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 ؛ هیأت علمی دانشگاه الزهرا 1زاده رضا سمیع

              

ان  ریمد از نظر   جیموضوعات مهم و را گر ی. ده استبود رانیاز موضوعات مورد بحث مد یک یها متیق شیتورم و افزا

 .ده استو ابر بو  SaaS ،یهوش مصنوع ن،یبه اوکرا  ملهح عامل،

 چرا مهم است

 .ها خواهد شدنهیزم نی در ا شتریب  یگذارهی عامل احتماال منجر به سرما رانیموضوعات خاص توسط مد یبند ت یاولو

 

مربوط    2IoT Analytics  قاتیتحق  جی، نتاعامل در مورد چه صحبت کردند«  رانی»مد  لیو تحل  هیتجزاین مقاله با موضوع  

به دست   نمودار.  کندیمتحده را ارائه م  االتیشرکت فهرست شده در ا  2۵۰۰حدود    2۰22سال  سه ماهه اول  گزارشاتبه  

اند.  قرار داده  ت یدر اولو    2۰22سال    سه ماهه اول عامل در  ران یو مرتبط است که مد  تالی جیاز موضوعات د  نمادیآمده  

 کشد: یم ریرا به تصو "ی دی رشد کلمه کل"و   "یدیکلمه کل تی اهم"  دو بعد نموداراین 
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  1SSaaو  تورم ن،یدرباره آن صحبت کردند: جنگ در اوکرا 2022سال عامل در سه ماهه اول رانیچه مدآن
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 "ی دیکلمه کل تی اهم" : X محور 

 .سه ماهه اول ذکر کردند  گزارشاتدررا  ید یکلمه کل هاشرکت

 " یدیرشد کلمه کل":  Y محور 

-شاخص  1۰۰عدد    باکه    2۰22تا سه ماهه اول سال    2۰21چهارم سال  سه ماهه   از  موضوعات بیان شده  کاهش    ای   شیافزا

که عدد    ی کرده است، در حال  دای پ  تیدهد که موضوع اهمی نشان م  y در محور  1۰۰از  بزرگترعدد  )  ذاری شده است. گ

 ( برخوردار است یکمتر تیدهد که موضوع از اهمینشان م  1۰۰از کوچکتر

 

 از نظر مدیران عات مهمموضو 

  3مدت تحویل و نیمأت رهیاختالل در زنج .1

به  شرکت  ازدرصد    1۵ زنجها  کردند    نیمأت  رهیاختالل  ماهه چهارم    سهیمقا  در  درصدی  23کاهش  )اشاره    سالبا سه 

موضوع دوباره   نیو کاهش اندک متعاقب آن، ا  (2۰2۰)سه ماهه دوم سال   COVID-19اول    پیکپس از اوج  .  (2۰21

برای مدیران  موضوع    نیکه ا  ستین  یمعن  نیبه ا  2۰22سه ماهه اول سال    مطرح شد. کاهش در  2۰21دوم سال    مهیدر ن

   مهم نیست و برعکس. 

 کنمیوجود دارد. اما من فکر م   یدر سطح جهان نیتأم رهیهنوز هم مشکالت زنج رایسخت است، ز 2۰22سال  ینیبشیپ"

  ی واروانهیاست که تعداد د  نی ا. منظورم دندهیرا کاهش م مشکالت   23سال  ایامسال   انیپا  تا  رسدیبه نظر مها که تراشه

 " .است یعال  اریکه بس شوندیها ساخته م از تراشه

 2۰224 هیژانو 27محصول، تسال،  هندس و م ییاجرا ریمد  -ماسک  النیا

  ۵تورم .2

:  سه یمقا  یبرا (.2۰21افزایش نسبت به سه ماهه چهارم سال    درصد  11)  در مورد تورم بحث کردندها  از شرکت درصد  ۵8

  ی اقتصادها  شتریپرداختند. تورم در بموضوع  ن یها به اشرکت از درصد  18  ، تنها(2۰2۰سه ماهه اول سال )  شی دو سال پ

