان و 
اعضایش«، و »توانمندی در توســعه 
و به كارگیــری توأماِن فن و دانش« 

وجود دارد. 
ازلحاظ اقتصادی، ســازمان هایی كه 
ظرفیــت همــکاری باالیــی دارند، 
متحمل هزینه های تراكنش داخلی 
كم تری می شوند. استیفنسون شاهد 
بوده كه »...اگر افراد در دو دپارتمان 
یا ناحیۀ مختلف )مثاًل دپارتمان های 
بازاریابــی و فروش یا نواحی آســیا و 
اروپــا( اعتماد كافی بــرای مکالمۀ 
صادقانه دربارۀ تأثیرات بازار، كیفیت 
فرایندهای كار، و راه  های پیشــرفت 
می تواننــد  باشــند،  داشــته  كار 

فرصت های بســیار بیشــتری برای 
ابتکار و فکرورزی داشــته باشــند. 
متعاقــب آن هزینۀ پروژه های جدید 
كم می شــود... و با كاهش غفلت های 
ثقیــل و پرهزینه ارزش بیشــتری 

حاصل می شود.«
شاید چنین دیدگاه های نوآورانه ای 
دربــارۀ مدیریــت به »َجــو زدگِی 
كریســتف كلمبی« محکوم شود! اما 
چیز جدیدی كشف نکرده ایم؛ مسئلۀ 
و  ســنجش پذیری  ضــرورت 
مدیریت پذیــرِی همــکاری همه جا 

خود را به  رخ می كشــد. امیدواریم كه 
ســخت گیرانه و با دقــت، مجموعۀ 
همکاری هایــی را كــه ســازمان یا 
شــركت شــما ازطریــق آن ارزش 
می آفرینــد و مأموریتش را به انجام 
می رساند، سنجش و مدیریت كنید.

)به صورت جدا از متن- یا واضح( شما 
برای سنجش همکاری در سازمان یا 
تیــم آی تی خود چه می كنید؟ خط 
دید پذیرای مقاالت منســجِم علمی 
و تجربــی شماســت. در خــط دید 

بنویسید.    
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اول ازهمه نترســید! بســیاری از مدیران پروژه در این 
موقعیت قرار داشته اند. پروژه ای که از کنترل خارج شده 
و مدیــر پــروژه آن را رها کــرده )یا اصًا مدیر پروژه ای 
وجود نداشته( و اکنون کسی باید مسئولت پروژه را به 

عهده بگیرد. بگذارید از ابتدا شروع کنیم:
مشکل را کشف کنید.

اول نوع مشکل را مشخص کنید.
پــروژه در حال اجراســت بنابراین باید با تیم 
پروژه صحبت کنید و احتمااًل نیازها و نوع تجاری پروژه 
را هم مشــخص کرده و خاصه پروژه که اهداف پروژه 
را مشخص می کند تعیین کنید. تکنیک اصلی در اینجا 
گوش دادن است. از تیم جدید پروژه در مورداحساسی 
که نســبت به پروژه دارند، سؤال کنید. از آن ها در مورد 
اینکه چرا فکر می کنند پروژه درخطر اســت بپرســید. با 
شــخصی که شما را به پروژه آورده است صحبت کنید. 
چرا فکر می کنند که پروژه شکســت می خورد؟ بازیابی 
پــروژه برای اعضای تیم چه مفهومی دارد؟ بعدًا در این 
مقاله به جزئیات انتظارات متقاضیان خواهم پرداخت، 
اما باید فهم روشنی از انتظارات متقاضیان داشته باشید 

در غیر این صورت شانســی بــرای موفقیت نخواهید 
داشت. ممکن است تیم شما دلیل اصلی درخطر بودن 
پروژه باشــد، لذا سعی کنید نظرات و ایده های اعضای 
تیم را با مســتندات به دست آمده از منابع دیگر )مانند 
سیســتم نرم افزاری مدیریت پروژه یا همکاران دیگری 
که در اداره مدیریت پروژه فعالیت می کنند( شفاف سازی 

و تائید کنید.

ابزارها را بررسی و مرور کنید
در گام بعــدی، ببینید چــه ابزارهایی در حال 
استفاده است و چقدر از آن ها استفاده شده است. اگر 
زمان بندی رسمی در ابزار مدیریت پروژه وجود دارد آن 
را پیدا کنید و ببینید چه کیفیتی دارد. بررســی کنید که 
زمان بنــدی بروز بــوده و منعکس کننده واقعیت پروژه 
باشــد. همین کار را برای تمام مستندات پروژه، ردیاب 

یا سیستم ثبت وقایع که در زیر آمده انجام دهید:
 بخــش ثبت خطرات: در حــال حاضر چه مواردی 
تحــت عنوان مشــکات مدیریت شــده اســت؟ آیا 
برنامه ریزی مشــخصی برای بســتن مشکات وجود 

دارد؟

 بخــش ثبت تغییرات: چه تغییراتی در بخش های 
قبلــی پروژه اتفاق افتاده اســت و آیــا به اندازه کافی 
مستندســازی شده است؟ در حال حاضر چه تغییراتی 
می توان اعمال کرد یا چه تغییراتی نیاز به تفکیک دارد؟
 بررســی کنید که هر عضو تیم که نیاز به دسترسی به 

ابزارهای شما دارد، دسترسی مناسبی داشته باشد.

گزارش را مرور کنید
بــه گزارش هــای پــروژه درگذشــته نگاهی 
بیندازید. بررســی کنید که آیا گزارش ها منعکس کننده 
واقعیاتی که کشف کرده اید هستند یا خیر؟ اگر این طور 
بود و پروژه هنوز درخطر قرار داشــت یعنی مشکلی در 
کیفیت تصمیم گیری و رهبری حامی پروژه شما وجود 

دارد.
این موقعیت بیشتر شبیه – حداقل ازنظر من و با توجه 
به تجربیاتم – این اســت که گزارش های پروژه یا طرح 
نشده اند و یا وجود ندارند. ارائه گزارشی شفاف از پروژه 
)ترجیحًا به شــکل مستقیم از سیستم مدیریت پروژه( 

را یکی از اولویت های اصلی خودتان قرار دهید.

 از مدیــر پــروژ ه بپرســید: چگونــه پــروژه ای را کــه بــا مشــکالت 

اجرایی دســت و پنجــــــه نــــــرم مـــــــی کند، نـــــــجات دهیم؟
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چگونه هنگام سردرگمی کارامد باشیم؟چگونه هنگام سردرگمی کارامد باشیم؟

آگاه باشید که عکس العمل شما  01
نرمال است. 

از ســرزنش خود دست بردارید و برای 
اینکــه روی کار تمرکز کنید اســتراتژی 
داشته باشــید. اجازه دهید ذهن برای 
زمان مشــخصی سرگردان و رها باشد. 
تایمری را روی 10 دقیقه برای چرخ زدن 
در اینترنت، خیره شدن به بیرون پنجره 
یا حتــی کمی جاخوردن تنظیم کنید تا 

به کم کردن استرس کمک کند. 
 

