اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿـﺎز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾـﺎن

 ۱۰ﻣﻬﺎرت ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل ۲۰۱۷

ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺜﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰار ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﯾﮏ درﺻﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ راﺑﺮت ﻫﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮوهﻫﺎی آیﺗﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﯾﺎ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﺳﻤﺖﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎﻏﻞ در دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری« اﺳﺖ .ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻞ ﭘﺮوﻧﺪه
وﯾﮋهاﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ  TEKsystemsدر زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﻋﺘﻤﺎد زﯾﺎد
ﺑﺎزار ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ آیﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﺳﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺴﺒﺘﺎ ً روﺷﻨﯽ
را در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺎص دﯾﺪ .در اداﻣﻪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﺳﺎل  2017ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪای ﻧﺮماﻓﺰار
ﺟﯿﻦ رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  Experts Exchangeﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ زﺑﺎن ﯾﺎ
ﭘﻠﺘﻔﺮم آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان او را ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﺨﺼﺺ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﺷﻨﺎ و ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی
ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ و ﮔﺮوﻫﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﮐﻪ درک ﺑﻬﺘﺮی از ﻣﺸﮑﻼت
ﺗﺠﺎری دارﻧﺪ و روش ﺣﻞ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ«.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه
ﻣﻮﻧﺪو اﺳﺘﻔﺎن زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ و اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژهای ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺑﻮدﺟﻪ و زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺨﺺ در
ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺎص ﻫﻢراﺳﺘﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی را در ﺳﺎل  2017ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ«.

اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی
زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪزودی ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت و ﺧﻄﺮات ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از آن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد،
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪدﻧﺒﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد ﻣﯽروﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ
را ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺷﺒﮑﻪ
زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺳﺎل  2016ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﺺ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرتﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺎ
ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻫﺮ در زﻣﯿﻨﻪ وب ،اﺳﺘﺮﯾﻢ وﯾﺪﯾﻮ و اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﺳﺎل 2017
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ«.

ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ
زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ از راه ﺣﻞﻫﺎی ﻧﺮماﻓﺰاری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و
ﺑﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺮﯾﻊ ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﺪون دردﺳﺮ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﻓﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ) (UX/UIدر ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،زﯾﺮا راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ درک ﺑﺎﺷﻨﺪ.

آزﻣﺎﻳﺶ و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ
درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر راﺑﻂﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی و ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ،آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺧﻮشﺳﺎﺧﺖ و ﯾﮑﺪﺳﺖ از ﯾﮏ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻮد.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺆﺳﺴﻪ  TEKsystemsدر زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎل  2017ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻫﻤﯿﺖ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ زﯾﺎدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻼود
ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪﺳﻤﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻼود ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺳﺘﻔﺎده روزاﻓﺰون از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت
در زﻣﯿﻨﻪ راهاﻧﺪازی و ﺗﻨﻈﯿﻢ ،اﻧﺠﺎم ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی و ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻼود در ﺳﺎل  2017روﻧﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻼود ،از ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی
ﻣﻌﻤﺎری و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﻼود ﺧﻮد ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺣﺎﻻ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارﻧﺪ«.

دادهﻫﺎی ﺣﺠﯿﻢ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ دادهﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ دادهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯿﺰی از دادهﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی ،دادهﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺗﺎ دادهﻫﺎی ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ،ﭘﺮدازش ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ دادهﻫﺎ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .رﯾﭽﺎردﺳﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران وﻏﯿﺮه ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان دادهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻫﺎی
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ«.

مدیریت شبکه و مهندسی شبکه یکی از ارزشمندترین مهارتهایی است که مشتريان ما
بهدنبال آن هستند .متخصصان شبکه ماهر در زمینه وب ،استریم ویدیو و امنیت از
جایگاه شغلی بالایی در سال  2017برخوردار خواهند بود

ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻪﺟﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺪﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎی ﺷﺮﻃﯽ را ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی
وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺑﺮای اﺗﺨﺎذ ﻗﻄﻌﯽ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ دادهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .رﯾﭽﺎردﺳﻮن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ در
ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد«.

DevOps
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ واژه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪﻧﺎم  DevOpsﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﺒﺎرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻫﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دارد DevOps .در
ﺳﺎل  2017ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺨﺶ آیﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ آیﺗﯽ و واﺣﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و
رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺗﺠﺎری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺿﺮوری اﺳﺖ .زﻓﺎرﯾﻨﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎی ﻓﻨﯽ در
ﺑﺨﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ،ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ،ﻧﺮماﻓﺰار و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻠﻢ ادﻏﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ

«.ﺷﻮﻧﺪﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﻃﺮح
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