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إذا كنت تبحث عن الطريقة المثلى لتخزين بيانات شركتك، فهناك العديد من 
خيارات التخزين القائمة على استخدام الفالش واألقراص المدمجة، ولكن كيف 
ستتعرف على الحل المناسب الذي سيمنحك ميزة تنافّسية ويكون بمثابة الخيار 

 األنسب لتلبية احتياجات شركتك؟ 

يعرض هذا الدليل أهم المعلومات واألجوبة النموذجية لألسئلة الشائعة المتعلّقة 
بحلول تخزين الفالش حتى تتمكن من تحديد األنسب لعملك التجاري.

مقّدمة
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قم بخفض التكاليف

قابلية توسيع نطاق حجم العمل
ال تشتِر سيارة كبيرة إذا كانت السيارة الصغيرة ستؤدي 

نفس المّهمة بكفاءة، كذلك يمكنك إذا كان حجم العمل لديك 
محدود، خفض التكلفة والحفاظ على الميزانية من خالل 

اختيار منتج تخزين فالش مناسب لتلبية احتياجات شركتك، 
كما ينبغي عليك اختيار حلول مدروسة تسمح لك بمقارنة 

منتجات متنوعة بسعات مختلفة. 

الفكرة الذكية رقم 1

الموارد الحاسوبية
ُتمِكنك حلول الفالش من خفض النفقات المخصصة الستخدام 
أدوات تكنولوجيا المعلومات، حيث تدعم هذه الحلول المميزة 

بسرعاتها العالية التي تمنع احتناقات البنية التحتية المتعلقة 
بالتخزين قدرتك على التعامل مع حجم أكبر من األعمال. 

متطلبات تثبيت حلول التخزين
تتطلب أنظمة وحلول تخزين الفالش وجود مساحة أقل 

لتخزين نفس القدر من البيانات، فعند استخدام حلول الفالش، 
ستتمكن من خفض التكلفة المرتبطة بتوفير مساحات إضافية 

وتلبية متطلبات اإلدارة. 

الحلول الفعالة
تستخدم وحدات الفالش طاقة أقل من محركات األقراص 
الصلبة، ويمكنك خفض التكاليف بصورة أكبر من خالل 

االهتمام بكفاءة استهالك الطاقة، ونظًرا ألن وحدات الفالش 
تستخدم طاقة أقل من محركات األقراص الصلبة فإنها تستهلك 

طاقة أقل.

يمكن اعتبار أن خفض التكلفة هو الميزة األهم عند التفكير في استخدام حلول الفالش، ومع 
ثبات معظم الميزانيات المخصصة ألدوات تكنولوجيا المعلومات، يكون الحل األمثل هو 

تعظيم األداء مع اإلبقاء على التكلفة المنخفضة. لذا ينبغي أخذ العوامل التالية بعين االعتبار 
لتحقيق أكبر استفادة من حلول التخزين التي ستختارها في المستقبل.



إعطاء األولوية لكفاءة األداء

تسريع األداء
يعتمد نجاح األعمال التجارية في األساس على سرعة األداء، لذا ُتمّكن حلول الفالش عالية السرعة الشركات 
المستخدمة لها من الحصول على بيانات دقيقة واالستجابة للعمالء بشكل شبه فوري مع استخدام موارد أقل. 

استخدام التطبيقات الحالية
قد تفّكر عند سعيك في الحصول على أداء أفضل خيار استبدال التطبيقات أو إجراء تحسينات مكلفة ومستهلكة 

للوقت، ولكن ُتمّكنك حلول الفالش من تعزيز أدائك بصورة مذهلة مع اإلبقاء على التطبيقات الحالية ودون 
الحاجة إلى إصالحها. 

تقليل حجم البيانات 
لتحسين كفاءة التخزين، استخدم حلول مزودة بتقنيات تقليل حجم البيانات كالضغط وإزالة األنماط وإلغاء 

 البيانات المكررة، وُتعتبر آلية التزويد بمساحة تخزين حسب الحاجة ولقطات المساحات الكافية وظائف إضافية 
تمّكنك من االستفادة بسعة التخزين على أكمل وجه، هذا وينبغي عليك أن تكون حريصاً عند استخدام حلول 

الضغط التي تتضمن آلية “إعادة الضغط” كقيمة مضافة، فمن المفترض أن تؤدي الدورة األولى مهمة الضغط 
بكفاءة دون الحاجة إلجراء دورة ثانية.

