األع مال حل  :ال ع قرب ب رج
اإلدارٌ ة وال قرارات األح داث
فً ػانى حٍث كم شًء حقشٌبأًٌ ،كٍ االحصال باإلَخشَجٔ ،صٌادة
ْائهت فٍحجى انًؼهٕياث ٔأجٓضة احصال ٌخهق يؼضهت  :صٌادة حؼقٍذ حكُٕنٕجٍا
انًؼهٕياث ٔنكٍ انضبائٍ ال انطهب ػهى انبساطت .انخاص
ال حو س بة سحاب ة
ٔانًُظًاث انؼايتحٕاجّ انخغٍشاث انًخساسػت ،انضغٕط انخُافسٍت انؼانًٍت
انحٕسبت
ٔانًحهٍت ٔيطانبانًسؤٔنٍت االجخًاػٍت .فً
انسحابٍت ًْ يُصت انحٕسبت انًقبهت َقهت
ْزِ انحاالث انخكُٕنٕجٍا فشصت يٕاحٍت نالبخكاس فًٍجاالث يخباٌُت يثم االحصال
َٕػٍتٌٔ ،شٍش إنى انخًٍُتانًسخُذة إنى
انالسهكً فائق انسشػت ،أَظًت ححذٌذ انًٕاقغ انؼانًٍت ،ححذٌذ انخشدد
اإلَخشَج ٔاسخخذاو
حكُٕنٕجٍا انكًبٍٕحشًَ ْٕٔ .ظ يٍ انحٕط انالسهكً (حخفاػم)" ،ركٍت" األجٓضة ٔانؼذاداث فائذةٔانبُاء
بتفً أي يٍ انًسخخذيٍٍ انٕصٕل إنى
ٔأَظًت انخحكى انشئٍسٍتٔ .حخطهب ْزِ انخحذٌاث نًُٕرج انحٕسبت أكثش
انخكُٕنٕجٍا حًكٍٍ انخذياث يٍ
اإلَخشَخًٍ دٌٔ انًؼشفت ٔانخبشة يغ ،أٔ دٌُايٍكٍت يثم سحابت انحٕسبت انخً حًكٍ يٍ االبخكاس انسشٌغ نهخطبٍقاحٕانخذياث
ٔحقذٌى انخذياث.
انسٍطشة ػهى انبٍُت انخحخٍت انخقٍُت
انخً ٌؼخًذ
ػهٍٓا .سحابت انحٕسبت حخضًٍ انبشيجٍاث
كخذيت (اداسة انؼالقاث يغ) ،انٌٕب 2.0
ٔ ،االفخشاضٍتٔ ،يخؼذدة االٌجاس ٔغٍشْا
يٍ االحجاْاث انحذٌثت
فٍانخكُٕنٕجٍا انخً ًْ يٕضٕع يشخشك ا
الػخًاد ػهى شبكت
االَخشَج نخهبٍتاحخٍاجاث انحٕسبت نهًسخخ
ديٍٍ .يضٔدي انبٍُت انخحخٍت
نهًشافق ٔبُاء ػهىًُصاث بًؼذل ْائم يٍ
خالل سقابت ٔاجٓاث خذيت ٌٔب إلَشاء "
يُٓاج كًا ْٕ ٔانخذيت ٔ" (أجضاء يٍ
انكًٍت انًخصصت).

ووظ ائ ف ه ا ن ط اق  :ال ع قرب ب رج
برج العقرب هو الجواب على التحدٌات السابقة كما هو البرمجٌات لنظامالقٌادة
والسٌطرة واالتصاالت .ولد فً الموجة الجدٌدة من تكنولوجٌا
المعلومات التكنولوجٌات المتصلة السحب اآللً.
نطاق الرئٌسٌة لهذا النظام الجدٌد إلى اإلجابة على أسئلة محددة مثل  :ما
هٌاألحداث التً تحدث فً الشركة التً أعمل بها ،والبناء ،المدٌنة اآلن!؟ ما
هٌالعواقب؟
كما أصبحت بٌئات دائما أكثر تعقٌدا ،والسؤال
هو أن الشخص المسؤول عنأنظمة ٌجب أن الجواب هو  :كٌف ٌمكننً الرد فً
حاالت الطوارئ ،وكٌفٌمكن أن نفهم معنى أحداث كثٌرة فً ثوان قلٌلة فقط؟
هذه األسئلة ٌعنً فً المقام األول إلدارة الشبكة
الذكٌة مجسات لجمع األحداثونظم برامج حاسوبٌة قادرة على
جمع والقرارات العنقودٌة والدعم  ،وبعضالوقت فً الطرٌق من دون طٌار.
 :هً ال ع قرب من ظال ل ال ث الث ال رئ ٌ س ٌة ال وظائ ف
• إدارة الشبكة
• إدارة األحداث
• تحلٌل األحداث والنماذج قرار تلقائً
وأجهزة االت صاال ت مهمة أٌ ضا وه ناك
.ل ل ص ٌان ة ال تخط ٌط وظائ ف اال س ت ش عار