-هیسرما  یرا برا  یکمتر  یدهد، که به نوبه خود فضایسود را کاهش م  نه،یفشار هز  شیاست. افزا   شیرو به افزا  یجهان

  ی هاتی در فعال  یگذارهیو سرما  اتیبهبود عمل  یها براشرکت  حال،  نیگذارد. با ایم  ینوآورانه باق  یهایدر فناور   یگذار

 
3 Supply Chain Disruption and Lead Times 
4 Elon Musk—Chief Executive Officer and Product Architect, Tesla, 27 January 2022 
5 Inflation 
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ممکن است    ایاش  نترنتیتورم باال بر ا  ریتأث  ن،ی . بنابراآورندروی می  ایاش  نترنتیبه ا  نه،یدر هز  ییجوصرفهمنجر به  

 باشد.   رگذاریتأث

ناخالص   دی سوحاشیهشاهد کاهش مداوم در  ،نیمأت رهیموجود در زنج یهاتورم و چالش لیبه دلسه ماهه گذشته،  یط"

  یها از سونهیهز شی افزا نیو حمل و نقل و همچن  یورود ی هانهیدر هز ی قابل توجه شیما با افزا ن،ی ری. مانند سامیابوده

 ".میشخص ثالث خود مواجه هست دکنندگانیتول

 2۰226 هیژانو WD 40 ،7 ،یارشد مال ریو مد  سیمعاون رئ -رمبولت  یج

 

با   یهمانطور که در چند سال گذشته با استفاده از نوآور  تال،یجید ونیاتوماس قیخود از طر  یوربهره شتریب ش یما با افزا"

 ".داد میبه مقابله با تورم ادامه خواه م،یاخود انجام داده یگذار متیق شی با افزا  عتاًیباال و طب سود  هیحاش

 2۰227 هیفور EcoLabs  ،1۵ییاجرا ری مد  -بک  ستفیکر

 8نیبه اوکرا حمله .3

اوکرا  هیروس  حمله اصل  کی به    نیبه  از شرکت  14.8شده است.    لیتبدشرکتها    رهیمد   تأی هدر    یموضوع  به  درصد  ها 

نام بردند. انتظار   هیدرصد از روس 13.2، و (2۰21سال درصد در سه ماهه چهارم ۰.4با  سهی در مقا )اشاره کردند  نیاوکرا

تیم ا  ریثأرود  بازار  بر  باشد  ایاش  نترنتیآن  زاو   Cloudflare مانند   یبر یسا  تی امن  یها. شرکتنسبتاً کم    ت یامن  هیبر 

 اند.  را متوقف کرده هیتجارت با روس (ی فناور یهاشرکتمانند  )ی غرب یهااز شرکت یاری . بسرنددا  دیجنگ تاک  یبریسا

شود. در  یم  یبرینبرد سا دانیشامل م یا ندهی. جنگ مدرن به طور فزامینظر دار ریرا ز  نیاوکرا تی وضع کیما از نزد"

  نی اوکرا یدولت یهاها و سازمانیاز کسب و کارها، خبرگزار  یکنند، ما تعدادینم جادیا یکه آنها درآمد قابل توجه  یحال

 ".میاوارد کرده ی حمالت احتمال ین یبشیرا در پ

 2۰229 ه یفور Cloudflare ،11 ،ییاجرا ریو مد  انگذارانیاز بن یکی - نسیپر وی مت

 

 

 

 
6 Jay Rembolt—Vice President and Chief Financial Officer, WD 40, 7 January 2022 
7 Christophe Beck—Chief Executive Officer, EcoLabs, 15 February 2022 
8 Invasion of Ukraine 
9 Matthew Prince—Co-Founder and Chief Executive Officer, Cloudflare, 11 February 2022 
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و   هام یو به تمام تحر  میادرآورده قیرا به حالت تعل هیبه روس رسوالتما در حال حاضر همه م ،یمنظر تجار از"

 ".بود میخواه  بندیپا یصادرات یهاکنترل

 2۰221۰مارس  2پاکارد،  ولتیشرکت ه ،ییاجرا ریو مد  سی رئ - ینر ویآنتون

 ".میادرآورده قیرا به حالت تعل ه یاوراکل در روس یها تیفعال یما تمام "

