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مقدمة
كبٌرا بمتابعة التحول الرلمً ،ولكن ثبت للعدٌد من المإسسات أن السباق لدمج التكنولوجٌات الجدٌدة معمد للغاٌة .ووفمًا لبحث
ٌثٌر االلتصاد الرلمً اهتما ًما
ً
شركة  ،ESGثبت أن الشركات التً سعت للتحول الرلمً أرادت أن تصبح أكثر كفاءة (آراء  ٪55من المستجٌبٌن) وتمدٌم تجربة عمالء أفضل ( )٪49و  /أو
نشر منتجات وخدمات جدٌدة تركز على البٌانات ( .)٪41وأفاد  ٪94من مإسسات تكنولوجٌا المعلومات التً شملها االستطالع والتً كانت متحمسة لمثل تلن
1
التحسٌنات أنها فً مرحلة ما من التحول الرلمً.
تضع هذه المبادرات أعباء كبٌرة على عاتك تكنولوجٌا المعلومات ،مع إضافة المزٌد من التكالٌف والتعمٌد الذي ٌعٌك العملٌات الجارٌة .وٌنبع التعمٌد من الزٌادة
فً التطبٌمات والطلبات المرتبطة بالبٌانات ،إلى جانب الزٌادات المرتبطة بتنوع التطبٌمات ،وٌشمل ذلن على وجه الخصوص الزٌادات المتعلقة بالتخزٌن (من
أمرا معمدًا .وٌتمثل عامل التعمٌد اآلخر فً ارتفاع أعداد البٌئات
حٌث أحجام المنتجات وتنوعها) ،وهو ما جعل تصمٌم وإدارة هندسة تكنولوجٌا المعلومات ً
سحب المتعددة .ولد أفادت أبحاث  ESGأن  ٪67من صانعً المرار فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الذٌن شملهم
المصنفة وذات الموالع المتعددة وذات ال ُ
سحب المتعددة مكان مشترن.
ال
بٌئات
اعتبار
مع
كخدمة،
التحتٌة
البنٌة
االستطالع لالوا أن مإسساتهم تستفٌد من
ُ
وٌتطلب هذا النوع من تكنولوجٌا المعلومات المستند إلى مخازن منفصلة نشر المسإولٌن لتكنولوجٌات مختلفة لإلدارة واستكشاف األخطاء وإصالحها ،واستخدام
واجهات برمجة تطبٌمات وبروتوكوالت أتمتة مختلفة ،ومتابعة ”مسارات مختلفة إلى السحابة“ (إضافة مخاطر إلى جهود تبنً السحابة) .ومن المرجح أن تمول
المإسسات الرلمٌة الناضجة بمعدل ٌساوي ثالث مرات أكثر من المإسسات التً لٌس لدٌها مبادرات للتحول الرلمً ( ٪29ممابل  )٪9أن تكنولوجٌا المعلومات
أصبحت الٌوم أكثر تعمٌدًا.
كما ٌإثر تعمٌد التكنولوجٌات المنفصلة على بائعً خدمات التخزٌن أٌضًا ،فؤثناء لٌامهم بتوسٌع مجال ملفاتهم التعرٌفٌةٌ ،كتشفون أن االختالفات فً مٌزات
التكنولوجٌات الجدٌدة وإدارتها والملفات التعرٌفٌة الخاصة بالدعم تعٌك تطوٌر المنتجات الداخلٌة وتملل أو تمضً على الفوائد النظرٌة التً لد تحصل علٌها
المإسسات باستخدام حلول واحدة ٌمدمها بائع معٌن.
ولتبسٌط بٌئات تكنولوجٌا المعلومات والتحكم فً التكالٌف وتسرٌع العملٌات ،تحتاج الشركات إلى منصة واحدة موحدة تخدم مجموعة متنوعة من احتٌاجات
التطبٌمات .ولد وفرت ® IBMوهً شركة رائدة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات ومدركة لهذه الحاجة تما ًما منصة تخزٌن واحدة تدمج ابتكارات متعددة مصممة
لتملٌل التؤثٌر المصاحب لزٌادة تعمٌد تكنولوجٌا المعلومات .وتمدم أسرة  FlashSystemالجدٌدة من  IBMلمإسسات تكنولوجٌا المعلومات منصات تخزٌن
فردٌة لادرة على دعم بٌئات التطبٌمات المتنوعة أثناء دمج وتوحٌد أصول التخزٌن الجدٌدة أو الموجودة والموزعة وغٌر المتجانسة.

