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گفتگو با سارا تمدن ،مدیر پروژه پادیوم
سالم .سال نو مبارک! لطفا خودتان را معرفی بفرمایید و از
سوابق خود بگویید.

چه سرویسهایی را تا به حال ارائه دادهاید و چه سرویسهایی را در
آستانه ارائه دارید؟

سالم .سارا تمدن هستم .سابقه فعالیت در دفتر مدیریت پروژهها
و طرحهای مختلف و در نقشهای گوناگون این حوزه اعم از مشاور،
پیمانکار و کارفرما را دارم .پس از پیوستن به فناپ نیز ،در دفتر
برنامهریزی شرکت فناپتلکام مشغول به کار بودم.

هنگام شکلگیری پادیوم ما یک سوال اساسی را باید پاسخ میدادیم.
اینکه رویکردمان «منبعمحور» باشد یا «نیازمحور»؟ یعنی آیا فلسفه
پادیوم این است که آنچه سرزمین هوشمند پاد در اختیار دارد را به
کسبوکارها عرضه کند؟ یا بر عکس ،وظیفه دارد نیازهای دیجیتال
استارتاپها را برطرف کند؟

چطور با پادیوم آشنا و مدیر پروژه آنشدید؟
در فناپتلکام سابقه همکاری با سرکار خانم موفقی را داشتم و
ایشان در بهار سال  98به من (که در آن زمان از فناپتلکام جدا
شده بودم) ،پیشنهاد همکاری دادند و در آن زمان تیم دو نفره ما در
فناپپالس شکل گرفت.
تقریبا ً حدود سه ماه بعد ،این تیم روی پروژه پادیوم متمرکز شد و
فعالیت در حوزه جذب مشتری  ،توسعه تیم و توسعه محصول را آغاز
کردیم؛ در آذر سال  98توانستیم اولین نسخه پادیوم را با کمک تیم
توسعه محصول فناپپالس و همکارانمان در فناپسافت مشهد
معرفی کنیم .تا پایان سال  98اعضای تیم کسبوکار پادیوم به  7نفر
رسیده بود و حوزههای فعالیت آن نیز در حال گسترش بود.
با توجه به نیاز به هماهنگی فعالیتهای مختلف داخلی تیم و با
تیمهای مختلف همکار در فناپ ،همچنین برنامهریزی و نظارت بر
پروژههای مختلف تیم و با توجه به سابقه کاری که در حوزه مدیریت
پروژه داشتم ،عمده فعالیتهایم حول محور برنامهریزی و نظارت
پروژهها و فعالیتهای تیم متمرکز شد.
پادیوم
ایده راهاندازی پادیوم از کجا شکل گرفت؟ پادیوم چطور به
ِ
«امروز» رسید؟
گروههای مالی  /نرمافزاری بزرگ در سراسر جهان ،بازوهایی مانند
پادیوم دارند و ایجاد پنجرهای مانند پادیوم ،یک گزینهی حتمی برای
گروه مالی پاسارگاد بود.
اما پادیوم کسبوکار پیچیدهای است .حتی امروز ،در سال ،1400
کسبوکارهای انگشتشماری با مدل پادیوم شکل گرفتهاند .در نتیجه
حداقل در ایران ،نمونهای وجود نداشت که بتوانیم پادیوم را بر مبنای
آن بهینهکاوی کنیم .به واسطه فلسفهی کسبوکار ،پادیوم ذینفعان
متعددی را در گروه مالی پاسارگاد درگیر میکرد و تعیین اینکه پادیوم
«چه باید باشد؟» نیازمند هماهنگی میان تیمهای مختلف بود.
در نهایت ،با تکیه بر پژوهشهایی که پیشتر در حوزه مدلهای
کسبوکار ابری و  APIصورت گرفته بود ،توانستیم «زمین بازی»
پادیوم را مشخص کنیم و گزینههای راهبردی را ترسیم کنیم .بعد ،با
ارزیابی از بازار ،توانمندیها و داراییها ،خط مشی پادیوم را مشخص
کردیم .اولین نسخه پادیوم را بر مبنای این تصویر شکل دادیم و با
گذشت یک سال ،توانستیم نسخه بهینهای از آن تصویر را ارائه کنیم.
تفاوت «پاد» و «پادیوم» چیست؟ از دید یک ناظر بیرونی ،این دو
ممکن است بسیار شبیه به هم به نظر برسند .مرز میان این دو
چیست؟
سرزمین هوشمند پاد در واقع یک ابرپلتفرم یا «پلتفرمی از پلتفرمها»
است .پاد مجموع ه گستردهای از زیرساختهای مالی ،فنی و… در کنار
دهها کسبوکار است که این مجموعه را تکمیل میکنند .در حالی که
پادیوم «پنجره» ارائه خدمات این پلتفرم به کسبوکارهای دیجیتال
است.
به عبارتی میتوان پادیوم را درگاه جامع ،یکپارچه و یکتای ارائه خدمات
سرزمین هوشمند پاد به کسبوکارهای دیگر دانست.
پادیوم چه هدفی را دنبال میکند؟ آیا پادیوم در حال حاضر تمرکز
خود را بر درآمدزایی گذاشته است؟

