ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده ،اﺑﺮﻫﺎ و ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی

ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ

ﻧﻘﺶ ﻣﺮاﮐﺰ دادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﺎر ﮐﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﺒﮑﻪ و اﺑﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ و اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺼﯿﺐ آنﻫﺎ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎرﺗﻨﺮ 10 ،درﺻﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2018اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ در ﻣﺮاﮐﺰ دادهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﺳﺎل  2025اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ 80درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﯿﺴﮑﻮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺳﺎل
 94 ، 2021درﺻﺪ از ﺣﺠﻢ ﮐﺎری و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﮐﺰ اﺑﺮی ﭘﺮدازش ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ،در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی از ﻣﺮاﮐﺰ داده ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﻨﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ  ،Uptimeﯾﮏﺳﻮم از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏﺑﺎر ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده
را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ  80درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .روﻧﺪا
آﺳﯿﺮﺗﻮ ،ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﯽ  ،Uptimeﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ) ،(%33ﺧﻄﺎی
ﺷﺒﮑﻪ ) (%30و ﺧﻄﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت/ﻧﺮماﻓﺰاری ) .(%28ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ زﻣﺎن ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎ ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  4ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ
 10درﺻﺪ آنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺣﺪود  43درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ ﺿﺮر را ﮐﻤﺘﺮ از  100ﻫﺰار دﻻر ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ  8ﺷﺮﮐﺖ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﯿﺶ از 10
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﭘﻮل از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ «.در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ :آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎر
ﮐﺎری ،اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻣﺤﻞ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داده اﺑﺮی ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟  61درﺻﺪ اﻓﺮاد اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،از اﯾﻦ
اﺑﺰارﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و  30درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ آﺳﯿﺮﺗﻮ ،دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ادﻏﺎم در اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارد.
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از روشﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻓﻨﺎوری اراﺋﻪ دادهاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن در ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ ) ،(%68اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢزﻣﺎن از دو ﺳﺎﯾﺖ واﻗﻌﯽ ) ،(%51اﺳﺘﻔﺎده از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ داده
) ،(%40اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﯾﮑﺎوری )ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ( در زﻣﺎن ﻓﺎﺟﻌﻪ ) (%42ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﺮ ).(%36
ﯾﮏ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ  Uptimeاﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده )(DCIM
ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺻﻠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺮماﻓﺰار  DCIMاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻣﺮاﮐﺰ
داده ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺿﻌﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺑﺎ دادهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ  ITﻫﻤﺮاه ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﯾﮏ دﯾﺪ ﮐﻠﯽ از ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ )ﺳﻄﺢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ،ﻧﻮع ﺷﺒﮑﻪ ،ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﺪرت
آنﻫﺎ( ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻧﺮماﻓﺰار ﺗﺠﺎری  DCIMرا ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدهاﻧﺪ و  11درﺻﺪ دﯾﮕﺮ راهﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ، DCIMﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ) (%76و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺪرت ) (%74ﺑﻮد.

ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﻧﺮماﻓﺰار  DCIMﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺘﻈﺎرات ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

شکل .1نظرسنجی جامع موسسه  Uptimeدرباره  DCIMدر اواخر سال 2018

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت
ﺷﺮﮐﺖ  Spiceworksﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺎﺳﺦ  780ﺧﺮﯾﺪار
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺠﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در
ﺳﺎل  2019ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری را در آﯾﻨﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی  Spiceworksﺑﻮد ﮐﻪ  41درﺻﺪ از
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را در ﺗﺠﺎرﺗﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  .(2رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،وایﻓﺎی ﮔﯿﮕﺎﺑﯿﺘﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر
) (Software-Deﬁnedﺷﺎﻣﻞ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺪون ﺳﺮور ،زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻫﻤﮕﺮا و ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﺗﺒﻪ  5ﺗﺎ  7را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻟﺒﻪای ،واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ،ﺑﻼکﭼﯿﻦ و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  15ﺗﺎ  12درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن رای دادهاﻧﺪ.
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 orksاز فناوریهایی که بیشترین تأثیر را در تجارت خواهند داشت
 Spiceworksﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را در ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ) (%47و
ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ) (%35ﻣﯽداﻧﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺰار ﺗﺎ  5ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ )ﺑﯿﺶ از  5ﻫﺰار ﮐﺎرﻣﻨﺪ( ﺑﺎ  37درﺻﺪ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ) (%43و ﻣﺸﺎوره
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را دارد ) .(%28ﺷﮑﻞ  3ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ آﻣﺎر را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻧﻤﻮدار آﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،ﻧﻤﻮدار ﻧﺎرﻧﺠﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  12ﻣﺎه آﯾﻨﺪه و ﻧﻤﻮدار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﺳﺎل آﯾﻨﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

