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آوري خودشبكهو  خود افزارآوري
 

سي بخش كامپيوتر مؤسسات  انقالب پي 1990و  1980هاي  در دهه
يا  ) كامپيوترهاي بزرگ( 1فريم ميناداري و تجاري را از دنياي متمركز 

كامپيوترها آزاد كرد، اما اين مؤسسات همچنان كنترل شديدي را  ميني
شان اعمال  انروي كامپيوترهاي شخصي مورد استفاده كارمند

پذيرتر شدند و  تر و حمل قيمت به مرور كه كامپيوترها ارزان. كردند مي
ها ارتباط برقرار كنند، تعداد بيشتري از مردم  تر توانستند با شبكه آسان

هاي  شروع به استفاده از كامپيوترهاي خانگي براي كار پس از ساعت
  .اداري كردند

 BYOD2كه با اصطالح فني  خودافزاري تر يا ساده يخودافزارآور
شود به معني مجازكردن كارمندان به آوردن وسايل موبايل  بيان مي

به محل كار و ) تاپ، تبلت، و گوشي هوشمند لپ(شخصي خودشان 
هاي محل كار  استفاده از آن وسايل براي دستيابي اطالعات و برنامه

                      بار در كنفرانس نخستين BYOD اصطالح . است
UBICOMP 20043 به قلماي  در مقاله Rafael Ballagas  چند نفر و
در  BYODبار  اما در دنياي كسب و كار نخستين. ديگر ذكر گرديد

 شيافت كه كارمندان در اينتل به كار گرفته شد، كه در 2009سال 
دادن آنها با شبكه  شان به شركت و ارتباط تمايل زيادي به آوردن وسايل

در همه مؤسسات وجود دارد؛  اين گرايش تقريباً . ل دارندشركت اينت
اي كه  بوك، تبلت، يا گوشي باالخره، چه كسي دوست ندارد با نوت

كار را به خوبي بلد است  خم آن  و خودش انتخاب كرده است و چم
 ITبخش  ياز رهنمودها يا كه بر اساس مجموعه يا لهيوس كند تا

هاي  درصد از شركت 76  بررسي،؟ طبق يك مؤسسه انتخاب شده است
  .اند پشتيباني كرده خودافزارآورياز  2012آمريكايي در سال 
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  آوري خودشبكه

است، كه  )BYON( 4آوري خودشبكهيك روند رو به رشد ديگر 
شخصي در  5هاي موبايل اسپات هاتپذيرشدن ايجاد  به دليل امكان

در محل كار توسط وسايل شخصي كارمندان به  بيرون از محل كار و
  .وجود آمده است

سات سكارمندان بسياري از مؤ. آوري خيلي جديد نيست خودشبكه
هاي متعلق به محل كار را به  بوك هاست كه نوت سال

هاي ديگر  ها، و مكان ها، فرودگاه نت ها، كافي هتل 6هاي پوينت اكسس
و  كننده استفادهد كارمندان اند؛ آنچه جديد است تعدا كرده وصل مي

 هوشمند يها يگوش ژهي، به وتعداد بسيار زياد وسايل مورد استفاده
عنوان  توانند به  هاي هوشمند مي ً همه گوشي تقريبا ،عنوان مثال به . است
مقاله در نگارش ادامه  .سيم شخصي عمل كنند هاي بي اسپات هات
  □شده چاپ
 

                                                 
4 Bring Your Own Network 
5 mobile hotspot 
6 access point 

هاي هوشمند يكي از ابزارهاي بسيار مفيد هستند كه  گوشي
توانند هم براي امور شخصي و هم امور كاري  كارمندان از آنها مي

  .خود بهره بگيرند


