
حيث إن هدفهم الرئيسي من توفر مركز البيانات هو خفض التكاليف بداًل من 
االبتكار لتعزيز إستراتيجية األعمال. وفي حين أن الموضوعات الكالسيكية 

الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتي تتضمن خفض التكاليف وزيادة األرباح 
وتحسين هوامش الربح وإدارة المخاطر ال تزال هي الموضوعات السائدة، إال 
أن هناك دالئل باعثة على األمل في ظهور النمو واالبتكار على ساحة الحوار 

في المزيد من المؤسسات.

وينبغي على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تغيير مسار الحوار المطروح 
بشأن مركز البيانات من التركيز المطلق على التكاليف وكفاءة التشغيل إلى 

النمو واالبتكار. فإذا نجحوا في ذلك، سوف يحظون بالعديد من المزايا: مثل 
ميزة التنافس، واستعداد الخدمة السحابية، وسرعة االستجابة إلى الفرص 

المتاحة في السوق.

 المقدمة
مع تزايد واستمرار ضغط التكاليف المفروض على الشركات التجارية بشكل 

عام وعلى أقسام تكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، قد يصبح عرض ميزانية 
مركز البيانات من منظور آخر غير نقدي أمًرا صعًبا. عندما يكون مديرو 

المعلومات مسئولين عن تقليص النفقات باستمرار بنسبة قدرها 10 في المائة 
في العام الواحد، فإنهم يميلون إلى التركيز على التقنيات والعمليات التي تمّكنهم 

من تحقيق هذه النتيجة بالضبط.

وفي حين أن التكلفة هامة للغاية بال شك، فإن التركيز عليها فقط يعكس الرؤية 
المحدودة للموضوع وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تكبد المؤسسة المزيد من 
التكاليف على المدى الطويل بسبب االفتقار إلى روح االبتكار وفقدان الفرص 

المتاحة في السوق. ولكن إذا نظر مديرو المعلومات إلى مراكز البيانات 
الخاصة بهم فيما يتعلق بما توفره هذه المراكز من إستراتيجية أعمال واسعة 

النطاق، فإنهم سيتمكنون من استخدام تكنولوجيا المعلومات كنظام أساسي 
يهدف إلى االبتكار ومحرك رئيسي لنمو األعمال. 

إن تغيير ذلك التوجه الفكري ليس باألمر السهل، وخاصًة في ضوء واقع 
القيود المفروضة على الميزانية في االقتصاد المحدود في الوقت الراهن. 

وقد انعكس ذلك في استطالع رأي حديث أجراه مديرو المعلومات ومجموعة 
IDG لألبحاث. حيث شمل استطالع الرأي 200 فرد من كبار مديري أقسام 

تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات األمريكية واألوروبية لمعرفة الطريقة 

على الرغم من جميع المقاالت الصحفية والنقاشات التي تدور حول الجيل المقبل من 
مراكز البيانات، فإن أغلبية مديري أقسام IT )تكنولوجيا المعلومات( مازالوا ينظرون 
 إلى االستثمارات في مراكز البيانات من المنظور الذي يهتم بالنتيجة النهائية فقط بداًل 

من اعتبارها برنامجًا يهدف إلى النمو وذلك حسبما ورد في تقرير عن بحث عالمي 
أعدته IDG )مجموعة البيانات العالمية(. 

 التقنيات المسببة لالضطراب في السوق 
في مركز البيانات

التي ينظرون بها إلى مراكز البيانات الخاصة بهم، واألسباب التي دعتهم 
التخاذ قرارات باالستثمار في هذه المراكز، وكيف تؤثر التقنيات الحديثة على 
اإلستراتيجيات المتبعة في مراكز البيانات. يركز هذا المستند التقني على نتائج 
استطالع الرأي وفقًا للمشاركين األمريكيين. للحصول على النتائج اإلجمالية، 

وأبرز االختالفات الناشئة بين األقاليم، انظر الشريط الجانبي رقم 1.