شکل .3میزان خودکارسازی فناوری اطلاعات در زمان حال 12 ،ماه و  2سال آینده

ﻣﺪرنﺳﺎزی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺑﺮ
ﮔﺰارش اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ) Skytapاز ﻓﺮاﻫﻢﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ اﺑﺮی( و ﮔﺮوه  ،451Reasearchدر ﻣﺎه ژوﺋﻦ

 2018و از ﺑﯿﻦ اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ،ﮐﺎﻧﺎدا و اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد ﻣﺪرنﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻧﺠﺎمﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ اﺑﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺮآورده ﺷﺪن اﻧﺘﻈﺎرات داﺧﻠﯽ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد ،اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻋﺪم داﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ
ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻗﺮار دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﺸﺎن داد ،ﯾﮏﭘﻨﺠﻢ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ) (%19ﺑﯿﺶ از ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ
و ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﮑﻞ  .(4ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  55درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﯿﻦ  51ﺗﺎ  75درﺻﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را روی
اﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

شکل  .4چند درصد از شرکتها ،چه میزان از اپلیکیشنهای خود را در زیرساخت سنتی حفظ کردهاند؟
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺑﺮ اﺷﺎره دارﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ERPﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﺮﮐﺖ،
دادهﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،وب و اﯾﻤﯿﻞ .ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﺮ وﺟﻮد دارد 20 .درﺻﺪ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻣﺪرن ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  47درﺻﺪ از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را از ﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﺳﻪﭼﻬﺎرم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪه ،اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﺑﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺳﻨﺘﯽ
و اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺷﮑﻞ 5
اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺗﻮﻟﯿﺪ دوﺑﺎره اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻫﺴﺘﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  28و  21درﺻﺪ ،در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آنﻫﺎ ﻗﺮار دارد.

شکل .5استراتژی اصلی شرکتها برای مدرن کردن اپلیکیشنهای سنتی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺨﺪام و ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻣﺪرنﺳﺎزی و ﻣﻬﺎﺟﺮت از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪوﺿﻮح ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﻮد را درک ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آنﻫﺎ ﺑﺎ
اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ،ﻧﻮﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺑﺮ ،ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم و اﻣﻦ را ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﺗﺪارﮐﺎت ﺑﺮای ﺗﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ،ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ
در ﻣﻮرد ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی در اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺳﺎل  2017ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه  451Researchو ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖ
 VMwareاﻧﺠﺎم ﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن  150ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه ﮐﻪ از اﺑﺮﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 41 ،درﺻﺪ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ آنﻫﺎ ارزانﺗﺮ از ﯾﮏ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ .ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ دادهﻫﺎ دﻟﯿﻞ اول ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮد ) (%71و ﭘﺲ از آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮهوری
) (%54ﻗﺮار داﺷﺖ.
وﻗﺘﯽﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ:
اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی در ﻣﻮرد ﻇﺮﻓﯿﺖ ) ،(%17.9ﻣﺠﻮز ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی دﻟﺨﻮاه ) (%17.2و اﺑﺰار
ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ) .(%16.6ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻧﺸﺎن داد :ﮐﺎﻫﺶ 80
درﺻﺪی در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﻤﺎموﻗﺖ 25 ،درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮهوری ،ﮐﺎﻫﺶ  30درﺻﺪی در ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﻬﺒﻮد
ﮐﺎراﯾﯽ  30درﺻﺪی در زﻣﺎن ﺣﻮادث اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦﮐﻪ  59درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ  3درﺻﺪ آنﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ  50درﺻﺪ )ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ( ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﻌﻤﺎری اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ در ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