األعمال الرقمٌة تتجاوز قدرات تكنولوجٌا المعلومات التقلٌدٌة
ذكرنا سابمًا أن هنان العدٌد من العوامل التً ترفع من مستوى تعمٌد تكنولوجٌا المعلومات وتعٌك فرص األعمال .وٌعتمد ما ٌمرب من ثلثً ( )٪64صانعً
المرار فً مجال تكنولوجٌا المعلومات الذٌن شملهم استطالع شركة  ESGأن تكنولوجٌا المعلومات الٌوم أصبحت أكثر تعمٌدًا مما كانت علٌه لبل عامٌن فمط،
ولٌل أن العامل األكثر أهمٌة فً التعمٌد هو زٌادة حجم البٌانات ( ٪37من صانعً المرار) .كما تضٌف الزٌادة فً أعداد التطبٌمات المستفٌدة من التصمٌمات
الجدٌدة والحدٌثة إلى درجة التعمٌد (رأي  ٪29من صانعً المرار) .فغالبا ً ما تشٌر االستفادة من التكنولوجٌات الجدٌدة إلى التخلص من المدٌم منها ،وهذا ٌعنً
أن المإسسات سوف تلمً باستثمارات طوٌلة األجل فً البنٌة التحتٌة والتدرٌب والخبرات،
هذا وتواجه المإسسات العدٌد من التحدٌات عندما ٌتعلك األمر بالتخزٌن على وجه الخصوصٌ .حدد الشكل  1التحدٌات العشرة المتعلمة بتخزٌن الكتل التً
حددها أغلب المستجٌبون .وتتعلك أغلب التحدٌات بالتكلفة وحماٌة البٌانات وإدارة وضع البٌانات 2.وتزداد حدة هذه المشكالت بسبب التحدي الرابع واألكثر
شٌوعًا ،والمتمثل فً النمو السرٌع لمعدل البٌانات.

 1المصدر :نتائج االستطالع الرئٌسً لشركة  ،ESGاستطالع خطط اإلنفاق على التكنولوجٌا لعام  ،2020فبراٌر  .2020أُخذت جمٌع المخططات والمراجع البحثٌة لشركة  ESGالموجودة فً
الورلة البٌضاء هذه من التمرٌر البحثً هذا ،ما لم ٌذكر خالف ذلن.
 2المصدر :نتائج االستطالع الرئٌسً لشركة  ،ESGاتجاهات تخزٌن البٌانات لعام  ،9102نوفمبر .2019
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شكل  .1التحدٌات العشرة األكثر شٌوعًا المتعلقة بتخزٌن الكتل

المصدر :انتربراٌس ستراتٌجً جروب

من السهل معرفة سبب ترجمة أحجام التخزٌن الكبٌرة إلى مستوٌات أعلى من تعمٌد تكنولوجٌا المعلومات ،فالٌوم أصبحت األحجام الهائلة للبٌانات تستنزف كل
من الموظفٌن وموارد البنٌة التحتٌة ،فلم ٌمتصر العمل على إدارة كمٌة هائلة من البٌانات على استهالن مساحة أرضٌة كبٌرة واستنزاف المٌزانٌة ،إذ ٌجعل النمو
السرٌع للبٌانات العملٌات أكثر تعمٌدًا أٌضًا :فهذا ٌإدي على سبٌل المثال إلى إبطاء معدل وضع البٌانات فً موالعها المحددة ونمل البٌانات واكتشاف /اإلبالغ
عن استخدامات التخزٌن وتوفٌر نطالات التخزٌن.
ولكن تدرن مإسسات تكنولوجٌا المعلومات ما ترٌده بالضبط من مزودي خدمات التخزٌن عندما ٌتعلك األمر بتصمٌم المنصة الواحدة .وفً استطالع لشركة
 ESGلمسإولً التخزٌن الذٌن تستفٌد أعمالهم من البنى التحتٌة للتخزٌن داخل المنشؤة وخارجها ،وصف المشاركون المٌزات التً لد تحثهم على استبدال عرض
تخزٌن داخل المنشؤة بعروض التخزٌن السحابً العام التً ٌستخدمونها .وتركز إمكانات بٌئات البنٌة التحتٌة المطلوبة داخل معظم المنشآت على ما ٌلً:
 أتمتة أفضل لألنشطة المرتبطة بالتخزٌن ()٪37
 المدرة على إدارة البنٌة التحتٌة للتخزٌن فً أي مكان (.)٪35