بحران کرونا در مرحله ورود ما به بازار ،عمال ً باعث قطع جریان
هستههای استارتاپی شد و این موضوع ،یک چالش اساسی در
تجاریسازی پلتفرم پادیوم بود .در نتیجه ما تمرکز خود را بر توسعهی
بیشتر محصول و گفتمانسازی در حوزه «APIهای باز» گذاشتیم.
البته باید در نظر داشت که رویکرد  APIهنوز در ایران در قیاس با
کشورهای پیشرو بسیار فاصله دارد و از این نظر ،ما نگاه گفتمانسازی
و بازارسازی خود را حتی در سالهای آتی حفظ میکنیم.

#اخبار_جهان

مروری بر مهمترین اتفاقات حوزه فناوری در سال ۱۳۹۹
سال  ۹۹با تمام فراز و نشیبهایی که داشت ،سال هیجانانگیزی
در حوزه فناوری بود .شیوع بیماری کرونا به پیشرفت فناوریهای حوزه
سالمت انجامید و استارتاپهای گوناگونی موفق شدند با وجود رکود
ناشی از این بیماری ،سال موفقی را پشت سر بگذارند .در این قسمت
به برخی از مهمترین اتفاقات سال  ۹۹که تاثیر زیادی بر حوزه فناوری
داشتهاند ،نگاهی میاندازیم.
دورکاری و آموزش از راه دور
سرعت شیوع بیماری همهگیر کرونا به حدی بود که برخی از کشورها
مجبور شدند یک روزه تصمیمات مهمی را برای حفاظت از جان
شهروندان خود بگیرند .یکی از این تصمیمها ،آموزش دانشآموزان
و دانشجویان از راه دور و منع کالسهای حضوری بود .شرکتها و
سازمانها نیز تصمیم گرفتند تمام یا اکثر کارکنان خود را دورکار کنند.
این موضوع سبب شد تکنولوژیهای تماس از راه دور میدان رقابت
غولهای تکنولوژی باشند .زوم ،اسکایپ ،دیسکورد،
 Google Hangoutsو… از جمله اپلیکیشنهایی بودند که در سال
گذشته رشد چشمگیری را تجربه کردند.
امنیت سایبری
گسترش دورکاری و انتقال بیشتر زیرساختهای تعاملی شرکتها و
سازمانها به فضای مجازی ،در کنار فرصتهای زیادی که پیش آورد،
تهدیدهای گوناگونی را نیز ایجاد کرد .سال  ۹۹سال سختی برای حوزه
امنیت بود .در سال گذشته استفاده از روش فیشینگ با ایمیل
استفاده گستردهتری داشت و کارمندان شرکتهای دارویی و
تولیدکننده واکسن کرونا بیش از دیگران در معرض تهدید بودند.
مشکل در تنظیمات امنیتی سرورهای  AWSباعث نشت وسیع
اطالعات کاربران در انگلستان شد .هک پلتفرم گروه نرمافزاری
 SolarWindsکه شرکتهای زیادی از جمله مایکروسافت و
شرکتهای دولتی آمریکا از آن استفاده میکنند ،باعث شد تا برای
چندین هفته بحث امنیت سایبری در صدر محافل باشد .اواخر
سال گذشته نیز حمله هکرها به زیرساختهای ابرآروان منجر به
خسارتهای زیادی در داخل کشور ما شد.
استارتاپهای برتر
در سالی که گذشت ،استارتاپهای حوزه دورکاری ،آموزش ،مدیریت
پروژه ،امور مالی ،تجارت سهام و سالمت سال خوبی را پشت سر
گذاشتند .خانهنشینی بسیاری از افراد و کمکهای مالی دولتها باعث
شد تا افراد بیشتری به سرمایهگذاری داراییهای خود در بورس روی
