ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ

ﺑﺎزار ﮐﺎر از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ دارد؟

ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻧﺮماﻓﺰار ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺑﻪ ﻣﯿﺎن
ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻧﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮورﻫﺎ ،ﭘﭻﭘﺎﻧﻞﻫﺎ ،روﺗﺮﻫﺎ ،دﯾﻤﺎرکﻫﺎ ،ﺟﺪاول ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و .....دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ
ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ ﮐﻤﯽ درﺑﺎره آن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺒﺤﺚ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ و زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻓﻨﺎوریﻫﺎی
ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﮐﺰ
داده و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای درک ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪﺳﻮی ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻮق دﻫﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ و دادهﻫﺎ ﺑﺮای آنﮐﻪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی روی ﻣﺒﺤﺚ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه و از ﺗﺠﺎرب ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﺑﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺒﺎﺣﺚ روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه دوآﭘﺲ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ.
دﮐﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ اﺳﺘﻨﺠﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﻓﻨﺎوری در ﺷﺮﮐﺖ  CompTIAﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ را درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺗﻼش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮادی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در
ﻓﻨﺎوری ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راهﺣﻞﻫﺎ
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.
دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺮماﻓﺰار و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ ورود ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺮماﻓﺰار در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از روﻧﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن دوآﭘﺲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﻢﮔﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از روﻧﺪﻫﺎی دﻧﯿﺎی  ITﻫﻤﭽﻮن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ درک ﺑﻬﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺒﮑﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﺮﻫﺎی
ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و داغﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ روز دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری
اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺮای آنﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﯿﺶرو ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی وﻇﺎﯾﻒ در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر دﺳﺘﯽ آن وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ
ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﯾﺘﻮن ﺑﺮای ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﮑﺮﯾﭙﺖﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺎﺳﺘﻪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ از اﺟﺮای درﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺪ
ﺑﺮای ﻣﺪتزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ﻧﺮماﻓﺰاری در ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺑﻮد .اﮐﻨﻮن
ﻣﺮز ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺪﯾﺮان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ واﺿﺢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی دﺳﺘﯽ را ﺑﺮای

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻣﺠﺎزی ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻼوز ﻣﯿﻠﺮ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ﮔﺮوه  DHIﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻄﻠﻖ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﺳﺨﺖاﻓﺰاری و ارﺗﻘﺎی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮐﺪ ،ﻗﻠﺐ ﭼﯿﺰی
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻠﺐ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل
را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« .ﺑﻪ
ﻫﻢﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ و اﻏﻠﺐ زﯾﺮ ﭼﺘﺮ  DepOpsﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
)دوآﭘﺲ ﯾﮏ روش ﭘﺮدازﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﺗﯿﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار و ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از
ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ (.اﺳﺘﻨﺠﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :ﯾﮏ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﺎﻫﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،DevOpsاﺑﺮ ،اﻣﻨﯿﺖ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و
ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﯾﮏ دﻫﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ؟
ده ﺷﻐﻞ ﭘﺮدرآﻣﺪ دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺎهﻫﺎی آﯾﻨﺪه
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺮورﻫﺎ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﻪ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا آن را در ﯾﮏ ﻧﻘﺶ دﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻨﯽ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺮژی ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و دﯾﮕﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺠﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده و ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺗﻤﺜﯿﻞ
ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮم آورده اﺳﺖ » :ﻣﺮاﮐﺰ دادهﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﻌﺎدی در اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺑﻠﻮک ﺷﻬﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ درون ﻣﺮﮐﺰ داده ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ درون زﯾﺮدرﯾﺎﯾﯽ
ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮﯾﯿﭻﻫﺎ و روﺗﺮﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ،ﻣﺸﮑﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ«.

آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺑﺮ آﻣﺎده ﻫﺴﺘﯿﺪ؟
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ و دادهﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻌﺪی در ﺣﻮزه اﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس
ﮔﺰارش  ،Robert Half Technologyﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ در رﺗﺒﻪ اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ،ﻋﻠﻢ داده و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ/ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ .ﮔﺰارش ﺗﻬﯿﻪﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺑﯿﺶ از  2800ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در  28ﺑﺎزار
ﺑﺰرگ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺑﺮ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎرت از ﭘﻨﺞ ﺣﻮزهای ﮐﻪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را دارد،
ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﯿﻢ ﺟﺎﻧﺴﻮن ،ﻧﺎﯾﺐرﺋﯿﺲ  Robert Half Technologyﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ﻫﺮ ﺟﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد،
ﻣﺮﮐﺰ داده آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ اﺑﺮ اﺳﺖ ،در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از رﻗﺎﺑﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﯾﺎﻓﺘﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد در اﻃﺮاف اﺑﺮ اﺳﺖ .اﮔﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی اﺑﺮی ،ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺑﺮ ﯾﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺑﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ« .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﭼﻪ در اﻃﺮاف اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﭼﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از آن دو،
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ آن را اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺑﺮ را درک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
 87درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﺷﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺑﺮ اﻣﻨﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﺑﻪﺧﻮد در ذﻫﻦ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪام از دادهﻫﺎ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺒﺮهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ وب و اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ
ﺷﺮﮐﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ دادهﻫﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﮏ ﺷﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهوری ﺑﺎﻻ ﺑﺎ
اﺑﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﻦ ﺑﻮدن اﺑﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﺑﺮ و دﯾﮕﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
 2019ﺳﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﺮﮐﺰداده و اﺑﺮ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ اﻣﻦ
از ﺣﺮﻓﻪایﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ،در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻣﻨﯿﺘﯽ را در ﺗﻔﮑﺮات ﺧﻮد
ﺟﺎی دﻫﻨﺪ .ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺒﮑﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .اﮔﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ را در ذﻫﻦ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪراﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺲ
ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺻﯿﺎﻧﺖ از دادهﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮانﻣﺜﺎل ،ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺷﺒﮑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ) (zoneاﻣﻦﺗﺮ را ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎسﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ
ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ آنﻫﺎ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
)ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺎﺣﯿﻪ/ﻣﻨﻄﻘﻪ ) (zoneاز ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻬﻢ و ﮐﻠﯿﺪی دﻧﯿﺎی ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ (.اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﮑﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن دادهﻫﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻋﻤﺪﺗﺎ در آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ،ﻣﻬﺎرت در ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ .اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ
ﺳﺮ راه ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺨﺮب را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﯿﺮ آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﻨﺪ و ﺷﺒﮑﻪ را اﻣﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ،ﺑﻪ
اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﻪای در ﺣﻮزه ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ﯾﺎ اﺑﺮ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ IPv6 ،اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ  IPv4را درک
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎلزﯾﺎد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ اﮔﺮ  IPv6را درک ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺮاﯾﺘﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
»ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺰرگﺗﺮ در اﻓﻖ ﻓﻨﺎوری در ﺳﺎل  ،2019ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد .در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﮐﺰ داده دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺒﮑﻪ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ دادهﻫﺎی
ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﺎراﯾﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ«

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:

 02ﺧﺮداد 1398

ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺒﻊ:
https://www.shabakeh-mag.com/cover-story/15346/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-

%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F