يؤكد استطالع الرأي على أن العوامل التقليدية المتمثلة في اإليرادات واألرباح 
وإدارة المخاطر ال تزال هي الدافع وراء القرارات التي يتم اتخاذها بشأن 
مركز البيانات. وال يزال غالبية المشاركين يعتقدون أن االستثمار لخفض 
التكاليف يحمل آمااًل أكبر في تحسين األعمال )بنسبة 59 في المائة( من 
االستثمار في حلول تدفع بنمو األرباح )بنسبة 41 في المائة(. ولكن، في 
الوقت نفسه، تشير األبحاث إلى بداية تغيير مسار الحوار المطروح حول 

االستثمار في مركز البيانات. فهناك على األقل بعض المؤسسات التي تشهد 
تغييرًا في أسلوب مركز البيانات التابع لها حيث تبدأ هذه المؤسسات بالنظر 

إلى االستثمارات في مركز البيانات بشكل أكثر إستراتيجية.

ُيقر مديرو المعلومات بقدرة التقنيات الحديثة، بما في ذلك المحاكاة االفتراضية 
وتقارب البنيات التحتية وبنيات التطبيقات الحديثة والخدمة السحابية التي تتيح 

إمكانية التنقل، على التسبب في اضطراب مركز البيانات التقليدي وتأثيرها 
على اإلستراتيجيات المتبعة فيها. نظًرا لقيام أقسام تكنولوجيا المعلومات بتبّني 
مثل هذه التقنيات المغيرة لقواعد اللعبة، فقد أصبح مركز البيانات وتكنولوجيا 
المعلومات أمام نقطة تحول يمكن أن يصبحا من خاللها مؤثرين بشكل فعلي 

على تطوير العمل. إن مسؤولي أقسام تكنولوجيا المعلومات ممن يؤيدون هذه 
الرؤية وينجحون في تغيير توجهاتهم الفكرية المنادية بخفض التكاليف وكفاءة 
التشغيل التجاه يهدف إلى النمو واالبتكار، يتمتعون بالقدرة على تحويل مركز 
البيانات من مجرد مركز تكتيكي للتكاليف إلى سالح تنافسي إستراتيجي قادر 
على التعجيل بسير األعمال وزيادة األرباح وتمكين مجاالت أعمال ونماذج 

جديدة خاصة بتكنولوجيا المعلومات.

السوق نبض 
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نسبة قدرها 65 في المائة بالنتيجة التي تفيد بأن نمو األرباح 

وتحسين هوامش الربح هما المحرك الرئيسي. وذكرت نسبة 

مقاربة لذلك – حوالي 62 في المائة – إدارة المخاطر. وذكر 

نصف المشاركون تحقيق األرباح والوصول إلى أفضل 

معدل للنمو، وهو ما ُيعد عالمة مشجعة تدل على أن هؤالء 

المديرين في أقسام تكنولوجيا المعلومات يفكرون في مراكز 

البيانات من بشكل إستراتيجي. ومن ناحية أخرى، احتل كاًل 

من االبتكار والسرعة مرتبة أقل فحصلوا على نسبة ُتقدَّر 

بأقل من 50 في المائة، حيث حصل االبتكار في قطاع 

األعمال على نسبة قدرها 49 في المائة وحصلت السرعة 

المطلوبة في السوق على نسبة قدرها 35 في المائة.

أما الشركات التي تنظر إلى مركز البيانات التابع لها 

باعتباره أساًسا لبناء مستقبل األعمال، فإنها تنجح في إيجاد 

 - Mediapro طرًقا جديدة لتنمية أعمالها. ولقد قامت شركة 

وهي واحدة من أكبر شركات اإلعالم وأسرعهم نمًوا في 

 أسبانيا – باالستثمار في مركز بيانات من الجيل التالي 

وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى عمالء جدد وزيادة حجم أرباحها. كما أنه 