بیاورند .استارتاپ  RobinHoodکه با شعار "در دسترس قرار دادن
بازار برای همه ،نه فقط برای ثروتمندان" کار خود را آغاز کرد ،موفق
شد در سال  ۹۹ارزش خود را دو برابر کند CourseHero .و Quizlet
دو پلتفرم یادگیری آنالین هستند که سال گذشته مرز یک میلیارد دالر
سرمایه را رد کرده و به جمع استارتاپهای بزرگ و موفق پیوستند.
 Babylon Healthیکی از استارتاپهای موفق حوزه سالمت در سال
 ۹۹بود که با استفاده از مغز یک دکتر ،یک هوش مصنوعی طراحی
کرده تا بیماریهای معمول و رایج را به خوبی تشخیص داده و نسخه
صادر کند .این پلتفرم در بیش از  ۶۰کشور دنیا فعال بوده و میتواند
در هر ساعت از شبانهروز بیماران را به دکترها و متخصصها وصل
کند.
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء
حوزههای هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء نیز در سال  ۹۹رشد
خوبی داشتند .مایکروسافت با اجرای پروژه  Azure Sphereبه امنیت
دستگاههای متصل به اینترنت اشیاء کمک کرده است .همچنین
این شرکت با خرید استارتاپ  ،CyberXیکی از استارتاپهای موفق
ی وارد این حوزه شده است .از
حوزه اینترنت اشیاء ،به طور جد 
سوی دیگر اعتراضهای سال گذشته آمریکا و استفاده پلیس از
پلتفرمهای تشخیص چهره ،باعث شد مایکروسافت ،آمازون و IBM
فروش و توسعه سیستمهای تشخیص چهره را کند کرده یا به تعویق
بیاندازند .در یک نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقاتی Gartner
منتشر شد نیز  ۴۷درصد از شرکتهای شرکتکننده گفتهاند که
سرمایهگذاریهای خود در حوزه اینترنت اشیاء برای مقابله با تاثیرات
شیوع کرونا را افزایش میدهند.
تکنولوژیهای ابری
اما تکنولوژیهای ابری نیز سال پرهیاهویی را پشت سر گذاشتند .با
انتقال پلتفرمها و زیرساختهای بیشتر بر بستر ابری ،مزایا و معایب
این تکنولوژیها بیش از پیش مشخص شد .مایکروسافت و آمازون بر
سر قرارداد ده میلیارد دالری وزارت دفاع آمریکا برای توسعه زیرساخت
امنیت یکپارچه ( )JEDIبا یکدیگر رقابت شدیدی داشتند .شرکت اچپی
نیز با تغییر نحوه قیمتگذاری سرویس ابری خود ( )GreenLakeبه
مدل پرداخت به میزان استفاده ،تصمیم گرفته است جدیتر وارد این
حوزه شود .گوگل نیز اعالم کرد که  ،Anthosپلتفرم توسعه اپلیکیشن
مخصوص گوگل کلود ،بر روی  AWSنیز در دسترس خواهد بود.
 Anthosدر سال گذشته موفق شد بین توسعهدهندهها محبوبیت
زیادی کسب کند .تقاضا برای پلتفرمهای ویدئو کنفرانس مبتنی بر
تکنولوژی ابری نیز رشد چشمگیری داشتهاند و غولهای تکنولوژی و
استارتاپهای مختلف تالش کردند هر کدام سهم بیشتری از این بازار
رو به رشد را در اختیار بگیرند.
SOURCE: TECHREPUBLIC.COM / CRN.COM / TECHCRUNCH.COM / ZDNET.COM / TECHCRUNCH.COM