یک نفس عمیق بکشید 02
در واقع 5 نفس عمیق بکشید.
افــراد در ارتش زمان مواجه شــدن با 
موقعیت های خطرنــاک و بحرانی، از 
تنفس تاکتیکی استفاده می کنند و مفید 
بودن این تکنیک در کمک به مردم برای 
کاهش اســترس ثلبت شــده است.  تا 
چهار بشمارید و هر بار نفس بکشید حاال 
تا چهار بشــمارید و این بار نفس را نگه 
دارید و دوباره تا شماره 4 نفس را بیرون 
تکــرار  را  اینــکار  و   دهـــــــید 

کنید. 

تمام کارهایــی را که باید انجام  03
دهید یادداشت کنید

برخی از مردم با دست نویس کارهایشان 
راحت هســتند و عاقه دارند خط خود 
را روی کاغذ ببینند. همچنین ثابت شده 
اســت نوشــتن روی کاغذ به استرس 

زدایی کمک می کند.  

اولویت بنــدی و اولویت بندی  04
خالقانه

بــا اولویــت دادن به کارهایی که ضرب 
االجل دارند شــروع کنیــد. کارها را به 
ترتیب بزرگی و اندازه مرتب کنید و آیتم 
های بزرگتر را باالتر قرار دهید. به محض 
اینکه لیســت اولویت بندی نهایی شد، 
عقب بایستید و  ببینید این لیست نظم 
و ترتیب مشــخصی دارد و جای شروع 
کار را نشــان می دهــد؟ اگر همچنان 
انگیــزه کافی ندارید کاری را که بیش از 
همــه دلتان می خواهــد انجام دهید 
انتخاب کنید. انجام یک کار بهتر از بیکار 

بودن است. 

از کارهای ساده شروع کنید 05
      طــی 15 الــی 30 دقیقه بعد 
کدام کارها را می توانید به سرعت انجام 
دهیــد؟ تماس تلفنی بگیرید، ایمیل ها 

را پاسخ دهید و غیره...

از هم تیمی ها کمک بگیرید 06
کار در اداره و داشــتن همــکار 
مزیت های زیادی دارد. ازآنها اســتفاده 
کنیــد! مردم دوســت دارند به دیگران 
کمک کنند و مشکاتشــان را حل کنند. 
مشــکات پروژه را با همکارتان در میان 
بگذارید و ببینید هم تیمی ها زمانی که 
مشــغله های زیاد دارند چه می کنند؟ 
ببینید آیا می توانید بخشــی از کار را به 

کســی واگذار کنید یا بــرای یکی قهوه 
بخریــد تا فرصت اســتراحت داشــته 
باشــید. صحبت با مدیر در مورد حجم 
کار و اولویــت ها هــم، راه خوبی برای 
مشورت گرفتن و راهنمایی است. شما 

در این مسیر تنها نیستید.  

07 از تایمر استفاده کنید
بــرای کار کــردن زمــان های 
مشــخصی را تنظیم کنید. تایمر را روی 
30 یا 40 دقیقه تنظیم کنید، کاری که در 

آن مــدت بتوانید انجــام دهید. پیتر 
برگمن در مقاله مربوط به بازاریابی کسب 
و کار  و تحــت عنواِن برنامه عملی برای 
زمانی که احساس سردرگمی می کنید، 
می نویســد:" کار در بــازه های زمانی 
مشــخص مهم اســت، چرا که رقابت با 
زمــان ما را متمرکز نگه می دارد."  تمرکز 
حواس اســترس انگیزشــی را افزایش 
داده و استرس فلج کننده را کاهش می 
دهــد. دوره های زمانی کاری، به شــما 
چهارچوبی می دهد که کمک می کند تا 
هنگام انجام کارهای مهم راحت باشد. 

یا پنج باشید یا بیست 08
گاهی اوقــات باید از کاری که 
انجام می دهید دست بردارید. حاال چه 
بــا پیاده روی، چه یــک قهوه، مقداری 
مراقبــه آرامش بخش، یا مطالعه مقاله 
ای غیــر مرتبــط. زمانی را برای منحرف 
کــردن مغــز ار کاری که انجام می دهید 
اختصاص دهید. تمرکز و درخششی که 
احساس تازه شدن به انجام لیست بزرگ 
کارهایتان می دهد شگفت انگیز است. 
بهترین مدیر پروژه ها  اســتاد مدیریت 
حجــم کاری زیاد هســتند. آنها چطور 

اینکار را انجام می دهند؟ 

تا حاال این اتفاق برای شما افتاده است؟ صبح زیبایی دارید یک فنجان قهوه داغ در دستتان است و تصور می کنید که روی حجم کار کنترل دارید که ناگهان 
شوکه می شوید و اتفاق بدی می افتد. این یعنی شما برای دو هفته آینده باید کارهای مرتبط با  اولویت بندی انجام دهید و طوالنی شدن لیست کارهایی 
که باید انجام دهید هم کمکی به شما نمی کند. اینکه کارهای زیادی برای انجام داشته باشید با داشتن کارهای بیش از حد دو موضوع متفاوت هستند. 
مهم نیست که چطور تعریفش کنید، کار زیاد می تواند انگیزه دهنده باشد اما کار بیش از حد مانع از پیشروی شما می شود و نتیجه اینکه کارهای زیاد اما 
بدون هدف و غیر موثر انجام می دهید. اینکه تسک ها و پروژه ها با چه کیفیتی اولویت بندی شده اند مهم نیست، زمانی که مشغله ها و کارهای زیادی 

8 ترفند برای آرام کردن ذهن و شروع به انجام وظایف وقتی سردرگم هستیم
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خبرهای ناخوشــایندی در مورد زنانی وجود دارد 
كه فنی هســتند، همان طور كه در گزارش تحقیق 
زنان فنی 2018 توسط ایوانتی قابل مشاهده است 
كه در این گزارش آمده 63 درصد از میان 500 زن 
فنی، كارشــان را بزرگ تریــن چالش خود معرفی 
كردند. چهل وســه درصد می گویند كه هیچ الگوی 
نقــش زنی ندارنــد و 40 درصد اظهار می دارند كه 
شکاف ایجادشده را به عنوان بزرگ ترین چالش خود 

می دانند. چقدر مأیوس كننده و تأسف بار!
 Reboot Digital Marketing مجموعه ی دیگری به نام
سعی كرد داده ها را به روشی متفاوت تفسیر نماید 
تــا فرصت های موجود را مشــخص كند و جوانب 

مثبت قضیه را تشخیص دهد.
از این دیدگاه، 67 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند 

كه ایجاد تأثیری مثبت در ســازمان یا صنعتشــان 
بهترین كاری است كه یک زن فنی می تواند انجام 
دهد. 54 درصد از آنان می گویند تشویق سایر زنان، 
كار مثبت چشمگیری است و همان درصد می گویند 
كه معتقدند تعداد زنان فنی اكنون بیشــتر از پنج 

سال قبل است.
پنجاه وســه درصد از زنان می گویند این كار هرگز 
خسته كننده نیست و 45 درصد اظهار می دارند كه 
این پروژه هیجان انگیز است، درنتیجه به روش هایی 
اشاره می كنند كه صنعت و تکنولوژی به زنان یک 
روزنــه ی پویــا، خالق و تشــویق كننده می دهد تا 

مهارت ها و عالیقشان تقویت شود.
البته 29 درصد از پاسخ دهندگان به فرصتی اشاره 
كردند كه تا ساعت ها كار كنند یا در محیطی جدید 

با استفاده از آخرین فناوری ها به فعالیت بپردازند. 
حقوق عالی و پیشرفت در كار نیز دو انگیزه ی مهم 
برای 24 درصد از زنان فنی جهت انتخاب این نوع 

كار بود.
درنهایت، كار كردن با زنان دیگر در این شــغل نیز 
یکی از عوامل است هرچند تنها 14 درصد از زنان 

این پاسخ را دادند.
اگرچه بودن یک زن در رشته های مختلف تکنولوژی 
چالش برانگیز است، اما من دوست دارم داستان های 
درخشــانی نظیر این را ببینم. دیدن سایر زنانی كه 
رشــد و پیشــرفت می كننــد و با انجــام كارهای 
ارزشــمندی كه به آن عالقه مندند به رؤیاهایشان 
تحقق می بخشــند باید مشوقی باشد برای سایرین 

و رسیدن به برابری.