يمكنها من خالل تطوير مراكز البيانات وتوحيدها، تدفيق القنوات الرياضية 

الخاصة بها عبر اإلنترنت مباشرًة إلى العمالء. تفتح هذه اإلمكانية الجديدة 

الطريق لكسب مبلغ محتمل وقدره 300,000 يورو من وسائل الدعاية 

 الجديدة وأرباح االشتراك، كما أنها تسهم في التخلص من تكاليف تقدر 

بـ 250,000 يورو خاصة بتقديم المحتوى عن طريق االستعانة بمصادر 

خارجية. ويمكنها أيًضا طرح خدمات جديدة أخرى في السوق في نصف 

الوقت الذي كانت تستغرقه من قبل )ست أسابيع عوًضا عن ثالثة أشهر( 

 وبتكلفة أقل بشكل ملحوظ. )انظر دراسة الحالة على الموقع

www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/

.)ns517/ns224/Mediapro_V3CSNT.pdf

يشير استطالع الرأي الذي أعدته مجموعة IDG إلى سعي إدارة تكنولوجيا 

المعلومات إلى ما هو أكثر من مجرد خفض للتكاليف. حيث ذكر المشاركون 

السرعة )بنسبة قدرها 47 في المائة( باعتبارها هدًفا رئيسًيا يسعون إلى 

تحقيقه من خالل مركز البيانات التابع لهم على مدار العام والنصف المقبل، 

وهي بذلك تقع في المرتبة التالية لتحسين كفاءة عمليات التشغيل )بنسبة قدرها 

50 في المائة( وضمان استمرار األعمال والتعافي من الكوارث )بنسبة قدرها 

47 في المائة(. 

وعلى الرغم من وجود مثل هذا الهدف، أظهرت أسئلة استطالع الرأي 

األخرى أن أقسام تكنولوجيا المعلومات مقيدة بضغوط كبيرة للغاية تتعلق 

بالميزانية. وذكر المشاركون خفض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل 

باعتبارهما أكثر التحديات التي تواجه مراكز البيانات في الوقت الراهن. 

 أفضل النتائج
 تعترف جميع الشركات افتراضًيا بمراكز البيانات باعتبارها أحد األصول 

الهامة. ولهذا السبب تقوم المؤسسات عادًة باستثمار جزًءا من النفقات 

الرأسمالية وتخصيص جزًءا كبيًرا من الميزانية المستمرة الخاصة بأقسام 

تكنولوجيا المعلومات لصالح مراكز البيانات. ومع ذلك، فإن عرض ذلك 

األصل باعتباره عنصًرا رئيسًيا في اإلستراتيجية العامة لألعمال يمكن 

أن يحدث فارًقا كبيًرا إلى المدى الذي يتعلق بالتقنية التي يمكن استغاللها 

ألغراض تطوير األعمال.

والجدير بالذكر أن الواليات المتحدة تشهد تطوًرا في اآلراء المطروحة بشأن 

االستثمارات في مراكز البيانات، ولكن على ما يبدو، فإن هناك عدًدا كبيًرا 

من مديري أقسام تكنولوجيا المعلومات ال يزالون بحاجة إلى االقتناع بأن 

مركز البيانات يمكن أن يكون أحد عوامل التغيير الهامة لتطوير األعمال. 

ووفًقا الستطالع الرأي، فإن 10 في المائة فقط من المشاركين األمريكيين 

اعتبروا مركز البيانات واحًدا من األصول التطويرية، وقاموا بتعريفه على 

أنه أحد األصول التي من شأنها إدارة األعمال على نحو استباقي وتغيير 

الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنشطة األعمال. أما غالبية المشاركين – ونسبتهم 

56 في المائة – فقد صرحوا بأن مؤسساتهم تنظر إلى مركز البيانات 

باعتباره أحد األصول اإلستراتيجية التي ينبغي أن تتفاعل مع احتياجات 

األعمال وتعمل على تحسين نتائجها. واعتقدت نسبة كبيرة من المشاركين، 

ُتقدَّر بـ 34 في المائة، أن مركز البيانات ما هو إال أحد األصول التكتيكية 

التي ينبغي أن تدعم األعمال بأقل تكلفة ممكنة. 