در نهایت ما رویکرد دوم را انتخاب کردیم .یعنی پادیوم را پلتفرمی دیدیم
که هر کسبوکار دیجیتال بتواند طیف گستردهای از نیازهای خود را از
یک درگاه یکپارچه دریافت کند .پس یکی از استراتژیهای ما ،تأمین
سبد جامعی از سرویسها بود.
در حال حاضر ،سبد پادیوم سرویسهای پرداخت و حساب دیجیتال،
بانکی ،هوش مصنوعی ،دادههای بورسی ،بیمه ،شهرداری تهران و… را
در بر میگیرد و عمال ً تمام سرویسهای «اصلی» که مد نظر داشتهایم را
عرضه کردهایم.
در سال پیش رو ،یکی از اهداف ما «تنوعبخشی» به تأمینکنندگان
سرویسها است .مثال ً سبد سرویسهای بیمهای پادیوم ،شرکتهای
جدیدی را در بر خواهد گرفت.
آینده بازاری را که در آن حضور دارید ،چگونه میبینید؟
شاید کمی بلند پروازانه به نظر برسد ولی به نظر من ،آینده از آن API
است .این آینده ممکن است کمی دیرتر یا زودتر محقق شود ،ولی شکی
به تحقق آن ندارم .پیشرانهای متعددی در بازار وجود دارند که این
آینده را تضمین میکنند :نیاز به تنوع سرویس ،چابکی ،بهبود تجربه
مشتری ،کاهش هزینه ،رویکرد «باز» در سازمانهای بزرگ و….
تیم پادیوم را چطور میبینید؟ فضای کاری پادیوم چه تفاوتی با
تجربیات دیگر شما دارد؟
تیم پادیوم یک تیم متخصص  ،مشتاق و پر انرژی است که اعضای آن
در هر نقشی که مشغول کار هستند ،دغدغه رشد و پیشرفت پادیوم را
دارند و برای این هدف تالش میکنند.
فضای کاری پادیوم بسیار دوستانه و در عین حال از منظر کاری ،جدی
است .از این نظر با فضای کاری برخی تجربیات قبلیام در سازمانهای
دولتی یا حوزههای دیگر صنایع که روابط کاری در آنها رسمیتر است
کمی متفاوت است.
ارزشمندترین تجربه شما در پادیوم چیست؟
فکر میکنم تجربه کارکردن در اولین الیه تعامل با مشتریان ،تجربه
متفاوت و جدیدی است که در تجربیات قبلی خود کمتر با آن سروکار
داشتم و بیشتر با مشتریان درونسازمانی یا یک کارفرمای مشخص ،در
ارتباط بودیم .اما در پادیوم ،بخش مهمی از کار ما ،تعامل با مشتریان،
شناسایی نیازهای آنها و ارائه راهکاری متناسب با آن نیازها است.
وقتی از نزدیک با این موضوع روبهرو میشوید ،میبینید هر مشتری
نیازهای منحصر بهفردی دارد و با سناریوی متفاوتی از سرویسها
استفاده میکند.
همچنین تنوع فعالیتهای پادیوم چه در حوزه فروش ،بازاریابی،
مدیریت محصول و … تجربه بسیار ارزشمندی است.
بزرگترین چالشی که در پادیوم با آن روبهرو بوده یا هستید ،چه بوده
است؟
به نظر من ابهام در بازار ،بزرگترین چالش ما تا کنون بوده است .این
بازار ،پیش از کرونا هم چندان متشکل و بالغ نبود که بتوان ارزیابی
دقیق و قابل اتکایی از آن داشت .از سوی دیگر ،کرونا موج سهمگینی
از «عدم قطعیت» را به معادالت ما اضافه کرد و باعث شد در
تصمیمگیریهای راهبردی ،ابهامات زیادی را تجربه کنیم.
و حرف آخرتان با مخاطبان پادیوم.
امیدوارم که تیم پادیوم بتواند با همکاری همکاران خود در سایر
بخشهای فناپسافت  ،به توسعه فرهنگ استفاده از  APIو خدمات