 Safra Catz   ییارشد اجرا ریمد، Oracle ،11  2۰2211مارس 

 ".اندمتوقف شده نی و اوکرا  هیدر روس تالیجید یتجار اتیو عمل ما یهافروشگاه"

 2۰2212مارس  21 ک،ینا ،یارشد مال ریمد  -فرند  مت

 13لیو تحل هیو تجز یهوش مصنوع .4

  11  شیافزا  2۰21سال  سه ماهه چهارم صحبت کردند که نسبت به  یدر مورد هوش مصنوعها  درصد از شرکت   17.۵

   ML  ،یهوش مصنوع  تیاهم(.  ٪18.۵کردند )  یصحبت م  لیو تحل  هیدر مورد تجز  شتریب  یدهد. کمیرا نشان م   یدرصد

از   یمیظو حجم ع  ایاش نترنتیا  نهیاست. به خصوص در زم شی در حال افزا عیدر همه صنا وستهیبه طور پ لیو تحل هیو تجز

آور  یهاداده توسط حسگرها  یجمع  پتانس  یشده  دارد  یادیز  اریبس  یصعود  لیمتصل،  در سال    ینظرسنج  کی.  وجود 

پذ  2۰21 مورد  تنها    ا یاش  نترنتیا  رشیدر  که  داد  شرکت  16نشان  از  مصنوعدرصد  هوش  به  یها  بخشرا  از    یعنوان 

 .دارند  آن را   یشیآزمابه طور  ای   کنندیدرصد آن را اجرا م  7۰که    یدر حال   اند، رفتهیبه طور کامل پذ  ای اش  نترنت یا  یهاپروژه

 

با ظهور هوش   - رایکرده است، ز رییواقعاً تغ کیخود حوزه ربات  شتر،یب ایدر سال گذشته  ژهیوبه کنمیمن فکر م"

 ".وجود دارد کیربات نهیدر زم یقابل توجه  یهاشرفتی، پML و یمصنوع

 2۰22مارس  18فدرال اکسپرس،  یاتیعمل ریو مد  سی رئ - امیسوبرامان راج

 

 

 
10 Antonio Neri—President and Chief Executive Officer, Hewlett Packard Enterprise, 2 March 2022 
11 Safra Catz—Chief Executive Officer, Oracle, 11 March 2022 
12 Matt Friend—Chief Financial Officer, Nike, 21 March 2022 
13 AI and Analytics 
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  کیبه  یوقت  نی. بنابراشودیکه شش برابر م  میهست 2۰2۵تا سال  ینفوذ هوش مصنوع بیضر شیما شاهد افزا"

و   شودیمستقر م یشتر یب یوجود خواهد داشت، هوش مصنوع  یشتریب یحسگرها د،یکنیفکر م  ساختار اتومات

 ".وجود خواهد داشت ی شتریب یهال یتحل

 2۰2214 هیفور 2جانسون کنترلز،   ،ییاجرا ریو مد  سی رئ - وری ال جورج

5. SaaS 

داشته   2۰21سال  سه ماهه چهارم نسبت به یدرصد 29 شی افزا  کهکردند. صحبت  SaaS دربارهها از شرکت درصد9 

 دهند.  یرا گزارش م ندهیدر آ شتریخود و تمرکز ب SaaS یدرآمدها یعامل نرخ رشد قو رانیاست. اکثر مد

. ما در رابطه با  مینیبیکاهش سرعت آن نم یبرا یلی. ما دلمیدهیادامه م یارگذهیاست که ما به سرما ن یا  یدینکته کل "

  یگذارهیناخالص پاسود  هیحاش  %8۰را با  SaaS مدل اگرد،یبود. اما همه شما آگاه هست می آگاه خواه یاتیعمل یسودآور

است که ما به دنبال آن   یزی بازار چ نی استفاده از ا ی. واقعاً تالش براست ین یسخت زیباال، چ یاتیبه سود عمل دنیرس د،یکن

 ".میهست

 2۰221۵ هیفور Zscaler ،24 ،یارشد مال ریمد  -کانسا  رمو

 

