ﮐﺠﺎ و ﭼﻄﻮر از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ

آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻤﺎ آﻣﺎده ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺳﺮورﻫﺎ اﺳﺖ؟ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا اﺻﻄﻼح  Serverless Computingﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﮐﻤﯽ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺮور ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم
دﻫﯿﺪ؟ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺎرغ از ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﯾﻦﯾﮏ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻬﻢ در ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺳﺮورﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﺧﻼﺻﻪﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،روی ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎی ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽﺷﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ روﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﻧﻮع ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺳﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺮماﻓﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﯾﮏ ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮای ﺳﺮور
را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﭘﻮﯾﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻞ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺮورﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺷﺮﮐﺖ  Markets and Marketsﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﺪ:
»ﺑﺎزار ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺎرغ از ﺳﺮور در ﺳﺎل  2018ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  4.25ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2023ﺑﻪ  14.93ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺮﮐﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ) CAGR) 29درﺻﺪی را در ﻃﻮل اﯾﻦ دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش اوﻟﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ،اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﻃﻮل دوره ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای رﺷﺪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺣﺬف ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی را ﺳﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﻤﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﻌﻤﺎریﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم
ﺷﺮﮐﺖ  ،Markets and Marketsاﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻓﺎرغ از
ﺳﺮور اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ )ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
دوﮔﺎﻧﻪ( ﺑﺮای اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮔﺎرﺗﻨﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور را ﺻﻌﻮدی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده و آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ 10
روﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت در ﺳﺎل  2019ﻗﺮار داده و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻣﻌﻤﺎری
ﻧﺮماﻓﺰاری ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﮐﻦ ﮐﻮرﻟﺲ ،ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﮐﻼود  Deloitte Consultingﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺟﺬاﺑﯿﺖ دارد «.او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭼﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﻫﺪف ﯾﮑﺴﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ

ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮماﻓﺰار اﺳﺖ«.
ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭼﺮﺧﻪ »درﺧﻮاﺳﺖ ـﭘﺎﺳﺦ« ﺑﺎرﮐﺎری را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮان اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ روی وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ،ﺗﺨﺼﯿﺺ درﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻫﻤﯿﺖ دارد؟
ﮐﻮرﻟﺲ دو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎری را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ:
 .1ﺗﻮﺳﻌﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ .دو ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ FaaS
)ﺳﺮﻧﺎم  (function-as-a-serviceو ) BaaSﺳﺮﻧﺎم  (backend-as-a-serviceﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﮔﺮوه ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﺮماﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه را ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ.
 .2اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﮐﻮرﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮﻧﯽ را ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﺮد «.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺗﺠﺎرت
 Cloud Managed Servicesﺷﺮﮐﺖ  Deloitteﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﺮای
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی از
ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮرﻟﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم روی ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺣﺎل
اﺟﺮا اﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
او در اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ وﻋﺪه واﻗﻌﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺮماﻓﺰاری و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی اﺳﺖ ،ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای دو
ﻣﺰﯾﺖ در ﭘﯽ دارد :اول اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی
ﺑﺎارزشﺗﺮی در ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮدی ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺪارد ﺷﻐﻠﺶ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات در DNS [domain
 [name systemﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن
ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد«.
ﮐﻮرﻟﺲ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ» :دوﻣﯿﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ )ﺣﺘﯽ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ( اﻣﮑﺎن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺪن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺮوهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮدﺷﺎن وﻇﺎﯾﻒ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻏﻠﺐ از اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﻟﺮی ﮐﺎرواﻟﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮوﯾﺲ در ﺷﺮﮐﺖ  IDCﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از
ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺎرغ از ﺳﺮور اﯾﺪهآل ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور
دﻧﯿﻞ اﺳﻤﯿﺖ ،ﻣﻌﻤﺎر ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ در  Cordial Incﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺎرغ
از ﺳﺮور اﻏﻠﺐ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪی ﺣﺘﯽ در اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد دارد «.اﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺮور ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﺎص
ﺧﻮد را دارد .در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺳﺮورﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻞ زﻣﺎن اﺟﺮا ،ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﻣﺮﮐﺰی ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد«.
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ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﺳﺮورﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ؟
ﺷﺮﮐﺖ  Cordialاز ﺳﺎل  2015و ﺑﺎ ﻫﺪف در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻓﺎرغ از ﺳﺮور را آﻏﺎز ﮐﺮد .اﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ
اﺳﺘﺎرتآپ ،در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد «.در ﻣﺎه ﻣﯽ 2018
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری  Workersﺷﺮﮐﺖ  Cloudﬂareرا ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﻮد آﻏﺎز
ﮐﺮد Cordial .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪل ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز دارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﺎ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎزی اﻏﻠﺐ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎر ﮐﺎری ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﯾﯽ
ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎﺷﺪ«.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ  Cordialﻗﺎدر ﺑﻮد ﺗﺎ اﻧﺪازه ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﮐﻨﺪ ،اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﺑﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮی را
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﺳﻤﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺘﺪ ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻊ واﺣﺪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :در ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮد از داده ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﺮای ﭘﺮدازش ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ داده ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ردﯾﻒ از داده ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ اﺟﺮاﯾﯽ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﺷﻮد «.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮔﻠﻮﺑﺎل در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﮐﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد،
زﯾﺮا وﺿﻌﯿﺖ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .دﻧﯿﻞ داﯾﻼ ﻣﻬﻨﺪس ﻧﺮماﻓﺰار  ،Dynatraceﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺮای
روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﻓﺎﻧﮑﺸﻦﻫﺎی ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﻮد  statelessﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ) (stateرا از ﺧﺎرج )ﭘﺎﯾﮕﺎه داده( ﺟﻤﻊ آوری
ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻓﺎﻧﮑﺸﻦ  statelessدﯾﮕﺮ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺮدازش واﻗﻌﯽ داده را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ«.
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ﺑﻪ اﯾﻦ  5دﻟﯿﻞ زﻣﺎن ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮور ﺷﻤﺎ ﻓﺮارﺳﯿﺪه اﺳﺖ!
داﯾﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﺮﮐﺖ  Dynatraceدو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و از ﻣﺰاﯾﺎی
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻤﺘﺮ ،اﻣﮑﺎن ﮔﺴﺘﺮشﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮاﺑﻊ روﯾﺪاد ﻣﺤﻮر آن ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﺑﺮای
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺳﺮﮐﺸﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮدازش دﺳﺘﻪای ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ «.ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
دﺳﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎرغ از ﺳﺮور را راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺑﻪﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﻫﺮﯾﺴﺘﻮ ﭘﺎﭘﺎزوف ﻣﻬﻨﺪس ارﺷﺪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺷﺮﮐﺖ ،Relativity
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻓﺎرغ از ﺳﺮور ،ﺗﺴﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و
اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﮔﺸﺎ اﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ را در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﻞ و
ﺟﺪاﺳﺎزیﺷﺪه اﺟﺮا ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮏ ﺳﺮور اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ وب ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل اﺟﺮا اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺒﺎدﻻت را
ﭘﺮدازش ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﯿﮑﺮوﺳﺮوﯾﺲﻫﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻓﺎرغ از ﺳﺮور اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ .ﮐﺎرواﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮای ﻣﺪاوم اﯾﻦ
ﺳﺮور را ﺣﺬف ﮐﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ«.
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