ولقد ساد هذا الرأي الذي يهتم بالنتيجة النهائية فقط عندما ُطِلب من المشاركين 

في استطالع الرأي أن يذكروا ثالثة متطلبات رئيسية والزمة لسير األعمال 

والتي تمثل القوة الدافعة لإلستراتيجية المتبعة في مركز البيانات. فصرحت 

أكثر التحديات التي تواجه مركز البيانات

خفض نفقات التشغيل

خفض النفقات الرأسمالية

مشكالت/مخاوف تتعلق باألمان

مدى التوفر

إدارة المخاطر

مشكالت/مخاوف تتعلق بالتخزين

 ROI القدرة على إثبات 
)عائد االستثمار( من االستثمارات

متطلبات التوافق

انتشار األجهزة االفتراضية

مشكالت التشغيل البيني

االكتفاء بالموّرد

نسبة 37 في المائة

نسبة 27 في المائة

نسبة 27 في المائة

نسبة 27 في المائة

نسبة 22 في المائة

نسبة 21 في المائة

نسبة 17 في المائة

نسبة 9 في المائة

نسبة 38 في المائة

نسبة 33 في المائة

نسبة 31 في المائة

المصدر: مجموعة IDG لألبحاث، سبتمبر 2011

www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/Mediapro_V3CSNT.pdf
www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns517/ns224/Mediapro_V3CSNT.pdf


3

السوق نبض 

أو الخاصة، إلى استخدام الخدمة السحابية على مدار فترة الـ 
18 شهًرا القادمة. 

ولكن مرة أخرى، يعتقد مديرو المعلومات أن نقص الموارد قد 
يمنعهم من تبّني هذه التقنيات بسرعة وعلى نطاق واسع كما 

يريدون. عندما ُطلب من المشاركون في استطالع الرأي تحديد 
العوائق التي قد تمنع االستثمار في هذه التقنيات، ذكر أغلبيتهم 

الموارد المحدودة )نسبة قدرها 66 في المائة( والميزانيات 
المحدودة )نسبة قدرها61 في المائة( التي يتم تخصيصها 

للتقنيات الحديثة. وبالرغم من وجود مخاوف أيًضا بشأن نضج 
التقنيات الحديثة، فإن العائق الرابع الذي تم ذكره هو مقاومة 

مسؤولي األعمال أو المستخدمين للتغيير. وتشير الحقيقة 
التي تفيد بأن ثالثة من أهم أربعة عوائق تأتي من خارج قسم 
تكنولوجيا المعلومات، إلى أن إدارة الشركة قد ال يتم إقناعها 

بالمزايا اإلستراتيجية الخاصة بمثل هذه االستثمارات. 

ولكن قد تحظى المؤسسات التي تستثمر سعًيا وراء النمو بميزة تنافسية كبيرة. 
قامت شركة. Apollo Group Inc – التي توفر برامج للتعليم العالي من 

أجل الكبار – بوضع خطط كبيرة لزيادة قاعدة عمالئها وأقرت بوجوب وجود 
مركز البيانات باعتباره جزًءا هاًما من إستراتيجيتها. ولتلبية متطلبات طالب 

المستقبل وتقديم خدمة أفضل إلى الطالب من الكبار، بما في ذلك تحقيق وصول 
أسرع وتوفر أفضل، قامت مجموعة Apollo التي أطلقتها Phoenix بإنشاء 

مركز بيانات نموذجي من الجيل التالي والذي يمكنه أن يرتقي بمستواه كلما زاد 
عدد العمالء من الطالب. وبشكل أساسي، قام مركز البيانات الجديد بمضاعفة 
البنية التحتية الخاصة بقسم تكنولوجيا المعلومات، ومع ذلك استطاعت شركة 
Apollo أن تدير المركز بنفس عدد موظفي قسم تكنولوجيا المعلومات الذين 

 Apollo كانوا موجودين من قبل. وباستخدام البنية التحتية الجديدة، يمكن لشركة
إضافة المزيد من النطاقات كلما ازداد عدد عمالئها. )انظر دراسة الحالة على 

www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ الموقع
).ps2706/ps6906/apollo_case_studyc36-646337.pdf

 تحدي التقنيات الحديثة 
 يعترف مديرو المعلومات بالتأثير المسبب لالضطراب واآلمال اإلستراتيجية 