اعتمادية
تتمتع حلول الفالش عالوة على كونها االبتكار الجديد الحاصل على االهتمام، بقدراتها الهائلة على تخزين 
البيانات، وهي غالًبا ما تتفوق على الحلول القائمة على األقراص، ولذلك يزيد االعتماد على حلول الفالش 

باعتبارها حلول التخزين المعيارية الموثوق بها.
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تحليالت الوقت الفعلي
 عندما يقّدم منافسوك اقتراحات نقاط البيع وتحليل المعامالت عند حدوثها، فال يمكنك السماح 
بأن تبقى في الخلف إن لم تتمكن من إجراء تحليالت الوقت الفعلي، فعليك بإجرائها في أقرب 
وقت ممكن، وإذا أردت أن تكون منافًسا في السوق التجاري، عليك باستخدام أنظمة التخزين 

المتميزة كالفالش الذي ُيمكِّنك من جمع المعلومات من مصادر متعددة في ميكرو ثانية.

سرعة االبتكار
مما ال شك فيه أن أكثر األعمال التجارية نجاًحا هي األعمال المتطورة بشكل مستمر، حيث 
يلعب الوقت دوًرا هاًما عند استخدام برامج جديدة، وعندها ستقوم البنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات إما بإبطاء أدائك أو دفعك إلى األمام. فإذا أردت صياغة مفاهيم جديدة أو تجميع 
ِفرق عمل من مواقع مختلفة أو تحويل البيانات األولية إلى بيانات معتمدة، فعليك باستخدام 

حلول تخزين الفالش لتسريع األداء. 

أجهزة سطح المكتب االفتراضية
تساعد البنية التحتية ألجهزة سطح المكتب االفتراضية )VDI( على زيادة تأمين البيانات 

وخفض التكاليف وتمكين الموظفين من الوصول إلى ملفاتهم من أي جهاز، ولجعل هذه التقنية 
ناجحة، يجب استخدام نظام ذو أداء قوي متميز، وهنا ال ُتسَتخدم حلول الفالش لكونها وسيلة 

نقل بيانات عالية األداء ومنخفضة التكلفة فحسب، ولكنها تتعامل أيضاً مع الطفرات الهائلة في 
.VDI نقل البيانات المشتركة مع تطبيقات

الحلول السحابية
يات،  تتمتع الحلول السحابية بمميزات ال يمكن إنكارها ولكنها تأتي أيضاً مع مجموعة من التحدِّ

فعند استخدام الحلول السحابية العامة، قد يطول زمن استجابة النظام نتيجة لنقل البيانات عبر 
 مسافات طويلة، كما يمكن أن يتأثر أداء الحلول السحابية الخاصة بسبب بنية النظام المعقدة، 

ويكون حينئذ استخدام حلول الفالش هو الحل األمثل للحصول على أعلى مستويات األداء 
والسرعة وتجنب مثل تلك المعّوقات وتحقيق أقصى استفادة من حلول الحوسبة السحابية.

الفكرة الذكية رقم 3

التخطيط  للمستقبل 
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 الميزات الرئيسية التي يجب أخذها في 
االعتبار عند شراء حلول تخزين الفالش

انتقل إلى الخطوات التالية

 ما مدى جودة أداء هذا الحل عند زيادة حجم البيانات؟

 هل يوّفر هذا الحل زمن استجابة منخفض وأداء عالي؟

هل يقدم هذا الحل طريقة لمنع اإلغالق والتباطؤ خالل تنفيذ مهام 
تنظيف الخلفية؟

 كيف يتم رصد أداء التخزين؟

كيف تؤثر تقنيات خفض حجم البيانات على األداء؟

1

2

3

4

5



قد تواجه العديد من التحّديات مع زيادة حجم البيانات الخاصة بك، وذلك عند 
تخزينها والوصول إليها واستخدامها، ولذلك ُتَعد حلول الفالش الخيار األمثل 

لتلبية متطلبات األداء النامي، مع الحفاظ على السرعة وقابلية التوسع وتقليل تكلفة 
أعمالك التجارية. 

ُتناسب مجموعة حلول الفالش المتطورة الخاصة بشركة IBM مجموعة من 
الميزانيات وأحجام األعمال ومتطلبات األداء المتنّوعة.

احصل على مزيد من المعلومات حول 
حلول الفالش المتاحة وحدد األنسب لك.
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