اﺑﺮ ،ﺑﺎزاری  186ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری

 10ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی زﯾﺎد و ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻤﻪ روی اﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه اﺑﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎزار ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم  Gartnerﺑﺎزار اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﺎل 2018
ﺑﻪ ارزﺷﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  186.4ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﻓﺰاﯾﺸﯽ  21.4درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎزار زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ ) (IaaSﺑﻪﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺳﺎل  2018ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ رﺷﺪ
 35.9درﺻﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ از  40.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد از آن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﭼﺎﻟﺶ  1ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

اﻣﻨﯿﺖ
از زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ درﺑﺎره ﺧﻄﺮات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه آن ﺑﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  RightScaleاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ 77 .درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺑﺮ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای آنﻫﺎ اﺳﺖ و 29
درﺻﺪ آنﻫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﯾﺒﺮی ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﻧﮕﺮان
ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  Crowd Research Partners 2018ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  90درﺻﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﮕﺮان اﻣﻨﯿﺖ
اﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ آنﻫﺎ در ﻣﻮرد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ داده و اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ) 67درﺻﺪ( ،ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ) 61درﺻﺪ( و ﻧﻘﺺ در ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ) 53درﺻﺪ( ﻧﮕﺮاﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی از اﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در ﮔﺰارش  RightScaleاﺷﺎرهﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ درﺑﺎره اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﻢ ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای
ﺗﺎزهﮐﺎران اﺑﺮ اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
و در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺑﺮ اﻧﺠﺎمﺷﺪه  Teradataﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ:
» 46درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺑﻪﺟﺎی ﭼﺎﻟﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎﻟﻘﻮه
در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ «.ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﯽﺷﻤﺎری را ﺑﺮای ﻣﻮاﺟﻪﺷﺪن ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت
اﺑﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  Crowd Research Partnersﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ

ﺧﻄﺮات ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ) 57درﺻﺪ( و اﺑﺰارﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ) 50درﺻﺪ( ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﮐﺎردان ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ!
ﭼﺮا ﭘﺮدازش اﺑﺮی؟
ﭼﺎﻟﺶ  2ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺑﺮ
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش اﻧﺠﺎمﺷﺪه  ،RightScaleﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺑﺮ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ اوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮی در ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی دارد .ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺪود  30درﺻﺪ از ﭘﻮﻟﯽ را
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺪر ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﺷﺘﺒﺎهﻫﺎﺗﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد .اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت
ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده
در ﯾﮏ دوره ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت راهاﻧﺪازی ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد
را درﮔﯿﺮ ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺧﺪﻣﺎت ارزانﺗﺮ در آﯾﻨﺪه را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺑﺮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺑﺮ ،اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎزی و
ﺑﺴﯿﺎری از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اراﺋﻪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺑﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﻣﻨﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮔﺮوه اﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺰﯾﻨﻪ را ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ  3ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ  /ﺗﺨﺼﺺ
در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  RightScaleﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺨﺼﺺ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ73 .
درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ و  27درﺻﺪ دﯾﮕﺮ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دادهاﻧﺪ.
درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪمﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی
ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در راﻫﻨﻤﺎی ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد  The Robert Half Technologyآﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ
ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺑﺮ ،ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎز ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی
آﯾﻨﺪه ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.
ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﯽ آنﻫﺎ را در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ  4ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﻧﻈﺎرت
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ،RightScaleﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ.
 71درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻈﺎرت را را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  25درﺻﺪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﻧﯿﺰ آن را ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.

در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ راهاﻧﺪازی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرگ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻓﯽ روی ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪوﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭼﻨﺪ اﺑﺮی ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻋﻤﺪه
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻓﻨﯽ اراﺋﻪﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺠﺎد و اﺟﺮای
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از
ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺑﺮ ،ﺑﺮای ﺳﺎدهﺳﺎزی و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ  5ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ) (GDPRاﻫﻤﯿﺖ ﭘﯿﺮوی از
ﺿﻮاﺑﻂ را ﺑﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﻬﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
اﻧﺠﺎمﺷﺪه  RightScaleﭘﯿﺮوی از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﭘﯿﺶ روی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی اﺳﺖ و  68درﺻﺪ
ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﮐﻪ  21درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ آن را ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ
ﺑﺰرگ و ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن  GDPRﭘﯿﺮوی را در آﯾﻨﺪه ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ از اﻃﻼﻋﺎت را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ و اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را در اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮔﻮﮔﻞ ،ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ و آﻣﺎزون ،ﮐﺪامﯾﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺎزار ﮐﻼود را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﺒﺎرزه ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی
ﭼﺎﻟﺶ  6ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭼﻨﺪ اﺑﺮی
ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی  RightScale، 81درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭼﻨﺪ اﺑﺮی ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و  51درﺻﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﺑﺮ
دوﮔﺎﻧﻪ )اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ( رﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﭼﻨﺪ اﺑﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رواﺑﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪه و از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﭼﺎﻟﺶ  7ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﮐﻮچ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺪﯾﺪ در اﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮐﺎر راﺣﺘﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه Velostrata
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ  62درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮچ ﺑﻪ اﺑﺮ آنﻫﺎ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ
دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ 64 ،درﺻﺪ از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﮐﻮچ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺪتزﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه
اﺳﺖ و  55درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻮدﺟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﻫﺰﯾﻨﻪ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص ،ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﺪود  47درﺻﺪ آنﻫﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻞ ﻋﯿﺐﯾﺎﺑﯽ زﻣﺎنﺑﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﯾﺎ  46درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪیﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و 40
درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻫﻢ در ﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺰار ﮐﻮچ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردهاﻧﺪ .ﺑﺮای روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎری از

ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﯽﺷﺪ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮچ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ  8ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ ﺧﺪﻣﺎت دﻫﻨﺪه ﻣﻄﺮح ﺑﺎزار اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ را در دﺳﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
 Amazon Web Services، Microsoft Azure، Google Cloud Platformو  IBM Cloudاﺷﺎره ﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان و ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶ ﻓﻨﺎوری ،ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﻟﺨﻮاه و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر
ﮐﺎری اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ در آﯾﻨﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﭼﺎﻟﺶ  9ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ،
واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺰرگ دادهﻫﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری
ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮآورده ﺳﺎزﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ  Teradataﻣﺸﺨﺺﺷﺪه  83درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ  91درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﭘﺨﺘﮕﯽ ﯾﺎ اﺟﺮای ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻨﺎوری ﺑﻮده اﺳﺖ.
و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ رﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دادن ﺳﻄﺢ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ راﻫﮑﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎتدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺧﻮد را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ  10ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی:

ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
و در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی اﺑﺮ دوﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ اﺑﺰار داﺧﻠﯽ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ
 Teradata، 30درﺻﺪ از ﻣﺸﺎرﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ارﺗﺒﺎط ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی اﺑﺮ ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺮﻃﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ،ﻣﻬﺎرت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺎز دارد .اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری
از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﻮﺟﻮد در
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر:
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