التي تبعثها التقنيات الجديدة. وإلى حد بعيد، تعتبر المحاكاة االفتراضية هي 
التقنية التي تتمتع بأكبر تأثير. حيث أعلنت نسبة قدرها 90 في المائة من 

المشاركين األمريكيين أن المحاكاة االفتراضية سيكون لها تأثيًرا معتداًل أو بالًغا 
في صناعة إستراتيجية مراكز البيانات الخاصة بهم وفي عملية اتخاذ القرار 

على مدار فترة الـ 18 شهًرا القادمة. كما أنهم صرحوا أنه قد تم بالفعل إعداد 
نصف خوادم اإلنتاج الخاصة بهم وتقريًبا نصف التطبيقات الهامة لسير األعمال 
للعمل بتقنية المحاكاة االفتراضية وأنهم يتوقعون لكليهما االرتقاء بشكل كبير. 

يستفيد المشاركون من التقنيات الحديثة، فهم ينتقلون من المحاكاة االفتراضية 
البسيطة إلى الحوسبة السحابية. وعلى الرغم من استضافة أغلبية واسعة من 

التطبيقات في مراكز بيانات تقليدية في الوقت الراهن، يتوقع المشاركون 
هبوط هذه النسبة بسبب انتقال الكثير من التطبيقات، سواء التطبيقات العامة 

 عوائق االستثمار في 
التقنيات المسببة لالضطراب في السوق

محدودية الموارد التي يتم تخصيصها للتقنيات الجديدة

محدودية الميزانية التي يتم تخصيصها للتقنيات الحديثة

تم حصر الكثير من التقنيات القديمة جدًا في العالقات الحالية

عدم دراسة التقنيات الحديثة بدرجة تكفي لتنفيذها

القدرة على الحفاظ على متطلبات التوافق الخارجية

مقاومة مسؤولي األعمال/المستخدمين للتغيير

مقاومة المسؤولين/الموظفين بأقسام تكنولوجيا المعلومات للتغيير

 االعتقاد السائد بأن التقنيات الحديثة ستتسبب في حدوث 
المشكالت وليس حلها

نسبة 66 في المائة

نسبة 45 في المائة

نسبة 31 في المائة

نسبة 39 في المائة

نسبة 13 في المائة

نسبة 19 في المائة

نسبة 61 في المائة

نسبة 34 في المائة

المصدر: مجموعة IDG لألبحاث، سبتمبر 2011

االختالف العالمي
بوجٍه عام، أظهر استطالع الرأي الذي أعدته مجموعة IDG اتجاهات متشابهة في 

الواليات المتحدة وأوروبا. ومع ذلك، برزت عدة اختالفات مثيرة لالهتمام:

تناول المشاركون األوروبيون الذين شاركوا في استطالع الرأي وجهة نظر   n
أكثر تطورًا بشأن مركز البيانات. حيث اعتبر 30 في المائة تقريبًا من المشاركين 
في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا مركز البيانات على أنه أحد األصول 
التطويرية التي من شأنها إدارة األعمال على نحو استباقي وإضفاء روح االبتكار 

على الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنشطة األعمال، مقارنة بنسبة قدرها 10 في المائة 
فقط في الواليات المتحدة. بينما اعتبر 19 في المائة فقط من المشاركين في منطقة 

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا مركز البيانات على أنه أحد األصول التكتيكية 
التي من شأنها دعم األعمال بأقل تكلفة ممكنة مقارنة بنسبة قدرها 34 في المائة في 

الواليات المتحدة.

وبينما قام المشاركون األمريكيون بتصنيف المحاكاة االفتراضية على أنها   n
أكثر التقنيات المسببة لالضطراب في السوق التي سيتسبب مركز البيانات في 
تمهيدها على مدار الـ 18 شهًرا القادمين، لم ُيظهر األوروبيون نفس القدر من 
الحماس بشأن ذلك. وقامت نسبة قدرها 79 في المائة فقط من المشاركين في 

منطقة أوروبا والشرق األوسط بتصنيف المحاكاة االفتراضية على أن لها تأثيرًا 
كبيرًا، مقارنة بنسبة قدرها 90 في المائة من المشاركين األمريكيين. وقد أظهرت 
أيضًا منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا معدالت أكثر انخفاضًا في المحاكاة 

االفتراضية لخادم اإلنتاج والمحاكاة االفتراضية للتطبيقات الهامة لسير األعمال.