3

وتؤتً كلتا المدرتٌن من التوحٌد المٌاسً على منصة تخزٌن واحدة.

تبسٌط البنٌة التحتٌة أمر ضروري لتسرٌع العملٌات

Ibid.3
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تم إٌضاح أهمٌة التوحٌد المٌاسً على منصة واحدة بعد الرجوع إلى نتائج أخرى ألبحاث ٌ .ESGرى  ٪6فمط من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن للمجاالت التجارٌة والذٌن
شملهم استطالع  ESGأن مجموعة تكنولوجٌا المعلومات بشركاتهم هً بمثابة عامل ٌمٌز أعمالهم ،فٌما ٌرى  ٪25أن تكنولوجٌا المعلومات تثبط األعمال .ولال
 ٪43من المدٌرٌن التنفٌذٌٌن الذٌن ٌعتمدون أن تكنولوجٌا المعلومات تثبط نجاح األعمال أن عملٌات مإسسات تكنولوجٌا المعلومات تستغرق ولتًا طوٌالً للغاٌة
4
لنشر الخدمات.
ٌعد توظٌف المزٌد من األشخاص لتسرٌع العملٌات أمر غٌر ممكن بسبب نمص األشخاص ذوي المهارات الفنٌة .وأفاد حوالً ثلث كبار صانعً المرار فً
مجال تكنولوجٌا المعلومات الذٌن شملهم استطالع شركة  ESGأنهم ٌتعاملون مع مشكلة نمص الموظفٌن فً مجاالت هندسة /تخطٌط تكنولوجٌا المعلومات
سحب (شهادة ما نسبته  ،)٪33كما أفاد معظم مسإولً التخزٌن الذٌن شملهم االستطالع ( )٪62أن معظم
(شهادة ما نسبته  )٪32و /أو هندسة /تخطٌط ال ُ
ً
شهرا المادمة فً مجال تكنولوجٌا المعلومات ستكون فً عموم مجاالت تكنولوجٌا المعلومات بدال من المتخصصٌن فً
التعٌٌنات التً سٌمومون بها خالل الـ 10
ً
5
مجال معٌن مثل مسإولً التخزٌن.

تحتاج مجاالت تكنولوجٌا المعلومات إلى توحٌدها فً تصمٌم المنصة الواحدة
إذا لم ٌكن توظٌف المزٌد من األشخاص هو الحل فسوف ٌطلب استخدام البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات نفسها ،فً هذه الحالة تصمٌم المنصة الواحدة ،لحل
ونظرا ألن
مشكلة التعمٌد ،وٌجب أن تمتد تلن المنصة فً كل مكان وتدعم كل بٌئة تطبٌك (صغٌرة أو متوسطة أو كبٌرة) عبر مركز البٌانات والحافة والسحابة.
ً
نادرا ما تعمل من إطار فارغ ،فٌجب أن ٌتم إدارة البنٌة التحتٌة المائمة أٌضًا ،وهذه هً احتٌاجات ”المنصة الواحدة“ لتكنولوجٌا المعلومات
تكنولوجٌا المعلومات ً
الحدٌثة:
 منصة لائمة على هندسة برمجٌة واحدة ،بنفس واجهات برمجة التطبٌمات وبروتوكوالت اإلدارة.
 منصة توفر خٌارات نشر متعددة  -تشمل األنظمة ذات األحجام المتعددة وكل أنظمة الفالش واألنظمة المختلطة ،وحتى تلن التً تندمج بسالسة فً
سحب المتعددة.
عملٌات النشر ذات ال ُ
 منصة تدعم أي بٌئة تطبٌمات :بٌئة نظام تشغٌل معطل وبٌئة افتراضٌة ولائمة على الحاوٌات ومتعمدة على السحابة،
 منصة لدٌها المدرة على توحٌد االستثمارات غٌر المتجانسة فً البنى التحتٌة للتخزٌن وجعلها افتراضٌة.