ابری کمک کند .ما یک بازیگر کوچک در زیستبوم عظیم «اقتصاد باز»
هستیم و میکوشیم نقش خود را در این مسیر ،برای توسعه اقتصاد
دیجیتال ایران به درستی ایفا کنیم.
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مروری بر روندهای مهم فناوری در سال ۱۴۰۰
بیماری کرونا فصل جدیدی در زندگی مدرن بود و باعث شد
متخصصان فناوری اطالعات متوجه شوند که نقشی که در فردای این
جهان ایفا میکنند به سرعت در حال تحول است .در سالی که گذشت
تکنولوژی توانست در زمینههای مختلف ،مقابله با این بیماری همهگیر
را برای بشر آسانتر کند .در سال پیش رو نیز متخصصان به پیشرفت
و یادگیری ادامه میدهند و خود را برای اتفاقات غیرمنتظره آینده آماده
میکنند .با توجه به مسیر رشد تکنولوژی ،باید در سال آینده منتظر
خبرهای هیجانانگیزی در این حوزههای فناوری باشیم:
حوزه رایانش ابری
امروزه رایانش ابری در بسیاری از جنبههای زندگی ما رخنه کرده
است .بیشتر دادههای مورداستفاده در ارتباط صوتی روزمره ما توسط
شرکتهای فناوری مختلفی مانند گوگل و اپل در فضای ابری ذخیره
میشوند .رایانش بدون سرور ،مدلی اجرایی برای محاسبات ابری
است که به نظر میرسد در سال جدید جایگزین مدل رایانش ابری
سنتی شود .این رایانشهای بدون سرور که به عنوان عملکرد به عنوان
سرویس ( )FaaSنیز شناخته میشوند ،به شرکتها اجازه میدهند
تا برنامههایی بسازند که بر اساس میزان تقاضای مختلف ،وسعت
و پاسخ خود را تغییر دهند .به نظر میرسد این تغییر در رایانشهای
ابری ،مدت زمان الزم برای وارد کردن محصوالت جدید به بازار را
کاهش میدهد و منابع رایانشی وسیعی را فراهم میکند.
حوزه امنیت سایبری
یکی از حیطههای فناوری که سرعت رشد زیاد دارد ،حوزه امنیت
سایبری است .همانطور که هکرها برای نفوذ اطالعاتی به شکل
مداوم دست به روشهای جدید میزنند ،امنیت سایبری نیز باید به
شکل مداوم روشهای مقابلهای خود را بهروزرسانی کند .به نظر
میرسد در سال جدید نیز در حوزه ملی و جهانی پیشرفت بیشتر
امنیت سایبری را شاهد باشیم .با توجه به اینکه هر ساله تعداد
بیشتری از مردم فعالیت آنالین خود را آغاز میکنند ،دادههای بیشتری
در معرض خطر قرار میگیرند و نیاز به امنیت سایبری بیشتر میشود.
نقشهای پرطرفدار در این زمینه شامل عمل مهندسان امنیتی،
برنامههای امنیتی جدید و ...است .همچنین از آنجایی که بیشتر
مشاغل به شکل دورکاری فعالیت خود را ادامه میدهند ،امنیت
سایبری در حوزه حفظ امنیت مشاغل تحوالتی را تجربه خواهد کرد.
حوزه بالکچین
با نگاهی به آخرین روندهای فناوری بالکچین ،میتوان حدس زد
که سال پیش رو زمان قابلتوجهی برای این فناوری نوظهور در صنایع
مختلف خواهد بود .از مزایای عمده فناوری بالکچین میتوان به
هزینههای معامالتی پایین ،محافظت در برابر حمالت سایبری ،کمک
به محرمانه ماندن اطالعات و فعالیت در یک اکوسیستم بسته اشاره