قام المشاركون في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا بتصنيف   n
الموارد والميزانيات المحدودة على أنها عائق أمام االستثمار في التقنيات المسببة 

لالضطراب في السوق ولكنه ليس عائقًا مهمًا بالقدر الكافي وهو عكس ما يراه 
نظرائهم في الواليات المتحدة )بنسبة تمثل 42 في المائة في منطقة أوروبا والشرق 
األوسط وأفريقيا مقارنًة بنسبة قدرها 66 في المائة في الواليات المتحدة( كما قاموا 

بتصنيف االكتفاء بالتقنيات القديمة ومقاومة مسؤولي أقسام تكنولوجيا المعلومات 
للتغيير على أنهما يشكالن عائقًا أكثر أهمية مما سبق.
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السوق نبض 

 التأثير على األعمال
 في بعض األحيان، يتم تضليل استثمارات تكنولوجيا المعلومات بسبب عدم 
التوصل إلى اتفاق بين األعمال وتكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق باألهداف 

الزائدة. والخبر السار هو أن هذا ليس هو الحال هنا. يوضح استطالع الرأي 
استخدام مسؤولي تكنولوجيا المعلومات ومسؤولي األعمال لنفس المعيار في 
قياس نجاح تكنولوجيا المعلومات: فهي تكون ناجًحة إذا كانت ملتزمة بالوقت 

المحدد لها وفي إطار الميزانية الموضوعة. أما الخبر غير السار، مع ذلك، 
هو استمرار تركيز كلتا المجموعتين على األسلوب التقليدي الذي يتم اتباعه عند 

التعامل مع تكنولوجيا المعلومات – وهو خفض التكاليف وزيادة الكفاءة – 
أكثر من تحقيق األرباح واالبتكار. 

عندما ُطلب من المشاركين األمريكيين تقييم أهمية المعايير المختلفة التي 
يستعين بها مسؤولو األعمال ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات عند تقييم أقسام 
تكنولوجيا المعلومات، ذكر المشتركون أن كلتا المجموعتين اتفقتا على أهم 
ثالث أولويات وهي: تقديم خدمات جديدة في الوقت المحدد ووفًقا للميزانية 

الموضوعة، وتحقيق نسبة معينة من توفير التكاليف وتحقيق مكاسب في 
الكفاءة يتم تقديرها بالنسبة المئوية.

بعد ذكر تلك األولويات الهامة، مع ذلك، ظهر اختالف بين مسؤولي العمل 
ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات حول تصنيف المعايير األكثر أهمية، 

مما يشير إلى اتجاه مسؤولي األعمال إلى وجهة نظر أكثر تطوًرا بشأن 
تكنولوجيا المعلومات. فبشكل فعلي، عدد مسؤولي تكنولوجيا المعلومات الذين 
يصنفون "االنتهاء من تنفيذ تقنية معينة في الوقت المحدد وفي إطار الميزانية 

الموضوعة"، على سبيل المثال، على أنه األهم أكبر من عدد مسؤولي 

األعمال. وفيما يتعلق بتحقيق األرباح أو ابتداع روح االبتكار، فلقد أظهر 
مسؤولو األعمال قدًرا ضئياًل من الحماس. 

