ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎل ۲۰۱۷

 Cross Cloudﭼﯿﺴﺖ و ﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ دارد

ﺑﺎ رﺷﺪ راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺳﻮق داده ﺷﺪﻧﺪ .راﯾﺎﻧﺶ
اﺑﺮی ﻣﺰاﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺎﻻ دارد .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﺲ از رو
آوردن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮب و ﭼﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دﯾﮕﺮی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻧﺎم  Cross Cloudﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﺎل  «۲۰۱۷اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۸۸ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮای داﻧﻠﻮد ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ از راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی را ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از
آن آﮔﺎه ﻧﺒﻮد .ﻋﺪم ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﺑﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮوﯾﺲدﻫﻨﺪه و ﺑﻪ ﺿﺮر ﮐﺎرﺑﺮان
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل از ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ،ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع راﯾﺎﻧﺶ
اﺑﺮی ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد ،ﻣﻔﻬﻮم  Cross Cloudﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎورد  5Gﻧﯿﺴﺖ!
 ۷ﮐﺎر ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  5Gاﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻮل ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ،ﺷﺮﮐﺖ  VMwareﻣﻄﺮح ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺮی ﺧﻮد را
 Neutral Cloudﯾﺎ "اﺑﺮ ﺧﻨﺜﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ  AWSﮐﻪ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺑﺮی دﻧﯿﺎ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ
ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ رﻣﺰ ﻧﮕﺎری ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ ﻓﺎش ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ
 AWSﺑﻪﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ و ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ،ﮔﻮﮔﻞ و
 Dellرا ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف  VMwareرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻌﺎر "ﻫﺮ اﺑﺮی ،ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ،ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
)ﺷﮑﻞ .(1

شکل  .1هر ابری ،هر برنامهای ،هر دستگاهی.

ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ اﯾﻦ روش ،آزادی ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﭘﺲ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن
درﮔﯿﺮ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻠﺘﻔﺮم راﯾﺎﻧﺶ اﺑﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺮا ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺮا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در زﻣﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آﯾﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  IBMو  Dellدر ﺻﺪد آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ آنﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺎﺧﯿﺮ ،ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﺼﻮﺻﯽﺗﺎن در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
آن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

یکی از مزایای مهم این روش ،آزادی عمل برنامهنویسان است .از این پس دیگر
نیازی نیست که ذهن برنامهنویسان درگیر سوالاتی همچون پلتفرم رایانش ابری
باشد .اگر بر روی یک پلتفرم اجرا شود ،پس بر روی تمام آنها نیز اجرا خواهد
شد.

اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺑﺮی را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻻﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ
ﻣﺤﺼﻮﻻت  VMwareﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﯿﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ،ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺷﺒﮑﻪ را ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰداده ﺧﻮد و
ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ  Crossﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Capexﺷﻤﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی  Opexدﯾﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻻﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ  VMware Cloud Foundationﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮی ﺧﺼﻮﺻﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻫﻤﺎن ﭘﺮدازشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎ را در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ .(2

شکل  .2تا چهار لایه جابجایی بین محیطهای ابری امکانپذیر است.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ روش ،ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی
ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮی ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی از آن ﻧﻘﺎط ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ،ﺗﺎﺧﯿﺮی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻦ  Quality of Experienceﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ  VMwareاوﻟﯿﻦ اﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﻃﺮاﺣﯽ و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .از وبﺳﺎﯾﺖ  Crosscloud.meﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎدهای
از ﻣﻔﻬﻮم  Cross Cloudﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾﻦ وبﺳﺎﯾﺖ ﻧﺮماﻓﺮازی را ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮی ﻣﺘﻔﺎوت ،دادهﻫﺎی ﺧﻮد را ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏﺟﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دراپﺑﺎﮐﺲ دارﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ واﺣﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ذﺧﯿﺮﺳﺎزی اﺑﺮی ﻫﻤﭽﻮن دراپﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﮔﻞ دراﯾﻮOne drive ،
و  ...ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺜﺎل در ﻣﻮرد ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ،ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی و ﺗﻼش  VMwareﺑﺮای ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﻋﺎﯾﺖ
ﺣﻘﻮق آنﻫﺎ و دادن ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ آنﻫﺎ ،ﻗﻄﻌﺎ ً در ﺳﺎل  2017ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺑﺮ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب دﻫﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ  VMwareﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺘﺮﯾﮑﺲ و
ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﻮد در زﻣﯿﻨﻪ  Cross Cloudﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ،2017ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع
"ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ"" ،ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ" و "زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ" از ﻧﻮع
 Cross Cloudﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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