بهتريــن نکات در 
فنی زنــان  مورد 

42



در یکم نوامبر، نزدیک به 1500 كارمند شــركت 
Google در تجمعی بر ضد رســیدگی ناكافی ســوء 

رفتارهــای مربــوط به دو مدیر شــركت، اعتراض 
كردند. در ساعت 11 صبح به وقت محلی، در بیش 
از بیست اداره ی Google در سراسر جهان، كاركنان 
از پشــت میزهای خود بر خواســته و به پیاده روی 
پرداختنــد، درحالی كه جلوی صف معترضین متن 

زیر نوشته شده بود:
سالم. من پشت میزم نیستم زیرا برای اتحاد با سایر 
كاركنــان گوگل و پیمانکاران راهپیمایی می كنیم 
تا اعتراض خود را علیه آزار، بدرفتاری، عدم شفافیت 
و فرهنگ محیط كار كه برای همگان كارآمد نیست 
نشــان دهیم. من بعداً بــه محل كارم بازمی گردم. 
برای تغییرات اساسی و واقعی راهپیمایی می كنم.

ایــن اعتراض با یک گــزارش نیویورک تایمز كه با 
جزئیــات ذكرشــده بود خودنمایی كــرد. در این 
 Larry Page گزارش با جزئیات آمده بود كه چگونه
رئیــس كمپانی Alphabet از انــدی رابین، یکی از 
ســازندگان اندروید درخواســت كــرد تا اتهامات 
مربوطــه را مجدداً امضا كند. وقتی نیویورک تایمز 
آشــکار كرد كه معاون ارشــد سابق تحقیق، به نام 
Amit Singhal، از مجموعه جدا شــد و اینکه مدیر 

Google X به نام Rich DeVaul بعد از سوء رفتار كه 
انجام داده بود، سركار خود باقی ماند، اعتراضات از 

سر گرفته شد.
 NYT اتهامات ذكرشده در گزارش Google شركت
 Sundar را منکر نشــد؛ اما در عوض رئیس كمپانی

Pichai و معاون Eileen Naughton پاســخ دادند كه 

شركت 48 نفر را به اتهام آزار اخراج كرده است.
 Google درخواست كاركنان، سیاست های شركت

را تغییر داد
سازمان دهندگان این اعتراض پنج تغییر زیر را در 

سیاست های شركت Google خواستار شدند:
1. پایــان دادن به داوری اجبــاری در پرونده های 

اذیت و آزار و تبعیض.
2. تعهد به پایان دادن نابرابری در پرداخت و ایجاد 

فرصت ها.
3. ارائــه ی یــک گزارش مبنی بر افشــای عمومی 

ماجرای اذیت و آزار.
4. ارائه ی یک فرآیند واضح، یکپارچه و جهانی برای 
گــزارش افراد ناشناســی كه مرتکب ســوء رفتار 

شده اند.
5. تغییر دادن سلسله مراتب اجرایی تا مدیر اصلی 
CDO مســتقیماً گزارشــات را به مدیرعامل انتقال 

دهد و به وی اجازه دهد تا پیشنهاداتی را مستقیماً 
به ســایر مدیران ارائه كنــد. به عالوه، انتصاب یک 

.Google نماینده ی كاركنان در هیئت مدیره ی
پاسخ گوگل به این اتهامات سوء رفتار جزو آخرین 
تصمیمات قابل بحث در چند ســال اخیر می باشد. 
در گزارشــات NYT، كارگران، امســال به نشانه ی 
اعتراض كار هوش مصنوعی شــركت را با پنتاگون 
نپذیرفتند و اظهار داشــتند كه كارشان نباید برای 
جنگ استفاده شود. گوگل درنهایت تصمیم گرفت 
ایــن قرارداد را با پنتاگــون تمدید نکند. كاركنان 

همچنین آقای Pichai و دیگر مدیران را برای تولید 
یک موتور جستجو برای چین كه نتایج را سانسور 
می كــرد، مجازات كردند. از آن زمان به بعد، گوگل 
دیگــر برای ســاخت موتور جســتجو با چین قدم 
برنداشــت. البته نمی توان Memo را فراموش كرد؟ 
كارگران گوگل گفتند ســایر حوادث ســؤاالتی در 
مورد گرایش شــركت به زنان در ذهن ایجاد كرد. 
سال گذشــته، James Damore، اظهار داشت زنان 
ازنظر زیســتی تخصــص كمتــری می توانند در 
مهندســی به دســت آورند و این كــه تفاوت های 
شخصیتی ضعف مدیران و رهبران زن را در كمپانی 
نشان می دهد. پس از یک اعتراض، مدیران گوگل 
آقای Damore را اخراج كردند. دریکی از جلســات 
پرسنل در سال Page ،2017 و Sergey Brin تالش 
كردنــد الگوهــای زن در نقش هــای مختلف را نام 
ببرند. Brin سعی كرد نام زنی را كه به تازگی در یک 
رویداد شــركت مالقات كرده بود به خاطر بیاورد. 
Page درنهایــت به Brin یادآوری كرد كه نام آن زن 

 Page .است، نویسنده ای فمینیست Gloria Steinem

گفت قهرمان وی Ruth Porat اســت، مدیر ارشــد 
مالی كمپانی های گوگل و Alphabet كه اجازه ندارد 
برای عموم صحبت كند. Cyberlink به كمک قابلیت 
اتصال معتبر و راهکارهای منعطفی كه در فناوری 
VMware ساخته شــده به عنوان ارائه دهنده ی برتر 

رأی داد. اگرچــه در كوتاه مدت معترضین حداقل 
به یکی از اهداف مطلوبشــان رســیدند، اما گویا در 

ادامه این شركت به دیگران محول خواهد شد.