کرد .از این رو نمیتوان این واقعیت را انکار کرد که فناوری بالکچین
به طور متفاوتی بر بسیاری از بخشهای مختلف صنعت تاثیر خواهد
گذاشت .از جمله پیشرفتهای بالکچین در سال  ،۱۴۰۰میتوان
به این موارد اشاره کرد :کمک به احراز هویت دیجیتالی به شکل
امن ،استفاده جهت کمک به امنیت انتقال و ذخیره دادهها ،ظهور
بالکچینهای هیبرید ،تحول همکاری در بین شبکههای بالکچین و…
حوزه هوش مصنوعی ( )AIو پردازش زبان طبیعی ()NLP
امسال هم هوش مصنوعی مشابه سالهای گذشته در صدر لیست
برترین ترندهای تکنولوژی قرار دارد و در دنیای پس از کووید،۱۹-
استفاده از آن به یک ضرورت تبدیل خواهد شد .ابزارها و برنامههای
مجهز به هوش مصنوعی به شرکتها در تجزیهوتحلیل دادهها،
ایجاد الگوها و نظریهها در مورد مراقبتهای بهداشتی ،میزان عفونت
و اقدامات پیشگیری از شیوع عفونت کمک میکنند .همچنین این
فناوری به شرکتها و دولتها کمک میکند تا از فاصله اجتماعی و
بهداشت شخصی در مکانهای عمومی اطمینان حاصل کنند .فناوری
 NLPیا پردازش زبان طبیعی نیز نوعی هوش مصنوعی است که
کامپیوترها را قادر میسازد زبان انسان را تجزیهوتحلیل و درک کنند.
ظهور تراشههای هوش مصنوعی که به آنها شتابدهندههای هوش
مصنوعی نیز میگویند ،پیشرفتهای  NLPرا در سال  ۱۴۰۰تسریع
میکند.
حوزه اینترنت اشیا ( )IoTو اینترنت رفتار ()IoB
اینترنت اشیا به میلیاردها دستگاهی اشاره دارد که در سراسر جهان
به اینترنت متصل شدهاند و دادههای گردآوری شده را با یکدیگر به
اشتراک میگذارند .در سال اخیر شتاب تقاضا برای پوشیدنیها،
حسگرهای هوشمند ،پزشکی از راه دور و سایر دستگاههای متصل
با افزایش چشمگیری روبرو شد و این روند در سال  ۱۴۰۰نیز ادامه
خواهد داشت .به نظر میرسد فناوری  IoBنیز به سرعت رو به رشد
است .جمعآوری و استفاده از داده برای پایش و تغییر رفتارها ،اینترنت
رفتار ( )IoBخوانده میشود .گارتنر IoB ،را بهعنوان یکی از مهمترین
روندها در سال آینده معرفی کرده است؛ چراکه با همهگیری کووید،۱۹-
سازمانها بهخاطر شیوع این بیماری از حسگرهای هوشمند برای
هشدار به کارمندان در صورت نقض پروتکلهای بهداشتی استفاده
میکنند.
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پادیوم ،یک بازارچه  APIو خدمات دیجیتال است که میکوشد با ارائه

شناسنامه

راستای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال ایران بردارد .این هفتهنامه

پست الکترونیکInfo@podium.ir :
تلفن تماس02189518989 :
نشانی :تهران ،پردیس ،پارک فناوری پردیس،
بلوار نوآوری  ،۱۲پالک ۱۲۳
کد پستی1654120840 :

خدمات و راهکارهای دیجیتال در محیطی شفاف و چابک ،گامی در
با هدف توسعه گفتمان دیجیتال و بانکداری باز منتشر میشود.
کلیه حقوق این خبرنامه متعلق به کسبوکار پادیوم است.
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رادفر ،رضا دهقان ،نیلوفر نجیبنیا،
ریحانه احمدی
صفحهآرایی :سعیده شیخاالسالم