تكنولوجٌا ® IBM FlashSystemمنصة واحدة ،تطبٌقات متعددة ،بٌئات متعددة
ٌوفر نظام  FlashSystemالخاص بشركة  IBMكل الفوائد التً ٌمدمها نهج المنصة الواحدة ،إذ لدمت  IBMمنصة واحدة تخدم جمٌع بٌئات تخزٌن الكتل ،من
األصغر إلى األكبر ،ومن مركز البٌانات إلى الحافة إلى السحابة .وتستخدم جمٌع خٌارات المنصة نفس واجهات برمجة التطبٌمات ،حتى ٌتمكن مسإولو
تكنولوجٌا المعلومات من إدارتها جمٌعًا بنفس الطرٌمة .تعمل األنظمة داخل مركز البٌانات وتلن التً تإدي عملٌات نشر الحافة بالطرٌمة نفسها ،وستكون
جمٌعها لادرة على ”التحدث“ مع بعضها البعض (انظر الشكل .)2

 4المصدر :نتائج االستطالع الرئٌسً لشركة  ،ESGاستطالع خطط اإلنفاق على التكنولوجٌا لعام  ،2019مارس .2019
 5المصدر :نتائج االستطالع الرئٌسً لشركة  ،ESGاتجاهات تخزٌن البٌانات لعام  ،9102نوفمبر .2019
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شكل  .2استراتٌجٌة المنصة الواحدة لشركة IBM

المصدرIBM :

ٌفٌد هذا النهج المستخدمٌن وٌساعد شركة  IBMفً تمدٌم خدمة أفضل لعمالئها ،األمر الذي ٌسهم فً تمدٌم تجربة دعم وصٌانة أكثر كفاءة وتسلٌم األجزاء
بسرعة أكبر ،باإلضافة إلى ذلنٌ ،ركز مهندسو لسم التخزٌن فً  IBMجهودهم التطوٌرٌة ومواردهم على تمدٌم مٌزات وإمكانات جدٌدة بسرعة أكبر.

فوائد تصمٌم المنصة الواحدة لشركة IBM
ٌمكن تصنٌف إمكانات نظام  FlashSystemإلى ثالثة مجاالت من الكفاءة ،والتً تتعلك بعملٌات التطبٌك والبنٌة التحتٌة والموظفٌن.