 GGooooggllee  نتايج اعتصاب کارکنان
در تغییر سیاست های داوری اجباری
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كار ازراه دور )remote( چــه بــرای 
كاركنان و چه كارمندان نعمتی است. 
اگر رؤیای كار كردن در شــركتی را 
امــــــکان  كـــــــه  داریــد 
 )telecommuniting( دوركــــــاری
دارد یا حتی مشــوق دوركاری است، 
جای این 10 شركت در رؤیاهای شما 

خالی است!
كاِر ازراه دور پاداش ارزشمندی است 
كه اســتعدادهای فناوری را برای كار 
در سازمان ها و ماندن در آن ها تطمیع 
می كند. هرچند شــركت هایی مانند 
یاهو و IBM سیاســت های دوركاری 
خــود را بــرای برطرفی مشــکالت 
فرهنگــی و تجــارِی بزرگ تــر لغو 
كرده انــد، دوركاری همچنــان در 
صنعت فناوری، درحال رشــد است و 
مادام اینکه این شركت ها یک راهبرد 
موفق برای كار ازراه دور داشته باشند، 
دوركاری موجب بهره وری و كاهش 

غیبت و افزایش حفظ كاركنانشــان 
می شود. FlexJobs   شركتی است كه 
شــغل های  لیســت های  انــواع 
انعطاف پذیــر، ازجملــه نیمه وقت و 
دوركاری و خویش كاری را لیســت و 
معرفــی می كند. این شــركت یک 
لیســت از 100 شــركت مطرح در 
دوركاری و فرصت های شغلی توزیعی 
و ازراه دور )tRad( برای ســال 2017 
ارائه كرده است. در این لیسِت ساالنه، 
شــركت هایی ذكــر شــده اند كه از 
مجموعه 47000 شــركت، در سال 
پیش، بیشــترین تعداد شــغل های 
 FlexJobs ازراه دور را در پایــگاه دادۀ
داشــته اند. ایــن لیســت شــامل 
شــركت هایی است كه هم شغل های 
نیمه وقــت و هم تمام وقت دارند. اما 
چــرا افــراد می خواهند كه از راه  دور 
كار كنند؟ معموالً افرادی كه خواهان 
دوركاری هستند مایل اند به چندین 

دلیل از راه  دور و از منزل كار كنند: 
تا زمان بیشــتری بیابند و در خانه  ��

و كار مفیدتر باشند.
بعضی می خواهند زمان بیشــتری  ��

بــرای خدمت گزاری به انســان ها و 
جامعه و فعالیت های بشردوســتانه 
بیابنــد و نیاز به انعطاف پذیری زمان 

كارشان دارند. 
  دلیــل بعضی بیماری های مزمن  ��

است. 
 كاهــش اســترس دلیــل دیگر  ��

دوركاری است. 
 برخی كمک خرج خانواده اند.  ��
 بعضی زمان بیشــتری برای سالم  ��

زندگی كردن می خواهند. 
 برخــی بــرای مراقبــت از افراد  ��

خردســال یا ســالمند نیاز به ایجاد 
توازن بین كار و منزل دارند. 

 برخــی مجبور بــه نقل مکان های  ��
مکررند و به موقعیت های ثابت شغلی 

نیاز دارند. 
 برخــی بــرای بهتر كــردن كیفیت 
انعطــاف  خواهــان  زندگی شــان 

بیشترند. 
 FlexJobs و اما 10 شركت اول لیست
كه بهتریــن انتخاب برای دوركاری 

هستند:
1. Appen
2. LiveOps
3. Amazon
4. TeleTech
5. VIPKID
6. LanguageLine Solutions
7. Working Solutions
8. Kelly Services
9. Sutherland
10. UnitedHealth Group

10 شرکت از بهترين شرکت های دورکار 





 اين محصول، فوق العاده ماژوالر است
يکی از بزرگتريــن بازخوردها و غرهايی که 
برای مک بوک حرفه ای سال 2013 زده می شد اين بود 
که طراحی کوچک آن باعث شده تا ارتقا کارت گرافیک 
و ديگر اجزای آن غیرممکن شود. اما امروز با رونمايی 
از اين محصول و روی استیج، اپل وقتش را برای اينکه 
نشــان دهد اين محصول چگونه قابل ارتقا است تلف 
نکرد. ماشــین دارای قاب های استیل خالص 20,8x و 
17,7x و 8,58 اينچی با يک جعبه خارجی اســت که 

می توان به اســانی آن را با گرفتن دستگیره بلند کرد. 
در پیکربنــدی پايه وزنی چهل پوندی داشــت. اپل 
همچنین از توسعه PCI در مسیر بزرگی استفاده کرده 
اســت چنانچه مک حرفــه ای جديد چهار خروجی با 
پهنای دو برابر و 3 خروجی با پهنای معمولی دارد. اپل 

مک پرو جديد: مک پرو جديد: 
33 دلیــل بزرگ برای هیجــان زده بودن در  دلیــل بزرگ برای هیجــان زده بودن در مورد مورد 
اپــل جديــد  ماننــِد  غــول  اپــلمحصــول  جديــد  ماننــِد  غــول  محصــول 

دو سال بعد از آنکه اپل به طور رسمی اعالم کرد که روی يک مک حرفه ای جديد کار می کند، اين ماشین 
باالخره خودش را در اجالس ساالنه اپل keynote نشان داد و تجهیزات جديد ناامید کننده نبود. در اينجا 
هیچ چیز زائدی پیدا نمی کنید. در عوض طراحی جديد و هارمونی متناســب با آن روی نمايی ماننِد"رنده 
پنیر" برای مک بوک حرفه ای ســاخته شــده است که البته اين طراحی در دهه گذشته محبوب بوده است. 
اين نشــانه محکمی است برای ويرايشــگران ويدئو و ديگر سازندگان محتوا که نیاز به قدرت گرافیکی و 
پردازنده ای بااليی دارند. مک حرفه ای دوباره رنگ حرفه ای به خود گرفته است و برای تکمیل اين قدرت، 
اپل همچنین اعالم کرد که از صفحه نمايش حرفه ای 32 اينچی جديد XRD که ارتقا عظیمی نســبت به 
نمايشــگر Thunderbolt قديمی می باشد، استفاده کرده است. مديرعامل اپل Tim Cook امروز گفت" 
باورنکردنی اســت" و ما هم بايد با اين نظر موافقت کنیم. فقط نگاهی به قیمت باورنکردنی آن بیندازيد. 
برای ســطح اولیه شــما با پرداخت 5999 دالر می توانید صاحب مکبوک حرفه ای با پردازنده 8 هسته ای و 
اينتل Xeon و 32 گیگ رم و 256 گیگ هارد SSD و کارت گرافیک 580x Radeon Pro شــويد. واضح 
است که اگر بخواهید از حداکثر ظرفیت و دقرت مک بوک حرفه ای استفاده کنید- 1,5 ترابايت رم، کارت 
گرافیک Radeon Pro Vega II Duo و پردازنده 28 هســته ای Xeon- قیمت ها فضايی خواهند بود. به 
همان نسبت برای نمايشگر حرفه ای XDR قیمت ها از 4999 دالر شروع می شود. هم کامپیوتر و هم نمايشگر 
آن انتظار می رود که تا پايیز امسال وارد بازار شوند. حاال بیايید باهم سه قسمت هیجان انگیز مک حرفه ای 

جديد اپل را بررسی کنیم.