  " شنهاداتیپ نی قبالً اول CNS .میهست 16"سیسرو -کی -به عنوان "مانند دی وکار جدکسب یهادر حال ساخت مدل ما"

 ".داد میاست که ما آن را گسترش خواه یز یچ ن یکرده است و ا یرا راه انداز "سی سرو -کی -به عنوان

 2۰2217 هیفور 3 ا،ینوک یی اجرا ری و مد  سیرئ -لوندمارک  پکا

 18ابر .6

  ٪1.7و    "یابر عموم"از    درصد    2.4ست.  شده ا   لیتبد   تیعامل به اولو  رانیاز مد   یاریبس  یابر برا   یبحث در مورد استراتژ

  به   نسبت  ٪67 شیافزا  ،AWS (3.7٪ در مورد مشارکت با زین  نمدیرااز    ی اریصحبت کردند. بس  "یخصوص  ابر "  مورد  در

  ونیلی تر  2بازار     IoT Analytics  ،یسال جار  لی. در اوا ردند بحث ک  (+%۵۰و   درصد  2.3) Azure و(  گذشته   ماهه  سه

قرار    ییرشد باال  ر یدر مس  ابر   عامل موافق هستند که بازار   ران یرسد اکثر مد  یرا مطرح کرد. به نظر م   ی ابر عموم  یدالر

 ) یجهان   شرویپ هستند. سه ابر  IoT یدو برابر شیدر حال افزا زین Microsoft Azure و  AWS هایپرمقیاسهای   .دارد

 
14 George Oliver—Chairman and Chief Executive Officer, Johnson Controls, 2 February 2022 
15 Remo Canessa—Chief Financial Officer, Zscaler, 24 February 2022 
16 as-a-service 
17 Pekka Lundmark—President and Chief Executive Officer, Nokia, 3 February 2022 
18 Cloud 
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AWS  ،Microsoft  و Google Cloud   )ار ی را در اخت  یجهان   یدرصد از سهم بازار خدمات ابر عموم   8۰از    شیب  

 .ایاش  نترنتیا  یبرا ژه یوبه -دارند 

خود شاهد   NGS که در مجموعه یتیموفق لیما به دل یمصرف ابر عموم م،یگوی، به شما م Palo Alto Networks در و"

 " .گرفته است یشیما پ  ینیبشیاز پ شهیهم م،یهست

 2۰2219 هیفور 22شبکه پالو آلتو،  ،ییاجرا ریو مد  سی رئ -آرورا  کشین

 

  1۵تا   ۵ نی را ب  یبازار ابر  AWS.است یریکامالً در حال اوج گ بازار ابر م،یدر مورد آن صحبت کردهمانطور که  و"

.  رند یگ یاست که در آن بازارها واقعاً از شکاف عبور کرده و شتاب م S یاز منحن یادر نقطه نی و ا  ندیبیدرصد نفوذ م

 "وجود دارد. .یو هم در سمت ابر عموم یهم در سمت ابر خصوص ،رابدر  یبزرگ لی[ پتانسمینیبی]ما م  نی بنابرا

 2۰222۰ هیفور Rackspace  ،23ییاجرا ری مد  -جونز  نیکو

 21یخصوص یشبکه ها .7

 تالیجیکننده به سمت تحول داز تمرکز مصرف  رییتغ  یدیاز موضوعات کل   یکینشان داد که    2۰22  لیموبا  یکنگره جهان

به عنوان   ی و صنعت ی شرکت یها بخشارزش در حال حاضر به  رهیزنج گران یجامع است. اکثر باز کسب و کاری و  یاجتماع 

  ژه یبه و) یخصوص  یشبکه ها  قیاغلب از طر  یو صنعت  یسازمان  رشیپذ  دی آنها، کل  یراکنند. بینگاه م  دیجد  یهافرصت

5G  است.  ( یخصوص 
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19 Nikesh Arora—Chairman and Chief Executive Officer, Palo Alto Networks, 22 February 2022 
20 Kevin Jones—Chief Executive Officer, Rackspace, 23 February 2022 
21 Private Networks 
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