ولكن االستثمار في مركز البيانات هو الذي مّكن شركة Parentix من تبني 
نموذج جديد لألعمال، والفوز بأعمال جديدة، وزيادة سرعة نموها. قامت هذه 

الشركة التي تعمل في استضافة التطبيقات في هولندا بزيادة حجم األرباح 
بنسبة قدرها 50 في المائة في األعوام األخيرة، ولكن مركزي البيانات 

التابعين لها أصبحا يشكالن عقبة لها في طريق النمو المستمر. قامت الشركة 
باالستثمار في مركز جديد باختبار عمليات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها 
وفًقا لمعايير وتوحيدها، كما أنها قامت بوضع أساس لمحاكاة لمركز البيانات 

بالكامل، مما سيمّكنها من مضاهاة الخدمة السحابية لالستضافة. باعتبارها أحد 
 Parentix تقدم حالًيا شركة ،)SaaS( موّردي البرامج التي تعمل كخدمات
المزيد من المرونة في خدماتها - فهي تتيح للعمالء إعداد الخدمات وإدارتها عبر 
اإلنترنت على سبيل المثال - كما أنها توفر هيكاًل تسعيرًيا يسمح للعمالء بالدفع 

أواًل بأول مما يجعله محط جذب للعمالء بصورة أكبر. )انظر دراسة الحالة 
www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ على الموقع

).ns340/ns517/ns224/Parentix_case_study.pdf

 الخطوات التالية
توضح خبرة شركة Parentix في مجال المحاكاة االفتراضية والحوسبة 

السحابية كيفية تقليل هذه التقنيات للتكاليف في مركز البيانات وتمهيد الطريق 
لتطور هائل في قطاع األعمال. ووفًقا الستطالع الرأي، من المتوقع أن تزيد 
نسبة استخدام تقنية المحاكاة االفتراضية في التطبيقات الهامة لسير األعمال 
بنسبة 33 في المائة، وأن تزيد نسبة االستضافة باستخدام الخدمة السحابية 

بنسبة 50 في المائة حول العالم وذلك على مدار فترة الـ 18 شهًرا القادمة. 
إن الدافع وراء التطبيق المتزايد لهذه التقنيات يتمثل بشكل رئيسي في خفض 

التكاليف أو إدارتها بشكل أفضل. ولكن ألن الشركات تعتمد على هذه التقنيات 
على نطاق أوسع، سيتمكن مسؤولو األعمال ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات 

من التركيز على كيفية قيام مراكز البيانات بخلق االبتكار وتنشيط نمو األرباح. 

يكمن التحدي الذي يجب مواجهته لالستفادة من نقطة التحول هذه في تغيير 
النظرة الكلية التي تشكلت حول مركز البيانات. إن التكاليف في انخفاٍض 

مستمر، فما هي الخطوة التالية؟ تفتح هذه التقنيات ُسُباًل جديدة لتحقيق أهداف 
 األعمال. ما الدور الذي سيلعبه مركز البيانات الخاص بك في عملية االبتكار –

 وما يترتب عليه من إنشاء خدمات ومنتجات ومصادر أرباح جديدة؟ كيف 
يمكن لتكنولوجيا المعلومات أن تحقق النمو المربح في قطاع األعمال؟ عندما 

يفكر مسؤولو األعمال ومسؤولو تكنولوجيا المعلومات في هذه الشروط، يمكن 
فقط حينها أن يحقق مركز البيانات هدفه المنشود في التطور.

.www.cisco.com/go/dc لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع

Cisco الخطوة التي اتخذتها شركة 
 بشأن إستراتيجية مركز البيانات

قامت شركة Cisco بتصميم إطار عمل هيكلي لمساعدةالعمالء في ربط 

استثماراتهم في تكنولوجيا المعلومات بنتائج ملموسة ألعمالهم. ويهدف إطار 

العمل إلى زيادة سرعة مركز البيانات وكفاءته وجعله أكثر تطورًا، ويسمى 

ذلك بميزة عمل مركز البيانات. وبشكٍل أكثر تحديًدا، فهو يساعد الشركات 

على االرتقاء بمراكز البيانات الخاصة بهم من أجل:

التعجيل بتقديم الخدمات ومصادر األرباح الجديدة 			n

زيادة المكسب  n

تمكين األعمال التطويرية ونماذج تكنولوجيا المعلومات الجديدة   n

 ،Cisco لمزيد من المعلومات حول ميزة عمل مركز البيانات الخاص بشركة

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns340/ انظر الموقع

.ns394/ns224/architecture.html
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