همچنین خروجی بــا نیم پهنای معمولی دارد که برای 
اتصال کارت های ورودی/خروجی اســتفاده می شود و 
به همراه آن، سه پورت Thunderbolt، دو پورت USB-A و 
يک جک 3,5 میلی متری شنیداری )صوتی( قرار دارد. 
اپل همه اين موارد را به ماژول MPX سفارشــی خودش 
متصــل می کند که حفره گرمايی اختصاصی خودش را 
دارد. ايــن محصول همچنین پورت های اينترنت جدا و 
مخصوص به خودش را دارد.  برای ماژوِل بودن بیشــتر، 
شــما حتی می توانید به ماشین، پايه های چرخ دار هم 
اضافه کنید که به شــما اجازه می دهد تا ماشین را هل 
داده و مک بوک حرفه ای را به اســتوديو ببريد. چرخ ها 
به شــکل جداگانه فروخته می شــوند و قیمت آن ها 

مشخص نیست.
اين ماشین بسیار قدرتمند است  

در پیکربندی و طراحی باقدرت ماکزيمم، مک 

حرفه ای جديد اپل با پردازنده غول مانند 28 هسته ای 
اينتل Xeon بسته بندی شــده است و می تواند مقدار رم 

خنده دار 1,5 ترابايت را پشتیبانی کند.
و اگر نیاز به قدرت گرافیکی داشــتید، مک جديد می 
تواند از پردازنده گرافیکی پشتیبانی کند )از طريق دو 
کارت گرافیک Radeon Pro Vega II duo(. اگرچه پیکربندی 
 AMD Radeon اولیه فقط دارای دو کارت گرافیک ســاده
RX 680 با يک GPU است. اما قصد اپل از اين همه قدرت 

گرافیکی دلگرم کردِن دوباره ويرايشــگران ويدئويی 
است که مدل افتضاح قبلی آن هارا ترسانده بود.

هديه ديگر به ســازندگان محتوا، کارت FPGA جديد 
)البته اختیاری( و سفارشی"Afterburner" مک حرفه ای 
تازه عرضه شده است که طبق گزارش ها می تواند در هر 
ثانیه تا 6 میلیارد پیکسل را پردازش کند. اين کارت به 
مک حرفه ای اجازه می دهد تا هر بار، سه ويدئو استريم 

8K RAW يا دوازده استريم ويدئو 4K RAW را اجرا کند. 

 Aftreburner در حال حاضر مشخص نیست که اپل خودش
را طراحی کرده يا با سازنده ديگری همکاری کرده است.
همه اين تجهیزات قدرتمند هســتند و نیاز است تا اپل 
اين ماشین را با منبع تغذيه ای KW 1,4 پشتیبانی کند. 
و بــرای اينکه همه تجهیــزات را خنک نگه دارد مک 
حرفــه ای جديد دارای 3 پنکه و يک دمنده خواهد بود 
که فرض بر اين است از iMac حرفه ای هنگامی که با تمام 

قدرت کار می کند صدای بیشتری نداشته باشد.
اپــل به همــراه مک حرفه ای جديــد، صفحه نمايش 

شگفت انگیز جديد 6K را به نمايش گذاشت
همان طــور که مدت ها انتظارش را می کشــیديم، اپل 
همچنین اعالم کرد صفحه نمايش جديدی همراه با مک 
حرفه ای جديد عرضه می کند، اگرچه در صورت تمايل 
 Pro Display می توانید آن را جداگانه هم تهیه کنید. نامش
XDR اســت- XDR مخفــف Extreme Dynamic Range به 

معنی محدوده دينامیکی خارق العاده- و اين نمايشگر 
قدرتمنــد دارای صفحه نمايش LCD HDR 32 اينچی 
اســت که رزولوشن )شفافیت( را تا 3384*6016 باال 
می برد و همچنیــن توانايی رنگی 10 بیتی و PS3 دارد. 
طراحی پشتی آن اشاره به طراحی رنده پنیِر خود مک 
بوک حرفه ای جديد دارد. )و حفره های گرمايی دو برابر 
دارد( و نمايشــگر شیشه ای با بافت نانو و روکشی ضد 

بازتاب نور دارد.
 40 5K iMac همه اين ها ســوار بر نمايشگری است که از
 nit 1000 درصد بزرگ تر اســت. اين نمايشگر می تواند
روشنايی را حفظ کند اما می تواند به 1600nit روشنايی 
 Thunderbolt هم در اوج توانش برسد. خودش با يک کابل
3 به مک حرفه ای وصل می شــود و اپل ادعا می کند که 
مک حرفه ای می تواند تا 6 نمايشگر جديد را پشتیبانی 
کنــد. اما دوباره می گويیم که شــما برای حداقل يک 

نمايشگر بايد 4999 دالر پرداخت کنید.
 ايــن موضوع کمترين اهمیت را دارد، چراکه اپل هنوز 
نمايشــگر حرفه ای XDR را بــدون پايه نگه دارنده آن 
نمی فروشــد. حقیقتًا "Pro Stand" همان طور که اپل اين 
نام را برايش انتخاب کرده، ارزش 999 دالر بهای اضافی 
را دارد. هرچند اين يک پیشرفت خوش بینانه نسبت به 
نمايشــگر Thunderbolt 2013 است، چراکه اين پايه از 
تنظیم شیب و ارتفاع پشتیبانی می کند و حتی به شما 
اجازه می دهد که نمايشــگر XDR Pro را به طور عمودی 

بچرخانید.
 



گاهی وقتی سعی می کنیم که دو گروِه مديران 
پروژه و مديران تغییرات را مقايســه کنیم و 
بشناســیم، به اين مشکل برمی خوريم که کار 
اين دو چنان درهم تنیده اند که عملکرد يکی 
بــر ديگــری تأثیر می گــذارد و اين دو ازهم 
تفکیک پذير نیســتند.   پس مديريت پروژه و 
مديريــت تغییر را باهم تلفیق کنیم. تغییرات 
ســازمانی هیچ گاه بدون هم گام سازِی راه های 
جديد کاری )پروژه ها( و گذار از وضعیت پیشین 
برای ايجاد يک هنجار جديد )مديريت تغییر( 
شدنی نیست. اکثر مديران پروژه به نادرستِی 
اين طرز نگرششــان آگاه نیستند که کارشان 
فقط رساندن پروژه به موعد تحويل تعیین شده 
گاهشــمار پروژه نیست.   5 دلیل برای اهمیت 

مديريت تغییر وجود دارد: 

چرا مديران پروژه های 
مديريت  بايد  آی تی 

تغییر  بدانند؟
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اگر پروژه تان را درک نکنید و 
برای تمام فعالیت های موردنیاز برای عبور 

كاربران از یک شــیوۀ كار به شــیوۀ دیگر برنامه 
نداشــته باشید، نمی توانید مزایای پروژ ه تان را متجلی 

كنید. این فعالیت ها شامل متقاعد كردن كاربران به روش 
جدیدی اســت كه خروجی بهتری برای آن ها و سازمانشان 
دارد؛ گاهــی ایــن كار دشــوار و زمان بــر اســت. بایــد در 
برنامه ریزی تــان فعالیت هــای متقاعدكننــدۀ كاربران به 
»كشف« تغییرات جدید را بگنجانید. كاربران باید امکان 

دسترســی به نســخه های آزمایشــی و مدل های 
نمایشی را داشته باشند تا بتوانند تأثیرگذاری 

پروژه را باور كنند. 