آﯾﻨﺪه ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر
ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ِ
ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدﮐﺎرﺳﺎزی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در ﮔﺰارش ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2017ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ) (Forresterوﺿﻌﯿﺖ

ﻣﺮﮐﺰ داده ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﯾﺎ Software-

ﻓﻨﺎوریای را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ راهﺣﻞ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ:
Deﬁned Data Center.
 SDDCﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ ﻧﺮماﻓﺰاری ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺮاﮐﺰ داده را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اراﺋﻪ داده و اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد SDDC .از اوﻟﯿﻦ دﻫﻪ ﻗﺮن  21ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد .اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺪل  SDDCﮐﻪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎزیﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻟﮑﺎن
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﮑﺎف،
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎﻣﻞ ﯾﮏ
 SDDCﺑﯿﺎن ﺷﻮد.
اﻫﻤﯿﺖ روش ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻓﻮرﺳﺘﺮ در ﺳﺎل  2016از  1065ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه در ﻣﻮرد
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﺪ 27 .درﺻﺪ از آنﻫﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ SDDC ،را ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ در ﺣﺎل ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ11 .درﺻﺪ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ارﺗﻘﺎء و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 SDDCﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺠﺎزی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ .راﺑﻂ اﺻﻠﯽ آن ﯾﮏﻻﯾﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮐﺎری و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت آن ،ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﺑﺨﺶ
 Deployment And Runtimeﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﺎر ﮐﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ،دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و ﺗﺪاوم در
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺪل  SDDCدر ﺷﮑﻞ  7ﻧﺸﺎن دادهﺷﺪه اﺳﺖ.

شکل .7معماری یک مدل مراکز داده نرمافزارمحور
ﺷﮑﻞ 7ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺪهآل اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻓﻮرﺳﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  SDDCاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه

از ﻓﻨﺎوری و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .اﺟﺰای اﺳﺘﺎﻧﺪارد زﻣﺎن اﺟﺮا ) (Runtimeﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻫﺎﯾﭙﺮواﯾﺰرﻫﺎ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ داﮐﺮ ،ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ ﻣﺜﻞ ﮐﻮﺑﺮﻧﺘﯿﺲ ،راهﺣﻞﻫﺎی اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ،OpenStackﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﺧﺎرﺟﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای اﺟﺰای زﯾﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
در دﻧﯿﺎی  SDDCﯾﮏ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪه ﻧﺮماﻓﺰار اﻫﻤﯿﺖ دارد .ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮏ  APIﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻻﯾﻪ  SDDCاﺟﺎزه
دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﯾﮏ  APIﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺛﺎﻟﺚ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﯾﮏ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﺎری و اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  DCIMاﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻮرﺳﺘﺮ آن را ﯾﮏ
ﺳﯿﺴﺘﻢ زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ  CISﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:
• ﻧﺮماﻓﺰار  CISاز ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه و ﺣﺎﻓﻈﻪ( ،ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ
ﺑﯿﺮون اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از دﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و داﺧﻠﯽ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺘﺰاﻋﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
• ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ،از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪاﺷﺪه و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
• ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اراﺋﻪ  APIاﺳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  APIﺑﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  CISدﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
در زﻣﺎن ﮔﺰارش ﻓﻮرﺳﺘﺮ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2017ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﺮﮐﺖ  HPEﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﯿﺴﮑﻮ ،دل EMC ،و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻮآوی ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺮﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ دادهﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﻧﺪ؛ آن ﻫﻢ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ داده ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ .اﻣﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﻣﺪرن ﮐﺮده و از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ داده
ﻧﺮماﻓﺰارﻣﺤﻮر ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ روشﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﻨﺪ
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