ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎره  177ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ

 ،BYODدادهﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﭘﺮدازﺷﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ وارد ﻋﺼﺮ ) (BYOD (Bring Your Own Deviceﺷﺪهاﯾﻢ؛
ﻋﺼﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮔﺎردﻧﺮ ،ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،از  BYODﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ راﻫﺒﺮدی در
ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ  BYODﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ؟
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ واژه ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﯽ ﺳﯽ ﻣﮕﺰﯾﻦ از اﯾﻦ واژه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ BYOD ،ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ اﺷﺎره
دارد ﮐﻪ اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﭘﺮدازﺷﯽ و ﺣﺘﯽ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﺖﻫﺎ ،ﻟﭗﺗﺎپﻫﺎ،
دراﯾﻮﻫﺎی ﯾﻮ اس ﺑﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر و ﺗﺠﺎری
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآورد ﻣﻮﺳﺴﻪ  IDCدر ﺳﺎل  2011ﺣﺪود  41درﺻﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ از
اﯾﻦ روش ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻣﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣﺎوی دهﻫﺎ و ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺪﻫﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺪاف ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﭼﺮا BYOD؟
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی  BYODﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺨﺖاﻓﺰاری اﺳﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ وﺟﻮد دارد .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺻﺪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻫﺰاران ﮐﺎرﻣﻨﺪ دارد ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ
اﺑﺰارﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻤﺎرﺗﻔﻮن ،ﻟﭗﺗﺎپ ﯾﺎ ﺗﺒﻠﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آنﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﭘﺮداﺧﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺟﻮد دادهﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ
در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﺤﺮک آنﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻪ در
ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﮐﺎری و ﭼﻪ ﻏﯿﺮ آن ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﻌﺒﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ در
ﺗﺮدد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی و وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﺎت ﺧﺎص در
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰاﻧﻨﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺳﺮﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ را
در ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺰد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ آنﻫﺎ آﺷﻨﺎ و اﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻮﻋﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ و
ﺗﺤﺮک را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و در ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی
ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ .دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺎت  9ﺗﺎ  5ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎری ،ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در وﻗﺖ ﺧﻮد ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
و ﺣﻀﻮر در ﯾﮏ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺧﺎص اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺎر ﺧﻮد را در زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎﻋﺎت
ﻣﻌﯿﻦ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﻘﻼل و آزادی ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و
ﮐﺎرآﻣﺪی و ﺣﺘﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻘﺒﺎل از  BYODدر ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪﺗﺮی
ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﺘﺎﯾﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﺧﻮد از  BYODاﺳﺘﻘﺒﺎل
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﯿﻦ ،ﻫﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ
ﮐﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی BYOD
ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎش ﭘﯿﺶ روی  BYODاﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎرﺑﺮ ،ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎ
دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد وارد ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﯽﺷﮏ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آنﻫﺎ ﮐﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدهای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺧﻄﺮ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ

از دادهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،در
ﻧﮕﺎه اول ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﻣﺰاﯾﺎی  BYODو ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎی ﺧﻮد ﯾﮑﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت  BYODدر واﻗﻊ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ راﻫﯽ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ
ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی آن ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻓﺎﺋﻖ آﯾﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮرم از ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪن  BYODاﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ ﺳﺮ وﮐﺎر دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آنﻫﺎ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎت ﯾﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ،اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ و
از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،از ﭘﺮاﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﻫﺎ و ﻧﺸﺖ دادهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
 .1ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دادهﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﯾﺎ  (Mobile Data Management (MDMاوﻟﯿﻦ ﮔﺎم در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی  BYODاﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺛﺒﺖ ) ،(Registerﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﺋﯿﺪ ) (Verifyﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎﯾﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻧﻈﺎرت و
ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮدن ،ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 .2ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی  BYODﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼ واﺿﺢ و از ﭘﯿﺶﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻪ
آنﻫﺎ آﻣﻮزش دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎده و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ روﺷﻦ درﺑﺎره ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی ﻋﺒﻮر ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دادهﻫﺎ و
ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 .3ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی  BYODﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻘﺮرات روﺷﻨﯽ در ﺑﺎره ﺣﻮادﺛﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻢ ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از دادهﻫﺎ
را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.
 .4ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮرﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،از ﺿﺮورﯾﺎت ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
 BYODاﺳﺖ.
 .5ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ  BYODﻣﻮﻓﻖ ،ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﯽ ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﬁrmwareﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎنﮔﯿﺮی ﻣﻨﻈﻢ از دادهﻫﺎی ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻄﺮات اﯾﻦ روش را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
 .6دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻔﻞﺑﺎزﺷﺪه ﯾﺎ ﺟﻠﺒﺮﯾﮏ ﺷﺪه در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻣﻮﻓﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی  ،BYODﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ درک روﺷﻨﯽ
از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ،ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه
در آنﻫﺎ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات اﻣﻨﯿﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از دادهﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد آنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ روﺑﺮو ﮐﻨﺪ.

ﺗﻌﺎدل ،رﻣﺰ ﭘﺎﯾﺪاری
ﺑﺎ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎء ،ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺎﺷﺘﻨﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ و ﺑﺎ
ﻣﻮﺳﺴﺴﺎت ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺤﺮک و ﭼﺎﺑﮑﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BYODرا ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻣﻮﺳﺴﺎت ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﯿﻤﯽﻫﺎی ﭼﺎﺑﮏ و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،اﻣﻨﯿﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون ،ﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ
و ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﺣﺎل ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ،ﯾﮑﯽ
از ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  BYODو ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
اﺟﺮای آن ،ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ
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