العملٌات الفعالة للتطبٌك
تعمل المواسم المشتركة على تبسٌط تكنولوجٌا المعلومات وتحرٌر موارد رأس المال البشري وتسرٌع تطوٌر التطبٌمات .وتشمل إمكانات  FlashSystemفً
هذا المجال ما ٌلً:
 عملٌات النشر السحابً التً تعمل بنفس الطرٌقة التً تعمل بها األنظمة الداخلٌة ،وهذا ٌسهل نمل البٌانات ذهابًا وإٌابًا.
 تساعد تكنولوجٌا  DevOpsالمبسطة فً تسرٌع الجداول الزمنٌة لتطوٌر التطبٌمات .فمد ٌصمم المطور تطبٌمًا فً منطمة واحدة ،ثم ٌنشر بسهولة فً
مناطك مختلفة.
 القدرة على توسٌع نطاق التطبٌقات الموجودة فً نظام تشغٌل معطل وفً بٌئات افتراضٌة وتلك التً تعتمد على الحاوٌات .وكان من المتولع أن تتبنى
شركة  IBMالتً اشترت برنامج  Red Hatفً  0212برنامج ® Red Hat® OpenShiftللمساعدة بصورة أكبر فً تمكٌن مشروعات ،DevOps
باإلضافة إلى ذلنٌ ،وفر نظام  FlashSystemدع ًما مكثفًا لبٌئات  VMwareو Hyper-Vاالفتراضٌة.
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البنٌة التحتٌة الفعالة
لكً تخدم منصة واحدة مجموعة متنوعة من عملٌات النشر بفعالٌة وكفاءة ،فٌجب أن تمتلن إمكانات تخزٌن متعددة من الجٌل المادم ،بما فً ذلن:
 مستوٌات أداء من الجٌل القادم لبنٌة تخزٌن شاملة تستند إلى  NVMeبحٌث تكون لادرة على زٌادة إمكانات أداء وحدات الفالش وذاكرة فئة التخزٌن
( .)SCMوتمدم  IBMمزاٌا  NVMeمن خالل سعتها التخزٌنٌة األولٌة ومتوسطة النطاق والضحمة ،وذلن حتى ٌستفٌد المستخدمٌن لجمٌع األحجام من هذا
األداء وأٌضًا كفاءة وحدات  FlashCore IBMالمستندة إلى ( NVMeمجموعة من محركات الفالش عالٌة األداء فً شكل لٌاسً مماس  2.5بوصة
وأخٌرا تدعم شركة  IBM NVMeعبر المنوات البصرٌة و iSERعالً األداء عبر شبكات اإلٌثرنت.
 15ملم).
ً

وضعف البٌانات بخٌار
وف ًقا لشركة  ،IBMتوفر وحدات ® IBM FlashCoreسعة قابلة لالستخدام بنسبة  ٪28أعلى من محركات الفالش القٌاسٌة ِ
جدٌد سعة  4.83تٌراباٌت .ولم ٌتم تصمٌم وحدات  IBM FlashCoreلتوفٌر سعة فائمة وأداء عالً ممابل محركات الحالة الثابتة التملٌدٌة فحسب ،بل إنها
تشغل أٌضًا خدمات متمدمة ،مثل الضغط والتشفٌر دون أي تؤثٌر على األداء.
 هندسة عالٌة الكفاءة تحسن أداء البنٌة التحتٌة وترفع قدرتها إلى أقصى درجة ممكنة ،مع االستفادة من التكنولوجٌات المتمدمة لتملٌل حجم البٌانات،
والتً تتناسب مع بٌئات التخزٌن غٌر المتجانسة .باإلضافة إلى ذلن ،فإن استخدام التدرج اآللً المائم على الذكاء االصطناعً داخل المصفوفات وفٌما
بٌنها ،إلى جانب المدرة على نمل البٌانات بسالسة إلى تكوٌن ٌستهدف سحابة مختلطةٌ ،ساعد فً خفض تكالٌف التخزٌن.
 مٌزات المرونة والتوافر على مستوى المؤسسات.
 تعد سحابة التخزٌن  IBM FlashWatchنموذ ًجا لوسٌلة تخزٌن ٌدفع فٌها عمالء  IBMممابل السعة التً ٌستهلكونها فمط.