1. نیاز به فهمیدن و برنامه ريزی

ذی نفعــان را 
غالباً می توان برحسب مدل هایی 

مثــــــل UPIG-Users، تــــأمین كننده ها 
)Providers(، نفوذكننده هـــــا )influencer( و دولــت 

شــناخت. بااین حال با یک ارزیابــی پرجزئیات تأثیر می توان 
ذی نفعانی را كه متأثر از تأثیرات جانبی و عواقب غیرتعمدی خواهند 

بود بشناسید؛ كه مطمئناً این ذی نفعان را بدون جست وجو و ارزیابی 
نمی توانســتید بشناســید. این امر باعث می شــود كه تعداد بیشتری از 
ذی نفعان مشاركت داشته باشند؛ درنتیجه به فعالیت های ارتباطی برنامۀ 
پروژه افزوده می شود.  به دالیل فوق باید بپذیریم كه مدیریت تغییرات 
بخشی از مدیریت پروژه های آی تی و نرم افزاری است؛ چنانچه تغییرات 
منتج از محصول بر تمام ذی نفعان بررســی نشــود و در برنامۀ مدیر 

پروژه گنجانده نشــود، پروژه با پایان گرفتن بی ثمر می ماند یا 
دچــار دوباره كاری هایی می شــود كه ناشــی از درنظر 

نگرفتــن تأثیــرات محصــول یــا پــروژه بر 
 ذی نــفعــــان از آغــاز كار بــوده 

است.   

5.ارزيابی تأثیرات مهم

بــا 
درنظر نگرفتن مدیریت 

تغییرات، منابع كافی با مهارت های 
كافــی تخصیــص نمی دهید. كمک به 

كاربــران برای عبــور به راهکارهای جدید 
نیازمنــد مهارت های بــاالی میان فردی و 
هوش عاطفی اســت. الزم است اعضای 

تیم ترغیب كننده و جاذب باشــند و 
بتوانند اعتماد كاربرانشان را 

جذب كنند. 

ت منابع
3.انتخاب درس

ن  و بد
درک نحــوۀ مدیریــت 

اهمیــت  نمی توانیــد  تغییــر 
فعالیت های كلیــدی ازجمله ارزیابی 

تأثیــرات، ارزیابــی آمادگی و اســتقرار 
پشــتیبان تغییرات را متوجه بشوید. اگر 
ایــن موضوعــات ازاول در برنامۀ پروژه 

نباشــند قرار دادنشان در پروژه در 
آخرسر دشوار خواهد بود. 

4.فعالیت های کلیدی

 زمــان و پول كمتری را 
تخمین می زنید زیرا این فعالیت ها 

را درنظــر نگرفته اید و تخمین محدودۀ 
پــروژه كمتر از واقعیت آن خواهد بود. در 
بسیاری از موارد این فعالیت های ترویجی 
و ترغیبی از ساخت خود اقالم تحویلی 

زمان بسیار بیشتری را می گیرد. 

وده
 2.تعیین صحیح محد
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از مدير  پروژه بپرسید: چگونه يک 
پروژه ی پر کشمکش را لغو کنم؟



الیزابت عزيز: پروژه ی من پر از چالش 
و درگیری است، اما هیچ کس به جز من 
نمی تواند ايــن را ببیند. من قدرت و 
اختیار لغــو کردن پروژه را ندارم، اما 
فکر نمی کنم ارزش آن را داشته باشد 
کــه تیم من روی آن کار کنند. مهم تر 
اينکــه ذی نفع پروژه ی من انتظارات 
غیرمنطقی دارد و تقاضای آنان دائمًا 
تغییر می کند. مــا نمی توانیم از پس 
تقاضاهای جديــد آنان برآيیم و من 
می دانم که اجرا کردن آن کار درستی 
برای اين کسب وکار نیست. چگونه از 
ذی نفع خــود بخواهم تا پروژه را لغو 

کند؟
با اين نامه می توان از بســیاری موارد 
پــرده برداشــت. اول ازهمه، اينکه 
بگويیــد اختیار لغو کــردن پروژه را 
نداريد کار درستی است. اين تصمیم 
بايــد توســط ذی نفع يــا کمیته ی 

اولويت بندی پروژه اتخاذ شود.
بااين حــال، اگــر می دانید که پروژه 
هم اکنون از مسیر خارج شده، مطمئنم 
که بقیه ی تیم شما نیز آن را می دانند 
و اين به روحیه ی تیم آسیب می رساند. 
اگــر برای مدتی طوالنی شــرايط را 
مديريــت نکنید، اعضای تیم خود را 
به تدريج از دست می دهید؛ زيرا آنان 
به سراغ پروژه های ديگری می روند که 
احســاس می کننــد در آن پروژه ها 

مؤثرتر خواهند بود.
حال ببینیم آيــا می توانید از وقوع 

چنین اتفاقاتی جلوگیری کنید.
توضیح دهید که چرا کارهای پروژه در 

حال حاضر ارزش افزوده ای ندارند
آيا تاکنون به کسی گفته ايد که پروژه 
ارزش ادامــه دادن را نــدارد؟ اگر 
پاسختان منفی است، بايد اين موضوع 
را مستقیمًا به اطالع ديگران برسانید.
البته... نه کاماًل مستقیم. در ابتدا کمی 
برنامه ريزی کنید تا مطمئن شــويد 

پیغامتان شنیده می شود.
چرا انقدر مطمئن هستید که اين پروژه 
ديگــر ارزش ادامــه دادن را ندارد؟ 
معمــوالً پروژه ها به داليل زير پیش از 

موعد، تعطیل و منتفی می شوند:
مجــدداً  پــروژه  بودجــه ی   
پیش بینی شده و نیازمند پول بیشتری 
نسبت به مبلغی خواهد شد که کمپانی 

برای آن در نظر گرفته است.
 فوايد پروژه به اشــتباه محاسبه 
شدند و بازگشت سرمايه ديگر ارزش 
زمان و بودجه ی صرف شده برای اين 

پروژه را ندارد.
 زمان بنــدی پــروژه مجــدداً 
پیش بینی شده و کار، نسبت به آنچه 
برنامه ريزی شده بود زمان برتر خواهد 

شد.
 يک ســهام دار ارشد اصلی، پروژه 
را تــرک کرده و ديگــر هیچ نیروی 
محرکه ی اجرايی برای تکمیل پروژه 

وجود ندارد.
 استراتژی کسب وکار تغییر کرده 

و پروژه ديگر مناسب آن نیست.
به عبارت ديگــر، اين پــروژه ديگر 
نمی تواند به اهداف اصلی خود دست 

يابد.
اگر مطمئن هســتید که نمی توانید 
مقاصد اصلی کار را به دســت آوريد، 
پس بايد اين موضوع را با ذی نفع خود 
و تیــم PMO خود )اگر داريد( در میان 
بگذاريد. دغدغه ها و نگرانی های خود 

را با عبارات و واژگانی بیان کنید که به 
اهــداف و مصالــح اصلی تان مربوط 
می شــود. هر آنچه را که برای تکمیل 
پروژه الزم اســت مطرح نمايید و ذکر 
کنید که دســتیابی به آن ها بســیار 
بلندپروازانه تر/گران تر يا زمان برتر از 
کسب وکاری است که برای انجام آن 
مجاز بوده ايد. متوقف ساختن پروژه را 
به همراه ذکر داليل آن پیشنهاد کنید، 
اما حداقل پیشــنهاد بدهید که مورد 
کسب وکارتان به روزرسانی شود و آن 
را برای بازبینی به فرد يا افراد مربوطه 

ارسال کنید.
فايده ی به روزرسانی مورد کسب وکار 
آن است که شما تصمیم را به شخصی 

با اختیارات بیشتر محول می کنید.
ممکن است شرايط ناگهان تغییرات 
مثبتــی کند و پروژه را نجات دهد، اما 
اين کار نیازمند زمان، تالش و الزامات 
قابل توجهی از ســوی کسب وکارتان 
خواهــد بود. البته بــا توجه به آنچه 
گفته ايد، احتماالً ارزشش را ندارد؛ اما 
تیم اجرايی شما ممکن است به حفظ 
پروژه بینديشــند؛ به ويژه اگر پروژه 
ازنظر استراتژيک مهم باشد، هرچند 
نتیجه ی نهايی، بدون سود مالی بوده 
و ارزش محسوســی را در برنداشته 

باشد.