ال ع م ار ةال ع قرب
العقرب لدٌه العمارة مع واحد أو أكثر من ملقمات وحدات التحكم .وٌنبغً
أنٌقع الملقمات فً مركز بٌانات مزود الخدمة ،فً حٌن ٌمكن أن ٌتم
تثبٌت وحدة تحكم على موقع العمٌل.
وحدات التحكم لدٌك وظٌفة إلدارة أجهزة
االستشعار وإرسال االحصائٌاتالسٌطرة على البٌئةٌ .تواصلون مع
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المضٌفٌن والمضٌفٌن تلقً أوامر أنهمتنفٌذ .تحكم جمع األحداث البٌانات فً
قاعدة بٌانات قبل تجمٌع وتحلٌل .أسفرت عن
نتائج التحلٌل .واجهة مع رسائل الصابون تصارٌح التكامل فً سحابةالخدمٌة ال
قائمة.
تحدٌد المعاٌٌر والثوابت من صافً أجهزة االستشعار واالتصال مع برج
العقرب من الممكن استخدام خادم الوٌب الدعم.
وٌشترك فً الهندسة المعمارٌة  ،وتدرجٌة عالٌة ،شبكٌة.
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العقرب لدٌه العمارة المطبقة على نطاق واسع اللوسٌطة فً مجموعة متنوعة
من ضبط الصك .ذلك الركام أعداد كبٌرة من أجهزة االستشعار
وتصارٌحالتجانس من أجهزة االستشعار داخل أداة مع مزٌج من المعلومات من
مصادرعدٌدة غٌر متجانسة لخلق واحدة "أداة قراءة" وتقدٌم الدعم لسٌر
العمل فً مسارات النقل أو الحد من البٌانات الموجهة والتحلٌل.
الموارد صك كثٌر من البناء فرٌدة من نوعها عندما ٌتم الحصول على أجهزة
استشعار الجاهزة من المصنعٌن .هذه الخاصٌة أحد أسباب استمرار إعادةاخترا
ع برنامج التشغٌل ،وكثٌرا ما ٌؤدي إلى إعادة تصمٌم انتاج نماذجالبٌانات
من الصك .ونتٌجة لذلك ،والبرمجٌات فً مراحل الحقة فً خط االنابٌب والحد
من التحلٌل هو موضوع ٌحتمل أن إعادة كتابة عند
إجراء أٌتغٌٌرات على الصك ،حتى لو التغٌرات العالجٌة مع عدم
وجود قدرات جدٌدةٌتم إضافتها .عروض برج العقرب مع مشكلة االعتماد
على البرمجٌات علىتفاصٌل تصمٌم األجهزة توفٌر طبقة الوسٌطة للسٌطرة ومج
ردة من الحصول على البٌانات من والصكوك .والهدف األساسً من
هذا التصمٌم هو الوسٌطةلتسهٌل إدماج الصكوك فً الحوسبة الحالً على
الخدمات المستندة إلى سحابةالنفوذ.

ال مح ت م ل ة وائ دال ف
ٌمكن العقرب على الحوسبة السحابٌة ٌحتمل أن ٌكون نموذجا فعالة
من حٌث التكلفة لتوفٌر خدمات إدارة أجهزة االستشعار فً حٌن ٌجعل
من إدارة أبسطوزٌادة استجابة األعمال .وٌمكن أن تمكٌن السرٌع االبتكار فً
مجال األعمالمن خالل توفٌر سهولة االستخدام

لخدمات الحوسبة للمستخدمٌن بغض النظر عن موقعهم أو نوع الجهاز الذي
تستخدمه.
العقرب ٌمكن خفض التكلفة اإلجمالٌة للملكٌة،
وضمان جودة الخدمة وتحقٌقمرونة األعمال.
العقرب ثالثة متمٌزةاألع مال ن موذج :
•وال تخزٌ ن ال خوادم( خدمات ت قدم  --ال خدمة م قدم
ا س تخدا ل كل ال دف ع" عموماال ى وف قا )ك ام لة ال تط ب ٌ قاتو
.ال نموذج "م
 -عم ٌل مدٌ ر•اإعدادو اخ تار .ال خدمات مراق بةو ت كوٌ ن  ٌ،خ تار ال زب ون
ق ٌمة عموما عروض مزود .ال موف ر ق بل من ال م قدمة ل خدمات
.وال برمج ٌات األجهزة ال تط ب ٌ قات م ثل م ضاف ة
•ب ش كل ت كوٌ نه خدمات ا س تخدام ال نهائ ً ال م س تخدم
ال خاص سحاب ة ف ً ع نال عم الء ال م سؤول ق بل من صح ٌح
حتى ٌمكن تنظٌم صٌانة أجهزة االستشعار فً موقع حسب
اختٌار المستخدم :االستعانة بمصادر خارجٌة أم ال.
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