العملٌات الفعالة للموظفٌن
ٌعمل نظام  FlashSystemعلى تبسٌط إدارة تكنولوجٌا المعلومات بشكل فعال ،ومن ثم تحرٌر الموظفٌن من ضغوط العمل .وتشمل مٌزات الفعالٌة ما ٌلً:
 ،IBM Spectrum Virtualize والذي ٌتمٌز بمدرته على تبسٌط إدارة التخزٌن من خالل منصة واحدة ترالب كل من البنٌة التحتٌة للتخزٌن الداخلً
والخاصة بالسحابة ،وكذلن أنظمة التخزٌن الخاصة بشركة  IBMوغٌر الخاصة بها (ٌدعم  Spectrum Virtualizeأكثر من  500نظام تخزٌن مختلف
من  IBMوغٌرها).
 تكنولوجٌات البنٌة التحتٌة الذكٌة مثل التحلٌالت التنبؤٌة ،إلى جانب إمكانات واسعة النطاق لمراقبة الصحة.
 مٌزات األمان المتقدمة بما فً ذلن تشفٌر البٌانات غٌر النشطة والمدرة على االحتفاظ بنسخ الفجوة الهوائٌة للحفاظ على المرونة السٌبرانٌة ،ومن ثم تملٌل
المخاطر التً تتعرض لها المإسسات.
 توافر ستة-تسعة.
سحب المختلطة (وهً شائعة فً البٌئات المستندة إلى
 ترحٌل  /نقل البٌانات المدمجة ،وهً لدرة عالٌة المٌمة لحركة أعباء العمل عبر بٌئات ال ُ
الكوبٌرنٌتٌس).
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الحقٌقة الكبرى
من الصعب المبالغة فً أهمٌة تمكٌن الكفاءة االلتصادٌة فً ”العصر الجدٌد“ .فمد بات االلتصاد العالمً فً حالة من عدم الٌمٌن ،وهذا ٌجعل التصادٌات
التخزٌن حٌوٌة فً المإسسات الفردٌة /الشركات الصغٌرة ،إذ ترغب المإسسات فً االستفادة من األموال التً تملكها إلى ألصى درجة ممكنة ،كما ٌعد إعادة
استخدام التكنولوجٌا الموجودة فعلًٌا على األرض أمر مهم بالنسبة لهم .هذا وسوف تساعد إمكانات المرالبة االستبالٌة لنظام  FlashSystemالمسإولٌن عن
تكنولوجٌا المعلومات وبالتالً المإسسة بؤكملها على أن تكون أكثر كفاءة.
وال ٌمكن اعتبار الكفاءة على أنها ”فرصة“ وحسب ،ولكن ٌتعلك األمر بالحماٌة من المخاطر أٌضًا .ولٌس من الضروري أن ٌتعلك فعل المزٌد بموارد ألل على
فعل المزٌد وحسب؛ بل لد ٌنطوي على فعل نفس الشًء (أو أكثر) بموارد ألل .ومن الضروري فً الولت الحالً أن تموم الشركات بتوحٌد معاٌٌر بٌئات
التخزٌن الخاصة بها وتوحٌدها وتبسٌطها وتحسٌنها لحماٌة عملٌاتها الٌوم وتحمٌك االزدهار فً المستمبل.

جمٌع أسماء العالمات التجارٌة مملوكة ألصحابها المعنٌٌن ،وتجدر اإلشارة إلى أنه تم الحصول علی المعلومات الواردة فً هذا المنشور من لِبل بعض المصادر التً تعتبرها شركة  ESGموثولة ولكنها لٌست مضمونة من لِبل
الشركة .لد ٌحتوي هذا المنشور على آراء لشركة  ESGوالتً تخضع للتغٌٌر من ولت آلخر ،كما ٌعد هذا المنشور محمً بموجب حموق الطبع والنشر من لبل شركة انتربراٌس ستراتٌجً جروب ،لذا فإن أي نسخ أو إعادة
توزٌع لهذا المنشور كلٌا أو جزئٌا سواء فً شكل مطبوع أو إلكترونٌا أو غٌر ذلن ألشخاص غٌر مصرح لهم باستالمه دون موافمة صرٌحة من الشركةٌ ،عد انتها ًكا لمانون حموق الطبع والنشر األمرٌكً ،وسٌخضع إلجراءات
تتعلك باألضرار المدنٌة والمالحمة الجنائٌة .إذا كان لدٌن أي أسئلة ،فٌرجى االتصال بمسم عاللات العمالء بشركة  ESGعلى هاتف .508.482.0188

ت ُعد شركة انتربراٌس ستراتٌجً جروب محلالً لتكنولوجٌا المعلومات ومن الشركات المصدلة التً تمدم االستراتٌجٌات واألبحاث وتوفر حلول
ذكٌة لابلة للتنفٌذ لمجتمع تكنولوجٌا المعلومات العالمً.
www.esg-global.com

contact@esg-global.com
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