هر بخش از پروژه را که می توانید، 
حفظ کنید

در چنین پروژه ای هر آنچه بر روی آن 
کار می کنیــد ممکن اســت در ابتدا 
بی هدف و بیهوده به نظر برسد، اما من 
شــک دارم که اين گونه باشد. آنچه را 
که می توانیــد از پروژه ی خود نجات 
دهید و حفظ نمايید مدنظر قرار دهید. 
آيا چیزی هســت که بتوانید به اتمام 
برســانید و نتايج ســودمندی در 
برداشته باشد؟ آيا تاکنون چیزی خلق 
کرده ايد که بتواند توسط تیم ديگری 

مورداستفاده قرار گیرد؟
به عنوان مثــال، مجموعه ی کاملی از 
ابزارهــای وب را آن گونــه که انتظار 
می رفت ارائه نکرده ايد، اما می توانید 

بگويید يک مــورد را تاکنون عرضه 
کرده ايد. حتی اگر تنها کاری ابتدايی 
بــرای پروژه ی ديگــری انجام داده 
باشــید، می توانیــد بگويیــد که 
زيرســاخت ها را به اجرا درآورده ايد، 
چارچوب های قانونی را طراحی کرده 
و پروتکل هــای موضوعی را تنظیم 

نموده ايد.
هــر آنچه به عنوان يــک تیم انجام 
داده ايد را در نظر بگیريد و ببینید که 
چگونــه می توانید آن هــا را به اجرا 
درآوريد. اگر قصد داشــتید پروژه را 
ببنديد، ببینیــد که چه چیزهايی را 
می توانید حفظ کنید، به تیم های ديگر 
بســپاريد و در آينــده مجدداً به کار 
ببريد. انجام اين تمرين به تیم شــما 
کمک خواهــد کرد تــا راحت تر و 
باروحیه ی بیشــتری آن ها را به کار 
ديگــری انتقال دهند؛ زيرا می توانید 
بگويید که زمان صرف شده روی پروژه 

به طور کامل هدر نرفته است.
جلسه ای آموزشی برگزار کنید تا هر 
آنچــه اتفاق افتاده و آنچه در پروژه ی 
بعدی می تواند به شکلی متفاوت رخ 
دهــد را به بحث بگذاريــد. تمامی 
خروجی ها را به PMO يا ساير تیم های 
پــروژه ارائه دهید تــا آنان همین 

اشتباهات را مرتکب نشوند. 

مديريت انتظارات
در اينجا حقیقتی سخت وجود دارد: 
ذی نفعان انتظــارات غیرواقع بینانه 
دارند؛ زيرا ما به عنوان مديران پروژه 
نمی توانیم آن ها را در سطحی معقول 
تنظیــم کنیم و آن هــا را روبه جلو 

مديريت نمايیم.
می دانم که شما نمی خواهید کارمندی 
باشید که دائمًا نه بگويد؛ اما ذی نفعان 
اغلب می خواهند حقیقت را بشنوند. 
بهترين تکنیک من برای اينکه به شما 



کمک کند تا اين شــرايط را مديريت 
کنید آن است که نحوه ی پاسخگويی 
به درخواست ها را تغییر دهید. به جای 
گفتِن »نه، ما نمی توانیم اين کار را انجام 
دهیم زيرا...« بگويید: »بسیار خب، ما 
می توانیــم اين کار را انجام دهیم؛ اما 
اين کار نیازمنــد پول/زمان/نیروی 
انســانی يا مجوز قانونِی بیشــتری 

است.«
در اين صورت شما به تمامی انتظارات 
يا تغییرات اعمال شــده پاسخ مثبت 
می دهید. سپس واقعیاتی که بر سر راه 

اين تغییرات وجود دارد را تشــريح 
می کنید.

در ارائه ی گزارشــات، کاماًل شفاف 
باشــید. هرگز تأخیر يــا چالش ها را 
پنهان نکنید. با ذی نفع خود در مورد 
مشکالتی که بر سر راهتان قرار دارد 
و کارهايی که برای آن چالش ها انجام 
می دهیــد صحبت کنیــد. آنان بايد 
بداننــد که اين پروژه ســخت و پر 
کشمکش اســت يا اينکه در دوره ی 
ســختی قــرار دارد. همچنین اگر 
پیشنهاداتی داريد می توانید به آنان 

اطالع دهید. صحبت نکردن با آنان در 
مورد حقايــق وضعیت پروژه موجب 
می شود تا آنان بپندارند همه چیز عالی 
و بی نقــص پیش می رود. اجازه دهید 
آنان به شکلی حرفه ای و تخصصی در 
جريــان روند قرار بگیرند؛ اين کار به 
آنان کمک می کنــد تا همه چیز را از 

زاويه ديد شما ببینند.
می توانید اين کار را با شــفافیت تمام 
انجام دهید. مطمئن شــويد که آنان 
نســخه ی کپی شــده ای از گزارش 
ماهانه ی شــمارا می بیننــد. به آنان 

دسترسی به نرم افزار مديريت پروژه 
و داشــبوردهايی که تولید می کنید، 
بدهید. برای خالصه ســازی آن مرتبًا 
زمان بگذاريد. جلسات هیئت مديره ی 
پروژه يا نشست های گروه فرماندهی 
تشکیل دهید و پیشرفت ها را به بحث 
بگذاريــد. از هر فرصتی برای افزودن 
ساختاری استفاده کنید که به مديريت 

انتظارات آنان کمک خواهد کرد.

صادق باشید
درنهايت، به آنچه به دست آورده ايد 
افتخار کنید. هدايت کاری که به خوبی 
پیش نمــی رود و نمی تــوان آن را 
بازگرداند، کار راحتی نیست. مراقب 
تیم خود باشید و بر کارشان نیز نظارت 

کنید. آگاه باشید که برخی پروژه-ها 
تنهــا به اين دلیل بــه راه خود ادامه 
می دهند کــه ذی نفع اجرايی برای از 
دســت دادن وجهه آماده نیســت و 
نمی خواهد پروژه را متوقف کند. گاه 
اين سیاست اداره است و شما مجبوريد 

از آن اطاعت کنید. تمام تالش خود را 
بــه کار بگیريد تــا بی طرف و صادق 
بمانید و حقیقــت وضعیت پروژه را 
اظهار نمايید، نه آنچه آنان می خواهند 

باشد.
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رویــداد
گردهمايی جهانی

Global Scrum Gathering Austin 2019 

مکان: JW Marriott Austin، ایالت تگزاس

تاريخ: 20 الی 22 می 2019

نشست Scrum Alliance برای مدیران پروژه و عالقه مندان به مدیریت پروژه 
فرصتی فراهم می ســازد تا دورهم جمع شــوند و شــور و اشتیاق خود برای 

اقدامات مدیریت پروژه نظیر Agile و Scrum را به اشتراک بگذارند. 
این گردهمایی جهانی نیم ســاالنه شــامل متخصصانی از هر زمینه فعالیت 

در این صنعت می شود. 

