اﺑﺮ  ،XaaSﻃﻼﯾﻪ دار راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﮐﺸﻮر

اﯾﺪهای ارزﺷﻤﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﮐﺸﻮر

زس ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  5ﺳﺎﻟﻪ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﻼﯾﻪدار ﺣﻮزه راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ
اراﺋﻪ  SLAواﻗﻌﯽ )ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ( ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ دﻫﺪ .در ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮ
زس ،ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ دارد ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت اﻏﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ،واژهای ﺑﻪ ﻧﺎم  SLAﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺎ ﭼﻪ
ﺣﺪ ﺑﻪ  SLAﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻏﻠﺐ ﺧﺪﻣﺎت ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب  SLAرا ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺧﻮد اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ  SLAﺧﺪﻣﺎت ،ﯾﮏ درﺻﺪ
ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ واژه  ،SLAاﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
 SLAﻣﺨﻔﻒ ﻋﺒﺎرت  Service Level Agreementو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ SLA .ﻗﺮاردادی اﺳﺖ
ﻣﯿﺎن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه و ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﮐﻪ در آن ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪه ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان  uptimeرا در ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻧﮕﻪ دارد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ آن ،ﻃﺒﻖ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﭙﺮدازد؛
ﺣﺎل اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺪی ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ازای ﻗﻄﻌﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ راﯾﮕﺎن اراﺋﻪ دﻫﺪ.
در اﯾﺮان ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی از ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  SLAاﻋﻼﻣﯽ ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺳﻌﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ و واﻗﻌﯽ آن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ!
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﺗﺎزهای از اوﻟﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﮐﻠﻮد اﯾﺮان ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﺑﺮ  XaaSﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ و از ﺧﺒﺮﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،اﺑﺘﮑﺎری در اراﺋﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.

اﺑﺮ زس ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ
 SLAﺧﻮد را ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺣﻖ
دارد ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن در اﺑﺮ زس،
ﯾﻌﻨﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﺳﺮورﻫﺎ و ﺣﺘﯽ
دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮی ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ
ﮐﺎرﺑﺮ در آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮان
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و
ﺗﻤﺎم دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ
»زس« ﻣﯽﺳﭙﺎرد .اﺑﺮ زس ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﺧﺸﺎن راهاﻧﺪازی اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺎرس آﻧﻼﯾﻦ ،اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﺰاران ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺳﺘﺎرت آپ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد دارد ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺳﺮور اﺑﺮی و دﯾﺘﺎﺳﻨﺘﺮ اﺑﺮی زس ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ را در ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ زس در  5ﺳﺎل ﺳﺮوﯾﺲ دﻫﯽ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ ﺧﻮد ،ﺑﺎ اﻋﻼم واﻗﻌﯽ  ،SLAﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در
ﺻﻮرت ﻋﺪم اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ در ﺣﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﮔﺬراﻧﺪن  downtimeﻣﺠﺎز ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎرژ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ.
ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آدرس اﺑﺮ زس ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
 14ﺑﻬﻤﻦ 1397

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/ads-report/14542/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%
8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