شــركت كنندگان در این گردهمایی حضور می یابند تا تجربیاتی اثربخش، 
فرصت هایی انحصاری و اســتراتژی هایی نوآورانه ایجاد كنند كه آینده ی 
صنعت مدیریت پروژه را در سال های بعد شکل خواهد داد. اگر در جستجوی 
 یک تجربه ی یادگیری باكیفیـــــت بـــاال هســـتید، باید در گردهمایی

Global Scrum 2019 شركت كنید.
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آیا همیشــه كارتــان بیش از آنکه 
انتظارش را دارید طول می كشــد؟ 
به انجام یک وظیفه متعهد می شوید 
اما همیشــه دوبرابــر زمانی را كه 
مایلیــد می گیــرد؟ اگر مادر یا پدر 
باشید و صبح ها فرزند خردسالتان 
را به مهدكودک ببرید بعید نیســت 
این تجربه را داشــته باشــید؛ فقط 
بیرون رفتن از خانه ده دقیقه طول 
می كشــد! اما وظایف بسیار دیگری 
نیــز این گونه انــد. معمــوالً ایــن 
خوش بینی ماست كه فکر می كنیم 
تکمیل یک وظیفه، به ســرعتی كه 
ما تخیل می كنیم، شــدنی اســت؛ 
درحالی كه همیشــه وقت بیشتری 

می گیرد.
فرض كنید كه باید یک راهنما برای 

یــک راهکار نرم افزاری تهیه كنید. 
وقتی نوشــتنش را قبول می كنید، 
خودتان را درحال ســاختن سریع و 
راحِت مســتندات تخیل می كنید. 
 امــا واقعیت داســتان چیز دیگری 

است. 
به دلیــل مزاحمت ها یــا تعهدات 
دیگر، تکمیل نرم افزار از آنچه به نظر 
می رســید بیشــتر طول می كشد. 
انــگار نوشــتنش صد ســال طول 
می كشــد. دیگــر وظایــف نیــز 
این گونه اند. اما گاهی اوقات باید كار 
را سریع انجام بدهید. درادامه یازده 
تاكتیــک برای ســریع كار كردن 

می گوییم.
11 تاکتیک برای سريع کار کردن

        همــکاری كنیــد. به 
01

بخشی از كار متمركز شوید كه آن 
را خــوب انجام می دهید و دیگری 
كار را انجام بدهد كه می تواند خوب 

انجام بدهد.
    كمینــه را تشــخیص 

بدهیــد. بیش از آنچه 02
انجــام  اســت  الزم 
ندهید. بیش از آنچه الزم است برای 
پرداختــن به جزئیــات كار زمان 

نگذارید.
     از تایمر استفاده كنید. 

از یک تایمر اســتفاده 03
كنید و سعی كنید كه 
كار را در چارچوب زمانی تعیین شده 

انجام بدهید.
     كمال طلــب نباشــید. 

برای به انجام رساندن 04

كار تالش كنید نه بهترین ارائه.
     محــل را تغییر بدهید. 

گاهی تالش كنید كه 05
در مــکان متفاوتی با 
قبــل كار كنید. اگر مزاحمت هایی 
وجود دارد كــه نمی توانید تمركز 
كنید، ســعی كنیــد در یک محل 
متفاوت كار كنید. جایی كه راحت 
باشید یا جایی كه افراد كمی باشند 
كه شــما را می شناســند و به شما 

دسترسی دارند.
   كار را بــه وظایــف 

كوچک تری تقســیم 06
كنید. اگر شــروع كار 
دشوار و سرگیجه آور است، آن را به 
وظایف كوچک تری تقسیمش كنید 
كــه می توانید ســریع تر تکمیلش 

يازده ترفند 
برای سريع کار کردن
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كنید، یک عنوان انتخاب كنید، یک 
پیش نویس تقریبی از كار تهیه كنید 
و ماننــد آن. تمــام این ها را می توان 
مستقل ازهم و سریع تکمیل كرد و 

سپس به وظیفۀ بعدی شتافت.
     یک موعد تحویل تعیین 

كنید. بــا تعیین یک 07
موعــد تحویل نزدیک 
برای خودتان، حسی از فوریت ایجاد 
كنید. اگر یک موعد تحویل داشــته 
باشــید، برای متمركز ماندن بر كار 

انگیزه دارید.
     تعهــد ایجــاد كنید. به 

شخصی كه قرار است 08
كار را بــه او تحویــل 
بدهید زمان و تاریخ تعیین شــده را 
اعالم كنید. اگر كسی از شما انتظاری 

داشته باشد، حس می كنید انجام آن 
ضرورت دارد.

     نَــه بگوییــد. وقتی یک 
چارچوب زمانی دارید 09

یا تایمر شما ادامه دارد، 
به كســی اجازه ندهید كه شــما را با 
درخواســت های كوچک از كار دور 
كند. كســی كه می ایستد تا از شما 
ســؤال بپرسد شــما را از مسیرتان 
خــارج می كند. متمركز بمانید و به 

این وقفه ها نه بگویید.
     زمانتــان را ثبت كنید. 

ایــن كار احمقانــه و 10
خســته كننده به نظر 
می رسد، اما برای برخی خوب جواب 
می دهد. اگر مشکل متمركز ماندن 
داریــد یا به اندازۀ كافی ســریع كار 

نمی كنید، بنویسید كه با زمانتان چه 
می كنیــد. طوری رفتار می كنید كه 
انــگار برای زمانی كه هدر می دهید 
جریمه می شوید؛ طی روز زمانتان را 
پیگیری كنید. اگر الزم باشــد كه تا 
آخر روز یک مســتند را تمام كنید، 
رد تمــام اموری را كه طی روز انجام 
می دهید بگیرید تا متمركز بمانید.

     از خودتان بپرسید: »آیا 
ایــن فعالیت من را به 11

نزدیــک  هدفــم 
می كند؟« می توانید این ترفند را در 
رســانه های اجتماعی تــان به كار 
بگیرید. این همــه برنامۀ كاربردی 
تمركز شــما را به هم می زند. اگر بر 
تلفــن یا رایانه تــان نگاه می كنید از 
خودتان بپرســید: »آیــا برای من 

ارزشــی دارد و من را به طرف هدفم 
هدایت می كند؟« نتیجۀ این پرسش 
را در كارتــان اعمــال كنید. اما اگر 
پیامی یا پســتی حواس شما را پرت 
می كنــد، قطعاً شــما را به ســمت 

هدفتان هدایت نمی كند.
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